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Leilão de energia não gera muita expectativa
Perspectiva entre especialistas é de que o volume de geração a ser contratado seja bem menor do que a oferta
Jefferson Klein
jefferson.klein@jornaldocomercio.com.br

O leilão de geração de energia nº 03/2018 do governo federal marcado para amanhã conta
com um expressivo número de
projetos cadastrados: 1.090, que
totalizam 59.116 MW de potência
(o que corresponde a 37,5% da capacidade instalada de produção
de eletricidade do Brasil). Porém,
apesar dessa grande oferta, os
empreendedores não estão muito otimistas e não esperam uma
contração elevada no certame.
O advogado Frederico Boschin, da Souza Berger Advogados
e especialista na área de energia,
diz que se especula que esse leilão deva ter uma contratação de
1 mil MW a 1,5 mil MW em capacidade instalada. Boschin adianta
que a tendência é de que os empreendimentos eólicos serão os
que apresentarão os maiores deságios, devido à competição entre
esses complexos ser bem acirrada. Na área da termeletricidade, o
advogado argumenta que a valorização e a imprevisibilidade em
relação ao futuro do dólar podem
ser um problema para projetos a
gás natural (que são vinculados
à moeda norte-americana) e uma

vantagem para as usinas que
usam carvão nacional. O objetivo
do leilão de sexta-feira é a contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de fontes hidrelétrica, eólica e
termelétrica (a carvão, a gás natural e a biomassa), com início de
suprimento da eletricidade em 1
de janeiro de 2024. Nos certames
chamados “A-6”, a contratação é
feita com seis anos de antecedência. No Rio Grande do Sul, foram
cadastrados 107 projetos, que somam 3.369 MW de capacidade.
O coordenador do grupo temático de energia da Fiergs, Edilson Deitos, salienta que as iniciativas eólicas gaúchas (fonte com
maior número de empreendimentos inscritos no certame pelo Estado, com 99 usinas) também precisarão superar a forte concorrência
dos complexos nordestinos. O dirigente reforça que a cadeia eólica
do Nordeste, que conta com escala de produção e ótima incidência
de ventos, é atualmente bastante competitiva. Sobre os preços
iniciais que serão praticados no
leilão, que poderão variar de
R$ 151,68 o MWh (para empreendimento hidrelétrico acima de 50
MW, com outorga e contrato) a
R$ 308/MWh (por disponibilida-

de de termelétrica), Deitos considera os valores como adequados
para a realidade atual.
O presidente da Associação
Gaúcha de Fomento às Pequenas
Centrais Hidrelétricas (PCHs), Luiz
Antônio Leão, também prevê que
a contratação de energia neste leilão não será em um volume tão
significativo. Com isso, é esperado que os eventuais projetos de
PCHs que saiam vencedores tenham que baixar seus preços de
geração. Mesmo com a intensa
competição, Leão faz a ressalva
que as PCHs gaúchas concorrem
em condições de igualdade com
usinas dessa natureza situadas
em outros estados, diferentemente do que se verifica no segmento eólico. O dirigente acrescenta
que o Rio Grande do Sul agilizou
o processo de licenciamento ambiental das pequenas centrais hidrelétricas, o que facilitou o desenvolvimento dessas estruturas.
Um ponto positivo ressaltado pelo vice-coordenador do Fórum de Infraestrutura da Agenda
2020, Paulo Menzel, é que esse
leilão será disputado logo após a
confirmação da formação da Sociedade de Propósito Específico
(SPE) entre Eletrosul, Shanghai
Electric e Zhejiang Energy. Essa
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Fonte eólica tem o maior número de projetos inscritos pelo Estado

PROJETOS GAÚCHOS CADASTRADOS NO LEILÃO
Fonte: Aneel

FONTE

QUANTIDADE

OFERTA (MW)

Eólica

99

2.681

Hidrelétrica

1

35

Pequena Central Hidrelétrica (PCH)

5

48

Central Geradora Hidráulica (CGH)

1

5

Térmica a carvão

1

600

parceria vai desencadear uma série de obras de transmissão atrasadas no Rio Grande do Sul. A
lacuna desses empreendimentos

estava dificultando a participação
de projetos de geração de energia
no Estado, por limitações para escoar a eletricidade a ser gerada.

