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O leilão A-3 de 27 de agosto de 2009 tem um caráter didático importante para os 
agentes vendedores assim como para os compradores e Governo. É um caso difícil 
de entender e só o tempo para mostrar quem tem razão. E pode custar caro!  
 
Foi mantido sob sigilo a demanda a ser contratada (por que?) e, pelas notícias, ficou 
em torno de apenas 150 MW médios, para uma oferta pífia de 11 MW, sendo 1 MW 
(isso mesmo: 1MW) de hidráulica e 10 MW de biomassa. 
 
 As manifestações oficiais foram rápidas e tranqüilizadoras. Há sobra de energia até 
2014! 
 
Certamente  os organismos oficiais que são responsáveis pelos leilões de energia 
nova no ACR estão procurando transmitir aos consumidores que há segurança de 
suprimento mesmo com os resultados surpreendentes do leilão. Nada a criticar, mas 
o que aconteceu mesmo foi mais um teste de mercado e, com certeza,  deveriam 
deixar de adotar o critério de “tentativa – erro”, já que há muito conhecem a realidade 
do setor e a necessidade de remunerar adequadamente os ativos e garantir a 
financiabilidade dos projetos através da compra da energia pelos valores justos e 
corretos, para qualquer fonte.  
 
Ficar testando a capacidade dos empreendedores com tetos irreais pode nos levar a 
pagar muito caro no futuro. Já houve inúmeras demonstrações da incapacidade dos 
agentes de geração de aderirem aos leilões com valores muito baixos e, mesmo 
assim, estes leilões mantêm a mesma sistemática. Não esqueçamos, a sorte está do 
nosso lado (nunca choveu tanto no Sudeste e o consumo caiu – embora a demanda 
instalada continue aí esperando para crescer novamente). Mas talvez não seja sorte 
e sim estatística, que como tal pode sofrer alterações bruscas de resultados 
complexos.   
 
Recentemente ouvimos (oficialmente) que haveria uma adesão plena de PCHs no 
leilão A-3 a R$ 144,00/ MWh, afinal de contas 31 PCHs, 390 MW, estavam 
cadastradas. Após a malha fina da ANEEL sobraram entre 9 e 12 PCHs e aportaram 
garantias (informação não confirmada) apenas 5 PCHs. Final da história: 1 MW 
médio foi ofertado.  
 
A verdade está nos insuficientes  R$ 144,00/MWh de teto que não atraiu 
empreendedores em função do simples e evidente motivo de que este valor não é 
capaz de remunerar os ativos envolvidos na construção destes empreendimentos. 
Tampouco capaz de garantir o ICD (Índice de Cobertura da Dívida) exigido pelo 



BNDES. Ok, não foi muita demanda, mas há PCHs mais do que suficientes para 
suprir apenas 150MW médios (há mais de 1.500 MW de potência de PCHs em 
condições de vir a mercado).Já aconteceu semelhante fato em 2007 e mesmo assim 
o critério de testar o mercado continua.  
 
Até quando? Esta é a grande questão. Tomara que não tenhamos que, no futuro 
(não muito distante), passarmos pelo arrependimento de não termos comprado 
energia das PCHs e estarmos pagando as térmicas a óleo despachadas a mais de 
R$ 500,00/MWh. Para aqueles que dizem que nossa energia é uma das mais caras 
do mundo e buscam a modicidade tarifária a qualquer custo, lembrem-se dos 
impostos que os brasileiros pagam sobre o consumo e pela geração. Mas tem outro 
caminho: vamos torcer para o Brasil não crescer e não precisar de mais energia. 
Nem de empregos, renda e nem qualidade de vida.  
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