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Resumo

Nesse trabalho, procuramos estudar o efeito do comportamento estratégico e da interde-
pendência sobre os resultados dos leilões de linhas de transmissão brasileiros tentando
identificar quais seriam os motivos que estão atuando para que haja um aumento dos
deságios ao longo do tempo. Verificamos que o número de concorrentes inscritos é um
dos principais fatores que têm contribuído para a redução do lance vencedor. Verificou-
se que a localização da linha a ser leiloadas também é relevante para a determinação
do lance vencedor devido a existência de interdependência entre as linhas de transmis-
são. Conclui-se, então, que a redução dos lances não tem sido gerada nem apenas pelo
aumento da competição, nem pela existência de interdependência entre as linhas. Eses
dois fatores, atuando em conjunto, conduzem à redução dos lances ao longo do tempo.
A presença de concorrentes eficientes e com altas avaliações das linhas contribui para
que os agentes realizem lances equivalentes às suas avaliações. Não obstante, a existên-
cia da interdependência contribui para que essas avaliações sejam cada vez maiores de
acordo com o crescimento das economias de escalas.

Palavras-chave: Leilões de Transmissão, Objetos Interdependentes, Comportamento
Estratégico
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Abstract

This work studies the effect of strategic behavior and interdependence on the results
of transmission auctions in Brazil. We try to identify some causes for the occurence
of increasing discounts over time. We found that the number of bidders is one of the
main factors that leads to the reduction of the winning bid. The location of the line
is also relevant for the determination of the winning bid due to the interdependence
between the projects. It follows that the reduction of bids have been generated not only
by the increasing of competition, or by the interdependence between the lines. Indeed,
these two factors acting together lead to a reduction in bids over time. The presence
of competitors with high ratings of the lines induces agents to bid his own evaluations.
Nevertheless, the existence of interdependence contributes to increase these evaluations.

Keywords: Transmission Auctions, Interdependent Objects, Strategic Behaviour
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CAPÍTULO 1

Introdução

Segundo Anderson (2009), desde o início, a indústria elétrica foi vista pelos políticos
e usuários como uma estrutura monopolística, na qual uma entidade compreendia as
funções de geração, transmissão e distribuição de energia. Estas funções pertenciam a
uma mesma empresa ou ao governo, que provia energia como outro serviço governa-
mental. Ainda segundo o autor, por volta de vinte anos atrás, iniciou-se um processo
de questionamento quanto à capacidade de monopólios regulados produzirem eletrici-
dade a baixo custo bem como novos produtos e inovações tecnológicas para pequenos e
grandes consumidores.

Durante a década de 90, diversos países como Reino Unido, Argentina e Noruega,
iniciaram reestruturações no setor elétrico com o objetivo, em geral, de introduzir com-
petição e eficiência ao mercado. Inicialmente, ocorreu uma onda de reforma na qual
consistia a separação vertical dos segmentos com estruturas competitivas diferenciadas,
desvinculando a geração e comercialização de energia (competitivos) da transmissão e
distribuição (monopolistas).

A reforma do setor energético brasileiro, que teve como marco a Lei de Concessões
de Serviços Públicos (Fevereiro/1995) e a lei 9.427/1996, na qual se trata da criação da
Aneel, foi conduzida de forma que o governo tenha o papel de regulador e promotor
de políticas públicas, enquanto a responsabilidade de realizar investimentos recai sobre
a iniciativa privada. Porém, este papel não foi completamente repassado e o setor tem
como característica a presença de agentes estatais e privados.

A reestruturação do setor tem como principais objetivos, a segurança no suprimento
de energia elétrica, a promoção da modicidade tarifária e a universalização do acesso
aos serviços de energia elétrica. Visando tais diretrizes, foram utilizados alguns meca-
nismos, como a promoção de ambiente favorável aos investimentos, compra pela menor
tarifa e incentivo aos programas de universalização do atendimento.

Segundo Cezario (2007), houve uma segunda onda de reformas, buscando sanar os
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 2

problemas que surgiram na primeira fase. Particularmente no setor de linhas de trans-
missão, introduziu-se o leilão, como mecanismo de alocação para as empresas interes-
sadas.

Conforme exposto em trabalho de 1999, Klemperer registra que os leilões são fer-
ramentas dinâmicas e eficientes, capazes de reger o comércio de bens em mercados
complexos, sobretudo nos que não apresentam referenciais estáveis de preço. O autor
define os leilões como um mecanismo formal, caracterizado pela capacidade de aloca-
ção de recursos através de competição, no qual os agentes envolvidos focam maximizar
seus benefícios. Para Wolfstetter (1999), o leilão proporciona agilidade a uma negoci-
ação, gera informações acerca do valor do bem e, através da restrição a participação,
da aceitação de lances e imposição de regras de atuação, pode evitar comportamento
desonesto entre compradores e vendedores.

Para o setor de transmissão brasileiro, foi adotado um modelo de leilão com duas
fases e preços descendentes. Na primeira fase, os concorrentes realizam lances em en-
velopes lacrados, após a abertura dos envelopes, os lances são anunciados e o vencedor
é o que apresentar a melhor (menor) proposta. Caso os melhores lances apresentem uma
diferença de 5% ou menos, os concorrentes partem para a segunda fase, que é um leilão
de lances abertos. Nessa etapa, os lances partem do melhor lance realizado na etapa
anterior e param quando nenhum concorrente deseja melhorar a proposta. A empresa
vencedora é responsável pela construção, operação e manutenção da linha.

Para que sejam realizadas comparações entre os leilões é interessante a utilização de
uma medida relativa e não apenas o valor do lance vencedor da licitação. Uma medida
bastante utilizada é o deságio, que é a diferença percentual enter o valor máximo, esti-
pulado em edital, e o lance. Dessa forma, quanto maior o deságio, mais “agressivo” é o
lance.

A Figura 1.1 nos mostra que nos diversos leilões realizados ocorreu um aumento
nos deságios, principalmente no período entre 2003 e 2007, e uma possível retomada
desse crescimento no período seguinte. Alguns autores creditam isto justamente ao au-
mento da concorrência, em especial à concorrência de empresas espanholas. Francelino
e Polito (2007) dizem que o motivo do comportamento agressivo de tais empresas não
é simples, mas que, por outro lado, isto é resultado das vantagens que elas têm se bene-
ficiado, que vão desde fácil acesso a crédito até benefícios fiscais.
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Figura 1.1 Deságio Médio por Ano
Fonte: Elaboração própria com dados da Aneel

Castro (2006) apresenta um modelo para explicar esses deságios: os crescentes de-
ságios estão relacionados com a redução do Risco Brasil, ou seja, da redução da per-
cepção de risco do investimento nacional por investidores estrangeiros. Porém, segundo
ele, isto não é suficiente para explicar o comportamento agressivo verificado nos lei-
lões de transmissão: deve-se considerar também o aumento do otimismo gerado pelo
acréscimo do acesso ao crédito via BNDES e mercado de capital.

Apesar dos grandes descontos observados, o mercado não acredita que os investi-
dores irão reduzir seu interesse pelo setor de transmissão, pelo contrário, eles têm sido
cada vez mais numerosos. Essa aparente contradição - menor taxa de retorno e longos
termos de contratos - é explicada pela estabilidade do setor, que apresenta regras bem
definidas. A estabilidade regulatória é um dos principais atrativos para os investidores
desse segmento (Carlos e Saraiva, 2008).

