
Um esquema de guerra
espera os consórcios que
farão propostas para as
usinas do rio Madeira,
no maior leilão do ano

O leilão da usina hidrelétrica do Santo Antô-
nio, no rio Madeira, marcado para segunda-
feira, 10, transformou a sede da Agência

Nacional de Energia numa caixa-forte. Note-
books, celulares e relógios foram proibidos.
Caneta só de corpo transparente. A Aneel forne-
cerá até água e comida, para evitar contraban-
do de aparelhos e informações. O Ministério de
Minas e Energia preferiu pecar pelo excesso e

impôs um duro regime
de confinamento aos
executivos dos três con-
sórcios que disputam a
concorrência. As salas
serão rastreadas pela
Polícia Federal e não
terão conexão com o
mundo. "Assim afasta-
mos possibilidades de

subcontratos e damos transparência ao proces-
so", disse à DINHEIRO o presidente da Comis-
são do Leilão, Hélvio Neves Guerra.

Todo esse cuidado tem razão de ser. Há
R$ 9,5 bilhões de investimento em jogo. Santo
Antônio é a primeira das duas usinas do Rio Ma-
deira a ser licitada. A segunda, Jirau, sem valor
calculado, vai à venda em 2008. E quem levar a

primeira, deve levar a segunda, porque poderá
oferecer preços menores. Juntas, Santo Antônio
e Jirau têm capacidade de 6.540 megawatts e
são o carro-chefe do Programa de Aceleração do
Crescimento. Para o setor privado, elas repre-
sentam o maior empreendimento do setor ener-
gético, desde a construção de Itaipu. Na disputa
estão o franco favorito consórcio Madeira Ener-
gia (Odebrecht e Furnas), o de Empresas Inves-
timento de Santo Antônio (Chesf com a Camar-
go Corrêa), e o Energia Sustentável do Brasil,
formado pela Suez - dona da Tractbel, líder em
geração privada de energia - e a Eletrosul. "Es-
tamos preparados para a disputa, somos o único
consórcio sem empreiteira, o que nos dá liberda-
de para contratarmos o menor preço", diz o pre-
sidente da Eletrosul, Ronaldo Custódio.

De acordo com a diretora da Aneel, Joísa
Campanher, o leilão terá a menor tarifa-teto dos
últimos tempos para minimizar qualquer vanta-
gem da Odebrecht/Furnas. Nos últimos leilões,
o teto ficou entre R$125 e R$ 135 por MW/h.
Agora, o preço começará em R$122 MW/h.
Leva quem der o lance menor. "Temos grandes
concorrentes, mas o deságio não deve ser tão
grande quanto o das rodovias, porque para esti-
mular a concorrência reduzimos o preço", expli-
ca Joísa à DINHEIRO. "Esse preço é tão bom
quanto a melhor estimativa de custo." 
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