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RESUMO

SILVEIRA, Luciana Ribas da. 0 project finance como estrutura de financiamento a longo
prazo: o caso da Tractebel Energia. 2005. 87f. Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação
em Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2005.

0 presente trabalho tem como objetivo analisar as contribuições trazidas pelo project finance,
modalidade de financiamento baseada nos ativos de um projeto especifico, para a empresa
Tractebel Energia. Inicialmente apresenta-se uma pesquisa exploratória, proporcionando o
entendimento dos principais aspectos relacionados ao assunto. Após a internalização deste
conhecimento, realiza-se um estudo de caso na Tractebel Energia, coletando informações
principalmente através de entrevistas realizadas com colaboradores lotados na sede da referida
empresa, em Florianópolis. A pesquisa tem caráter qualitativo e os dados necessários para sua
realização foram obtidos entre julho e outubro de 2005. Alem disso, o escopo deste estudo
está limitado A. construção de usinas hidrelétricas e/ou termelétricas pela Tractebel
Energia.Verificou-se que o project finance é uma ferramenta extremamente útil para a
construção de usinas geradoras de energia, projetos que necessitam considerável volume de
recursos financeiros. 0 setor elétrico brasileiro passou por uma reformulação a partir da
década de 90, tornando-se um ambiente competitivo e atraente para investidores estrangeiros.
Alem disso, havia a necessidade de captação de recursos privados para o seu
desenvolvimento. Sendo assim, o project finance surgiu como modalidade de financiamento
indicada para empreendimentos desta natureza, visto que, através da alocação de riscos
envolvidos no projeto, torna-o mais atraente para a iniciativa privada. Contudo, o
desenvolvimento de um project finance demanda grande volume de tempo e recursos, visto
que envolve uma complexa estrutura contratual. Sendo assim, a utilização do project finance
não é indicada para projetos de menor porte. 0 project finance, como modalidade de
financiamento, traduz-se em importante instrumento de apoio ao desenvolvimento do setor
elétrico brasileiro.

Palavras-chave: project finance, setor elétrico, alocação de riscos.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Tema e problema de pesquisa

0 setor brasileiro de energia elétrica iniciou uma fase de reestruturação a partir de 1993,
contudo, de acordo com o

site

da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica — CCEE —

(2005), somente dois anos mais tarde, com a aprovação da lei que trata da concessão dos serviços
públicos, obteve as condições necessárias para se organizar de forma competitiva. Desta forma,
novas e diferentes relações passaram a vigorar no setor.
A década de 90 apresentou uma serie de fatores preocupantes quanto à situação do
fornecimento de energia elétrica no Brasil. A CCEE (2005), através de sua homepage, destaca:
Os anos 90 reuniram todos os fatores que poderiam contribuir para o agravamento de
uma crise no setor elétrico: o esgotamento da capacidade de geração de energia elétrica
das hidrelétricas existentes, o aquecimento da economia provocado pelo Plano Real, a
necessidade de novos investimentos e a escassez de recursos do Governo para atender a
esta necessidade diante de outras prioridades.

Convém ressaltar, ainda, que em 2001 o pais enfrentou uma crise no abastecimento de
energia, sendo necessária a implantação de racionamento. A reestruturação do setor, portanto,
apresentava-se como uma ação inevitável e imprescindível.
0 novo modelo do setor elétrico brasileiro abriu um leque de oportunidades para as
organizações que nele atuam. A competição permitiu que empresas geradoras

e

comercializadoras negociem a venda de sua energia diretamente com os chamados consumidores
livres — empresas que, observados certos aspectos legais e técnicos definidos pelos órgãos
responsáveis, podem negociar o preço da energia que consomem diretamente com as geradoras.
Para estes casos não mais existem tarifas (que ainda persistem para consumidores residenciais), e
sim preços livremente negociados.
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A partir das necessidades identificadas anteriormente, o mercado modificou-se. Foi
promovida a abertura do mercado, com as concessionárias divididas por atividade — geração,
transmissão, distribuição e comercialização — o financiamento através de recursos públicos e
privados e a competição na geração e comercialização de energia, mantendo-se o regime de

monopólio natural na distribuição e transmissão.
0 project finance é uma nova modalidade de financiamento através de projetos. Finnerty
(1999, p.2) destaca:
0 project finance pode ser definido como a captação de recursos para fi nanciar um
projeto de investimento de capital economicamente separável, no qual os provedores de
recursos vêem o fluxo de caixa vindo do projeto como fonte primaria de recursos para
atender ao serviço de seus empréstimos e fornecer o retomo sobre seu capital investido
no projeto.

Finnerty (1999) distingue o project finance do financiamento convencional — o
corporativo, no qual os credores contam com o total da carteira de ativos da empresa para a
geração de fluxo de caixa para o serviço de seus empréstimos. No project finance, o
empreendimento é visto como algo sem relação com a empresa patrocinadora.
Tendo surgido como uma opção de financiamento para grandes empreendimentos, o
project finance

é bastante utilizado no Brasil para empreendimentos de infra-estrutura. De acordo

com Borges e Faria (2002), o project finance apresenta-se como uma alternativa ao
financiamento para os projetos de infra-estrutura, anteriormente de domínio estatal. 0 project
finance é largamente utilizado pelos setores de telecomunicações

e energia elétrica, sendo este

último objeto deste estudo.
A organização estudada nesta pesquisa é a Tractebel Energia, sociedade anônima de
capital aberto e maior geradora privada de energia do Brasil. A empresa pertence ao grupo
empresarial franco-belga Suez, detentor de seu controle acionário. Além da venda de energia
elétrica, oferece serviços de monitoramento da qualidade de energia, operação e manutenção de
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equipamentos de produção de energia, co-geração, geração de vapor, mudança da classe de
tensão de equipamentos de conexão A rede e comercialização de sobras.
A Tractebel Energia possui seis usinas hidrelétricas e cinco termelétricas localizadas nos
estados de Santa Catarina, Parana, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Goiás, sendo
responsável por 9% da energia elétrica gerada no pais. Segundo o site da empresa (2005), seus
maiores clientes são concessionárias distribuidoras de energia elétrica e clientes industriais que
atuam como consumidores livres. A empresa atende também comercializadoras.
0 setor elétrico no Brasil está em fase de mudanças e de expansão, necessitando, para
tanto, recursos financeiros. Muitas das usinas geradoras de energia são empreendimentos de
grande porte, resultando em um grande dispêndio monetário.
Levando em consideração os pontos relacionados acima, é possível formular o seguinte
problema de pesquisa:
Quais as contribuições que a utilização do project finance como modalidade de
financiamento de usinas hidrelétricas e termelétricas traz para a empresa Tractebel
Energia?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Analisar quais as contribuições que a utilização do project finance como modalidade de
financiamento de usinas hidrelétricas e termelétricas traz para a empresa Tractebel Energia.
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1.2.2 Objetivos específicos

a) Relatar as principais características do setor brasileiro de energia elétrica;
b) Demonstrar as contribuições do project finance para a realização de empreendimentos
pela Tractebel Energia;
c) Identificar as razões pelas quais a Tractebel Energia não utiliza o project finance em todos
os seus empreendimentos;
d) Identificar as diferenças entre o corporate e o project finance através de uma comparação
entre as duas modalidades de financiamento.

1.3 Justificativa
Acredita-se que o tema escolhido para desenvolver a presente pesquisa possui
determinados aspectos que justificam seu estudo. Dentre estes, destaca-se a originalidade, a
viabilidade e a importância do tema.
Considerando o item originalidade, pode-se dizer que o trabalho 6, de fato, original, pois
trata de um assunto pouco conhecido pelos estudantes universitários brasileiros

e pouco

divulgado no pais, mesmo já sendo utilizado na realização de importantes empreendimentos, tais
como usinas hidrelétricas, rodovias, shopping-centers e hospitais. Desta forma, justifica-se a
originalidade desta pesquisa pelo fato de possibilitar a disseminação do conhecimento sobre o
project finance.

Quanto ao aspecto viabilidade, alguns pontos devem ser destacados. As fontes de
informações teóricas existem, mas não são muitas (justamente por tratar-se de um assunto não
muito popular no Brasil). A pesquisa, portanto, será realizada a partir de livros, artigos, conversas
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com colaboradores da Tractebel Energia com vasto conhecimento e experiência sobre o tema, e
materiais por estes fornecidos. t importante atentar para o fato de que uma boa parte da literatura
publicada sobre o assunto está em inglês, devendo o autor da pesquisa estar devidamente
capacitado neste idioma. Observa-se, portanto, que a pesquisa em questão é considerada viável.
Por fim, através da importância, verifica-se de que forma o trabalho pode ser considerado
relevante. Acredita-se que o principal aspecto a ser levado em consideração, nesse caso, é a

contribuição do estudo para o conhecimento acadêmico. 0 project finance

e um assunto pouco

explorado no meio acadêmico, não muito popular entre os estudantes de graduação. A pesquisa
em questão pode despertar um maior interesse sobre o assunto, incentivando outros estudos sobre
o tema. Dessa forma, justi fi ca-se a relevância do assunto por constituir-se em fonte de

informação para aqueles que necessitem ou se interessem pelo assunto.
A empresa estudada também tem a ganhar com esta pesquisa. A interação entre seus
colaboradores e a autora do trabalho — estagiária da Tractebel Energia — proporciona uma troca
proveitosa de informações, despertando um maior interesse e comprometimento por parte da

estagiária em relação As atividades da empresa e possibilitando a comunicação do conhecimento e
experiência dos colaboradores. Esta é uma forma de estabelecer uma relação entre a teoria
acadêmica e a prática de mercado, uma troca de experiência entre empresa e estudante.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Decisões de financiamento a longo prazo

A gestão financeira de uma empresa envolve a tomada de decisões com relação a
investimentos e financiamentos, tanto no curto quanto no longo prazo. As decisões de
investimentos envolvem os recursos a serem aplicados em ativos, bem como uma possível
liquidação de alguns deles. As decisões de financiamento, por sua vez, buscam uma relação
interessante entre financiamentos de curto e longo prazo e formas de buscar tais financiamentos.
Damodaran (2002) define a decisão sobre financiamento como a seleção de um mix de
financiamentos que maximize os valores dos projetos selecionados e que case com os ativos
financeiros. A seguir, serão analisados conceitos considerados importantes para as decisões de
financiamento no longo prazo, escopo deste estudo.

2.1.1 Alavancagem Financeira

A alavancagem financeira é definida por Gitman (2001) como o aumento do risco e
retorno ocasionado pelo uso de financiamento a custo fixo, como endividamento, por exemplo.
Para Ross, Westerfield e Jaffe (2002), a alavancagem financeira está associada à intensidade com
a qual a empresa utiliza recursos de terceiros em lugar de recursos próprios.
A posição ocupada pela organização com relação a sua alavancagem financeira
influenciará nas decisões de financiamento. Damodaran (2002, p.321) destaca interessante

comentário sobre a questão:
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Quando empresas estão significativamente subalavancadas ou superalavancadas, elas
têm que decidir se ajustarão sua alavancagem com rapidez ou gradualmente. A vantagem
de uma mudança rápida em direção ao ponto ótimo é que a empresa recebe
imediatamente os beneficios da alavancagem ótima, que incluem um custo de capital
mais baixo e um valor mais alto. A desvantagem é que mudam também a forma e o
ambiente em que os administradores tomam decisões dentro da empresa.

A alavancagem da empresa deve influenciar consideravelmente decisões relacionadas a
financiamentos. Novamente, Damodaran (2002, p.323) destaca:
0 processo através do qual as empresas ajustam a sua alavancagem vai depender de dois
fatores: (1) a velocidade com a qual elas querem mudar seu mix de financiamento e (2) a
disponibilidade de novos projetos que podem ser financiados com a divida nova ou com
as ações.

Gitman (2001) chama a atenção para o segmento de mercado no qual a empresa atua, pois,
segundo ele, um grau aceitável de alavancagem financeira para um setor ou linha de negócios
pode ser altamente arriscado para outro devido a diferentes características operacionais.

2.1.2 Estrutura de Capital

A estrutura de capital de uma organização refere-se a quanto de seus recursos será
proveniente de capital próprio e capital de terceiros. Gitman (2001) define estrutura de capital
como a combinação de divida no longo prazo e capital próprio mantidos pela empresa.
Uma questão deveras polemica envolve o quanto da estrutura de capital de uma empresa
deve envolver capital de terceiros, visto que quanto maior for esta presença, maior será o risco
financeiro da organização. Segundo Moritz (2003), a maioria dos financistas acredita que o nível
de endividamento das empresas não deve ultrapassar os 40% do total de seus recursos, apoiando
a estrutura ideal das empresas americanas (40% capital de terceiros

e 60% capital próprio).

Contudo, existem economistas que não acreditam em uma estrutura de capital ideal; para eles esta

questão é secundária, sendo a aceitação do produto no mercado o que realmente importa.
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Chegar a um consenso quanto à estrutura ótima de capital pode ser algo dificil, porém, é

possível perceber que as duas formas de capital trazem consigo certas complicações. No caso do
capital próprio, Moritz (2003) destaca questões como taxa de atratividade e desejo de retorno dos

proprietários, podendo ocasionar intensas discussões e dificeis negociações. Para o capital de
terceiros existe o risco financeiro, definido por Gitman (2001, p.386) da seguinte maneira:
A estrutura de capital da empresa afeta diretamente seu risco financeiro, que é o risco de
uma empresa ser incapaz de cobrir obrigações financeiras exigidas. A penalidade por
não satisfazer as obrigações é a falência_ Quanto mais financiamento de custo fixo —
divida e ação preferencial — uma empresa tem em sua estrutura de capital, tanto maior
sua alavancagem financeira e risco.

Para a obtenção de capital de terceiros, existem diversas alternativas entre as quais a

organização pode optar pela que julgar mais apropriada. Gitman (2001) destaca como capital de
terceiros todos os empréstimos a longo prazo, incluindo títulos, contraídos pela empresa.

Damodaran (2002, p. 229) afirma:
Há apenas duas formas através das quais uma empresa pode obter recursos —
endividamento ou ações. Isto pode parecer simplista, levando em consideração as várias
opções que as empresas tam em termos de instrumentos de financiamento.