Segundo a ANEEL (2008a), a possibilidade de ter a receita definida no momento da
assinatura do contrato e a alta rentabilidade têm sido grandes atrativos do segmento
de transmissão de energia. Considerando apenas os empreendimentos leiloados em
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2009, foram investidos quase três bilhões de reais1, tanto por agentes nacionais quanto
internacionais.

Para Castro (2006), o principal indicador de avaliação dos resultados dos leilões é
a razão entre a proposta vencedora (RAP) e o investimento necessário para construir a
instalação. Os primeiros leilões mostram que essa razão tinha uma média de cerca de
20%, enquanto que no primeiro leilão de 2010 chegou ao nível de 12%, evidenciando a
redução dessa razão e, possivelmente, da rentabilidade do investimento. Hirota (2006),
utiliza a hipótese de existência de economias de escala entre as instalações para explicar
os aumentos dos deságios nos leilões. Carlos e Saraiva (2008), concluem que a exis-
tência de economias de escala é um fator que tem influenciado a redução da relação
RAP/Investimento.

Considerando os menores retornos admitidos pelos investidores, e como mecanismo
para garantir uma boa qualidade do serviço de transmissão de energia, a Aneel adicionou
à receita do prestador uma Parcela Variável (PV), que reduz a receita do prestador de
serviço em caso de interrupção do serviço de transmissão. Tais interrupções, podem
ser ocasionadas por diversos fatores: desde desligamentos programados a eventos da
natureza como chuvas e raios. Dessa forma, a PV introduzida pela Aneel ganha um
caráter de incerteza, afetando diretamente a rentabilidade do concessionário.

Além dessa variável, o concessionário é afetado por outras fontes de incerteza.
Araújo (2008) fala da influência do financiamento sobre o lucro e disponibilidade de
caixa de empresas de transmissão. Como outra fonte de incerteza, o concessionário,
pode ainda, ser afetado por uma mudança tecnológica imposta pelo regulador, redu-
zindo o tempo de vida útil de máquinas e equipamentos.

Um aspecto regulamentar bastante importante, referente à receita do concessionário,
é a existência de revisões tarifárias, que ocorrem periódicamente a cada 5 anos. Como
consta edital do Nº 001/2011, a receita anual permitida revisada é determinada pelo
método do Fluxo de Caixa Descontado, sendo obtida pelo valor capaz de zerar o Valor
Presente Líquido do fluxo de caixa do projeto. Nesse cálculo, alguns parâmetros são
definidos no momento da assinatura do Contrato de Concessão, outros, porém, são atu-
alizados apenas no momento das revisões, configurando-se como variáveis de incerteza.
A receita do concessionário, então, é afetada por variáveis macroeconômicas como o Ín-

1Valores de investimento estimados foram obtidos em nota técnica nº 109/2010, fornecida pela Supe-
rintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão - SRT/ANEEL.
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dice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), fixada pelo Conselho Monetário Nacional e Custo Real de Capital de Terceiros,
nos termos do Contrato de Concessão.

Com o objetivo de garantir a maior rentabilidade possível ao empreendimento e
considerando os fatores de risco, a empresa de transmissão deseja realizar o maior lance
possível, desde que seja menor que o melhor lance concorrente. O leilão de transmis-
são, então, é um ambiente de informação incompleta quanto aos concorrentes e seus
comportamentos estratégicos.

Este trabalho tem como objetivo principal, desenvolver um modelo que auxilie no
estudo e avaliação do impacto da interdependência sobre os resultados dos leilões de
transmissão de energia, assim como explicar a evolução dos resultados em forma de
elevação dos deságios ao longo do tempo.

Inicialmente, foi realizada uma revisão da literatura a cerca dos determinantes do
lance vencedor no leilão de transmissão, dentre outros leilões. Também foi realizada
uma caracterização a variável de risco, Parcela Variável, sob a forma de Função de Den-
sidade de Probabilidade, permitindo a incorporação desse fator na avaliação do projeto.

Partindo do objetivo principal, buscou-se desenvolver um modelo teórico capaz de
capturar o comportamento estratégico dos agentes de transmissão e a influência da in-
terdependência. Realizou-se, ainda, uma descrição da participação de duas empresas
nos leilões de transmissão, analisando seus comportamentos frente às características de
cada lote e à concorrência em cada disputa.

Conduziu-se uma avaliação dos leilões com base na concorrência, quantidade e ex-
tensão de linhas leiloadas, investimento esperado e fases da disputa. Por fim, buscou-se
desenvolver um modelo econométrico com grande poder explicativo sobre o lance ven-
cedor, permitindo avaliar quais os principais determinantes de tal variável.



CAPÍTULO 2

Sistema de Transmissão

2.1 Descrição do Sistema de Transmissão

O setor de energia já existe há mais de 100 anos. Durante este tempo, ele sofreu ondas
de mudança na estrutura e na regulamentação, impulsionadas pela evolução técnica e
econômica.

No início do século XX, os governos da Europa começaram a ver a energia elétrica
menos como um luxo e mais como uma necessidade diária, dando início às primeiras
tentativas de orientar o mercado. Nesse período, viu-se a construção de grandes proje-
tos hidroelétricos de propriedade pública, como também, os programas de eletrificação
estenderam a cobertura geográfica da rede, especialmente nas zonas rurais. A indústria
era composta por um grande número de empresas, públicas e privadas, pequenas e gran-
des, detentoras e operadoras de instalações de distribuição. A transmissão permaneceu
fragmentada, em muitos casos sem interligações e com total falta de controle da rede,
resultando em amplas perdas na rede e incertezas de abastecimento (Varley et al., 1999).

Nas décadas subsequentes, o setor era visto como um monopólio natural, e a econo-
mia de escala via integração vertical entre geração e transmissão passou a ser explorada.
Alguns governos consolidaram e nacionalizaram o setor de energia, outros aplicaram
regulação econômica. No sentido contrário, a onda que surge na década de 90 é reco-
nhecida como de reestruturação e visa, principalmente, introduzir competição no setor
como um todo. Essa reformulação do setor compreendeu, em alguns países, a desverti-
calização do setor, desvinculando geração, transmissão e distribuição de energia.

Segundo Anderson (2009), no mesmo período, alguns agentes do setor, em especial
do lado consumidor, acreditavam que a concorrência, especialmente na geração, pode-
ria de fato reduzir os preços da eletricidade e estimular a inovação tecnológica, novos
produtos e serviços e um foco no cliente. Ao redor do mundo, formuladores de políticas

6



2.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO 7

em muitos países desenvolvidos, tomaram medidas importantes para mudar a estrutura
da sua indústria de eletricidade.

As mudanças que começaram a ser introduzidas, em geral, tendiam para dois for-
matos distintos, a desverticalização e a regulamentação. Em defesa da primeira opção,
van Siclen (2002) afirma que a desverticalização é o único tipo de separação que muda
os incentivos à discriminação. No formato de regulamentação, as empresas podem rea-
lizar mais lucros por discriminar a favor da sua própria geração e contra a concorrente.
Ainda segundo o autor, regras de comportamento requerem monitoramento constante.
Detectar e documentar o comportamento discriminatório pode ser difícil, porque a dis-
criminação é sutíl e o tempo necessário para resolver as disputas é caro para a empresa
que solicita o acesso às redes.

Apesar da separação entre os segmentos, a eficiência do setor elétrico depende de
todos os segmentos individualmente. O segmento de transmissão, por ter características
de monopólio natural, requer atenção especial dos agentes envolvidos. Tanto a desverti-
calização quanto o segmento de transmissão e seus investimentos, são tratados de várias
maneiras internacionalmente.