Bndes confirma para esta quinta-feira leilão de três distribuidoras da Eletrobras
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (Bndes)
confirmou para hoje a realização
do leilão de três distribuidoras da
Eletrobras. Serão leiloadas as distribuidoras Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), Centrais
Elétricas de Rondônia (Ceron) e
Boa Vista Energia, distribuidora de
energia em Roraima.
Em comunicado relevante divulgado ontem, o banco, responsável pelo processo, disse que após
análise dos documentos apresentados pelas empresas interessadas

nas distribuidoras, foram atendidos os requisitos para a realização
do certame.
Os lances viva voz e a posterior abertura do envelope de habilitação ocorrerão às 15h, na B3, bolsa de valores, em São Paulo.
No último dia 17, o Bndes alterou o cronograma de realização do
leilão de venda e reagendou para o
dia 26 de setembro o leilão da empresa Amazonas Distribuidora de
Energia (Amazonas Energia).
Já o leilão da Companhia Energética de Alagoas (Ceal) continua

suspenso devido a uma decisão judicial. Uma decisão judicial do ministro Ricardo Lewandowski, do
Supremo Tribunal Federal (STF),
impediu a venda da companhia,
após ação movida pelo governo
de Alagoas.
Ao comentar ontem o leilão, a
secretária executiva do Ministério
da Fazenda, Ana Paula Vescovi,
afirmou que as três distribuidoras
de energia da Eletrobras que serão
leiloadas não dependem da aprovação do projeto de lei que tramita
no Congresso Nacional. “Amanhã

(hoje), temos leilão importantíssimo”, disse .
A secretária fez questão de destacar que a privatização trará um
barateamento de 8% nas tarifas e
ainda o compromisso de novos investimentos pelo concessionário.
“Temos que voltar à agenda de privatizações e concessões”, afirmou.
Durante a sessão pública desta
quinta-feira, serão abertas as propostas econômicas apresentadas
pelos investidores interessados.
Será possível também realizar lances por viva voz. As distribuidoras

serão vendidas pelo valor simbólico de R$ 50 mil. Vence o certame quem ofertar o maior valor de
deságio na tarifa elétrica definida
pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel).
O contrato de concessão deverá ser assinado entre os dias 31
de outubro e 5 de dezembro. Esse
prazo máximo está apenas a 25
dias do prazo final autorizado pelos acionistas da Eletrobras como
o limite para que a estatal continue operando as distribuidoras
como designada.
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Candidato do PSTU ao Senado, Gomes é a favor do porte de armas

Em Porto Alegre, Bolsonaro promete privatizar dois terços das estatais
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INDICADORES

Volume: R$ 8,607 bi
O bom desempenho dos
principais mercados
acionários globais em um
ambiente doméstico sem
notícias relevantes abriu
espaço para que a bolsa
retomasse os 78 mil
pontos. Contribuiu para
o resultado a valorização
dos papéis da Petrobras.

No mês

No ano

Em 12 meses

-1,05

+2,60

+10,38
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Cidades do litoral gaúcho
são as que mais crescem

29/8/2018

Bovespa

+1,18%

www.jornaldocomercio.com

IBGE revela que, dos
10 municípios do
Rio Grande do Sul
ue ive a o aio
aumento no número
de habitantes em um
ano, 7 são praias

Dólar
Comercial
Mercado ............................. 4,1187/4,1197
Banco Central ......................4,1347/4,1353

Paralelo
São Paulo .......................... 4,2000/4,3000
Porto Alegre ....................... 4,1200/4,3600

Turismo
Mercado ............................ 4,0730/4,2670
Porto Alegre ....................... 3,9500/4,3500