0 autor destaca, ainda, a existência dos títulos híbridos, englobando certas características de
ações e de divida.
As ações são alternativas para empresas de capital aberto. A decisão de abrir o capital está
relacionada, na maioria das vezes, com o crescimento da organização. Mesmo reinvestindo o
lucro, chega um momento em que muitas empresas precisam da maior volume de recursos para
continuar crescendo. Sendo assim, a abertura de capital surge como forte opção para levantar este
capital.
Com relação ao endividamento — ou divida — tam-se basicamente duas alternativas: divida

bancária e emissão de títulos. A divida bancária é a prática mais comum, na qual bancos
comerciais aplicam juros sobre a quantia financiada baseados no risco atribuído à empresa
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solicitante. No caso da emissão de títulos, o risco é compartilhado por diversos investidores,
permitindo a empresa negociar certas características especiais.

2.2 Project finance

0 project finance não pode ser considerado, a rigor, uma novidade em termos de estrutura
de financiamento. Conforme afirma Finnerty (1999, p.XI), suas origens são bastante antigas:
0 project finance é uma técnica bem estabelecida para grandes projetos intensivos de
capital. Suas origens remontam ao século XIII, quando a Coroa Britânica negociou um
empréstimo do Frescobaldi, um dos principais banqueiros de investimentos da época,
para desenvolver as minas de prata da região de Devon, na Inglaterra. Elaboraram
condições de empréstimo bastante semelhantes ao que hoje denominaríamos de um
empréstimo pago com a produção.

Ainda segundo Finnerty (1999), o project finance ressurgiu na década de 80 , sendo reconhecido
na década de 90 como meio para financiar projetos destinados a atender enormes necessidades de
infra-estrutura em países desenvolvidos e, principalmente, em mercados emergentes.
No Brasil, porém, o project finance é uma estruturação financeira ainda pouco conhecida.

Bonorni e Malvessi (2004) destacam que justamente por serem poucos e recentes os casos
brasileiros, ainda não foi desenvolvida uma terminologia própria, sendo utilizada aquela em
inglês.

Bononi e Malvessi (2004) afirmam que os maiores empreendimentos da atualidade tem
recorrido

a estruturação financeira do

project finance. Isto ocorre, segundo os mesmos autores,

principalmente pelo fato de que cada parte envolvida no processo pode escolher o risco e o
retomo que lhe pareça mais adequado à sua carteira de investimentos. Moreira (1999, p.1) define
project finance da seguinte maneira:
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Implantação de um empreendimento, como uma unidade econômica com fins
específicos (Special Purpose Company), na qual os emprestadores se baseiam, como
fonte para repagamento de seus empréstimos, nos ganhos econômicos e financeiros do
empreendimento pelo conceito de fluxo de caixa. Os contratos, por suas abrangências,
mais que os ativos do empreendimento, se constituem como a verdadeira garantia
colateral dos patrocinadores.

Para Bononi e Malvessi (2004), o project finance

estruturação contratual

e,

acima de tudo, uma técnica de

que segmenta os diversos padrões de risco-retomo de um

empreendimento entre seus participantes. 0 financiamento, portanto, é realizado de acordo com
os recebiveis, motivo pelo qual os autores levantam dois pontos tão fundamentais para o processo
como o próprio fluxo de caixa. São eles:

a) Analisar se os riscos estão sendo apropriadamente identificados e mensurados para que
possam sem mitigados ou, se for o caso, conscientemente assumidos por urn ou mais

participantes do empreendimento, em troca de uma remuneração adequada;
b) Verificar se cada participante está sendo remunerado dentro de suas expectativas.

0 project finance envolve a criação de uma empresa especifica, a SPE — Sociedade de
Propósito Especifico — também chamada de SPC (Special Purpose Company), que tem a
finalidade exclusiva de comportar o projeto. Monteiro Filha e Castro (2000, p.113) explicam a
criação desta empresa:
A estrutura de project finance caracteriza-se pela constituição de uma SPC, que tem
como objetivo a implantação do projeto e, portanto, tempo limitado de duração. Os
administradores de uma SPC não podem assumir obrigações e direitos fora da finalidade
para que ela foi constituída. E uma entidade jurídica e economicamente separada dos
patrocinadores e com prazo limitado de duração, que detém os ativos e passivos do
projeto. E mantida off-balance sheet em relação aos seus patrocinadores (no Brasil,
existe a instrução CVM 247, que exige a consolidação parcial dos empreendimentos
controlados, quando os patrocinadores forem empresas abertas, mas tem sido concedidas
excepcionalidades). Pode assumir as diversas formas de sociedade previstas em lei,
sendo que as mais comuns são: sociedades por quotas de responsabilidade limitada e
sociedade anônima.
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A estrutura básica do project finance apresenta a SPE cercada pelos demais participantes
do projeto. Para Borges e Faria (2002) estes participantes so os seguintes: poder concedente,
acionistas (sponsors), compradores (off-takers), financiadores (lenders), operadores (operators),
banco líder (arranger), fornecedores

(supliers),

construtores

(constructors),

seguradoras

(insurance companies), conselheiro financeiro (financial advisor), engenheiro independente
(independent engineer), agente fiduciário (trustee) e assessoria jurídica (legal advisors). A figura

1 possibilita uma melhor visualização das relações entre os agentes numa estrutura de project
finance.
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FIGURA 1

Estrutura do Project Finance
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Figura 1: Estrutura do project finance
Fonte: Borges e Faria (2002)

A utilização do project finance como modalidade de financiamento demanda a
necessidade de certas características para o empreendimento (além da criação de uma SPE).
Borges e Faria (2002) elencam cinco pontos:

(1) Existência do projeto como um investimento econômico separado, preferencialmente
segregado em uma sociedade de propósito especifico (SPE);

("t Porte elevado de investimento, exigindo um alto grau de alavancagem por parte dos
acionistas caso fosse financiado através de financiamento corporativo;

(#) Bom nível de previsibilidade sobre o fluxo de caixa e a taxa de retorno;
▪ Segregação e alocação de riscos entre necessariamente múltiplos participantes;
(4, Possibilidade de os credores/interessados poderem tomar medidas efetivas para trazerem a
si a execução ou operação do projeto em caso de necessidade.
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Convém ressaltar que esta seria uma situação ideal, o que nem sempre é possível. Os
autores destacam que o Ultimo item, por exemplo, é muito difícil de ser executado no Brasil

quando se trata de concessão de serviço público.
Várias formas de financiamento são possíveis em um project finance. De acordo com
Borges e Faria (2002), os principais tipos de financiamentos são através de recursos próprios dos
acionistas — Equity

—

geralmente quando se trata do inicio de uma operação de project finance,

recursos de terceiros (também conhecida como Debt, isenta de participação direta no projeto e/ou
empresa em questão) e recursos híbridos, uma mescla das alternativas anteriores. Considerando
uma operação de Equity, vale ressaltar que existem duas formas de participação dos acionistas
neste caso; quando os investidores participam da administração e/ou operação da empresa-

projeto, ocorre o equity direto. Porem, se estes investidores somente injetarem recursos,
delegando a administração a outros, ocorre o equity passivo.
De acordo com Finnerty (1999), a obtenção do financiamento necessário para suportar o
custo de elaboração de um projeto requer que se convençam os credores quanto à viabilidade
técnica e financeira e à capacidade de obtenção de crédito para o projeto. Todos os riscos
envolvidos no projeto são alvos de preocupações.
Com relação h. viabilidade técnica, a preparação de um cronograma detalhado, contendo
atividades, desembolsos, entre outros itens, é de suma importância. Finnerty (1999, p.34) destaca:
Patrocinadores de projetos frequentemente contratam consultores externos de engenharia
para auxiliar na elaboração do projeto e para fornecer uma opinião independente quanto
sua viabilidade tecnológica. Não é incomum credores de longo prazo exigirem
opiniões confirmadoras de especialistas independentes quanto à possibilidade de
construção das instalações dentro do cronograma proposto, a capacidade de as
instalações operarem conforme o planejado uma vez terminada a construção e se as
estimativas de custos de construção, em conjunto com os dispositivos adequados
referentes a aumento de custos, serão suficientes para terminar o projeto.
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Considerando a viabilidade econômica, leva-se em consideração o fato de um projeto não
ter um histórico anterior, algo que possa lhe dar credibilidade para obtenção de crédito. Desta
forma, o volume de endividamento assumido por ele depende de sua capacidade esperada de
crédito. Finnerty (1999, p.35) afirma:
Para avaliar a capacidade de comercialização, os patrocinadores providenciam um
estudo das condições projetadas de oferta e demanda ao longo da vida esperada do
projeto. 0 estudo de marketing é projetado para confirmar que, sob um conjunto de
suposições econômicas razoáveis, a demanda será suficiente para absorver a produção
planejada do projeto a um nível de preps que cobrirá o custo total de produção,
possibilitará que o projeto atenda ao serviço de sua divida, e irá gerar uma taxa de
retorno que seja aceitável para os investidores.

Para que um projeto seja considerado técnica e economicamente viável, é necessário,
portanto, a adoção de certos cuidados e o estabelecimento de regras, comportamentos e
procedimentos. Os participantes do projeto precisam de provas quanto

a sua viabilidade para nele

investirem.
Um aspecto de extrema relevância para um project finance é a atenuação ou mitigação de
riscos. Este item é único em cada empreendimento, visto que depende de negociações entre seus
participantes. Para Borges e Faria (2002), este é um processo relativamente demorado, pois, para
se chegar à estrutura definitiva do projeto, realiza-se um protocolo de intenção, um acordo de

desenvolvimento conjunto e um acordo de confidencialidade.
Considerando os diversos tipos de riscos, Borges e Faria (2002) destacam alguns dos mais
importantes utilizados em análises de projetos já realizados no Brasil, sempre avaliados como um
todo. Estes riscos são descritos da seguinte forma:

a) Risco Comercial: o conceito ideal de fim da implantação e inicio do risco comercial não
a conclusão da obra ou o inicio da produção, mas a estabilização das receitas geradas pelo

projeto;
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b) Risco Financeiro: refere-se A exposição aos efeitos de possíveis desequilíbrios no fluxo de
caixa do projeto decorrentes da descontinuidade em relação As projeções quanto A
inflação, taxa de juros e câmbio;
c) Risco do Pais: envolve aspectos politicos partidários, de moeda ou de câmbio,
regulatórios e legais;
d)

Risco de Caso Fortuito ou Força Maior: diz respeito a catástrofes provocadas pelo
homem ou pela natureza e pode ser segurado até certo limite, através de contratos de
seguro existentes no mercado (este risco não pode ser controlado pelas partes envolvidas
no project finance);

e)

Risco Setorial: variáveis que influenciam o desempenho do setor no qual está alocado o
projeto;

f) Risco Legal: em especial, o risco legal cuida da constituição e registro de garantias ou de
medidas mitigadoras de riscos, do acompanhamento de medidas legislativas

e

administrativas pertinentes ao projeto, bem como da negociação da inadimplência e
efetividade, em juizo, das medidas coercitivas necessárias.

Bononi e Malvessi (2004) dividem os riscos conforme a capacidade de mitigá-los,
dividindo-os em três categorias relacionadas a seguir:

a) Riscos estratégicos com coberturas contratuais: podem ser mitigados revendo-se
prioridades estratégicas ou tomando-se cuidados especiais na forma jurídica de sua
contratação;
b) Riscos seguráveis: passíveis de serem mitigados por meio da cobertura de uma apólice de
seguro;
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c) Riscos com cobertura por derivativos: podem ser mitigados por meio de instrumentos
financeiros chamados derivativos (seu valor deriva de outro ativo).

A partir da classificação anterior, é possível descrever as medidas mitigadoras
relacionadas por Borges e Faria (2002). São destacados como principais instrumentos utilizados
na mitigação de riscos os seguros, as garantias complementares, os instrumentos de mercado e os

contratos.
Os credores, segundo Finnerty (1999), geralmente exigem a contratação de seguros para

protegê-los de certos riscos de força maior, provendo recursos para a restauração do projeto e
assegurando que o mesmo permaneça como entidade operacional viável. Borges e Faria (2002,

p.260) afirmam:
A compensação dos investidores por eventuais sinistros (por exemplo, acidentes) e a
concessão de seguros garantia contra riscos de força maior e o politico funciona não s6
como uma medida mitigadora para estes riscos, mas também como uma forma de
financiamento que se difere das demais por não estar vinculada necessariamente a
desembolso de recursos. Os seguros garantia são ideais para projetos com garantias a
serem constituídas durante a sua implementação.

As garantias complementares, ou arranjos de garantia, têm como objetivo fortalecer a

força do crédito de um projeto. Borges e Faria (2002, p.259) destacam:
Apesar de a estrutura de project finance privilegiar as garantias de performance, as
garantias usuais, como carta de fiança, ativos, hipoteca, aval dos acionistas, etc.,também
podem ser acionadas como suporte financeiro. Muitas vezes são pedidas, pois, embora
ineficazes como retorno, elidem o risco de uma concordata, significam uma posição
privilegiada no quadro de credores na falência ou servem de instrumento de negociação
numa execução singular (distorções derivadas do rito processual de cobrança judicial).

Os instrumentos de mercado dizem respeito à utilização de instrumentos modernos

disponíveis no mercado de capitais como medida para mitigar riscos financeiros. Como exemplo,
tem-se os derivativos, conhecidos como um dos instrumentos de hedging (instrumentos para
proteger operações financeiras do risco de grandes variações de preço em um determinado ativo).
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Por fim, a última medida mitigadora a ser destacada é a utilização de contratos específicos
para cada tipo de risco envolvido. Mais uma vez, Borges e Faria (2002, p.258) observam:
Cabe ressaltar que o simples uso das obrigações contratuais não minimiza
completamente os riscos envolvidos nesse tipo de transação financeira. E preciso que os
contratos sejam compatíveis com a legislação local e internacional. A maioria dos
contratos citados adiante foi concebida seguindo a base legal anglo-saxà, exigindo
adaptação ao regime romano-germânico usado no Brasil, sob pena de não serem efetivos
ao serem demandados em juizo.

Alguns tipos de contratos utilizados em projetos de infra-estrutura são descritos a seguir.

