
Novata, mas com 
apetite de dragão 
A chinesa State Grid tem planos ousados para 
o Brasil nas áreas de transmissão e geração 

Por RODRIGO POLITO 

esde que aportou no Brasil, em maio 
de 2010, após comprar, em uma tacada 
só, sete linhas de t ransmissão da Plena 

Transmissoras, totalizando 3,1 m i l qu i lôme
tros, a estatal chinesa State Grid se manteve em 
evidência. A filial da empresa no país, a State 
Grid Brazil Holding (SGBH), tem se destacado 
não só pelo apetite por novos negócios e pela 
projeção de crescimento no país, mas t a m b é m 
pela eficiência operacional, o que a levou, com 
apenas dois anos de existência, ao t í tu lo de 
campeã na área de energia elétrica. 

O segredo do sucesso, segundo o presidente 
da empresa, Cai Hongxian, é a combinação de 
metas financeiras claras com uma disciplina 
operacional rigorosa. A empresa liderou três dos 
sete indicadores utilizados nos critérios de aná
lise de Valor 1000 para determinar a campeã se
torial: geração de valor, margem da atividade e 
liquidez corrente (veja quadro). Em todos eles, fi
cou bem acima da média geral do setor. Parte do 
desempenho t ambém é explicada pela aposta 
da empresa na valorização profissional de seus 
funcionários, avalia o executivo. 

"Depois da aquisição [das linhas da Plena], a 
SGBH enfatizou a integração cultural. Aperfei
çoamos e simplificamos a estrutura organiza
cional, recrutamos talentos locais e profissionais 
experientes para cargos gerenciais. Ampliamos 
benefícios e promovemos programas de desen
volvimento de carreira", conta Hongxian. Com 
uma estrutura bastante enxuta, a companhia 
possui apenas 291 funcionários, sendo 274 bra
sileiros e 17 chineses. 

Em maio, a SGBH praticamente dobrou de 
tamanho no Brasil, com a aquisição de mais 2,8 
m i l qu i lômet ros de sete linhas dos espanhóis 
da Actividades de Construccion y Servicios 

(ACS). Somando aos 1,6 m i l qu i lômet ros do 
sistema de t ransmissão do complexo hidrelé
trico de Teles Pires (MT), que a companhia irá 
construir em parceria com a paranaense Copei, 
a SGBH total izará 7,5 m i l qui lômetros de ativos 
no país, até 2015, ultrapassando a gaúcha Com
panhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), que 
possui mais de 6 m i l qui lômetros . 

A State Grid, porém, nunca escondeu que o seu 
grande desejo no Brasil são as linhas de trans
missão que vão interligar a hidrelétrica de Belo 
Monte, de 11.233 megawatts, no rio Xingu (PA), às 
regiões Nordeste e Sudeste. O conjunto de linhas 
soma 3,8 m i l quilômetros, pouco mais da metade 
do total de ativos em operação da SGBH hoje. 

O projeto se encaixa perfeitamente no per
fil da empresa. A matriz chinesa, sétima maior 
companhia do mundo (com faturamento da or
dem de US$ 240 bilhões), detém o conhecimento 
tecnológico de linhas de ultra-alta-tensão e foi 
pioneira na construção de linhas em corrente 
contínua em tensão de 800 quilovolts (kV). Tra
ta-se do mesmo modelo que deve ser adotado em 
parte do sistema de transmissão de energia de 
Belo Monte, em estudo pela Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE). A expectativa é que as linhas de 
Belo Monte sejam licitadas entre 2012 e 2013. 

Na China, a State Grid possui uma rede de 
alta-tensão de 618 m i l qui lômetros , quase seis 
vezes o tamanho do Sistema Interligado Nacio
nal (SIN) do Brasil. Com cerca de 1,5 mi lhão de 
funcionários, a companhia é responsável por 
88% do sistema elétrico chinês e atende a 1,1 bi
lhão de consumidores. 

Os chineses da SGBH também buscam uma 
posição de protagonista no Brasil. Estão previs
tos investimentos de R$ 10 bilhões nos próximos 
quatro anos. Os recursos serão aplicados prin-
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cipalmente em projetos de transmissão, mas a 
companhia t a m b é m está interessada em empre
endimentos de geração. "A SGBH vai atuar focan
do em projetos 'greenfield' [que começam do ze
ro] e em aquisições, relacionados principalmen
te aos segmentos de t ransmissão e distribuição, 
hidrelétricas, energias renováveis, como solar e 
eólica, e outras oportunidades atraentes neste 
mercado para promover uma melhor coopera
ção entre China e Brasil", afirma o executivo. 

Parte do apetite chinês é comprovada pelo 
investimento que a SGBH fez no ano passado na 
escolha de sua casa no Brasil. A empresa desem
bolsou R$ 205 milhões por um prédio inteiro no 
centro do Rio de Janeiro, onde está localizada a 
sede da empresa para a América do Sul. Para bom 
entendedor, é um sinal claro de que a companhia 
pretende permanecer por muito tempo por aqui. 

Para Cai Hongxian, a fiscalização e a regula
ção do mercado elétrico brasileiro são "eficien
tes" e atrativas para a par t ic ipação de empresas 
internacionais. Ele t a m b é m enxerga um gran
de potencial de desenvolvimento do mercado, 
com base no crescimento do consumo de ener
gia, atrelado ao r i tmo de aumento da economia 
brasileira em longo prazo. 

O modelo de competitividade entre as em
presas, promovido pelo atual marco regulatório 
do setor elétrico, por meio de leilões de usinas e 
de linhas de transmissão, t ambém é um ponto 
positivo. "Achamos saudável a concorrência leal 
e aberta neste mercado. E acreditamos que esta 
é a melhor maneira de promover a competitivi
dade, maximizar a eficiência e reduzir custos na 
indústr ia brasileira. E beneficiar o desenvolvi
mento econômico e social do país", diz. 

A concorrência nos leilões, porém, não elimi
na a formação de parcerias. A estratégia da SGBH, 
aliás, é contar com sócios brasileiros que possam 
agregar conhecimento do mercado local. Além 
da construção das linhas de Teles Pires junto com 
a Copei, a SGBH t ambém vai realizar, em parceria 
com Furnas, a ampliação das subestações de Lu-
ziânia e Niquelândia, localizadas em Goiás. 

No ano passado, a companhia t a m b é m as
sinou um memorando de entendimentos com 
a Eletrobras para compartilhar experiências 
gerenciais, técnicas e comerciais em geração 
e t ransmissão. Os estudos podem resultar em 
uma parceria no leilão das linhas de Belo Mon
te, como já foi cogitado pelo própr io presidente 
da Eletrobras, José da Costa Carvalho Neto. 
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Text Box
Fonte: Valor 1000, São Paulo, ano 12, n. 12, p. 324-326, ago. 2012.