Segundo a Ofgem (2009), no Reino Unido o segmento de transmissão de energia
passou a ser tratado individualmente após a privatização da CEGB (Central Electricity
Generating Board), principal responsável pela geração e transmissão de energia, a qual
foi dividida por segmentos. A rede de transmissão foi transferida para a National Grid
Company, e hoje é composta por esta e algumas poucas empresas que realizam o serviço
de transmissão de energia. O setor é regulado pela OFGEM - Office of the gas and

electricity markets, que é a instituição responsável por regular os preços das empresas de
transmissão de gás e energia. A instituição é, também, responsável por criar incentivos
para a realização de investimentos no segmento de transmissão, visando assegurar a
manutenção do sistema.

Na primeira etapa de reestruturação do setor elétrico, a Alemanha realizou uma
abertura do mercado visando promover a competitividade, porém sem a existência de
um agente regulador. A transmissão de energia era realizada por quatro empresas e a
responsabilidade de desenvolver a regulamentação do mercado foi transferida para o
setor privado, que definiu as regras de competição (Glachant et al, 2008). Em 2005,
o setor energético alemão ganhou uma nova estrutura regulatória e foi instituído um
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novo regulador do mercado (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG), que tem a função de
gerenciar o acesso às redes de transmissão e as tarifas de transmissão de energia e gás
(IEA,2007).

Na Noruega, Nova Zelândia, Suécia e Espanha as linhas de transmissão pertencem
ao governo que, através do operador do sistema, é responsável por suprir toda a demanda
pelo serviço de transmissão (IEA,2001).

No caso da Argentina, segundo Littlechild e Skerk (2008), em agosto de 1989, a
reforma administrativa (Lei 23.696) estabeleceu as bases e princípios para privatizar
todas as empresas estatais. A reestruturação do setor elétrico argentino ocorreu prin-
cipalmente durante 1990-91. Segundo Pollitt (2004), partindo de uma indústria que
pertencia inteiramente ao estado e províncias, mais de 80% da geração, todas as re-
des de transporte e 60% do setor de distribuição foram transferidos para a propriedade
privada. A propriedade pública restante foi limitada a empresa estatal de geração de
energia nuclear, a duas usinas hidrelétricas e a algumas empresas estaduais de distribui-
ção.

Ainda segundo os autores, uma companhia de transmissão foi criada a partir dos ope-
radores históricos e privatizada em 1993, cinco empresas de transmissão sub-regionais
foram criadas, empresas de geração e distribuição foram divididas em unidades indivi-
duais e muitas foram privatizadas, e um operador de sistema chamado CAMMESA e
um órgão regulador chamado ENRE foram criados.

Segundo Galetovic e Inostroza (2008), como as empresas de transmissão argentinas
não são obrigadas a investir para acomodar aumentos de demanda, quatro mecanismos
foram estabelecidos para decidir sobre expansões de capacidade. Dentre eles, dois uti-
lizados nos casos de expansões para melhorar a qualidade e de extensões menores, são
relevantes para projetos de pequeno porte. O terceiro, que se trata de um contrato en-
tre as partes, é utilizado quando existe apenas um beneficiário. A licitação é o quarto
mecanismo e é utilizada quando expansões ultrapassam um determinado tamanho.

Segundo os mesmos autores, o procedimento no caso de licitação consiste em cinco
etapas:

• Um grupo solicitante (geradores, distribuidores ou grandes clientes), que deseja
uma nova linha a ser construída, solicita autorização para tornar-se a empresa de
transmissão que construirá a linha. O pedido descreve o projeto e indica uma
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das duas modalidades: (i) uma taxa anual máxima, tal que se nenhum licitante
realizar uma oferta menor, o projeto é cancelado; (ii) um pedágio anual fixo, no
qual a empresa de transmissão submete-se a um contrato que inclui a construção,
operação e manutenção da linha.

• A empresa de transmissão passa a solicitação ao regulador elétrico da Argentina
(ENRE), que estuda o projeto e compara o valor presente líquido do custo es-
perado de fornecimento, sem o projeto, contra o valor presente líquido com o
projeto, incluindo a manutenção da nova linha, o funcionamento e os custos de
investimento. Ele também define a taxa máxima anual.

• O operador do mercado atacadista (CAMMESA), identifica os beneficiários da
linha, definidos como todos os geradores cuja energia aumenta o fluxo da linha; e
todos os distribuidores ou grandes clientes, cuja energia retirada, aumenta o fluxo
na linha. E então, determina o número de votos que cada agente terá na audiência
pública.

• A ENRE solicita uma audiência pública para obter as opiniões das partes afetadas
pelo projeto e os beneficiários votam se aceitam ou rejeitam o projeto. Caso os
beneficiários se opuserem com 30% dos votos, o projeto é rejeitado.

• Se o projeto for aprovado em uma audiência pública, os beneficiários do pedido,
que se tornam as partes no contrato futuro, convocam uma licitação internacional.
O leilão é atribuído da seguinte forma: (i) se a modalidade de taxa máxima é esco-
lhida, a linha é atribuída ao licitante que oferecer menor taxa anual para 15 anos,
sujeito a uma taxa máxima. Se não houver propostas inferiores à taxa máxima,
o leilão é declarado nulo e o processo termina; (ii) se a modalidade de contrato
é escolhida, a linha é atribuída ao licitante que oferecer a menor taxa, desde que
seja inferior a 85% do montante proposto no contrato. Se a oferta mais baixa for
superior a 85%, a empresa que ofereceu o contrato e a empresa que apresentar
a melhor proposta têm o direito de melhorar suas ofertas. A linha é atribuída ao
menor lance final.

Em resumo, na Argentina, as concessões de linhas de transmissão de energia são
obtidas num leilão de primeiro preço e oferta selada. Em outras palavras, os licitantes
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realizam seus lances em envelopes selados, o ganhador é aquele que realizar a melhor
oferta e a tarifa que receberá será a mesma do seu lance. Após 15 anos, o licitante passa
a receber a remuneração estabelecida para as demais linhas de transmissão.

O caso brasileiro é bastante parecido com o argentino. As autoridades brasileiras
adotaram a desverticalização para o setor energético nacional e, dessa forma, ele atual-
mente é composto por três componentes básicos: geração, que converte energia primária
em eletricidade; distribuição, que distribui eletricidade aos consumidores; e transmis-
são, que liga os geradores aos distribuidores.

A década de 90 marcou o setor elétrico brasileiro pela instituição da Agencia Nacio-
nal de Energia Elétrica - Aneel através da lei nº 9.427 e pelo processo de desestatização,
dando inicio à cisão das companhias estatais que atuavam nos três segmentos.

Diante da necessidade de introduzir competitividade ao setor energético, o Brasil
iniciou um processo de desestatização e adotou o leilão como mecanismo de alocação
das linhas de transmissão, através da Lei nº 9.074, de julho de 1995. A Aneel, por
meio de edital, realiza licitação na modalidade de leilão com o objetivo de selecionar
as propostas para contratação de serviços públicos de transmissão de energia, mediante
concessão, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmis-
são.