I, Contrato Take-or-Pay: o consumidor da produção ou dos serviços do projeto se
compromete a pagar periodicamente por uma quantidade estipulada da produção ou

serviços, independentemente do fato de recebê-los ou não;
(ti Contrato Take-If-Offered: obriga o comprador da produção ou dos serviços do projeto a
receber e pagar pelos serviços ou produção apenas se o projeto for capaz de entregá-los
(pagamento feito mediante entrega);

(#) Contrato de Compra de Energia (PPA — Power Purchase Agreement): assegura ao
produtor garantia de venda da energia gerada, sendo um importante instrumento na
estruturação de um financiamento de projetos de energia elétrica;

Ct Contrato de Custo de Serviço (Cost Service Contract): cada devedor paga sua parte
proporcional dos custos do projeto à medida que foram efetivamente incorridos em troca
de uma parcela, definida em contrato, da produção ou dos serviços disponíveis do projeto;

(4) Contrato de Supply-or-Pay: obriga o fornecedor de matéria-prima a entregar as
quantidades necessárias especificadas no contrato ou então realizar pagamentos

entidade-projeto que sei am suficientes para cobrir o serviço da divida;
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(ti Contrato de Pedágio (Tolling Agreement): a empresa-projeto cobra pedágio pelo
processamento de matérias-primas que geralmente são de propriedade dos acionistas do

projeto e por eles entregues.

0 project finance, em suma, é uma modalidade de financiamento utilizada, em sua
maioria, para empreendimentos a longo prazo. Neste processo, todos os participantes assumem
algum tipo de responsabilidade, identificando o risco que pode e está disposto a correr em troca
de um retorno compatível. No Brasil, o project finance é uma prática relativamente nova, tendo
surgido no final dos anos 90, impulsionado pelas privatizacões e da necessidade de volumosos
investimentos que surgiram a partir destas. 0 project finance apareceu como uma solução para
estes altos investimentos, propondo, a divisão dos riscos do negócio.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 Tipo de estudo

A pesquisa cientifica, segundo Kerlinger (1973, apud MATTAR, 1999, p.51), é uma
investigação sistemática, controlada, empírica e critica de proposições hipotéticas sobre as
relações presumidas entre fenômenos naturais. Mattar (1999) explica que padrões rigorosos
devem ser seguidos, pois caso não sejam, os resultados não serão aceitos pela comunidade

cientifica. Uma série de fatores, portanto, devem ser corretamente definidos para que a pesquisa
atinja seu propósito.

Inicialmente, deve-se proceder A. busca de informações já existentes sobre o tema do
estudo; esta fase é chamada de pesquisa exploratória. De acordo com Mattar (1999), a pesquisa
exploratória é útil quando se tem uma noção muito vaga do tema de pesquisa, promovendo um

maior conhecimento e estabelecendo as prioridades.
Considerando que a pesquisa em questão aborda um tema relativamente novo nas
organizações brasileiras e praticamente desconhecido (pelo menos profundamente) no meio

acadêmico, a realização da pesquisa exploratória é essencial para capacitar a autora a desenvolvêla com qualidade.
Após a fase exploratória, existem diferentes tipos de pesquisa. Koche (1997), levando em
consideração o procedimento geral utilizado para investigar o problema, distingue três tipos de

pesquisa: bibliográfica, experimental e descritiva.
Para o desenvolvimento deste estudo, foi utilizada a pesquisa bibliográfica (pesquisa
teórica), definida por Koche (1997) como aquela realizada para conhecer e analisar a teoria

existente sobre o tema ou problema da pesquisa, fornecendo ao autor conhecimento sobre o
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assunto. Num segundo momento, desenvolveu-se uma pesquisa descritiva, estudando as relações
de duas ou mais variáveis de um dado fenômeno sem manipulá-las.
Hi ainda uma outra classificação possível quanto ao tipo de pesquisa, citadas por Vergara

(1997) como pesquisa de campo e pesquisa teórica. Para cada uma delas existem procedimentos
específicos para realização da coleta de dados.
0 estudo em questão caracteriza-se como um estudo de campo, relacionando as
informações obtidas na organização estudada com a teoria de project finance e os aspectos já
levantados do setor elétrico. Mais especificamente, pode-se dizer que, além de a pesquisa ser de
campo, é também urn estudo de caso. Chizzotti (2001) destaca que os estudos de caso abrangem
uma diversidade de pesquisas que coletam e registram dados de um ou vários casos com a

finalidade de emitir um relatório ordenado. Ainda segundo o autor, o desenvolvimento do estudo
de caso é composto por três fases: a seleção e delimitação do caso, trabalho de campo (coleta de
dados) e a organização e redação do relatório (análise dos dados coletados e apresentação das

análises). Sendo assim, a pesquisa em questão contempla todas estas fases.

3.2 Universo de pesquisa

Para a realização de uma pesquisa cientifica, deve-se definir o universo que será
pesquisado, bem como selecionar o tipo de amostra a ser utilizado. Vergara (1997) define

população (universo) como sendo um conjunto de elementos que possuem características que
serão objeto de estudo. A amostra é uma parte do universo escolhida segundo algum critério preestabelecido, podendo ser probabilistica ou não probabilistica.
0 presente estudo tem como população a ser pesquisada os colaboradores da empresa
Tractebel Energia lotados na sede da empresa, em Florianópolis, Santa Catarina, mais
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precisamente na Diretoria de Desenvolvimento de Negócios. Quanto A amostra, esta será não
probabilistica por acessibilidade (simplesmente seleciona elementos pela facilidade de acesso a
eles) e tipicidade (constituída pela seleção de elementos que o pesquisador considere
representativos da população-alvo).

0 escopo desta pesquisa está limitado aos projetos de expansão da Tractebel Energia,
exclusivamente aqueles que envolvem a construção de novas usinas termelétricas e hidrelétricas.
As informações obtidas foram coletadas junto A organização entre os meses de julho e outubro de

2005.

3.3 Coleta e tratamento dos dados

De acordo com Chizzotti (2001, p. 51) "a coleta de dados é a etapa da pesquisa que exige
um grande volume de tempo e trabalho para se reunir as informações indispensáveis A
comprovação da hipótese".
No caso da pesquisa bibliográfica, as informações foram coletadas a partir de publicações

já existentes, como livros, artigos, teses, jornais, intemet e outros materiais fornecidos pelos
colaboradores da Tractebel Energia. Para a pesquisa de campo (estudo de caso), contudo, a coleta
de informações é uma atividade um pouco mais complexa.
De acordo com Cruz Neto (2002), o processo de campo leva a reformulação dos caminhos
da pesquisa, através das descobertas de novas pistas, tornado o pesquisador um agente de

mediação entre a análise e a produção de informações, reduzindo um possível desencontro entre
as bases teóricas e a apresentação do material de pesquisa. Ocorre, portanto, uma interação entre
a pesquisadora e os colaboradores da organização estudada.
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Ao realizar uma pesquisa de campo, o autor pode utilizar quatro instrumentos para buscar
as informações: observação — simples ou participante, questionário, formulário e entrevista. Neste
estudo foram utilizadas duas destas técnicas: a observação e a entrevista. Com relação

observação, está apresentou caráter participante, pois a autora da pesquisa é estagiária da empresa
estudada, estando inserida dentro do contexto organizacional. No caso da entrevista, convém
explicar sua utilização com mais detalhes.
Cruz Neto (2002) comenta que a entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de
campo e suas formas de realização podem ser de natureza individual e/ou coletiva. Com este tipo
de técnica, dados objetivos e subjetivos podem ser coletados. Vergara (1997) cita a existência de
três tipos de entrevista: informal, focalizada ou por pautas.
Na pesquisa em questão foi utilizada, preferencialmente, a entrevista por pautas,
explorando itens realmente importantes para seu desenvolvimento e evitando tomar um tempo

desnecessário dos colaboradores da empresa. Contudo, sendo a autora estagiária da organização,
nada impediu a realização de entrevistas informais para esclarecer dúvidas ou curiosidades.

Após a coleta de dados, deve-se definir o tratamento que estes terão. Existem dois tipos de
dados, definidos por Chizzotti (2001) como quantitativos e qualitativos. Nesta pesquisa, os dados
foram analisados de forma qualitativa. Os dados qualitativos, ainda segundo Chizzotti (2001),
fundamentam-se em dados coligidos nas interações interpessoais, na co-participação das

situações dos informantes, analisadas a partir da significação que estes dão aos fatos.

3.4 Limitações
Por ser um estudo de caso, o presente trabalho tem como escopo a apreciação das
atividades da Tractebel Energia, empresa do segmento de geração de energia, com sede em
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Florianópolis, Santa Catarina. 0 levantamento de dados, análises, percepções e conclusões
estarão limitadas
financiamento.

a experiência da

Tractebel na utilização do project finance como estrutura de
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40 MERCADO BRASILEIRO DE ENERGIA ELÉTRICA

0 setor brasileiro de energia elétrica apresenta características únicas. Considerando que o
pais tem sua base geradora de energia elétrica basicamente hidráulica (95%), Pires (2000, p.8)
destaca:
As características do parque gerador fazem com que a geração elétrica brasileira requeira
a coordenação da operação (despacho de energia) das usinas hidrelétricas para a
otimização da utilização do parque instalado. Em sua grande maioria, os reservatórios de
agua das usinas são utilizados de forma planejada para que se possa tirar proveito da
diversidade pluviométrica nas diferentes bacias existentes. Assim, a possibilidade de
interligação de bacias localizadas em diferentes regiões geográficas assegura ao sistema
brasileiro um importante ganho energético, pois, dessa forma, é possível tirar proveito
das diferentes sazonalidades e dos níveis pluviometricos.

Nos últimos anos o setor elétrico passou por uma série de modificações até atingir o seu
formato atual, visando a consolidação do mercado livre de energia no pais. Procedente de um
formato estatizado, o novo modelo do setor elétrico brasileiro propõe a competitividade como
forma de aprimorar a qualidade dos produtos e serviços prestados.
Para possibilitar uma melhor compreensão desta nova realidade, é interessante analisar
uma breve revisão histórica, destacando a relação entre a história política e econômica brasileira e
o desenvolvimento do setor elétrico. Tais itens são fundamentais para urn melhor entendimento

das necessidades de mudanças no setor.

4.1 A historia da energia elétrica no Brasil

0 Brasil era dominado no século XIX pela cultura do cafe. Através de fatores como a
valorização do produto no mercado externo, vasta oferta de terra e de mão-de-obra, o pais
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caminhava rumo 6. industrialização. Neste processo de modernização, houve uma intensa
exportação de capitais pelos países mais avançados, destacando-se, no caso do Brasil,
investimentos estrangeiros para implantação de infra-estrutura de comercialização do café e
recursos públicos, como transporte, iluminação pública e comunicação. Gomes et.al. (2002)
relata que o crescimento das cidades ocorrido na época levou a uma expansão da indústria da

construção civil e da oferta de infra-estrutura urbana. As primeiras iniciativas de uso da energia
elétrica no Brasil, portanto, começavam a se destacar.
De acordo com o crescimento da indústria e dos centros urbanos, havia uma crescente
necessidade por energia elétrica. Usinas geradoras de energia, especialmente hidrelétricas,

começaram a ser construídas e, mais tarde, foram criadas as concessionárias. A afirmação de
Gomes et.al . (2002, p.2) reflete esta realidade:
Entre 1890 e 1909, o número de estabelecimentos industriais (no Brasil) cresceu 800%.
O setor de manufaturas, no acionamento de sua maquinaria, utilizava como fonte
primária de energia o carvão importado. Convencidos de que a eletricidade de origem
hidráulica era mais econômica que o carvão importado, os industriais da época passaram
a utilizar crescentemente a nova opção.

A chegada do século XX deu inicio a um crescimento extraordinário da população
brasileira e o processo de expansão urbana e industrial se intensificou, despertando o interesse de
investidores estrangeiros em instalar companhias de serviços públicos no pais. 0 Centro da

Memória da Eletricidade no Brasil (2001, p.31) destaca:
0 capital nacional passaria a conviver com os investimentos estrangeiros, cada vez mais
presentes. Esse processo culminou, na segunda metade da década de 20, na considerável
monopolização pelos grupos estrangeiros, com a conseqüente desnacionalização do
setor, quando parte das empresas de capital nacional foram transferidas para o controle
dos primeiros.

Apesar destas circunstâncias, até 1930 a política econômica brasileira foi marcada pela
ausência de esforços para promover o desenvolvimento industrial. A situação começou a mudar a
partir da crise de 1929. Políticas econômicas foram reformuladas e a forma de atuação do Estado
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foi revista. No inicio da década de 30 as atividades relacionadas à energia elétrica eram
dominadas pelo Grupo Light, concentrado no eixo Rio -São Paulo, e pela Amforp em diversas
capitais estaduais e no interior de São Paulo. Conforme afirma o Centro da Memória da
Eletricidade no Brasil (2001), tal situação perdurou ate meados dos anos 60. Gomes etal. (200,

p.4) relata:
A redefinição do papel do Estado, indispensável para implantar um modelo econômico
que objetivasse diversificar a estrutura produtiva, fez-se pelo crescente intervencionismo
na esfera econômica. De inicio, a intervenção se manifestou com o aumento do poder de
regulamentação sobre os serviços públicos. E nesse ambiente, e diante do intenso
processo de concentração de mercado nas mãos dos grupos Light e Amtorp, que se
esboçam as medidas pioneiras de ordenação institucional das atividades de produção e
distribuição de energia elétrica.

Entre 1930 e 1945 observou-se uma clara tendência à diversificação da economia
brasileira, buscando a industrialização. Novamente o Centro da Memória da Eletricidade no
Brasil (2001, p.51) destaca:
Do conjunto de medidas encetadas, destacam-se as políticas de proteção tarifária e de
crédito, a redução das tarifas sobre bens e equipamentos industriais, a extinção dos
impostos interestaduais, a fixação de preps dos bens e serviços essenciais — como o
fornecimento de energia elétrica — a distribuição de divisas para a importação de
equipamentos e combustíveis e a definição de novo papel para a agricultura, nos
segmentos exportador e de produção para o mercado interno.