Município
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Xangri-lá
Arroio do Sal
Balneário Pinhal
Imbé
Nova Santa Rita
Cidreira
Capão da Canoa
Tapejara
Tramandaí
Tupandi

População 2017

2018

Aumento

14.650
9.050
12.671
20.578
26.450
14.710
48.401
22.077
47.521
4.472

16.025
9.842
13.760
22.309
28.670
15.912
52.004
23.651
50.760
4.767

9%
9%
9%
8%
8%
8%
7%
7%
7%
7%

População do Estado
aumenta apenas 0,1%
e é ultrapassada pelo
Paraná; em todo o
País, ce so esi a ue
número de brasileiros
já soma 208,5 milhões
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Euro
Comercial ....................................... 4,8383
Turismo/Porto Alegre ......... 4,6000/5,0800
Euro/Dólar ...................................... 1,1700
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Leilão de energia
deve contratar
volume menor
do que a oferta

Bitcoin (20h) .......................... R$ 28.915,27

Ouro
BM&F ..............................grama R$ 158,20

Petróleo Brent
Londres/Out ...................... barril US$ 77,46

Juros
Taxa Selic
Meta...................................... 6,50% ao ano
Efetiva ................................... 6,40% ao ano
Taxa efetiva ........................... 6,39% ao ano

DI futuro
Set ........................................ 6,39% ao ano

TJLP
Até 30/9 ................................ 6,56% ao ano

TLP
Até 30/6 ................................ 7,04% ao ano

TR
28/8 a 28/9 .................................... 0,0000

TBF

28/8 a 28/9 .................................... 0,5104

Custo do dinheiro
Hot-money (mês) ............................. 1,08%
Capital de giro (anual) ....................... 9,48%
Over (anual) ..................................... 6,40%
CDI (anual) ....................................... 6,39%
CDB (30 dias) ................................... 6,44%
IPCA/IBGE (julho) .............................. 0,33%
acumulado/ano ................................ 2,94%
INCC-M (agosto) ................................ 0,30%
acumulado 12 meses ........................ 3,83%
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DI over

AGRONEGÓCIO

Votação ue a alisa a co situcio alidade da edida se á eto ada hoje; placa está a a favo do texto

STF adia julgamento sobre a
terceirização da atividade-fim
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Co A a Iva ova e A a
B u , As herdeiras teve
g a de desta ue
e G a ado
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SUCESSO
ABSOLUTO
Ca oli e da Silva
om estreia hoje nos cinemas do País, o drama As
herdeiras é uma coprodução entre Alemanha,
Brasil, França, Noruega, Uruguai e Paraguai. Na história,
Chela (Ana Brun) e Chiquita
(Margarita Irún), herdeiras de
famílias abastadas do Paraguai,
vivem confortavelmente há
30 anos. Ao chegar na terceira
idade, percebem que o dinheiro
não é mais suficiente e começam
a vender seus pertences. Quando Chiquita acaba presa por
dívidas jamais acertadas, a até
então submissa e reclusa Chela
precisa se virar e começa por
acaso a prestar serviço para um
grupo de senhoras ricas como
motorista – na trama, a comparação é feita com táxis, mas
poderia ser facilmente interpretada como a onda atual de
aplicativos de transporte.
Enquanto Chela se acostuma com a nova realidade, ela
conhece a exuberante jovem
Angy (Ana Ivanova), durante

C

o trabalho. Nesta jornada de
transformação pessoal, os interesses, prioridades e atitudes da
taxista amadora são afetados.
Com este bem-sucedido título, o diretor paraguaio Marcelo
Martinessi, de 45 anos, faz sua
estreia em longas de ficção. A
obra foi um dos grandes destaques no Festival de Gramado,
vencendo seis prêmios das oito
categorias que concorriam os
filmes estrangeiros, incluindo
melhor filme (pelo júri, pelo
público e pela crítica), Kikitos
de atriz para as três artistas
principais do filme, melhor
roteiro e melhor direção. Não
é só no Brasil que o filme se
destaca. Já venceu mais de
20 prêmios, incluindo Melhor
Filme pela crítica – Fipresci - e
os Ursos de Prata de Melhor
Diretor (Prêmio Alfred Bauer)
e Melhor Atriz (para Ana Brun)
no Festival de Berlim.
O interessante é que é a
estreia cinematográfica de Ana
Brun com um personagem. Atriz
autodidata, a advogada de direitos autorais participou de várias