Para Albano et al. (2008), a competição, assim como são os leilões, produzem re-
sultados pobres na alocação de projetos complexos visto a dificuldade do comprador
em descrever precisamente as diversas dimensões de qualidades, as quais geralmente
são não observáveis e podem ser apenas parcialmente conhecidas durante o estágio do
leilão. Além disso, os autores perceberam que, em seu estudo, preço e qualidade não
exibem o clássico tradeoff esperado entre qualidade e preço, ou seja, que alta qualidade
do serviço estava associada a baixo preço.

Para minimizar o efeito da dificuldade de observar a qualidade do produto entregue,
durante a construção das linhas, a Aneel pode enviar comissões para se verificar o an-
damento das obras e verificar a qualidade e o atendimento do prazo. Além disso, os
projetos de linhas de transmissão são bem especificados no momento da licitação. Ou-
tro procedimento adotado pela Aneel para preservar a qualidade do serviço contratado,
é a adoção de uma Parcela Variável, que reduz a receita do concessionário de energia
em caso de interrupções do serviço. Esses procedimentos adotados pela Aneel estão
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inclusos no edital de licitação, que também inclui o procedimento do leilão.
Ainda tomando como base o edital do leilão1, as empresas proponentes aptas a par-

ticipar do leilão, na data, local e horário indicados no edital, entregam ao diretor da
sessão do leilão os envelopes lacrados, contendo as propostas financeiras. É declarada
vencedora de cada lote a proponente que ofertar o menor valor da Receita Anual Permi-
tida (RAP), para exploração da concessão, desde que os valores ofertados pelas demais
proponentes, em cada lote, sejam superiores a cinco por cento do valor ofertado pela
menor proposta financeira apresentada.

As empresas cujas propostas apresentem apenas 5% de diferença para o melhor
lance são habilitadas a prosseguir para a segunda etapa do leilão, no qual ocorre um
leilão aberto. Os novos lances devem ter valor inferior ao da menor oferta apurada nos
envelopes.

No leilão aberto, a critério do diretor da sessão do leilão, podem ser fixados valores
mínimos de incremento aos lances. A proposta vencedora do leilão aberto de cada lote
será aquela que apresentar o lance de menor valor. Caso não sejam efetuados lances no
leilão aberto, será declarada vencedora a proponente que tenha ofertado o menor valor
em sua proposta financeira por envelope. Havendo empate entre as propostas de menor
valor apresentadas nos envelopes, e não sendo efetuados lances abertos para o lote, a
proponente vencedora será definida através de sorteio, promovido pelo diretor da sessão
do leilão.

Sendo assim, o modelo de leilão utilizado para a alocação de linhas de transmissão
no Brasil trata-se de um leilão de duas etapas, sendo a primeira de lances selados e
primeiro preço. Caso o valor do melhor lance, ou a menor receita anual permitida,
tenha uma diferença menor ou igual a 5% do segundo melhor lance, então o leilão é
encerrado e o vencedor pagará seu próprio lance. Caso contrário, o leilão segue para
uma segunda etapa de lances abertos e valores descendentes de primeiro preço, no qual
os novos lances devem ser menores que o melhor da primeira etapa. Além disso, a
concessão de prestação de serviço público de transmissão de energia tem prazo de 30
anos.

A Aneel estabeleceu também que, durante o período de concessão, a cada 5 anos,
a RAP é submetida a uma revisão tarifária. A RAP revisada é calculada pelo método

1Tomamos como referência o edital do leilão número 005-2009, o qual está disponível no site da
Aneel.
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do Fluxo de Caixa Descontado, de forma a zerar o Valor Presente Líquido (V PL) do
Fluxo de Caixa do Projeto (FCP). O V PL, por sua vez, é calculado de acordo com a
equação 2.1.

V PL(FCP;rWACC;n) = 0

(2.1)

Onde: rwacc é custo médio ponderado de capital (taxa de desconto) e n é o número
de anos da concessão. O FCP, é dado pela equação 2.2.

FCP(t) = RAP(t)−E(t)−COM(t)−T (t)− INV (t)

(2.2)

Onde: E(t) é o valor dos encargos pagos no ano t, COM(t) é o custo de Operação
e Manutenção das instalações no ano t, T (t) é o valor dos tributos pagos no ano t e
INV (t) são os valores de desembolsos de capital no ano t.

Os encargos setoriais consideram são a Taxa de Fiscalização (T F) dos serviços
de energia elétrica, a Reserva Global de Reversão (RGR) e o encargo com Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D). O total de tributos (T ) no ano t será dado pela aplicação das
alíquotas de contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) e imposto de renda de
pessoa jurídica (IRPJ) sobre o lucro tributável (LT )

O sistema de alocação de linhas de transmissão adotado pelo Brasil, parece estar
tendo bastante sucesso. O setor de transmissão brasileiro, é composto por mais de 90
mil quilômetros de linhas e essa grande extensão é justificada pelo modelo de geração
de energia, que é constituído basicamente por hidroelétricas, em geral, longe dos cen-
tros consumidores. A principal característica desse segmento, é a sua divisão em dois
grandes blocos, o Sistema Integrado Nacional (SIN), que abrange quase a totalidade do
território brasileiro e os Sistemas Isolados, instalados principalmente na região Norte.

Entre os benefícios dessa integração e operação coordenada, está a possibilidade
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Figura 2.1 Mapa do Sistema de Transmissão Brasileiro no Horizonte até 2012
Fonte: ONS.

de troca de energia elétrica entre regiões. Isso é particularmente importante em um
país como o Brasil, caracterizado pela predominância de usinas hidrelétricas localiza-
das em regiões com regimes hidrológicos diferentes (Aneel, 2008). A Figura 2.1, é
uma projeção do sistema de transmissão brasileiro feita em 2010 para o ano de 2012,
pelo Operador Nacional do Sistema - ONS. Nela, pode-se observar dois grandes pólos
geradores e consumidores diga-se, o pólo das regiões Sul/Se/Centro-Oeste e o pólo da
região Nordeste, além das conexões entre tais pólos e deles com a região Norte do país.

Segundo Finon (2006), entretanto, a demanda por eletricidade cresce continuamente
e o aumento da capacidade de transmissão tem que ser suprido tanto em momentos de
pico, quanto em de baixa. Para o autor, é necessário avaliar a capacidade dos modelos
de transformar a diminuição da capacidade em incentivos para investimentos na geração
e transmissão de energia. A Figura 2.2, nos mostra a extensão de linhas de transmissão
leiloadas por ano, em km.
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Em média, a Aneel tem leiloado cerca de 2.300 km de linhas de transmissão por ano,
excluindo-se a extensão leiloada no ano de 2008. Essa média, foi elevada para cerca
de 3.400 km pelas linhas leiloadas no ano de 2008, que totalizaram aproximadamente
10.507 km.

Figura 2.2 Extensão leiloada por ano(Em km)
Fonte: Elaboração própria com dados da Aneel.

Considerando a importância da indústria elétrica, o grande número de leilões que
vem sendo conduzidos e o crescente número de empresas nacionais e estrangeiras que
têm participado dos mesmos, parece ser de grande importância estudar o desempenho
do mecanismo adotado e o comportamento das empresas nesse ambiente.



CAPÍTULO 3

Teoria dos Leilões

Segundo Klemperer (1999), a Teoria dos Leilões tem se mostrado importante por razões
empíricas e teóricas. O autor define os leilões como um ambiente econômico simples
e bem definido, que fornecem uma boa base de teste para a teoria econômica, especi-
almente para teoria dos jogos com informação incompleta. Além disso, a Teoria dos
Leilões tem servido de base para muitos trabalhos teóricos e tem sido importante para
desenvolver a compreensão sobre outros métodos de formação de preço, em sua maio-
ria, com preços fixados e negociações, nas quais tanto o comprador quanto o vendedor
estão envolvidos na determinação do preço.