0 setor de energia elétrica, da forma como se apresentava,

estava dificultando o

crescimento industrial brasileiro. Gomes et.al . (2002, p.5) comentam:
Para o desenvolvimento do setor elétrico, o período 1930-45 se caracterizou por
mudanças institucionais — Código de Aguas — que levaram a forte centralização das
decisões na esfera federal, em coerência com as mudanças estruturais do Estado
brasileiro. As dificuldades do governo federal para regulamentar o Código eram reflexo
das características monopolistas do setor e da presença majoritária do capital estrangeiro
numa atividade que assumia crescente importância para o desenvolvimento econômico.

Em 1934 foi formalizado o Código das Águas, estabelecendo um ambiente regulatório
para as atividades relacionadas à água e energia elétrica. Este código, de caráter extremamente
nacionalista, desencorajou investimentos estrangeiros no pais, provocando uma defasagem entre
a demanda e a oferta de energia oferecida. Contudo, esta situação foi amenizada alguns anos mais
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tarde, em 1942, com a criação da Lei Constitucional re 6 que autorizou o aproveitamento de
novas quedas d'água por empresas estrangeiras que já exercessem essa atividade no pais ou que
se organizassem como sociedades nacionais. 0 Centro da Memória da Eletricidade no Brasil

(2001, p.63) resume de maneira objetiva os acontecimentos do período:
Quanto à evolução da industria de energia elétrica, o período de 1930 a 1945 apresentou
queda acentuada no seu ritmo de crescimento, se comparado com o período de
implantação inicial do setor. Apesar de importantes acréscimos na capacidade instalada
do pais, realizados ao longo da década de 1930, a partir de 1941 a potencia
correspondente a unidades de geração hidráulica permaneceu praticamente inalterada,
até o ano de 1945.

importante destacar que até o final da 2a Guerra Mundial a compra de equipamentos
para a construção de novas usinas era impossível, o que dificultou a ampliação do parque gerador
brasileiro na ocasião.

0 período de 1945 a 1962 foi marcado por um intenso debate quanto ao papel do Estado
brasileiro e da iniciativa privada nacional e estrangeira. Duas correntes de pensamentos
divergiam sobre o assunto: os Desenvolvimentistas, que defendiam o papel do Estado, e os
Liberais, que eram favoráveis à presença de investimentos estrangeiros no pais.
Neste contexto, a década de 50 marcou a mudança da indústria brasileira, passando da

produção de bens perecíveis e semidurdveis de consumo para a indústria pesada, incluindo bens
intermediários e de capital. Porém, para que isto ocorresse, um volume maior de transformações
ocorreu no setor elétrico.

0 governo JK instituiu o Plano de Metas, instrumento para suprimir pontos de
estrangulamentos na economia brasileira, gargalos que dificultavam seu crescimento. Neste plano
a expansão da indústria de base ficava por conta do Estado, enquanto que a iniciativa privada
nacional e estrangeira era estimulada a investir na indústria de bens de consumo duráveis. 0 setor

elétrico foi definido com um dos prioritários, ocorrendo a construção de novas usinas e
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aproveitando a produção excedente de carvão no sul para geração de energia. Gomes et.al . (2002,
p.6) comentam:
Com as bases lançadas no segundo governo Vargas, fica delineado no governo de
Juscelino Kubitschek (1956-61) o projeto de desenvolvimento do setor elétrico sob o
comando da empresa pública, com a criação da maior parte das companhias estaduais de
energia elétrica e de mais uma geradora — a Central Elétrica de Furnas, controlada pelo
governo federal e pelo estado de Minas. Juscelino planejava adotar uma estratégia
desenvolvimentista, de modernização e rápida ampliação da produção industrial
brasileira, estratégia traduzida pelo slogan "cinqüenta anos em cinco".

Com o Plano de Metas desenvolvido durante o governo JK, tinham-se instalado 2.056,7
MW (84,1% da meta estabelecida). Isto foi extremamente importante, visto que as exigências de
consumo dos novos setores industriais resultaram em um forte crescimento na demanda por
energia.
Finalmente, o Centro de Memória da Eletricidade no Brasil (2001, p.109) faz importante
constatação sobre o período de 1945 a 1962:
Ao final do período, configurou-se radical alteração no perfil do setor de energia elétrica
brasileira, verificando-se o aumento do peso das empresas federais e estaduais na
geração, em termos percentuais, de 6,80% para 31,30%, entre 52 e 62. A participação
das concessionárias privadas, com predominância dos investimentos estrangeiros, caiu
no mesmo período de 82,40% para 55,20%.

0 inicio da década de 60 foi marcado por uma crise política e econômica, resultando na
deposição do Presidente João Goulart e na instauração da Ditadura no Brasil. Desta forma, o
Governo Federal centralizava todas as decisões. 0 Centro de Memória da Eletricidade no Brasil
(2001, p.113) destaca:
Os primeiros anos da década de 1960 assistiram ao inicio de um ciclo econômico
depressivo, caracterizado pela acentuação das contradições do modelo de crescimento
acelerado implantado no período anterior. Obras consideradas básicas pelo governo
foram interrompidas, e a inflação causava forte pressão sobre os salários. Verificou-se
igualmente a paralisação dos investimentos privados, fato atribuído ás condições
especificas da crise econômica, bem como ao temor da desestabilização política, que
então se anunciava.

O órgão aponta, ainda, a criação das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. — Eletrobris — em
1964. A empresa passou a atuar como holding das concessionárias públicas de energia elétrica do
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governo federal e no planejamento setorial, tendo como principal responsabilidade a definição

dos programas de expansão do sistema de energia elétrica brasileiro. Também neste período
foram instituidas empresas atuantes em âmbito regional, para geração e operação o sistema
elétrico interligado. Além disso, é conveniente destacar o processo de nacionalização pelo qual o
setor elétrico brasileiro passou, ocorrendo a compra de ativos dos Grupos Amforp e Light pelo
governo brasileiro.

Tendo este contexto como base, o Centro de Memória da Eletricidade no Brasil (2001,
p.123) faz a seguinte constatação:
Os recursos necessários para a expansão do sistema foram obtidos, até os anos 1970,
através de créditos externos — cujos fluxos foram destinados sobretudo à aquisição de
equipamentos importados — e através de instrumentos tributários e de captação para o
financiamento setorial, como o Imposto liJnico de Energia Elétrica (IUEE), o
Empréstimo Compulsório para a Eletrobrás e a Conta de Consumo de Combustível
(CCC).

Entre os anos 70 e 80 observou-se um crescimento no consumo de energia em 10%. Esta
marca impulsionou a construção de uma série de empreendimentos para o desenvolvimento do
setor. Nesta época o segmento de distribuição passou a ser controlado por empresas estaduais,
atuantes, basicamente, dentro dos seus limites geográficos. 0 Centro de Memória da Eletricidade
no Brasil (2001, p.147) relata:
0 modelo setorial pautado pela organização do sistema Eletrobris garantiu a expressão
expressiva dos segmentos de geração e transmissão de energia elétrica ao longo dos anos
1960 e 1970, tendência que viria a ser revertida, na década de 1980, tanto como reflexo
das mudanças nas regras dos mercados financeiros internacionais, como dos obstáculos
então existentes à continuidade da captação interna de recursos.

Neste período, o setor começou a observar dificuldades crescentes para o seu
desenvolvimento, como, por exemplo, a inadimplência das empresas distribuidoras para com as
geradoras e o aumento substancial das preocupações com questões ambientais, fato este que
permanece presente até os dias atuais.
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A partir dos anos 80 uma série de fatores ganhou destaque, influenciando no esgotamento
no modelo em execução. Pires (2000) destaca a crise financeira da Unido e dos Estados, a mágestão das empresas de energia e a inadequação do ambiente regulatório como os principais

pontos contribuintes para a situação. 0 Centro de Memória da Eletricidade no Brasil (2001,
p.154) comenta:
A partir de janeiro de 1986, por determinação da Resolução n° 1/86 do Conama, o
licenciamento das atividades modificadoras do meio ambiente passou a depender da
elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental
(Rima), a serem submetidos ao exame das entidades ambientais de âmbito federal e
estadual, incluindo-se entre essas atividades as obras de transmissão de energia elétrica
acima de 230 kV e as de geração de eletricidade acima de 10 MW. As normas e
procedimentos para licenciamento dos empreendimentos setoriais seriam definidas pela
Resolução n°06/87, de 1987.

0 final do período foi marcado pelo fim da ditadura no Brasil e pelo retorno de um civil
ao posto de Presidente da Republica. A partir dai, mais uma série de mudanças ocorreriam do
setor de energia elétrica.
Segundo Pires (2000), a crise que atingiu o Brasil no final dos anos 80 e o conseqüente
esgotamento de modelo de financiamento baseado em recursos do Tesouro, autofinanciamento e
recursos externos, fizeram com que as necessidades de expansão da oferta de energia passassem a
ser preteridas, ocasionando elevação nos riscos de deficit de energia e redução da qualidade dos
serviços. A Camara Brasileira de Energia Elétrica — CCEE, através de seu

site,

chama a atenção

para a década de 90 como cenário de uma grave crise no setor elétrico:
Os anos 90 reuniram todos os fatores que poderiam contribuir para o agravamento de
uma crise no Setor Elétrico: o esgotamento da capacidade de geração de energia elétrica
das hidrelétricas existentes, o aquecimento da economia provocado pelo Plano Real, a
necessidade de novos investimentos e a escassez de recursos do Governo para atender a
esta necessidade diante de outras prioridades.

Durante o governo Collor (1990-1992) a crise começava a se instalar. Observou-se o
esgotamento da capacidade de investimento das empresas estatais, resultado do alto
endividamento e da política de contenção tarifária praticados desde os anos 70. A reestruturação
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do setor elétrico era uma necessidade pungente. 0 Centro de Memória da Eletricidade no Brasil
(2001, p.163) relata:
Previu-se, corn a reestruturação, a privatização das concessionárias federais e estaduais
de energia elétrica, a separação dos segmentos de geração, transmissão e distribuição e a
realização de licitações para as atividades de geração. A reorganização institucional
propriamente dita incluiria a reformulação dos órgãos reguladores e a criação de novos
organismos responsáveis pelo planejamento da expansão, pela operação dos sistemas
interligados e pelo financiamento.

Medidas facilitadoras para este processo começaram a ser tomadas. No governo Itamar
Franco (1992-94), foi estabelecido um novo regime tarifário para as empresas de energia elétrica,
de modo a recuperar concessionárias e torná-las mais atrativas para investimentos privados.
Durante o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-98) foi de fato iniciado
o processo de privatização do setor elétrico. Mais uma vez, o Centro de Memória da Eletricidade
no Brasil (2001, p.166) destaca:
Foram estabelecidas novas regras para a concessão de serviços de eletricidade,
consignadas pela Lei n°9.074, de julho do mesmo ano, no ato legislativo que reconheceu
a figura do Produtor Independente de Energia e liberou os grandes consumidores do
monopólio das concessionárias. Assegurava-se, dessa forma, a partir de então, o seu
livre acesso aos sistemas de transmissão e distribuição.

0 novo modelo foi estabelecido a partir da criação da ANEEL — Agência Nacional de

Energia Elétrica — em dezembro de 1997. A ANEEL assumiu as novas atribuições relacionadas a
concessões, licitações e fiscalização dos serviços de eletricidade, então executados também pela
iniciativa privada. Em 1998 mais dois órgãos foram criados: o MAE, Mercado Atacadista de
Energia, responsável pela livre negociação de energia, e o UNS — Operador Nacional do Sistema
— cujas funções principais são a coordenação e o controle da operação do sistema interligado.

De acordo com o Centro de Memória da Eletricidade no Brasil (2001) o segmento de
distribuição foi o primeiro a ser privatizado. Pires (2000, p.15) comenta:
0 governo priorizou a venda das empresas do segmento de distribuição por entender que
dificilmente conseguiria atrair interessados para os ativos de geração caso não houvesse
a perspectiva de um mercado atacadista privado de energia, no qual estariam eliminados
os riscos de calote nas transações de venda de energia.
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Quanto ao segmento gerador, este passou por uma reorganização das empresas existentes
antes de passar pela privatização em si. Um exemplo disto é a cisão ocorrida em dezembro de
1997 nas Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. (Eletrosul), resultando nas Centrais Geradoras

do Sul do Brasil S.A. (Gerasul). Mais tarde, em setembro de 1998, a Gerasul foi comprada pelo
grupo Suez e hoje corresponde A. empresa Tractebel Energia S.A.
0 mercado de energia elétrica brasileiro passou por uma série de acontecimentos desde o

inicio desta atividade no pais. 0 quadro 1 proporciona uma síntese destes fatos.

Período
Século XIX

Século XX
1930 — 1945
1945 — 1962

Década de 70
Decada de 80
1995 — 1998

Situação do setor elétrico no Brasil

Expansão da cultura do café, demandando investimentos para implantação
de infra-estrutura de comercialização e recursos públicos.
Crescimento extraordinário da população e intensificação do processo de
expansão urbana e industrial, atraindo investimentos estrangeiros para
instalação de companhias de serviços públicos.
Tendência a diversificação da economia rumo A industrialização, exigindo
que o setor elétrico acompanhasse este crescimento.
A indústria brasileira passa a produzir bens intermediários e de capital,
além dos perecíveis e semidurdveis, o que resultou em mudanças no setor
elétrico para acompanhar tal situação.
Observou-se um crescimento bastante considerável no consumo de energia
elétrica no pais.
Esgotamento do modelo elétrico vigente, basicamente estatal. Inicio da
crise no setor.
Iniciado processo de privatização do setor elétrico, dando inicio ao novo
modelo do setor.

Quadro I: 0 desenvolvimento do setor elétrico no Brasil
Fonte: Dados primários

Considerando todos os pontos acima relatados, verifica-se que o segmento necessitava,
urgentemente, de novas ações, novos investimentos, novas atitudes, enfim, aspectos que
favorecessem sua reforma e futura expansão. Desta forma, uma série de medidas foram adotadas,
a fim de proporcionar as mudanças das quais o setor elétrico tanto precisava. Novamente, o site
da CCEE destaca:
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Fazia-se necessário, portanto, encontrar alternativas que viabilizassem uma reforma e
expansão do setor, com capitais privados e a entrada de novos Agentes, onde o governo
assumisse o papel de agente orientador e fiscalizador dos serviços de energia elétrica.

