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A ABRATEA ABRATE
• Criada em junho / 1999
• Início de funcionamento em fevereiro / 2000

ASSOCIADAS
CEEE, CEMIG, CHESF, COPEL, CTEEP, 
FURNAS, ELETRONORTE, ELETROSUL

• 92.000 km de linhas (52% do total do País)
• 69.000 km de linhas com tensão > 230 kV 

(89% da Rede Básica do Sistema)
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O NEGÓCIO DA TRANSMISSÃOO NEGÓCIO DA TRANSMISSÃO

• Baixo risco
• Receita assegurada
• Pouco impacto ambiental

• Alta atratividade
• Participação de investidores privados
• Deságios alcançados nos leilões
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PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

• Expansão ditada pelo crescimento da 
carga e integração de novas usinas

• Retomada do planejamento a longo 
prazo

• Expansão da Rede Básica: 2.500 a 
3.500 km/ano
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FINANCIAMENTOFINANCIAMENTO

• Fundamental para viabilizar a expansão

• Investidores privados
• Acesso amplo a linhas de crédito nacionais 

e internacionais

• Empresas estatais
• Limitações de linhas de crédito
• Contingenciamento financeiro
• Capital próprio limitado
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PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 
PRIVADOSPRIVADOS

Tende a ser crescente, em função dos 
seguintes fatores:

• Facilidade de obtenção de crédito em 
condições favoráveis (segurança do negócio)

• Agilidade nas negociações de preços

• Atuação desburocratizada
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PARTICIPAÇÃO DAS ESTATAISPARTICIPAÇÃO DAS ESTATAIS

• Grande experiência e competência 
comprovada

• A participação das estatais acirra a 
concorrência, beneficiando os 
consumidores finais

• Participação limitada a obras de menor 
porte ou, como minoritária, em 
consórcios com investidores privados
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SITUAÇÃO DAS ESTATAISSITUAÇÃO DAS ESTATAIS

• Processo de desverticalização resultou 
em receitas insuficientes

• Recuperação gradual através de obras 
autorizadas ou participação nos leilões

• Limitações de linhas de crédito
• Impossibilidade de participação 

majoritária em consórcios (SPE)
• Contingenciamento / impedimento de 

uso de recursos próprios
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CONCLUSÕESCONCLUSÕES
• O modelo do negócio de transmissão é 

adequado
• As fontes de financiamento são 

fundamentais para garantir a expansão 
do sistema

• A tendência é de aumento da 
participação do capital privado

• É importante a participação das 
empresas estatais na expansão do 
sistema