Para Laffont (1996), leilões são interessantes por duas razões: as regras do jogo
são bem definidas e por que muitas restrições estão disponíveis para definir o modelo
estrutural; segundo, por que os dados são mais ricos e podem ser tornados públicos
mais facilmente que os dados necessários para a análise de mercados oligopolistas.
Dessa forma, leilões surgem como um exemplo interessante de interação estratégica
entre agentes econômicos.

Para Klemperer (2002), a teoria da receita equivalente é uma das mais importantes
da Teoria dos Leilões, pois prova que sob certas condições, todos os tipos de leilões
produzem a mesma receita esperada, e permite a criação de um ranking de receitas
quando estas condições são violadas. Tais condições são:

• Nenhum agente é capaz de influenciar no preço de mercado do bem, ou seja, os
agentes são incapazes de exercer poder de mercado;

• Existência de simetria de informações entre os agentes;

• compradores devem ser indiferentes ao risco;

• A valoração privada do bem a ser negociado é a mesma para todos os comprado-
res.

15
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Para Laffont (1996), nós estamos em um mundo de jogos de informação incompleta,
seja sobre o valor dos objetos leiloados ou sobre as características dos concorrentes.
Sendo assim, nem sempre todos os requisitos serão atendidos conduzindo os diversos
leilões a resultados distintos.

Para Rasmusen (2006), os leilões podem ser classificados a partir de diferentes ava-
liações, que os compradores têm acerca do bem que está sendo leiloado: valor privado,
valor comum e valor correlato.

• No leilão de valor privado, cada participante tem um valor definido para o bem,
que foi formado sem a interferência dos outros participantes. Normalmente, o
bem adquirido será para uso próprio e não revenda. O valor para um participante
neste tipo de leilão equivale a sua avaliação.

• No leilão de valor comum, os participantes possuem valores idênticos, mas cada
participante forma sua avaliação baseada em informação privada. Um partici-
pante pode mudar sua avaliação caso possa conhecer a avaliação dos outros par-
ticipantes, porque todos os participantes estão tentando estimar o mesmo valor
verdadeiro do bem.

• No leilão de valor correlato, as avaliações dos diferentes participantes são corre-
lacionadas, mas eles possuem valores diferentes para o bem.

Apesar das diversas características que o leilão pode apresentar, existem apenas al-
guns agentes envolvidos, que são parte fundamental da negociação. O leiloeiro é o
agente responsável por definir o formato e as regras do leilão, é a pessoa ou entidade
responsável pelo andamento da negociação. Com o intuito de que o leilão obtenha o
máximo de benefício, o leiloeiro deve definir as regras de modo que os participantes
revelem seu valor de oportunidade do bem. O licitante se encontra do outro lado da
negociação e efetua lances, com intuito de ganhar o leilão com a mínima diferença pos-
sível em relação a seu concorrente imediato. Esse agente irá realizar lances desde que o
preço não supere seu valor de oportunidade para o bem.

Além disso, os leilões devem ser públicos, o que abre a possibilidade de qual-
quer pessoa interessada observar o procedimento e a realização do leilão, podendo
acompanhá-lo como observador.
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3.1 Principais tipos de Leilões

3.1.1 Leilão de demanda ascendente

Também conhecido como leilão inglês ou leilão aberto, oral. Neste tipo de leilão, os
lances são feitos pelos licitantes de forma crescente. O leilão termina quando nenhum
licitante tencione dar um lance maior, e ganha o objeto quem efetuou o maior lance.

É possível que o leiloeiro anuncie um preço mínimo (preço de reserva), que seria o
preço a partir do qual os lances poderiam ser dados. Os lances podem ser públicos, ou
apenas o melhor lance ser divulgado. Existe ainda, outra variação onde todos os lances
são apresentados, exceto o lance vencedor.

Sendo assim, nesse tipo de leilão, o vendedor oferece ao leiloeiro ou diretamente
aos compradores, que desejam comprar ao menor preço possível e que irão dar lances
maiores até que os valores ultrapassem a segunda maior avaliação sobre o bem. Nesse
ponto é determinado o vencedor, que irá pagar o valor de seu lance. O payoff do jogador
é sua avaliação menos sua maior oferta.

Para Rasmusen (2006), a estratégia a ser seguida pelo comprador num leilão inglês
com valores privados, é continuar realizando lances até que o lance mais alto ultrapasse
sua avaliação, e então ele para. Essa é uma estratégia ótima porque ele sempre quer
comprar o bem se o preço é menor que sua avaliação, e ele sempre deseja pagar o
menor valor possível. Todas as ofertas cessam quando o preço alcança a segunda maior
avaliação.

3.1.2 Leilão de demanda descendente

Conhecido como leilão holandês por sua utilização nos mercados de flores da Holanda.
Ao contrário do leilão inglês, os preços começam altos e se reduzem até que um dos
compradores aceite o valor indicado pelo leiloeiro. Nesse leilão, só um lance é realizado
e o ganhador deve pagar o seu próprio lance.

De acordo com Rasmusen (2006), o leilão holandês é estrategicamente equivalente
ao de primeiro preço de oferta selada. A razão para essa equivalência de estratégias, é
que informações relevantes não são divulgadas durante o leilão, apenas no final, quando
é muito tarde para alguém mudar de comportamento. Em leilões de primeiro preço, a
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oferta dos jogadores é irrelevante, a menos que seja a mais alta e no leilão holandês o
preço de parada é irrelevante a menos que ele seja o mais alto. O preço de equilíbrio é
calculado da mesma maneira para ambos os leilões.

3.1.3 Leilão de demanda selada e primeiro preço

Neste leilão, os lances são realizados simultaneamente em envelopes fechados e apenas
um deve ser apresentado por licitante. O leilão é ganho pelo jogador que realizar o
melhor lance e o vencedor paga seu próprio lance.

De acordo com Krishna (2002), neste jogo, claramente, nenhum licitante irá realizar
um lance de valor igual a sua avaliação, visto que isso só poderá lhe garantir um payoff

de zero. Em qualquer outro, no qual o jogador não irá vencer com certeza ou perder com
certeza, o licitante se depara com um trade-off. Um aumento de seu lance irá aumentar
sua probabilidade de vitória enquanto, ao mesmo tempo irá reduzir os ganhos da vitória.

Os leilões selados, desencorajam a cooperação e a manipulação dos resultados. Para
Klemperer (2002), num leilão de lances fechados e primeiro preço, cada licitante realiza
simultaneamente um único "‘melhor e final"’ lance. Então, o conluio é muito mais
difícil que num leilão ascendente, porque as firmas são incapazes de retaliar contra
licitantes que falham em cooperar com elas.

3.1.4 Leilão de demanda selada e segundo preço (leilão de Vickrey)

Neste leilão, o maior lance adquire o bem, porém ao contrário do leilão de oferta se-
lada e primeiro preço, é pago o valor do segundo maior lance. Acreditava-se que o
leilão de segundo preço era uma pura proposição teórica proposta por Wiliam Vickrey
em 1961, porém Lucking-Reiley (2000), mostraram que alguns tipos de leilões já eram
conduzidos sob as regras dos leilões de segundo preço desde o século dezenove.