0 novo modelo do setor elétrico começava a ser idealizado. Mas para obter sucesso,
muitas providências precisaram ser tomadas. Leis e órgãos foram criados ou reformulados de
acordo com as necessidades do novo modelo.

4.2 0 novo modelo do setor elétrico brasileiro

A reestruturação do setor elétrico brasileiro teve inicio no ano de 1996, com o surgimento do
Projeto RE-SEB (Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro). Dentro deste contexto,
dois segmentos devem ser considerados: geração e comercialização.
Com relação ao segmento de geração, procurou-se estimular a entrada de novos agentes
através de ações como mudanças nos critérios de licitação para a construção de novas plantas e
no status dos operadores de plantas de geração a serem privatizadas. Pires (2000, p.17) destaca:
Em relação ao primeiro aspecto, a Lei 9.468/98 estabeleceu que a licitação para a
construção de novas plantas de geração pode ocorrer não somente pela escolha dos
critérios da menor tarifa do serviço a ser prestado ou pelo de maior valor ofertado pela
outorga, mas também pela combinação destes dois critérios ou pela combinação destes
com o de melhor técnica. Esta alteração é importante porque traz mais flexibilidade para
os interessados em participar da licitação e para o setor público na seleção de projetos.

No segmento de comercialização de energia, foi estabelecida a liberdade de escolha do
fornecimento de energia para consumidores cuja demanda pelo insumo atendesse a determinados
aspectos. Ate 1995, consumidores que apresentassem demanda igual ou superior a 3MW e
estivessem ligados a uma tensão igual ou superior a 69 KV estavam aptos a exercer esta
liberdade. Contudo, a partir de 1995 ocorreu uma alteração com relação à tensão. A partir deste
momento, o consumidor poderia estar ligado a qualquer tensão, desde que atendesse ao primeiro
critério relacionado à demanda.
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A ANEEL foi o primeiro órgão criado dentro do processo de mudanças do setor elétrico,
sendo instituída pela Lei n° 9.427 em 26 de dezembro de 1996. A ANEEL surgiu da necessidade
de se criar um órgão responsável por normatizar e fiscalizar as atividades do setor elétrico, visto
que o Estado passou a exercer uma função basicamente reguladora. Segundo o site da ANEEL,
sua missão é proporcionar condições favoráveis para que o desenvolvimento do mercado de
energia elétrica ocorra com equilíbrio entre os agentes e em beneficio da sociedade.Desta forma,
a CCEE, através de sua homepage, destaca:
Assim, foi criada a ANEEL, autarquia vinculada ao Ministério das Minas e Energia, que
tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e
comercialização de energia elétrica, zelando pela qualidade dos serviços prestados, pela
universalidade de atendimento aos consumidores e pelo estabelecimento das tarifas para
os consumidores finais, preservando, sempre, a viabilidade econômica e financeira dos
Agentes e da indústria para compatibilizar interesses.

O órgão responsável pela comercialização desta energia é a CCEE, empresa de direito

privado, submetida à regulamentação da ANEEL, criada através da Lei no 10.433 de 24 de Abril
de 2002. A CCEE viabiliza as transações de compra e venda de energia elétrica entre os agentes
de mercado, sempre por meio de contratos bilaterais e de um mercado de curto prazo, restrito aos
sistemas interligados Sul/Sudeste/Centro Oeste e Norte/Nordeste. É importante destacar que a

CCEE é responsável por todas as atividades requeridas à administração do Mercado, inclusive
financeiras, contábeis e operacionais, conforme afirma a CCEE.
Os contratos bilaterais celebram a compra e venda de energia livremente negociada por
dois agentes do mercado. A CCEE não tem interferência nas negociações, contudo deve registrar

o contrato (o registro de contratos na CCEE, para esta modalidade de transação, não contem
informações de preços negociados, apenas os montantes contratados em MWh entre as
empresas). Os contratos bilaterais podem ser de curto prazo, com validade menor que seis meses,
ou de longo prazo, com validade maior ou igual a seis meses. Vale destacar, ainda, que estes
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contratos são firmados, na grande maioria das vezes, entre empresas pertencentes ao mesmo

submercado. Contudo, há a possibilidade de transações entre agentes de diferentes submercados
com autorização da ANEEL.

0 mercado spot funciona como uma Bolsa de Mercadorias, onde a energia faltante ou
excedente dos contratos bilaterais é negociada na CCEE por um prego único, determinado pela
mesma. A CCEE (2005) explica que o preço spot é calculado mensalmente através de modelos

matemáticos que definem o Custo Marginal de Energia, e não através dos níveis de oferta de
procura. Este preço está sujeito a diversas condições, como, por exemplo, o horário de consumo
da energia e o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas, envolvendo, portanto, determinado
risco.
A CCEE (2005) cita como seus agentes as seguintes classes:

a) Autoprodutores;
b) Comercializadores;
c) Consumidores Livres;
d) Distribuidores;

e) Geradores;
O Importadores/Exportadores;
g) Produtores Independentes.

importante destacar, também, a existência do UNS, órgão que exerce o controle
operacional de todos aqueles que compõe o sistema elétrico. Sobre esta questão, Pires (2000,

p.20) afirma:
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A característica de monopólio natural do sistema de transmissão requer um tratamento
adequado desse segmento para que não haja implicações negativas, tanto sobre o
funcionamento competitivo dos segmentos de geração e comercialização, quanto para a
eficiência do sistema.

0 autor afirma, ainda, que as principais funções do ONS são as de garantir o livre acesso
h. rede de transmissão de forma não discriminatória, promover a otimização da operação do
sistema elétrico, incentivar a expansão do sistema ao menor custo e administrar as redes básicas
de transmissão. 0 objetivo maior da entidade é otimizar custos e garantir a confiabilidade do
sistema.
Além do ambiente de livre contratação, o setor elétrico mantém consumidores cujo
consumo de energia não atinge um volume suficiente para integrar o mercado livre. Estes
consumidores são chamados de cativos e apresentam uma diferença básica com relação aos
livres: os cativos pagam uma tarifa regulada pelo governo federal, e não um preço negociado. Os
consumidores cativos são, em sua maioria, residências, comércio e empresas de menor porte.
O quadro 2 faz uma comparação entre o modelo antigo e o novo modelo do setor elétrico

brasileiro. São destacadas as principais transformações ocorridas.

O Setor Elétrico Hoje - Quadro Comparativo

Financiamento através de recursos públicos.

,

Financiamento através de recursos públicos
(BNDES) e privados.

Concessionárias divididas por atividade:
Empresas estatais verticalizadas, geração, transmissão, distribuição e
comercialização.
Maioria de empresas estatais . Abertura para empresas privadas.
Monopólios com competição inexistente. Competição na geração e comercialização.
Consumidores cativos. Consumidores Livres e Cativos.
Preços livremente negociados na Geração e
Tarifas reguladas.
Comereialização.

Quadro 2 — Mudanças no setor elétrico brasileiro

Fonte: www.ccee.org.br
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0 novo modelo do setor elétrico apresenta alternativas para captação dos recursos
necessários para o desenvolvimento do setor. Como mostra a figura 2, observa-se a necessidade
da participação do setor privado nesta atividade.

Fontes de recursos tradicionais não são suficientes
para suprir necessidade de investimento

Fo ides de recurso

pdril

iiivestisitentt) em MI-II- de...IL turd (PPA 2004 -2007)

R$ trilhões

• Assim sendo,
considerados
apenas as fontes
tradicionais e
governamentais
de recursos,
haverá uma
lacuna, superior a
20%, nos
investimentos
planejados pcio
Governo
• Existe
necessidade de
mobilizar recursos
privados

Orçamento

BNDES

LeCtl

1:-.1 de feCUrSOS
para o PPA

Total [PA Infra-estrutura

Figura 2: Necessidade de investimentos privados no setor elétrico do Brasil
Fonte: Rozental (2005)

Ainda com relação A. necessidade de investimentos no setor elétrico, Rozental (2005) faz
interessante comentário sobre a questão. Tal comentário destaca o papel do BNDES na

disponibilização de recursos:
Para o pais não correr riscos de faltar energia elétrica nos próximos anos, US$ 5,5
bilhões tem de ser injetados, anualmente. 0 BNDES, o importante apoio frente a essa
fronteira, pode ir a prover, em poucos anos, até R$ 12 bilhões por ano ao setor elétrico.
Mas, mesmo assim, é urgente encontrar alternativas, pois o Banco não tem somente a
infra-estrutura para financiar.
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Durante o Seminário Financiamento da Expansão do Setor Elétrico, ocorrido em 02 de
maio de 2005 na cidade de São Paulo, Paulo Skaf, presidente da FIESP — Federação das

Indústrias do Estado de São Paulo — manifestou a grande preocupação da indústria em relação A
qualidade e ao preço da energia brasileira. Na mesma ocasião, Nélson Rozental, da Associação
Brasileira de Private Equity & Venture Capital, destacou a importância do capital de risco. Para

Rozental, as empresas do setor não possuem recursos suficientes para abranger todos os
investimentos necessários em expansão. Para tanto, dois aspectos são importantes na atração dos
recursos privados — as características dos contratos do setor elétrico, que são de longo prazo e
apresentam garantias de previsibilidade dos fluxos financeiros, e o acesso a financiamentos
utilizando estruturas de project finance, isolando o projeto e distribuindo seus riscos. Além disso,
como mostra a figura 3, outros pontos podem configurar-se em diferenciais, positivos ou
negativos, na atração do capital privado.
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Infra-estrutura de qualidade e estabilidade regulatória são
fatores-chave para retomada de investimentos
Peso das variáveis na escolha do pais para atrair investimentos

Infra-estrutura
de qualidade

10

Forca de trabalho
capacitada

Regulamentaçáo

Acessibilidade*

Incentivos
financeiros

Figura 3: Fatores-chave para atracão de investimentos
Fonte: ABDIB (2005)

Analisando as informações aqui relacionadas, percebe-se que a saúde do setor elétrico de
um pais é elemento essencial para a saúde dele próprio. A energia elétrica não deve configurar-se
como obstáculo para o desenvolvimento da nação, mas sim impulsioná-la neste sentido,
contribuindo com o crescimento da indústria, a criação de novos empregos, a captação de novos
investimentos, enfim, colaborando com o crescimento econômico nacional.

4.3 A Tractebel Energia

A Tractebel Energia é a representante do Grupo Suez no Brasil em se tratando de energia
elétrica e está presente no pais desde 1998. Através do processo de privatização, o governo
federal desmembrou as atividades da Eletrosul, transformando a parte responsável pela geração

52

de energia em Gerasul e privatizando-a em setembro daquele ano. A empresa assumiu o nome

Tractebel Energia em 2001 e hoje é a maior geradora privada de energia do Brasil, com 9% da
energia gerada no pais, além de atuar também como comercializadora.
A Tractebel Energia é dividida em diretorias e unidades organizacionais, apresentando
uma estrutura dividida em três níveis hierárquicos:

1) Diretoria — constituída por membros nomeados pelo Conselho de Administração, atuando
sob coordenação do Diretor-Presidente e de acordo com o Estatuto da organização;
2) Unidades Organizacionais de nível I — constituída por membros nomeados pela Diretoria
Executiva, apresentando nível de Diretoria;
3) Unidades Organizacionais de nível IT — constituída por membros nomeados pela Diretoria
Executiva, reportando-se a um Gerente de nível I.

Neste trabalho será destacado o trabalho da DDN — Unidade Organizacional de Desenvolvimento
de Negócios, parte integrante da Diretoria de Negócios (DN) e responsável por projetos de

expansão da Tractebel Energia.

4.3.1 Diretoria de negócios

A Diretoria de Negócios — DN — compreende três Unidades Organizacionais: Marketing
Comercial

e Industrial (MCI), Desenvolvimento de

Negócios (DDN)

e Tractebel

Comercialização de Energia (TCE). Seu Diretor é Miroel Makiolke Wolowski. Segundo o site da
empresa (2005), a DN tem as seguintes atribuições:
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a) Efetuar a venda de energia na forma de produtos customizados por meio de negociação
direta com os clientes e por leilões organizados por estes, ou ainda por leilões regulados
pela ANEEL;
b) Propor produtos e estratégias para a comercialização de energia;
c) Desenvolver novos mercados e clientes e definir produtos a serem comercializados;
d) Desenvolver novos investimentos em cogeração e prestar apoio no desenvolvimento de
novos negócios;
e) Desenvolver e implantar o conceito TIS - Tractebel Industrial Solutions;
f) Representar a Companhia no desenvolvimento e implantação de soluções industriais
integradas segundo o conceito SIS - Suez Industrial Solutions;
g) Consolidar e administrar as informações do mercado, e monitorar a satisfação do cliente.

4.3.2 Desenvolvimento de negócios

A Unidade Organizacional Desenvolvimento de Negócios tem como Gerente Carlos
Alberto de Verney Gothe e apresenta, de acordo com o site da Tractebel (2005), as seguintes
atribuições principais:

a) Identificar e avaliar oportunidades de novos investimentos em cogeração e oferta de
soluções industriais, nos segmentos selecionados segundo os objetivos estratégicos da
Empresa;
b) Definir os produtos para comercialização em co-geração;
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c) Definir os produtos para comercialização em soluções e serviços industriais segundo os
objetivos estratégicos da Empresa;
d) Gerenciar as atividades de comercialização de soluções e serviços industriais;
e) Disseminar o conceito de soluções / serviços industriais e dar subsidio à área de
marketing da DN no desenvolvimento de mercados correspondentes;
f) Elaborar estudos de viabilidade para propostas de projetos de co-geração

e de

soluções/serviços industriais;
g) Negociar e contratar os fornecimentos EPC, Owner's Engineering, Suprimento de

combustível, etc e as autorizações necessárias, visando a implantação e implementação de
empreendimentos de cogeração e de soluções/serviços industriais;
h) Dar suporte aos empreendimentos em desenvolvimento segundo os objetivos estratégicos
da Empresa;
i) Prestar apoio a Tractebel Brasil e Tractebel South Ame rica, quando requisitado, no
desenvolvimento de novos negócios;
j)

Dar continuidade aos estudos e atividades dos empreendimentos atualmente em
desenvolvimento na DN;

k) Realizar estudos elétricos e custos para inserção de usinas no grid;
1) Realizar estudos elétricos e custos para conexão de novos consumidores ao grid.