Ma ga ita I ú
i te p eta Chi uita
o lo ga pa aguaio

peças no Teatro Arlequín, no Paraguai. Na sétima arte, somente
tinha recitado um poema no
longa Guerra do Brasil – Toda a
verdade sobre a Guerra do Paraguai (1987), de Sylvio Back, que
tinha sido sua única experiência
anterior com câmera.
As herdeiras recebeu financiamento do Torino Film Lab
em 2015, prêmio aos melhores projetos cinematográficos
independentes, e do World
Cinema Fund. E também foi
escolhido pelo projeto Résidence do Festival de Cannes, que
providencia hospedagem a 12
cineastas estrangeiros realizando seus primeiros filmes.
Segundo a coprodutora brasileira Julia Murat, até este filme,
o Paraguai não fazia parte do
programa Ibermedia. E foi uma
luta conseguir que os senadores
tornassem o país signatário.
Uma nova realidade na nação
vizinha é a criação da Lei do Cinema, que não existia na época
de pré-produção deste título.
Celebradíssima no exterior,
tendo sido rodada na Grande

Assunção (capital e arredores),
a obra aborda um casal de
senhoras em dificuldades financeiras. Retrato da decadência
de uma pequena burguesia no
Paraguai, bem como contrapondo uma onda conservadora, a
carreira internacional do filme
tem sido exemplar.
Em coletiva de imprensa em
Gramado, a protagonista Ana
Braun se disse assustada com o
sucesso do filme. “Faço uma mulher com muita tristeza, muita
solidão, que vive uma relação
dominada pela companheira. É
um tema universal. Nós, mulheres, sempre estamos sofrendo”,
afirmou a atriz. A coadjuvante
Ana Ivanova, atriz bastante
conhecida na América Latina,
concorda com a mensagem da
produção: “Ela mostra o papel
tão forte e também tão frágil da
mulher. Vivemos essa perfeição
maldita, que nos proíbe de envelhecer. Este filme foi a viagem
mais linda da minha vida”.
O trio de atrizes foi sensação
no evento na serra gaúcha,
sempre procurado para fotos

e conversas. Chama a atenção
o fato da produção ter papéis
masculinos muito pequenos,
somente para carregar um piano, vender um cachorro-quente
e talvez comprar o carro das
senhoras.
As três intérpretes estão muito bem desenvoltas nas personalidades que precisam levar para
os seus papéis, tendo sido acertada a decisão do júri oficial de
longas estrangeiros de Gramado
a destinarem estatuetas a todas
elas no Kikito de melhor atriz,
e não apenas à protagonista,
entendendo que o trabalho de
elenco é em conjunto, com uma
dando suporte à interpretação
da outra. No entanto, a surpresa anunciada na cerimônia de
premiação no sábado passado
também deve ter sido inesperada na hora de acertar o excesso
de bagagem na viagem de retorno para o Paraguai - o peso dos
seis troféus ficou somente para
Ana Ivanova e Margarita Irún,
as únicas que permaneceram
para o encerramento do evento
cinematográfico na Serra.

Loja de discos
resiste às novas
tecnologias
Caderno GeraçãoE faz
3 anos e conta a história
de empreendimentos que
funcionam há décadas

Rogé io Cazzeta a té a Toca do Disco há 29 a os e Po to Aleg e

Participação
de produtos
orgânicos
mais do que
dobra na
Expointer
Caderno especial traz
painel dos negócios na
mais importante feira
agropecuária gaúcha

