
A incerteza da renovação das concessões e os 

investimentos em infraestrutura
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Ativos totais R$  25,7 bilhões

Divida consolidada R$   7,8 bilhões

Patrimônio Líquido R$  10,2 bilhões

Receita Líquida consolidada (*) R$ 10,9 bilhões

Lucro Líquido (*) R$ 1,7 bilhão

EBITDA (*) R$ 3,9 bilhões

Posição ao final de Junho de 2009:

Corporação Cemig

Áreas de Atuação:

– Geração, transmissão, comercialização e distribuição de 

energia elétrica

– Exploração e Distribuição de Gás

– Eficiência energética, tecnologia e telecomunicações

(*) Últimos doze meses
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Estrutura Corporativa
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Liderança na Consolidação Setorial

Transmissão

Cliente Livre Cemig

Geração

Geração em construção
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No RS: LT 230 kV Santa Marta – Campos Novos. Cliente Livre: Satipel 



5/19

Geração de Energia Elétrica

Vencendo em 2015 / 17:
•18 Usinas

•15 abaixo de 100 MW; 
•03 entre 100 e 400 MW.

 Corporação Cemig representa 7% na capacidade total de geração do

Brasil e fornece 20% do mercado livre de energia elétrica.
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Transporte de Energia Elétrica

9.508 km*

16.891 km

443.784 km

Linhas de Transmissão

Linhas de Subtransmissão

Linhas de Distribuição

* Com Terna

Vencendo em 2015 :
•10 LT 500 kV
•17 LT 345 kV
•15 LT 230 kV
•28 Subestações

Vencendo em 2016 :
•Leste 
•Norte
•Oeste 
•Sul
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• Constituição Federal - 1988

 Outorga de prestação de serviços públicos, se concedidos, através de licitação, sempre – art.175.

• Lei 8987 – fevereiro/1995

 Concessões ficam válidas pelo prazo fixado no ato de outorga, licitando após o vencimento (1).

 Concessões em caráter precário, vencidas e as com prazo indeterminado: (nova) outorga (2).

 Extinção das concessões outorgadas sem licitação na vigência da CF/1988.

• Lei 9074 – julho/1995

 Prorrogação das concessões (1) quando do vencimento e (2), com condições.

 Prazo de outorga e condições de prorrogação de novas concessões.

• Lei 9427 – dezembro/1996

 Cláusula de prorrogação de concessões nos contratos de concessão

• Lei 10848 – março/2004

 Novas concessões não são prorrogadas

 Altera prazo de prorrogação de concessões anteriores a 2003

 Revoga artigo da Lei 9427 sobre cláusula de prorrogação

Perspectiva Histórica – Contexto
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• Nova Prorrogação – Debate Constitucional

1ª via - Outorga sempre por licitação. Prorrogação somente em casos especiais

2ª via - Prorrogação admitida porém só de contratos resultantes de licitação

3ª via - Licitação para a outorga, admitida a prorrogação sem previsão de condições constitucionais

4ª via - Emenda Constitucional para admitir mais de uma prorrogação

• Nova Prorrogação – Debate Legal

 Lei 9074, art. 27 da Lei 9427/96, contratos de concessão

 Polêmica: cláusulas contratuais que admitiam nova prorrogação

• Nova Prorrogação – Implementação

 Manter as atuais concessões ou alterá-las para prever onerosidade/destinação da energia.

• Reversão das concessões – Dificuldades

 Congestionamento de avaliações e de licitações

 Critérios de avaliação

 Risco de abandono das concessões

Discussão Jurídica
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1ª Conclusão

• Não há, neste momento, solução para a questão que seja pacífica, inquestionável por qualquer 

dos interessados;

• A solução virá de um grande entendimento entre o legislativo, o executivo, o judiciário, os 

investidores, os consumidores.
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Negociação média diária (2008)

Bovespa: R$ 64 milhões

NYSE: US$ 33 milhões 

Base de Acionistas

•Nossas ações são negociadas em 3 bolsas de valores

•121.000 acionistas em 46 países
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Atuação no Exterior

http://www.alusa.com.br/espanhol/transchile_texto.html
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Incerteza e Investimentos em Ativos Existentes

• É pouco provável que haja uma redução de investimentos “essenciais” por parte dos atuais 

detentores de concessões envolvidas no processo de prorrogação em 2015:

• O zelo com a concessão pressupõe o atendimento a requisitos mínimos de qualidade e 

confiabilidade. Isso exige um correspondente volume de investimentos;

• O descumprimento desses requisitos além de implicar no pagamento de multas aplicadas 

pelo Regulador, contribuirá, negativamente, no momento de uma possível prorrogação de 

concessão. 
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Incerteza e Investimentos em Ativos Existentes

• Já investimentos acima daqueles necessários ao atendimento dos requisitos mínimos, podem sim, 

ser postergados até que haja uma definição do tema:

• Existe hoje, por exemplo, potencial significativo de repotenciação de aproveitamentos 

hidráulicos, com baixo impacto ambiental e que poderiam ocorrer caso houvesse uma 

contrapartida em relação ao vencimento / prorrogação das respectivas concessões; 

• A obtenção de financiamentos para fazer frente aos investimentos podem ser impactados pelas 

incertezas das receitas provenientes desses ativos pós 2015 bem como a própria avaliação de 

risco pode ser afetada.
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Incerteza e Investimentos em Novos Ativos

• A possibilidade, por falta de definição quanto a prorrogação das concessões, de aquisição da 

concessão de ativos existentes em troca do risco da construção de novos ativos, representa ao 

investidor uma ótima opção;

• O comprometimento da expansão por esse motivo é muito preocupante, até porque não envolve 

nenhuma certeza;
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2ª Conclusão

• No setor elétrico em que os investimentos são de médio e longo prazo, 2015 é logo ali. A cada 

dia que passa sem uma definição para o complexo tema da prorrogação das concessões 

aumentam-se as incertezas para os financiadores e investidores com prejuízos para a expansão 

do setor elétrico. Encontrar a solução ainda em 2010 é muito importante!
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• O assunto é complexo e altamente impactante para o País, o que por si só, impõe a necessidade 

de priorizá-lo em todas esferas governamentais;

• Respeito aos contratos de concessão;

• Complexidade jurídica;

• Maturidade dos marcos regulatórios;

• Incentivo aos investimentos em infraestrutura;

• Neutralidade em relação a classificação de risco das empresas;

• Custos eficientes e tarifas mais adequadas a realidade nacional;

• Garantia do suprimento de energia em volume e qualidade demandados pelo mercado;

• Compromisso das empresas com seus empregados e outros ativos;

Em Resumo...
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