A DDN será objeto deste trabalho, visto que desenvolve projetos para propostas de

expansão da Tractebel Energia, incluindo a técnica do project finance. As informações sobre o
tema foram fornecidas pelo próprio gerente da área, bem como alguns outros colaboradores.

55

Normalmente os projetos desenvolvidos pela Tractebel Energia, em especial na DDN,
passam por quatro etapas antes da implantação. Estas etapas são:

a) Identificação de oportunidades;
b) Prospecção;
c) Desenvolvimento Inicial;
d) Desenvolvimento Avançado.

Na primeira etapa a empresa procura observar oportunidades para expansão de suas
atividades. Existem duas formas de se chegar As oportunidades: identificação ativa e identificação
passiva. Na identificação ativa o departamento de marketing define quais os setores industriais
que mais interessam a Tractebel Energia de acordo com suas diretrizes e, a partir dai, pesquisa
empresas, contatos, etc. objetivando captar um novo cliente. Na identificação passiva ocorre a
situação inversa; os clientes é que chegam ate a empresa, na maioria das vezes através de
encontros do setor, congressos e eventos do gênero. Para que algo seja considerado como
oportunidade para a Tractebel Energia são considerados itens como a criação de valor para a
empresa, sua compatibilidade com o plano estratégico e com o Plano de Negócios da
organização, viabilidade técnica e análise SWOT.
Para a prospecção, são considerados e desenvolvidos itens como lista de atividades do
projeto (considerando custos, tempo de execução, etc.), cronograma, plano de negócios do
projeto, viabilidade técnica, econômica e financeira e orçamento de desenvolvimento.
No desenvolvimento inicial são desenvolvidas atividades quanto à localização da usina,
vendas de energia, obtenção de licenças ambientais (questão bastante serie para projetos de infra-
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estrutura, especialmente no setor elétrico, e causa do fracasso de muitos projetos idealizados) e
financiamento do projeto.
Finalmente na etapa de desenvolvimento avançado são negociados os contratos,
concluindo a etapa anterior. 0 projeto passa para a fase de implantação somente após a aprovação
e assinatura da Diretoria da empresa.
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50 PROJECT FINANCE NA TRACTEBEL ENERGIA

0 project finance é uma estrutura de financiamento utilizado com freqüência em grandes
empreendimentos do setor elétrico. Contudo, alguns aspectos práticos diferem daqueles definidos
na teoria. Analisar-se-d, portanto, o project finance na prática através da experiência da Tractebel
Energia.

5.1 A escolha entre o corporate e o project finance

Uma operação de financiamento pode ser feita de duas formas básicas: através de
corporate ou project finance. No corporate finance é levado em consideração a empresa

requerente, seus ativos, sua saúde financeira, etc. No project finance, porém, o financiamento é
concedido a uma unidade econômica independente de seus acionistas. Neste caso, o fluxo de
caixa do próprio projeto e seus ativos são utilizados como garantias do pagamento da divida.

0 project finance é escolhido como forma de obter financiamento levando-se

em

consideração uma serie de fatores, sendo dois deles os mais relevantes. Primeiramente, a
estrutura do project finance evita que o balanço das empresas controladoras seja contaminado por
alto volume de financiamento. Isto ocorre devido b. distinção entre o fluxo de caixa do projeto e
os ativos de seus patrocinadores (tal aspecto é identificado através da expressão off-balance
sheet). No corporate finance

o fluxo de caixa e os ativos da empresa patrocinadora do projeto se

misturam, sendo considerada a empresa e o projeto como um só elemento. Além disso, considerase o grau de alavancagem. Este, com a alocação de riscos que o project finance oferece, libera o
limite de financiamento do patrocinador, já que os recursos captados de terceiros não estão
diretamente associados a ele. A figura 4 resume as diferenças entre project e corporate finance.
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Figura 4: Principais diferenças entre project e cotporate finance
Fonte: Heumann (2005)

0 project finance é muito utilizado no setor elétrico. A figura 5 mostra este fato.
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Figura 5: Project Finance setorial
Fonte: Kiraly (2005)
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A Tractebel Energia utiliza o project finance para obtenção de financiamento em
determinados projetos

(construção de usinas geradoras de energia). Alguns fatos são

considerados pela empresa no momento de optar entre um project finance e o corporate finance

(o financiamento convencional).
Para projetos de grande porte, faz-se project finance nacional ou internacional. Os
nacionais envolvem empreendimentos entre R$100 milhões e R$500 milhões e a empresa busca o

financiamento com órgãos como BNDES — Banco de Desenvolvimento Econômico e Social — e
BRDE — Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Para empreendimentos que
envolvam quantias acima de R$500 milhões faz-se um project finance internacional junto a

órgãos como o Banco Mundial ou o BID — Banco Interamericano de Desenvolvimento. Em
projetos que envolvam investimentos menores que R$100 milhões opta-se geralmente pelo
corporate finance.

Contudo, existem exceções, como será visto posteriormente.

Outro aspecto que exerce importante influência na escolha entre o project e o corporate
finance é a quantidade de

equipamentos importados. Esse ponto deve ser considerado para a

construção de usinas, havendo uma diferença entre hidrelétricas e termelétricas. No caso das
hidrelétricas, estas comprometem cerca de 50% dos gastos com a obra civil e o restante com
equipamentos eletro- mecânicos. Em usinas termelétricas, somente cerca de 15% dos gastos são
decorrentes da obra civil, restando 85% para a compra dos equipamentos eletro-mecânicos.
Considerando que grande parte destes equipamentos é importada, percebe-se que, pelo menos na
teoria, seria mais comum a utilização de project finance para a construção de termelétricas.
Contudo, deve-se observar que uma usina hidrelétrica é uma instalação de porte muito maior do
que uma termelétrica. Sendo assim, mesmo não havendo gastos muito consideráveis com
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equipamentos eletro- mecânicos, a usina por si só necessita de um volume grande de investimento
por tratar-se de uma construção gigantesca.
A política de financiamento e investimento da empresa também influi na escolha entre
project e corporate finance. No caso da Tractebel Energia, a Suez — sua controladora — adotou

uma política de redução de investimentos nos países emergentes onde o grupo tem negócios. Essa

decisão ocorreu nos anos de 2003 e 2004 e foi um efeito direto da crise da Argentina, que
resultou em grandes perdas para a Suez. Dessa forma, a Tractebel tinha um montante limite para
comprometer sua estrutura de capital com financiamentos e o project finance figuraria como
alternativa no caso de a empresa desejar investir mais do que o montante fixado pela Suez.
Hoje em dia esta realidade não persiste. 0 Grupo Suez vendeu alguns de seus negócios,
inclusive nos Estados Unidos, pagando suas dividas e melhorando a relação patrimônio-divida.
Em decorrência disto, houve uma melhora no valor das ações do Grupo. Vale destacar, porém,
que a Suez esta desfazendo-se da empresa que possui na Argentina, pois concluiu que este não é
mais um negócio interessante para a empresa.
Com relação ao monitoramento e controle do projeto, o project finance mantém uma
estrutura contratual que permite um desempenho de tais funções de forma muito mais fácil e
eficiente, o que não ocorre no corporate finance. Todos os riscos são identificados e distribuídos
entre as partes necessárias, possibilitando a identificação dos responsáveis para solucionar
problemas. Não há como tentar transferir a responsabilidade para outros, visto que esta está
definida claramente em contrato.
Os riscos são distribuídos àqueles que melhor possam assumi-los, inclusive aos

financiadores do projeto. Os investidores limitam-se, na maioria dos casos, aos riscos do capital
investido. 0 corporate finance, por sua vez, distribui os riscos do projeto entre os ativos da
carteira do patrocinador, sendo, portanto, mais arriscado.
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Outro aspecto interessante é o direito de regresso dos credores aos patrocinadores do
projeto. No project finance esse direito é bastante limitado, senão nulo, diferentemente do
corporate finance, onde os credores tem direito total de regresso. Nesse caso

o project finance di

mais garantias aos patrocinadores do projeto de que eles, de fato, receberão os recursos
financiados.
Apesar das vantagens descritas anteriormente, existem alguns aspectos negativos que
devem ser enfrentados pela empresa que opta por um project finance. 0 principal deles é a
ligação entre o projeto e o banco que concede o financiamento.
A relação entre o projeto e o banco, no caso do project finance, pode ser comparada a um
casamento. O banco tem direito a receber um percentual sobre cada ganho do projeto. Um
exemplo disto é o caso de um incêndio. Estando o projeto protegido através de seguro, quando
este receber o valor do seguro, uma parte deverá ser repassada ao banco. Além disso, o banco
financiador também opina em todas as decisões. Se a empresa controladora decide vender o
empreendimento o banco deve ser consultado e concordar para que a venda seja efetivada. Sendo
assim, a relação banco-projeto impõe limites de ação a controladora, o que não ocorre no
corporate finance.

Outros pontos que podem ser considerados como negativos no project finance é a demora
na sua elaboração e seus elevados custos. A exigência de uma documentação complexa demanda
um lento e dispendioso processo de discussões e negociações entre os envolvidos, o que não
justificaria a utilização do project finance em projetos de pequeno porte. Nesse caso, o corporate
finance é a opção indicada, pois envolve menor complexidade na documentação, menos custos

mais rapidez de elaboração. A figura 6 apresenta um cronograma geral de um project finance.

e

62

Project Finance

-

Cronog rama Indicativo

ki) DA
OPERA00

PERIOD() DE ESTRUTURAC;AO DE 6 A 8 MESES)
SINDICALIZAÇA0 CONTRATAÇA0
MONTAGEM DA
SEC, MITIGAÇÃO
DOS RISCOS E
MODELAGEM
FINANCEIRA

GARANTIAS

DEFINIÇÃO DE
FONTES DE
FINANCIAMENTOS

FORMAÇÃO
DO

ELABORAÇÃO

DOS

CONSÓRCIO
CONTRATOS.
DE BANCOS FORMALIZAÇÃO
E LIBERAÇÃO

E DIREITOS. C
_
'EGU

CORPORA

CONDUÇA0

8

A(...ut,IPANHAMENTO DA OPERAÇÃO
u. E ADMINISTRAÇÃO
0
DE GARANTIAS
o,
o

FLUXO DE
CAIXA (PPA),
PENHOR DE

AWES

Figura 6: Cronograma ilustrativo de um project finance
Fonte: Lima (2005)

As garantias, observadas na figura anterior, são de suma importância para um project
finance. Finnerty (1999) ressalta que o project finance requer urna rede de arranjos de garantia

para isolar os investidores passivos dos riscos não-crediticios associados ao projeto. Dentre as
garantias mais utilizadas, destacam-se fianças, penhor de ações ou equipamentos e covenants

(obrigações contratuais exigidas pelo banco que concede o financiamento e que a empresa deve
cumprir durante o período de pagamento da divida, como a proibição de venda de ativos, por
exemplo).
Project e corporate finance diferem em uma série de aspectos. 0 quadro 3 destaca os

principais.
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CORPORATE FINANCE

PROJECT FINANCE
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projeto.

Direito de regresso dos credores total.
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custo.
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distribuídos

entre
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empresa patrocinadora.

envolvidas.
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Quadro

3: Project finance versus corporate finance

Fonte: Dados primários

Analisando os diversos pontos relacionados anteriormente, é possível identificar as
principais diferenças entre as estruturas de corporate e

project finance.

Contudo, não se tem o

objetivo de indicar um ou outro como a melhor opção de financiamento, mas sim ressaltar
aspectos que favoreçam a utilização de cada um deles em determinados empreendimentos.

5.2 A Sociedade de Propósito Especifico

0

project finance

envolve a criação de uma Sociedade de Propósito Especifico — SPE,

uma empresa criada exclusivamente para abrigar o projeto. A SPE é uma organização como outra
qualquer, podendo assumir a forma de SA ou LTDA e devendo obedecer As regras as quais estas
estão submetidas.
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A SPE, em teoria, envolve a participação de mais de uma empresa atuando como
acionista. Na prática, porém, nem sempre isto é observado. Muitos dos project finance
desenvolvidos pela Tractebel envolvem a criação de uma SPE com a participação somente da
empresa. Exemplos disso são as usinas de Cana Brava, São Salvador, Estreito e Lages. No caso
de Lages foi criada a Lages Bioenergética, Sociedade de Propósito Especifico controlada
exclusivamente pela Tractebel Energia. Ainda assim, existem SPE's constituídas pela Tractebel e
outras empresas.

Segundo a experiência da empresa, os grupos que porventura podem interessar-se em
fazer parte de uma SPE para construção de uma usina são fornecedores e futuros consumidores
dos produtos por ela gerados (vapor, por exemplo). No caso dos fornecedores, eles optam por
participar do projeto quando o payback e a taxa de retorno forem atrativos. Contudo, para um
fornecedor (de combustível, equipamentos, etc.) desviar-se do seu core business ele geralmente
está com o mercado deprimido, instalações ociosas ou algo do gênero. Dessa forma, qualquer

ganho sell relevante. A participação de um fornecedor na SPE não envolve investimento de
capital, mas sim fornecimento dos itens que produz e que são necessários para a construção da
usina.
Sendo uma empresa como qualquer outra, a SPE não tem período limitado de existência.
Somente o financiamento tem um prazo para ser pago, variando geralmente entre 10 e 12 anos.
Contudo, existem alguns aspectos típicos do setor elétrico que podem ocasionar a dissolução da
SPE.
Hidrelétricas e termelétricas sofrem influencias do governo brasileiro. Urna hidrelétrica

está sob regime de concessão do uso de bem público. Esta concessão é fornecida por 30 anos,

podendo ser renovada por mais 30. Para termelétricas, é empregado o regime de autorização,
também com validade de 30 anos renovável por mais 30. Entretanto, existe a possibilidade de não
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ocorrer a renovação e, nesse caso, a empresa recebe uma indenização e a usina é entregue ao
governo federal. Sendo assim, a SPE se desfaz.
Contratos de concessão ou autorização não são as únicas exigências governamentais a
serem atendidas para iniciar a construção de urna usina. Existe urna série de autorizações,

licenças, etc. que devem ser obtidas para este fim. Documentos provenientes de instituições como
ANEEL, IBAMA — Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais — e outros
órgãos ambientais, Agencia Nacional das Águas (no caso da construção de hidrelétricas),
governo federal, estadual e municipal são alguns exemplos da burocracia encontrada no processo
para obter a autorização ou concessão governamental.
Outro aspecto interessante a ser destacado quanto a SPE é a importância das empresas que
a integram. Especialmente no Brasil, onde o project finance não é um tema muito conhecido ou
explorado, os bancos, para conceder um financiamento, acabam por considerar as empresas
controladoras da SPE, a confiança, credibilidade e situação dos nomes por trás do projeto. Sendo
a Tractebel urna empresa de grande porte, pertencente a um importante grupo estrangeiro, tal

episódio ocorre com relativa freqüência. Isto, porém, não deveria acontecer, visto que a essência
do project finance está justamente na existência de uma empresa que abrigue exclusivamente o
projeto para o qual foi criada, não tendo nenhuma relação com os ativos ou passivos de suas

controladoras.