Segundo Rasmusen (2006), o leilão de segundo preço é equivalente ao leilão inglês.
Na realidade eles raramente são usados, porém são úteis para modelar. Ofertar sua
avaliação é a estratégia dominante: o jogador que oferta menos tem maiores chances
de perder o leilão, no entanto ele paga o mesmo preço caso ele ganhe. No equilíbrio
do leilão, cada jogador oferta seu próprio valor e o ganhador paga o segundo mais alto
valor. Se os jogadores conhecem seus próprios valores, o resultado não depende da
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neutralidade ao risco.
Os leilões fechados além de desencorajar conluios, segundo Klemperer (2002), tam-

bém podem encorajar a entrada de licitantes que visam apenas à revenda, aumentando
a competição do leilão. Tais licitantes, parecem menos prováveis de entrar num leilão
ascendente, visto que é geralmente mais difícil beneficiar-se com a revenda para firmas
que venceram num leilão ascendente.

Segundo Cezario (2007), os leilões fechados induzem cada participante a fazer um
lance igual ao seu valor de oportunidade, e assim aumentar sua probabilidade de vitó-
ria em detrimento do lucro. Neste tipo de leilão não há possibilidade de aprender com
os demais. Cada lance é definido pelo valor de oportunidade que o participante atri-
bui ao bem. A estratégia seria, então, fazer um lance igual ao valor de oportunidade.
Para o leiloeiro, pode ser interessante quando existe assimetria de informação entre os
participantes, desde que nem todos consigam avaliar essa assimetria.

3.2 Classificação dos leilões

Os leilões podem ser classificados de várias formas, entre elas quanto à natureza, à
forma, e preço de fechamento. Para Klemperer (1999), os leilões podem ser classifica-
dos como de valor privado, no qual, cada licitante conhece o quanto ele valora o bem,
porém o valor é conhecido apenas por si mesmo. Ou ainda como leilão de valor comum,
no qual, o valor é o mesmo para todos, porém cada licitante tem uma diferente infor-
mação privada sobre o bem. Por exemplo, o valor de um subsolo com petróleo depende
de quanto óleo há no subsolo, e cada licitante pode ter acesso a diferentes informações
sobre tal quantidade. Neste caso, um licitante pode modificar o seu valor estimado caso
conheça alguma informação adicional, por outro lado, no caso de valor privado a avali-
ação do licitante não será afetada caso conheça as preferências ou informações de outro
licitante.

1. Quanto à natureza do leilão

• Leilões de compra ou de oferta: Os compradores ou leiloeiro informam o
bem, e suas características, que desejam comprar. Os vendedores irão reali-
zar suas ofertas de preços e o vencedor é aquele que oferecer o menor valor,
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desde que não seja superior ao preço de reserva, caso seja estipulado, acima
do qual os compradores não estão dispostos a obter o bem.

• Leilões de venda ou de demanda: Os vendedores ou leiloeiro anunciam os
bens (e suas características) que estão à venda e, caso desejem, estipulam
um preço mínimo ao qual o bem pode ser adquirido. Os possíveis compra-
dores realizam lances sequencialmente, até que atinjam os valores aos quais
não estão mais dispostos a comprar o bem. O vencedor do leilão, é aquele
que realizar o maior lance, desde que seja maior que o preço de reserva
estipulado, caso haja.

2. Quanto à forma do leilão

• Leilão aberto: os lances são realizados abertamente e os demais concorren-
tes passam a conhecer os valores oferecidos. Os valores podem ainda ser
ascendentes (ou Leilão Inglês) ou descendentes. Outro exemplo é o leilão
holandês, no qual o valor vai decrescendo até que o primeiro lance realizado
determina o vencedor.

• Leilão fechado: cada concorrente realiza apenas um único lance num en-
velope lacrado, sem que os concorrentes conheçam os lances adversários.
Dependendo das regras estabelecidas, pode ser divulgado apenas o lance
vencedor ou apenas os demais. Como exemplo existe o leilão de Vickrey,
no qual o maior lance vence, porém é pago o segundo maior.
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Revisão da Literatura

A crescente literatura dos leilões de múltiplos objetos pode ser dividida em duas partes
distintas, objetos de valores independentes e de valores interdependentes. A maior parte
dessa literatura tem mantido o foco sobre os leilões de objetos de valores independentes
entre si.

Ashenfelter e Genesove (1992) realizaram um estudo sobre o preço de apartamentos
de condomínios que foram vendidos através de leilão. Eles verificaram que há uma
tendência para que a concorrência seja maior entre primeiros os objetos leiloados. Essa
mesma constatação é feita no estudo sobre o preço de fechamento de leilões de vinho
em Ashenfelter (1989).

Mais recentemente, Reiß e Schöndube (2010) analisam equilíbrio estratégico de lei-
lão de primeiro preço, num ambiente em que as firmas têm restrição de capacidade,
numa sequência de dois leilões sequenciais. Nesse estudo, os autores consideram ob-
jetos não idênticos, porém sem interdependência entre eles. Para o caso estudado, os
autores mostram que há equivalência entre as receitas.

Por outro lado, alguns autores têm procurado estudar o efeito da interdependência
entre os objetos sobre os resultados dos leilões. Em 1997, Gandal analisou o leilão de
licenças de televisão a cabo em Israel, que tratava-se de um leilão de objetos interdepen-
dentes. O formato do leilão atribuía ao vencedor, o dever de desenvolver a infraestrutura,
operar e manter a prestação do serviço. Além disso, os concorrentes deveriam submeter
lances informando o quanto estariam dispostos a receber para prestar o serviço. O autor
apresenta evidências que suportam as hipóteses de que as licenças de tv a cabo israe-
lenses seriam interdependentes e que, entre as licenças interdependentes, os lances são
reduzidos ao longo do tempo.

Ausubel et al. (1997) realizam um estudo sobre os leilões de licenças de serviços
de comunicação, com o intuito de verificar a importância da sinergia geográfica entre
regiões sobre os resultados dos leilões de preço ascendentes. Os autores consideram
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empresas que enfrentam restrições de capacidade, verificando que os preços são mai-
ores quando a empresa que oferece o segundo melhor lance é detentora de licenças
adjacentes.

Monteiro e Menezes (1999) examinam leilões sequenciais de objetos idênticos, nos
quais os indivíduos demandam mais de um objeto. Nesse trabalho, os autores assumem
a existência de sinergias positivas, indicando que a avaliação de um indivíduo sobre um
conjunto de objetos é maior que a soma das avaliações dos objetos tomados separada-
mente.

Vale a pena ressaltar a diferença dos resultados obtidos entre leilões de objetos in-
dependentes e objetos interdependentes. Os resultados obtidos nos leilões múltiplos de
objetos independentes indicam uma redução do preço de fechamento para os objetos
leiloados posteriormente. Nesse caso, estamos considerando um leilão de demanda de
preços ascendentes. Refletindo esse resultado para um leilão de oferta, assim como o
caso do leilão de transmissão, devemos esperar um aumento do lance de fechamento. O
que os autores têm comentado sobre os resultados dos leilões de objetos interdependen-
tes é justamente o contrário, uma redução dos lances de fechamento.

Para Gandal (1997), as licenças israelenses apresentaram interdependência devido
ao fato de que não existia infraestrutura de televisão a cabo no país, ou seja, havia eco-
nomia de escala no desenvolvimento da estrutura em áreas vizinhas, assim como na ope-
ração e manutenção do sistema. O autor testou alguns modelos estatísticos e verificou
que a redução dos lances ao longo do tempo devia-se à existência de interdependência
entre algumas licenças vizinhas, e descarta a hipótese de que essa redução seria efeito
do aumento da competição.

