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la está menos exposta aos ho
lofotes do que a Petrobras. Seus 
defensores, porém, garantem 

que esses dias de patinho feio estão 
contados. Para 2011, é esperado um dos 
maiores passos dessa gigante, responsá
vel pela geração de 40% da eletricidade 
consumida no país. A Eletrobras dará 
início aos seus projetos no exterior, 
que devem lhe garantir, até 2020, pelo 
menos 10% do faturamento. 

Considerado o balanço financeiro 
do primeiro semestre de 2010, isso re-

presentaria ínfimos negócios, da ordem 
de R$ 170 milhões, já que o lucro da 
empresa no período foi de R$ 1,7 bilhão, 
revertendo o prejuízo de R$ 2 bilhões 
registrado nos primeiros seis meses 
de 2009. Mas analistas estimam que 
o salto é apenas o começo da escalada 
da companhia e que esse percentual 
poderá representar cifras bilionárias, 
em dez anos. 

A aposta fora dos limites territoriais 
brasileiros, dizem esses analistas, pode 
ser uma forma de tentar compensar a 

queda na rentabilidade prevista para 
ocorrer após o vencimento de quase 
40% de suas concessões, em 2015. A em
presa terá de fazer esforços para cortar 
custos operacionais que estão entre os 
mais altos do setor e vencer o desafio de 
cumprir uma carteira de investimentos 
de R$ 30 bilhões até 2012, com taxas de 
retorno ainda incertas. 

"Buscar uma porta de entrada em 
outros países, no momento, é a melhor 
alternativa para a Eletrobras", garante 
o professor Nivaldo de Castro, coorde
nador do Grupo de Estudos do Setor 
Elétrico da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (Gesel/UFRJ), que está 
auxiliando a estatal em seu processo de 
internacionalização. 

O principal argumento, diz ele, é o de 
que, no continente americano, a compa
nhia enfrenta menor concorrência e po
de obter melhores índices de retorno. "Há 
uma facilidade de composição de par-



cerias para empre
endimentos locais 
ou integrados ao 
sistema brasileiro", 
diz o professor, que 
tem atuado de ma
neira bem próxima 
na intermediação 
entre a Eletrobras e 
os negócios poten
ciais, especialmente 
em países vizinhos. 
Com exceção da 
Colômbia, diz ele, 
todos os países da 
América do Sul têm 
u m a "crise energé
tica endêmica", por 
conta do aumento 
da oferta abaixo da 
demanda. 

No total, já exis
tem pelo menos 100 
projetos identifica
dos, que podem che
gar a 30 m i l M W po
tenciais. De acordo 
com o superinten
dente de Operações 
no Exterior da esta

tal, Sinval Gama, esses projetos ainda 
estão em fase embrionária e devem 
passar por um funil . "Claro que nem tu
do é viável. Não vamos entrar em todos 
[os projetos]", diz. 

MAPA DO TESOURO 
Segundo Gama, entre os projetos mais 
avançados está o que prevê a constru
ção de cinco usinas hidrelétricas no 
Peru, com capacidade para gerar 6,5 m i l 
MW. Tanto esse projeto quanto possí
veis empreendimentos na Argentina e 
na Nicarágua se mostram viáveis para 
começarem a ser construídos já em 
2011 (veja acima a lista completa). 

Castro, coordenador do Gesel, 
avalia que a atuação da Eletrobras no 
exterior engloba três perspectivas: a 
construção de hidrelétricas na frontei
ra, com tratados nos moldes de Itaipu; 
usinas no interior do país, para atender 
o mercado interno e com a venda do 

excedente para o Brasil, como no acordo 
com o Peru; e a experiência que deverá 
ser implantada na América Central, 
com a companhia atuando diretamente 
no mercado local. 

Além dos países latino-americanos, 
a companhia também vem estudando 
uma forma de entrar nos Estados Uni
dos ainda em 2010, por meio da aquisi
ção de usina hidrelétrica ou eólica, ou 
ainda de alguma parceria com u m a 
empresa de linhas de transmissão. "A 
parte boa de atuar nos Estados Unidos é 
que, com US$ 60 milhões, já dá para ad
quirir uma porcentagem de 5% em uma 
usina", comenta o superintendente. 

Os primeiros passos para trans
formar a Eletrobras em uma empresa 
moderna e competitiva - e que não 
lembre os tempos em que era chama
da de "Eletrossauro", expressão criada 
pelo falecido economista e ex-ministro 
do Planejamento no governo Castello 
Branco, Roberto Campos - foi a Lei n° 
11.651/08, que autorizou a estatal a 
desenvolver novos projetos e realizar 
investimentos no exterior. Essa medi
da foi o marco inaugural do Plano de 
Transformação da Eletrobras, que se 
seguiu com a criação de uma diretoria 
de distribuição, para recuperar a saúde 
financeira das distribuidoras federa
lizadas do Norte e do Nordeste, fonte 
constante de prejuízo para o grupo. 

A part ir daí, o governo traçou a 
estratégia para a Eletrobras se tornar 
a Petrobras do setor elétrico. Uma ci
rurgia plástica foi feita na imagem da 
companhia, passando pela mudança 
do logotipo da empresa, até as inúmeras 

pendências que começaram a ser resol
vidas na companhia. A maior delas foi o 
lançamento de suas ações como ADR na 
Bolsa de Valores de Nova York, além do 
pagamento dos dividendos que devia 
há algumas décadas. 