5.3 Identificando e alocando riscos

O project finance trabalha com a identificação e alocação de riscos entre os participantes

do projeto. Para viabilizar isto, é elaborada uma complexa estrutura de contratos, garantindo que
todos os riscos serão, de fato, mitigados.
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Existem diferenças entre usinas hidrelétricas e termelétricas quando se trata de riscos.
Todavia, alguns são comuns não somente aos dois tipos de usinas, como também a qualquer
projeto. É o caso do risco financeiro, a chance de a obra não ser concluída dentro do prazo
previsto ocasionando atraso no inicio das operações. Como resultado deste fato, as empresas
patrocinadoras não lucrarão o que esperavam no momento em que esperavam.
Além do financeiro, existe a presença de um risco extremamente relevante para a

construção de usinas geradoras de energia — o risco ambiental. A preocupação com a questão
ambiental está cada vez mais presente na realidade do Brasil e do mundo e a construção de uma
usina sofre influencia direta desta preocupação. As exigências quanto a certificados e normas de
cunho ambiental tornam o processo lento e podem, muitas vezes, paralisar ou impedir uma

construção.
Outro risco comum às usinas hidrelétricas e termelétricas é o risco de construção. Este
considera a possibilidade de a construção ocorrer de forma errada, mesmo o projeto estando
correto. Nesse caso, o resultado não será satisfatório e aquilo que foi feito errado deverá ser
refeito, resultando em custos maiores do que aqueles planejados.
Existe ainda, no caso de usinas hidrelétricas, o risco geológico. Para usinas termelétricas o

risco a ser considerado é o tecnológico. 0 risco geológico é proveniente da possibilidade de se
encontrar algo inesperado sob o solo, como grandes rochas, por exemplo. Isto acarretará em
custos extras. Um exemplo da atuação do risco geológico pôde ser observado durante a

construção do túnel da Baia Sul, em Florianópolis. Como de praxe, foram realizadas algumas
perfurações no solo para identificar dificuldades de construção e, na época, nada foi identificado.
Mais tarde, porém, foram encontrados itens não esperados no solo, o que paralisou a construção
do túnel por um bom tempo e gerou mais gastos para a obra. 0 risco tecnológico, por sua vez, é
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resultado de algo empregado na usina que simplesmente não de resultado (combustível, por
exemplo).
Identificados os principais riscos encontrados na construção de usinas hidrelétricas e
termelétricas, passa-se a fase de apropriação destes custos por participantes do projeto. Neste
momento tem inicio a negociação de contratos.

0 risco ambiental, um dos maiores riscos existentes quando se trata da construção de
usinas geradoras de energia, é assumido pelos investidores da SPE (nesse caso, a Tractebel e
demais controladores). Este é um risco alocado naturalmente aos controladores, pois são eles os
responsáveis pela a obtenção de todas as licenças, autorizações etc. de ordem ambiental. Nada
mais natural, portanto, do que eles assumirem tal risco.
Os controladores do projeto também assumem, em conjunto com o construtor, os riscos
de construção, tecnológico e geológico. Estes riscos são divididos geralmente em duas partes
iguais, visto que os controladores têm que fornecer as informações e condições necessárias para a

construção da obra e o construtor tem que, de fato, garantir esta construção. 0 instrumento
utilizado como garantia, nesse caso, é o contrato EPC (Engineering, Procurement and
Construction), o qual envolve um preço fixo, previamente estabelecido, bem como a data de

entrega da obra. Neste contrato, os controladores fornecem ao construtor o projeto básico e o
construtor responsabiliza-se por quaisquer subcontratações necessárias.

0 risco de entrega de energia é mitigado através do contrato PPA (Power Purchase
Agreement). Este contrato é firmado entre a SPE responsável pela usina a ser construída e o

comprador, ou compradores, da energia por ela gerada e tem como objetivo garantir ao produtor a
venda da energia gerada. 0 PPA define ainda as regras de reajuste dos preços. Também são
estabelecidos contratos entre a SPE e fornecedores e transportadores de combustível visando
garantir uma qualidade e quantidade minima deste combustível para a usina.
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0 risco de operação que uma usina de geração de energia elétrica comporta é mitigado
através de um contrato de operação e manutenção (podendo envolver, ainda, a administração).
Mesmo no caso de SPE's formadas apenas pela Tractebel este contrato existe, aspecto que será
abordado com maior profundidade posteriormente.
Outros riscos observados são os de força maior, minimizado através da contratação de
seguros, legais e regulatórios e politico. Para o risco politico existe a contratação de apólices de

cobertura.
importante observar que a mitigação de riscos através de garantias contratuais é um
processo relativamente lento e desgastante. Obviamente cada parte envolvida deseja assumir o
menor risco possível, o que demanda uma importante negociação a fim de garantir um acordo.
Convém citar, também, que todos aqueles que assumem riscos procuram proteger-se através de
instrumentos como apólices de seguro.

5.4 0 processo de financiamento

A estrutura do project finance dispensa a apresentação de documentos necessários para
obter um corporate finance, como aval, por exemplo. Contudo, muitas são as exigências que
devem ser atendidas para que um banco conceda um financiamento mediante project finance.

0 primeiro item a ser destacado é o plano de negócios. Este documento é vital para a
obtenção de financiamento com o project finance, pois, neste caso, o banco considera a qualidade
dos recebiveis do projeto, fonte do retomo do dinheiro emprestado. 0 plano de negócios,
portanto, demonstra a viabilidade do projeto, dando ao banco a certeza de seus recebiveis.
A apresentação de um plano de negócios, porém, não é suficiente. 0 project finance
envolve uma complexa estrutura de garantias realizadas através dos contratos de alocação de
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riscos, conforme visto anteriormente. Além disso, os ativos do projeto (equipamentos, terrenos,
etc.) devem permanecer hipotecados ao banco financiador durante a sua construção. Outro
aspecto importante é a senioridade que o banco exerce sob o projeto: no caso de falência ou algo
do gênero, o banco é o segundo agente recebedor dos recursos a que tem direito, sendo superado
apenas pelos direitos trabalhistas, que tem prioridade no pagamento.
Outras garantias exigidas pelo banco são a Completion Guarantee e a Performance Bond.
A Completion Guarantee é a garantia de que o projeto, no caso a construção de uma usina, será
de fato finalizada. JA a Performance Bond garante o pagamento de multa em caso de quebra do
contrato de prestação de serviço. É comum no Brasil o banco solicitar, além de todas as garantias
citadas, um aval da empresa controladora, ponto que será explorado posteriormente.
Uma vez finalizada a construção da usina e seis meses depois de iniciada sua operação,
faz-se dois testes a fim de descartar as garantias estabelecidas para o projeto, pois estas não
seriam mais necessárias. 0 Technical Compliance é o teste realizado para verificar se a usina está
em perfeitas condições de funcionamento, cumprindo o seu propósito. Além deste, existe também
o Financial Compliance, para verificar se a usina está gerando os recebiveis esperados. Estes
testes são realizados após seis meses do inicio de funcionamento da usina pelo fato de que, nos
seis meses iniciais, não é esperado lucro com sua operação.
Tendo a usina obtido resultado positivo no Technical e Financial Compliance, as garantias
estabelecidas para o project finance são descartadas e o banco tem somente os recebiveis do
projeto como garantia. Estes recebiveis são depositados em uma conta custódia. Caso o banco
que concedeu o financiamento não receba seu pagamento em dia ele vai até o banco custodiante,
que retira o montante da conta onde estão os recebiveis do projeto e efetua o pagamento. A conta
custódia, portanto, é a garantia do banco financiador após o descarte das demais garantias
relacionadas à construção da usina.
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Tendo o project finance diversas exigências quanto a contratos, garantias, certificados,
entre outros, o banco contrata uma equipe para avaliar estes documentos. Composta por
advogados, engenheiros, consultores, contadores, etc. a equipe analisa uma série de aspectos para
certificar-se de que o projeto e, de fato, viável e o risco a ser assumido pelo banco seja o menor
possível. No caso da construção de uma usina, são analisadas questões como maquinário,

construção e meio-ambiente.
Considerando todos os itens aqui relacionados, percebe-se que o project finance é um
processo que demanda tempo e dinheiro. Dessa forma, em projetos pequenos, envolvendo baixo
nível de investimento, não se justifica a utilização do project finance.

Outro ponto importante a ser destacado é o fato de que o banco que concede o
financiamento não libera o volume total de recursos financeiros necessários para consolidar o
projeto. Segundo a experiência da Tractebel Energia, geralmente de 60 a 70% do capital

necessário para a construção de uma usina é de terceiros, sendo o restante capital próprio da SPE.
Além disso, o banco procura, obviamente, envolver a empresa controladora na estrutura de
capital do projeto. Nessa estrutura, para cada real financiado pelo banco a empresa deve investir
algum dinheiro (por exemplo, 30% do valor). Isso garante que a controladora também está

alocando seus recursos no projeto.
0 banco também não libera de uma vez s6 o montante total do financiamento. No caso de
uma usina hidrelétrica, por exemplo, sua construção começa com uma necessidade relativamente
pequena de recursos financeiros. Esta necessidade vai crescendo até atingir

o pico de

investimento. Após isto, começa a cair até atingir urn volume mínimo de recursos necessário para
o inicio de seu funcionamento. Sendo assim, o banco libera os recursos de acordo com as

necessidades do projeto. 0 gráfico 1 a visualização do desembolso de recursos que ocorre durante
a construção de uma usina hidrelétrica.
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Ritmo do investimento na construção de uma
usina hidrelétrica ou termelétrica

Tempo de construção

Gráfico 1: Ritmo do investimento na construção de uma usina hidrelétrica
ou termelétrica
Fonte: Dados primários

Um fator que descaracteriza o project finance puro, de acordo com a experiência da

Tractebel, é a exigência do banco quanto a um aval da empresa controladora da SPE. Utilizando a
estrutura de financiamento do project finance, deve-se trabalhar apenas com contratos de
garantias, o que não ocorre no Brasil, provavelmente pelo fato da modalidade de project finance
ser pouco conhecida no pais. Contudo, mesmo conhecendo o project finance, muitos bancos no
Brasil ainda exigem um aval como uma garantia a mais.

0 ideal para a SPE que está solicitando financiamento através do project finance é
aguardar todo o processo para certificar-se de que ele será liberado. Porem, nem sempre isto
ocorre, como será observado no caso da termelétrica de Lages.
Os projetos da Tractebel Energia que utilizam o project finance são financiados, em sua
maioria, pelo BNDES (nacional) e Banco Mundial e BID (internacional). Existem também outras
entidades, como o BRDE e alguns bancos privados, contudo estes atuam como agentes

repassadores do BNDES. A figura 7 destaca o BNDES como principal fonte de captação para
project finance.
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Figura 7: Participação do project finance como fonte de financiamento no Brasil
Fonte: Kiraly (2005)

5.5 A remuneração no project finance

As empresas controladoras da SPE recebem sua remuneração sob a forma de dividendos.
No caso da construção de usinas, tanto hidrelétricas como termelétricas, a Tractebel firma um
contrato de operação e manutenção da usina. A empresa, porém, não tem o objetivo de lucrar
com as atividades provenientes desse contrato; o lucro deve vir exclusivamente dos dividendos

distribuídos pelo projeto através da SPE.
Terminada a construção de uma usina, esta entra em operação e começa a gerar custos
para tanto. A SPE, então, firma um contrato com a Tractebel para terceirizar serviços como
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manutenção, administração e operação. Este contrato aparece como despesa no balanço da SPE e
como receita no balanço da Tractebel.
Procedendo desta forma, a empresa consegue uma redução nos seus custos. Existe
somente uma equipe, a TMS — Tractebel Manutenção e Serviços, que realiza a manutenção de
todas as usinas pelas quais a Tractebel é responsável, o que reduz a necessidade de contratação de
pessoal para este fim e diminui, conseqüentemente, os custos. A mesma situação acontece com a
contabilidade das usinas, que é toda realizada pela equipe da Tractebel. Contudo, estas transações
são realizadas com maior facilidade em SPE's formadas exclusivamente pela empresa. No caso
da usina de Machadinho, por exemplo, onde a Tractebel tem uma participação de apenas 18%, foi
firmado um contrato para operação e manutenção apenas.
Os apontamentos acima abrem espaço para uma questão interessante: a existência da SPE
real e da SPE de papel. Uma SPE real é aquela que contrata funcionários, administra seus custos,
despesas, receitas, enfim, realiza as atividades como qualquer empresa. No caso da SPE de papel,
isto não ocorre. As atividades são terceirizadas e ela é administrada por suas controladoras. A
SPE real geralmente é observada quando existe um grupo de empresas controladoras, ao passo
que a SPE de papel é comum quando existe apenas uma empresa controladora.

5.6 As usinas de Hi e Lages

Dentre os diversos projetos realizados pela Tractebel Energia com a utilização do project
finance como estrutura de financiamento, pode-se destacar dois deles como exemplos de

situações diversas. A construção da usina hidrelétrica de ha foi o primeiro empreendimento no
setor a utilizar a técnica do project finance, enfrentando obstáculos como mudanças na legislação
e falta de conhecimento profundo sobre o assunto. A termelétrica de Lages, por sua vez, é o
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empreendimento mais recente construido pela Tractebel com o auxilio do project finance, agora
um processo bastante conhecido no setor. Sendo assim, os dois casos serão analisados em seus
pontos principais, considerados os mais relevantes para ilustrar este estudo.