Essa redução é um resultado que se tornou possível visto a interdependência entre
os objetos. A teoria diz que para o caso de leilões múltiplos de objetos independentes
há uma maior competição nos primeiros rounds e, para os objetos leiloados subsequen-
temente, há um aumento dos lances1, inversamente ao que verificamos no leilão de
transmissão.

O setor de transmissão brasileiro e o formato do leilão apresentam as mesmas carac-
terísticas do leilão israelense. A Aneel exige que o vencedor construa, mantenha e opere
a instalação de transmissão. No edital de licitação, a Aneel informa a obrigatoriedade

1Aqui estamos sugerindo um aumento dos lances para um leilão de oferta, assim como o leilão de
transmissão.
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de se considerar custos, como o de liberação da faixa de terra necessária à passagem
da linha de transmissão e o de interligação ao sistema existente, no cálculo do lance.
Dessa forma, possuir outra linha na mesma região pode ser um fator que adiciona valor
ao objeto leiloado, tendo em vista a possibilidade de obter ganhos provenientes de uma
possível economia de escala e/ou de informações mais precisas sobre as especificidades
da região.

Outros estudos têm sido realizados sobre questões que podem se aplicar às encon-
tradas nos leilões de transmissão brasileiros, como o tradeoff preço-qualidade, as res-
trições de capacidade e as estratégias durante o leilão aberto.

Em seu estudo sobre contratação de projetos complexos de Tecnologia de Informa-
ção, Albano et al. (2008) afirma que, para os leilões de procura, enquanto qualidade é
resultado da experiência dos vendedores, o preço é afetado pelo nível de competição
esperado.

Assim como Reiß e Schöndube (2010) e Ausubel et al. (1997), alguns outros autores
têm realizados estudos assumindo restrições de capacidade, como Jofre-Bonet e Pesen-
dorfer (2003), Bajari e Ye (2001) e Silva (2005). Para esses autores as empresas que não
apresentam restrições de capacidade tendem a ter um comportamento mais agressivo.

Horner e Sahuguet (2007) tratam do comportamento estratégico em leilões abertos.
Para o autor um jogador com alta valoração do objeto em leilão deve alternar seus lances
e deve em alguns momentos realizar lances fracos, induzindo seus concorrentes a fazer
o mesmo. Além disso, o autor indica estratégias que devem ser seguidas para sinalizar
aos concorrentes em leilões abertos.

Hernando-Veciana (2009) estuda os incentivos que levam o agente a adquirir in-
formação num leilão, quando a informação de que ele está adquirindo informação é
observada pelos demais concorrentes antes da realização do leilão. O autor mostra que
mais informação a respeito do valor privado e menos informação a respeito do valor
comum pode conduzir a aumento de eficiência e receita do leilão. Dessa forma, o autor
conclui que há mais incentivo para se adquirir informação nos leilões fechados que em
leilões abertos.

O artigo de Pereira e Saraiva (2010), apresenta uma abordagem de suporte a deci-
são para ajudar companhias geradoras no preparo e obtenção de conhecimento sobre
suas estratégias de investimento em sistemas energéticos competitivos. Realiza uma si-
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mulação do comportamento dos adversários para antecipar os possíveis resultados da
concorrência e assim, serve como um mecanismo de análise de sensibilidade da robus-
tez da estratégia adotada diante de mudanças em diversos parâmetros. Utiliza funções
de probabilidade para modelar a incerteza e utiliza algoritmos genéticos na proposta da
solução do problema.

Moreno et al. (2010) analisa um esquema alternativo para adequação de fontes de
energia envolvendo leilões de contratos de energia de longo prazo, conciliando compra
eficiente de energia, correta alocação de risco entre investidores e o ambiente político
econômico do mercado de forma a gerar incentivos para investimentos em geração.

Wen e David (2001) realizam um estudo sobre a possibilidade de ganhos por parte
de fornecedores de energia e grandes consumidores, através da utilização de compor-
tamentos estratégicos num mercado de energia não regulado. Os autores realizam uma
maximização do payoff, no qual cada agente determina os coeficientes lineares de sua
função de oferta/demanda, de forma a maximizar seus ganhos sujeito às expectativas de
como os concorrentes irão realizar lances. O problema é formulado como um problema
de otimização estocástica e para isso utiliza o método de Simulação de Monte Carlo.

Yang e Wen (2005) realizam uma otimização estocástica para a expansão do sistema
de transmissão, tendo em vista as incertezas de crescimento de demanda, capacidade
produtiva das novas plantas e localização. Assume que, para essas incertezas existe uma
distribuição de probabilidade e utiliza Simulação de Monte Carlo para incorporá-las.

Alguns outros métodos estatísticos, com o intuito de realizar estudos sobre os dados
gerados por resultados dos leilões também podem ser encontrados na literatura. Como
exemplos, é possível utilizar Máxima Verossimilhança, como proposto por Donald e
Paarsch (1996), métodos não paramétricos, como proposto por Guerre et al. (2000),
além do método de Mínimos Quadrados Não-Lineares, como proposto por Laffont et al.
(1995).

Alguns modelos estruturais estão disponíveis para se realizar análises sobre os dados
gerados por leilões. Paarsch e Hong (2006) fazem uma introdução aos modelos estrutu-
rais para se analisar leilões. Eles também desenvolvem um guia para análises empíricas
de dados gerados por alguns leilões específicos, dentre os quais o Leilão Inglês, o Leilão
de Vickrey, além do Leilão Holandês e de primeiro preço de oferta selada. Os autores
também discutem questões a respeito das análises de leilões múltiplos.
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Alguns importantes resultados foram obtidos no estudo dos modelos estruturais.
Em específico, alguns autores realizam estudos estruturais para leilões considerando o
paradigma de valor comum versus o valor privado como Athey e Haile (2006) e Paarsch
(1992).

Para Albano et al. (2008), um método estrutural permite ao pesquisador, identificar a
distribuição da avaliação do objeto e, dessa forma, identificar pontos importantes como
o preço de reserva ou o mark up realizado pelos concorrentes.

Rezende (2008) investiga a utilização do Método de Mínimos Quadrados Ordinários
(MQO) no estudo de leilões. Para o autor, a utilização da avaliação do consumidor em
detrimento do preço de fechamento de mercado, possibilita uma análise mais apurada
dos dados empíricos. Partindo desse conceito, teríamos o reflexo das preferências sobre
a avaliação do objeto, descartando-se os efeitos da oferta e condições do mercado. O
autor afirma que, para uma parametrização da distribuição de probabilidade da avali-
ação do objeto pelo consumidor, é possível utilizar uma adaptação do MQO capaz de
gerar estimadores não viesados dos parâmetros. Dessa forma a seguinte especificação
é proposta pelo autor, utilizando-se Vi como a avaliação do consumidor i a cerca do
objeto:

Vi = Xβ + εi. (4.1)

Segundo Rezende (2008), a estimação do modelo pode ser realizada de duas manei-
ras. Na primeira, é preciso atribuir valores para os parâmetros da distribuição F , que
representa a avaliação dos consumidores a cerca do objeto. O segundo método, consiste
em adicionar às variáveis explicativas, variáveis dummies com respeito ao número de
competidores.