Na mesma l inha da prima, a Petro
bras, a Eletrobras lançou pela primeira 
vez em sua história um planejamen
to estratégico, no qual previu inves
timentos de US$ 30 bilhões até 2012, 
isso ainda sem considerar a vitória à 
frente do consórcio que arrematou o 
megaempreendimento de Belo Monte. 
Estimativas conservadoras acreditam 
que os valores podem chegar a US$ 100 
bilhões em dez anos. 

PEDRA NO CAMINHO 
No âmbito do processo de internacio
nalização, o plano prevê a realização 
de estudos de viabilidade para investi
mentos em usinas que gerem até 18 m i l 
MW, grande parte em países vizinhos 
ao Brasil, e linhas de transmissão com 
extensão em torno de 11 m i l quilôme
tros, tendo como prioridade a geração 
de energia que possa ser transmitida 
para o sistema elétrico brasileiro, além 
da integração dos sistemas de energia 
elétrica da América do Sul. 

No relatório intitulado "O Gigante 
se Move", analistas do setor elétrico do 
banco Santander, no entanto, apontam 
que os custos médios com pessoal na 
holding Eletrobras aumentaram cerca 
de 60% em quatro anos (de 2005 a 2009). 
A baixa eficiência, somada ao fato de a 
companhia ter de enfrentar, em 2015, 
a renegociação de contratos com boa 
parte de suas concessionárias, na opi
nião do analista Márcio Prado, que as
sina o relatório, pode comprometer os 
investimentos e impedir o avanço em 
território estrangeiro. 

Para o professor Castro, do Gesel, 
essas incertezas são intrigas. "As con
cessões continuarão sendo rentáveis 
porque são investimentos já amortiza
dos. Não oferecem riscos. E os novos in
vestimentos, como em usinas do porte 
de Belo Monte ou outras que virão por 
aí, começarão a gerar renda", acredita. 



"Se vamos ou não construir essas 
usinas dependerá de estudos de viabili
dade financeira e ambiental", garantiu o 
presidente da companhia, José Antonio 
Muniz, ao anunciar o plano de investi
mentos, afirmando que a empresa não 
investirá sozinha em nenhum projeto 
no exterior. "Vamos ter sempre sócios e 
a engenharia financeira será estudada 
caso a caso", disse, acrescentando que 
há ainda uma "condicionante jurídica 
para que os projetos internacionais 
saiam do papel: a existência de trata
dos aprovados pelos congressos dos 
países envolvidos". 

Estados Unidos 
• Projeto: participação na usina 
hidrelétrica com capacidade 
de até 300 MW 
• Fase: em busca de aquisições 
• Custo: US$ 60 milhões 
• Parceria: indefinida 
• Prazo: aquisição até o final deste ano 

Venezuela 
• Projeto: linha de transmissão de 
energia de 1 mil km de extensão 
• Fase: parado 
• Custo: não calculado 
• Parceria: indefinida 
• Prazo: indefinido 

El Salvador 
• Projeto: usina hidrelétrica com 
capacidade de 230 MW 
• Fase: análise concluída em seis meses 
• Custo: US$ 700 milhões 
• Parceria: ENE 
• Prazo: indefinido 

Guiana 
• Projeto: hidrelétrica de 1,2 mil MW para atender 
o mercado local e exportar o excedente 
• Fase: estudos de viabilidade 
• Custo: US$ 4 bilhões, divididos entre sócios 
• Parceria: Andrade Gutierrez 
• Prazo: estudos previstos para 2011 

Argentina 
• Projeto: duas 
hidrelétricas 
binacionais, na 
fronteira, com 
capacidade 
de 2 mil MW 
• Fase: análise de 
características 
do projeto 
• Custo: não 
calculado 
• Parceria: estatal 
Ebisa 
• Prazo: indefinido 

Costa Rica 
• Projeto: duas 
hidrelétricas (230 
e500 MW) 
• Fase: estudos 
concluídos em 2010 
• Valor da obra: 
US$ 900 milhões 
• Parceria: estatal ICE 
• Prazo: 2014 

Peru 
• Projeto: cinco usinas 
hidrelétricas, em um 
total de 6,5 mil MW 
• Fase: estudos de 
viabilidade 
•Custo: US$2,5 bilhões 
para a primeira usina, 
divididos entre os dois 
países 
• Parceria: Inambari 
(Eletrobras, Furnas e 
OAS), Paquitztapango 
(Engevix), Tambo 40 
(Andrade Gutierrez), 
Tambo 60 (Eletrobras), 
Mainique (Odebrecht) 
• Prazo: indefinido 

Uruguai 
• Projeto: linha de 
transmissão de 
energia de 500 km 
• Fase: em 
construção desde 
janeiro de 2010 
•Custo: US$270 
milhões, sendo 
US$ 60 milhões 
para o Brasil 
• Parceria: estatal 
uruguaia UTE 
• Prazo para 
conclusão: 2013 

Nicarágua 
• Projeto: duas 
usinas hidrelétricas, 
com capacidade 
de 250 MWe 
500 MW 
• Fase: a análise da 
viabilidade técnica 
e ambiental será 
concluída em 
setembro 
• Custo: US$ 700 
milhões 
• Parceria: Queiroz 
Galvão 
• Prazo: indefinido 

Colômbia 
• Projeto: uma usina hidrelétrica com 
capacidade de 2,3 mil MW 
• Fase: no aguardo de decisão do governo 
colombiano sobre a licitação. Há sete companhias 
no páreo: uma colombiana, uma chinesa, 
uma coreana e quatro brasileiras. 
• Custo: US$3 bilhões 
• Parceria: indefinida 
• Prazo: 2017 
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