5.6.1 A hidrelétrica de Rd

A usina hidrelétrica foi projetada na década de 80, localizando-se na divisa dos estados de
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Sua efetiva construção, porém, foi impedida devido as
dificuldades enfrentadas pelo governo, pois este não possuía recursos para investimentos. 0
projeto foi paralisado, sendo retomado em 1994 como um dos primeiros empreendimento do
setor financiado por agentes públicos e privados. Bonomi e Malvessi (2001, p.107) afirmam:
Por ser a primeira das concessões hidrelétricas compartilhadas com a iniciativa privada,
a da UHE Ita sofreu ajustes continuos, uma vez que os instrumentos normativos do setor
energético estavam ainda em desenvolvimento com o ji empreendimento em andamento,
o que provocou diversas alterações nos instrumentos contratuais.

Analisando todos os seus aspectos, a construção da hidrelétrica de Iti não caracteriza um
project finance puro. Contudo, este projeto é de grande importância, pois pode ser destacado
como o primeiro passo para a utilização do project finance pelo setor elétrico brasileiro.
Inicialmente, formou-se o Consórcio ha, composto pelas empresas Eletrosul e Ltd
Energética S.A. — Itasa — SPE criada por quatro autoprodutores (CSN, PSA, OPP e Cia. de
Cimentos Itambé). Novamente, Bonomi e Malvessi (2001, p.108) destacam:
A construção foi iniciada em março de 1996 e, em junho do mesmo ano, os membros
privados do consorcio constituíram uma Sociedade de Propósito Especifico (SPE) para
obter os financiamentos e contratar e realizar a implantação da usina. Essa SPE foi
denominada lid Energética S.A. (Itasa), que inicialmente tinha como acionistas a CSN, a
PSA, a OPP e a Cia. de Cimentos Itambé, que detinham 61% de participação no
empreendimento da usina por meio do Consórcio hi, sendo os demais 39% detidos pela
Eletrosul, representando tais percentuais também os direitos sobre a energia garantida a
ser gerada.
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A figura 8 demonstra com clareza a estrutura societária inicial formada para a construção da
usina hidrelétrica de ltd.
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OPP
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Outros

Itambé
Total

48,70
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29,20
0,10
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100,00

Eletrobris

I ITA ENERGETICA S.A. (ITASA) I

Eletrosul

Consorcio ITA
61,08%

38,92%
UHEITA

Figura 8: Estrutura Societária inicial da LTHE Itá
Fonte: Bonomi e Malvessi (2001)

importante destacar, ainda, que alguns conflitos aconteceram entre Itasa e Eletrosul. Isto
ocorreu devido ao fato de que seus interesses eram distintos (uma englobava empresas da
iniciativa privada e outra era uma instituição pública).
A partir de 1998, porém, novos acontecimentos incidiram sobre a hidrelétrica de ltd.
Neste ano ocorreu a cisão da Eletrosul, sendo o segmento responsável pela geração de energia
privatizado e adquirido pela Tractebel, que na época atuava com o nome de Gerasul. Em 2000 a

Gerasul comprou as cotas da Itasa pertencentes ao grupo Odebrecht, definindo uma nova
estrutura societária, como mostra a figura 9.
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Figura 9: Estrutura Societária da UHE Ita
Fonte: Bonomi e Malvessi (2001)

A construção da hidrelétrica de Iti também passou por mudanças com relação ao destino
da energia produzida. Inicialmente o conceito válido era a autoprodução, ou sei a, toda e qualquer
energia produzida pela hidrelétrica seria destinada aos seus acionistas, visto que eram eles que
detinham o direito de concessão. Porém, em junho de 2000 a ANEEL transferiu este direito de
concessão para a própria Itasa, permitindo sua atuação como produtora independente (gerando e
vendendo energia). Bonomi e Malvessi (2001, p.119) afirmam:
A base de constituição da Rasa estava no edital de licitação no qual se permitia ao
consorcio vencedor da licitação constituir uma SPE cuja finalidade seria captar os
financiamentos, conceder as garantias e contratar a finalização da usina. A SPE não
poderia ser concessionária, tampouco produzir ou vender energia.

Com relação aos riscos identificados no projeto, destacam-se os de construção, operação e
manutenção, greve e ambientais e sociais. A Conita, consórcio formado para construção da
hidrelétrica de Iti, assumiu os riscos de construção, tais como performance dos fornecedores de
bens e serviços e acidentes ocorridos, e, em conjunto com a Itasa, os riscos de greve. A Gerasul
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ficou responsável pela operação e manutenção da usina, assumindo os riscos decorrentes destas
atividades.
Quanto aos riscos sociais e ambientais, diversas ações foram elaboradas nessa área, visto
que são questões extremamente importantes para empreendimentos de energia elétrica. Foram
desenvolvidos programas para conservação dos ecossistemas naturais, controle

e

acompanhamento da vida aquática, remanejamento da população rural e urbana. A cidade de Itá
foi totalmente reconstruída, inclusive escolas e estabelecimentos de saúde.
Finalmente, o financiamento para a construção da hidrelétrica foi concedido, inicialmente,
pelo BNDES e BID. Posteriormente, porém, o BNDES assumiu tal atividade por completo.
0 processo de construção da hidrelétrica de Itá foi um precursor da entrada da iniciativa
privada no setor elétrico (concessão compartilhada) e da utilização do project finance como
estrutura de financiamento, o que resultou em uma série de dificuldades a serem superadas.
Pagando o preço do pioneirismo, Itá abriu um novo caminho para o desenvolvimento do setor
elétrico brasileiro.

5.6.2 Lages Bioenergetica

A construção da usina termelétrica de Lages, ocorrida entre 2002 e 2004, é o mais recente
projeto da Tractebel Energia a utilizar o project finance como modalidade de financiamento. Ela
representa uma exceção dentro da política de financiamentos da empresa, pois, embora tenha
consumido o montante de R$ 80 milhões, foi realizada através do project finance (conforme
mencionado anteriormente, a empresa utiliza esta técnica para projetos que envolvam quantias
acima de R$ 100 milhões).
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A SPE criada chama-se Lages Bioenergética e tem como acionista somente a Tractebel.
Sendo assim, levando em consideração a teoria do project finance puro, a Lages Bioenergética
pode ser considerada uma SPE de papel. A figura 10 mostra a estrutura contratual da usina.
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FORNECEDORES
EQUIPAMENTO
1.1gura I U: Estrutura contratual da Lages Bioenergetica
Fonte: Gothe (2004)

0 financiamento do projeto de Lages foi disponibilizado pelo BNDES, contando também
com a participação do BRDE atuando como agente do BNDES. Aqui vale registrar uma
curiosidade . Como o BRDE não conhecia a estrutura do project finance e exigiu um aval da
Tractebel como garantia para conceder o financiamento, a empresa precisou explicar ao banco o
que era o project finance e porque não é necessária a exigência de aval da empresa controladora.
Além disso, a construção da usina iniciou antes mesmo da liberação do financiamento pelo
banco. A Tractebel financiou todo o projeto até o momento em que o banco liberou o
financiamento, cerca de três meses depois do inicio das obras. Esta atitude é um tanto arriscada,
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pois, caso o financiamento fosse negado, a obra teria que ser interrompida. Contudo, a empresa
decidiu por proceder dessa forma devido ao projeto ser de pequeno porte e também confiando em
sua experiência no desenvolvimento de project finance.
Para a construção da usina, firmou-se um contrato EPC entre Lages Bioenergetica e a
empresa Koblitz. Os riscos de construção foram, portanto, transferido para a própria Koblitz, que
também ficou responsável pelos contratos com fornecedores de equipamentos e por eventuais
riscos associados a eles.
A Tractebel Energia, alem de injetar capital no projeto, tem como responsabilidade a
operação e manutenção da usina. Tais atividades, como citado anteriormente, são realizadas pela
TMS (Tractebel Manutenção e Serviços).
Por fim, três outros tipos contratos foram firmados. Com a CELESC — Centrais Elétricas
de Santa Catarina — foi fechado um acordo PPA, garantindo a compra de uma parcela da energia
gerada. A compra de combustível para utilização da Lages Bioenergética foi realizada através de
contratos entre a empresa e indústrias da regido. Já com as empresas Batistella, Sofia e Madepar
foram estabelecidas relações de troca, envolvendo a compra de combustível e a venda de vapor.
Através dos aspectos analisados, percebe-se que a remuneração dos participantes do
project finance não envolve somente recursos financeiros. A figura 11 mostra a utilização de

insumos como energia, vapor e combustível na Lages Bioenergética.
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Figura fl Relações comerciais da Lages 131oenergdtica
Fonte: Gothe (2004)
:

A usina termelétrica de Lages é um dos bem sucedidos projetos elaborados pela Tractebel
Energia com o auxilio do project finance. Seu desenvolvimento demonstra a importância da
experiência dos profissionais da empresa, tanto em questões do próprio setor elétrico corno
também na execução do project finance considerando características especificas do Brasil.
Mesmo não sendo uma técnica extremamente difundida nas organizações brasileiras, o project

finance 6 hoje muito mais viável de ser realizado do que alguns poucos anos atrás, conforme
destaca o caso de ltd. Lages 6, portanto, um reflexo desta realidade.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como principal objetivo verificar as contribuições que a utilização do
project finance como modalidade de financiamento traz para a Tractebel Energia, empresa do

setor de geração de energia elétrica. Para tanto, quatro principais questões foram analisadas,
possibilitando o alcance de tal objetivo.
0 mercado de energia elétrica no Brasil passou por uma reformulação, iniciada na década
de 90. Através de privatizações, o governo transformou empresas estatais verticalizadas em

concessionárias divididas por atividades (geração, distribuição, transmissão e comercialização),
promovendo a competição no setor e atraindo investimentos estrangeiros, como é o caso do grupo
franco-belga Suez, que adquiriu o segmento da Eletrosul responsável pela geração de energia,
dando inicio As atividades da Tractebel Energia no pais.
Atualmente o novo modelo do setor elétrico apresenta dois segmentos — os consumidores
cativos, na maioria residências e pequenas empresas, que pagam uma tarifa de energia elétrica
regulada pelo governo, e os consumidores livres, indústrias que tem um consumo elevado de
energia e podem negociar diretamente com as empresas geradoras. Dessa forma, as indústrias tern
maior poder de barganha com relação ao preço e também maior poder de exigência quanto A
qualidade e serviços prestados.
A nova estrutura do setor elétrico brasileiro também possibilitou a entrada de empresas
privadas no mercado. 0 financiamento para construção de uma nova usina geradora de energia,
por exemplo, antes dependente apenas de recursos públicos (não suficientes para atender as
necessidades do setor), agora conta também com a participação da iniciativa privada. É neste
momento que o project finance surge como ferramenta de captação do investimento privado,
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visto que sua estrutura permite a distribuição de riscos e o isolamento do projeto em si, tendo
maior poder de atração junto A iniciativa privada.

0 project finance é uma modalidade de financiamento na qual o projeto a ser fin an ciado é
considerado uma entidade independente das empresas controladoras. Isso é possível através da

criação de uma Sociedade de Propósito Especifico — SPE — empresa SA ou LTDA que abriga o
projeto, e somente ele. Desta forma, suas receitas futuras, chamadas de recebiveis, é que serão
consideradas para questões de financiamento, não envolvendo o patrimônio das empresas
patrocinadoras, como ocorre no corporate finance (o financiamento convencional). 0 project
finance também não contamina o limite de crédito destas empresas, visto que o financiamento é

concedido a SPE. Os riscos do projeto são identificados e alocados As partes com condições de

assumi-los. No caso da construção de uma usina hidrelétrica, por exemplo, existem os riscos de
construção e ambiental, que são assumidos pela construtora e pelas empresas patrocinadoras,
respectivamente.
Contudo, o project finance envolve uma estrutura contratual bastante complexa,
demandando considerável tempo e desembolso de recursos financeiros. Desta forma, esta
modalidade de financiamento é indicada para projetos mais dispendiosos. No caso da Tractebel
Energia, a empresa procura utilizar o project finance na construção de usinas que envolvam
gastos superiores a R$ 100 milhões.
Quando se trata de project finance, as principais organizações que concedem

financiamento através desta técnica são, no Brasil, o BNDES e outros bancos como o BRDE;
estes, porém, atuam como agentes do BNDES. Em âmbito mundial, os principais financiadores

são Banco Mundial e BID. Segundo a definição da Tractebel Energia, os projetos nacionais
envolvem quantias entre R$ 100 milhões e R$ 500 milhões. Já os internacionais apresentam
quantias superiores a R$ 500 milhões.
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A usina hidrelétrica de h á foi o primeiro caso de participação da iniciativa privada no
setor elétrico brasileiro, ocorrido na segunda metade de década de 90. 0 projeto pode não
configurar-se em um project finance no seu sentido mais puro, porem foi o primeiro passo para o
reconhecimento da utilidade desta estrutura de financiamento para o setor elétrico e sua
disseminação. A construção da usina enfrentou uma serie de dificuldades, como falta de recursos

do governo e mudanças na legislação, mas conseguiu desempenhar o papel de precursor do
project finance no mercado brasileiro de energia elétrica.

A termelétrica de Lages, por sua vez, colheu os frutos do trabalho desenvolvido no caso
de hi. Construída entre 2002 e 2004, a usina usufruiu de uma legislação já estabelecida no setor
elétrico, da abertura de órgãos como BNDES e Banco Mundial para a utilização do project
finance e,n-ão menos importante, da experiência da equipe da Tractebel Energia nesta modalidade

de financiamento, o que torna o processo mais rápido e eficaz.
Resgatando todos estes aspectos, percebe-se que a utilização do project finance como
modalidade de financiamento traz inúmeras contribuições para a construção de usinas geradoras
de energia, além de configurar-se em importante instrumento para o desenvolvimento do setor

elétrico do Brasil. Sendo assim, recomenda-se que o assunto seja abordado nas universidades
brasileiras, ate com certa profundidade, pois trata de uma prática que tende a ser utilizada cada
vez mais em nosso pais.
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