Carlos e Saraiva (2008) utilizam o método proposto por Rezende (2008), para estu-
dar os leilões de linhas de transmissão brasileiros, e assim, avaliar as grandes diferenças
entre o preço de reserva e os lances vencedores que ocorreram nos leilões de linhas de
transmissão. Os autores utilizam como variável dependente o Lance Vencedor, con-
cluindo que uma função de distribuição logística é que mais se ajusta à distribuição
da avaliação das linhas de transmissão. Além disso, verificam que das 14 variáveis
dummies adicionadas, como exigência do método, diversas delas mostram-se não signi-
ficativas.
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A recente literatura, tem citado a existência de interdependência como um dos fato-
res que ocasionam a redução dos deságios nos leilões de transmissão.

Hirota (2006) utilizou alguns modelos empíricos para tentar verificar a interdepen-
dência como fator que conduz ao aumento dos deságios. Em um modelo específico,
utilizou como variável dependente o deságio (diferença percentual entre a RAP máxima
definida pela Aneel e a proposta i) e, como variáveis independentes, uma dummy para
interdependência e outra para consórcio. Além disso, levou em consideração também
o número de concorrentes como variável explicativa. O autor obteve como resultado
valores positivos para as dummies, indicando que a existência de interdependência e
o número de concorrentes, contribuem para o aumento do deságio, ou seja, esses são
fatores que contribuem para a realização de lances mais agressivos nos leilões de trans-
missão.

No mesmo trabalho, Hirota comenta a dificuldade de se criar um critério para definir
a interdependência nos leilões de linhas de transmissão brasileiros. O autor diz que,
utilizar a distância entre um empreendimento e outro como critério, seria uma definição
muito relativa. Ao invés disso, o autor classifica como detentor de interdependência, o
agente que possui alguma subestação que será conectada com a linha objeto do leilão.

Hirota (2006) tentou verificar a influência da composição dos concorrentes no leilão
de transmissão sobre o deságio no leilão de transmissão. O modelo utilizado pelo autor
foi definido como:

agi = β0 +β1dmopi +β2dmeni +β3dmopeni +β4dmopencoi +β5dmopencomei + εi, (4.2)

Onde:

agi Módulo do deságio percentual do lance i;

dmopi dummy para o agente i ser uma operadora de transmissão ou consórcio de ope-
radoras;

dmeni dummy para o agente i ser uma empresa de engenharia ou um consórcio de em-
presas de engenharia;

openi dummy para o agente i ser um consórcio de operadoras e empresas de engenharia;
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opencoi dummy para o agente i ser um consórcio de operadoras, empresas de engenha-
ria e construtoras;

opencomei dummy para o agente i ser um consórcio de operadoras, empresas de enge-
nharia, construtoras e fornecedoras de máquinas e equipamentos.

Como resultado, o autor obteve que apenas o coeficiente de dmopi é significante (ao
nível de significância de 1%). Dessa forma, quando uma empresa operadora de trans-
missão concorre em consórcio ou isoladamente, na média, realiza lances com aproxi-
madamente 23% de deságio. Todas as outras variáveis não apresentaram coeficientes
significantes, não sendo possível realizar conclusões sobre tais variáveis.

Carlos e Saraiva (2008) utilizam outras especificações de modelos econométricos
para testar a hipótese de que esses altos deságios sejam consequência da existência
de interdependência entre as linhas, eles utilizam como variáveis dependentes o Lance
vencedor, a razão Lance Vencedor/Investimento e o log do lance vencedor. Os autores
chegam ao resultado de que, entre os modelos testados, os que utilizam a variável de-
pendente Lance Vencedor são os que melhor explicam os resultados dos leilões. Eles
perceberam que vários fatores impactam os lances vencedores, dentre eles, o número de
competidores, o preço de reserva máximo, o investimento requerido e a localização das
linhas. Além disso, percebeu-se que há uma tendência para realizar lances abaixo de R$
48 milhões, beneficiando-se de um regime tributário mais favorável.

Algumas outras questões também foram estudadas nos leilões de transmissão. Araújo
(2008) faz uma análise dos riscos presentes num empreendimento de transmissão rela-
cionados ao financiamento. Para o autor, a grande questão para tais empreendimentos
é a grande competitividade, bem como os altos deságios praticados, reduzindo a taxa
de retorno dos empreendimentos e assim, exigindo financiamentos mais baratos. Além
disso, o investidor por ter uma renda fixa durante 30 anos, pode ter o seu retorno em
relação ao mercado alterado, devido às oscilações macroeconômicas.

Cezario (2007) chega à conclusão de que o mercado de transmissão não é concen-
trado. Rocha (2007) diz que o aumento dos deságios em relação aos primeiros leilões,
deve-se entre outros fatores, à entrada de novos agentes e ao alto grau de liquidez do
setor.
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4.1 Parcela Variável

Conforme dito anteriormente, outra fonte de incerteza surgiu da adição da Parcela Va-
riável, que reduz a receita do prestador de serviço sempre que ocorre uma interrupção da
transmissão. Portanto, a receita do concessionário é: (Pagamento anual) = (Pagamento
base anual) - (Parcela Variável), a Parcela Variável é dada por:

PV =
PB
T

{[
K p∑

i j
Dpi j

]
+

[
K f∑

i j
D fi j

]}
, (4.3)

onde:
PB - Pagamento base anual, fixo, contratado pela prestação do serviço ($);

T - Número de horas em um ano (h);
K p - Multiplicador do tempo de desligamento programado da instalação;
K f - Multiplicador do tempo de desligamento forçado da instalação;
Dpi j - Duração do desligamento programado j, associado à instalação i, em horas;
D fi j - Duração do desligamento forçado j, associado à instalação i, em horas.

Como mostra a Equação 4.3, a Aneel pune o concessionário sempre que o serviço é
interrompido, seja por um fator previsto (manutenções) ou imprevisto (danos causados
por chuvas, raios etc.). Silva e Tondello (2006) atribuíram distribuições de probabili-
dade ao tempo de interrupção do serviço de transmissão e, utilizando a técnica de Si-
mulação de Monte Carlo, definiram distribuições de probabilidade para as penalidades
que seriam impostas pela Aneel, sempre que houvesse interrupção do serviço. Segundo
os autores, tendo conhecimento do risco de sofrerem uma punição, os concessionários
podem se prevenir por meio de seguros.

A penalidade aplicada ao concessionário depende também do multiplicador associ-
ado a cada tipo de interrupção. Puente e Ramos (2005), utilizando a Teoria Principal-
agente, chegaram à conclusão de que esses parâmetros podem ser estabelecidos em
patamares menores e resultar em maior eficiência econômica. Segundo os autores, um
elevado nível desses multiplicadores pode levar a um desincentivo à entrada de empresas
no setor enquanto o contrário pode resultar num incentivo à má prestação do serviço.

A Parcela Variável (PV), determinada pela resolução normativa n° 270/2007 da
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ANEEL, busca a qualidade do serviço de transmissão de energia elétrica, através do
estabelecimento de uma punição econômica para o tempo de indisponibilidades dos ati-
vos das transmissoras2. Aquino e Vale (2009) destacam que o estabelecimento desta
penalidade tem por objetivo incentivar a adoção de gestões na Expansão, Operação e
Manutenção do sistema elétrico, reduzindo os impactos indesejáveis na operação, tais
como a ocorrência de desligamentos simples ou de grandes proporções.

Os Relatórios de Apuração Mensal dos Serviços de Transmissão (RAMSET), são
disponibilizados mensalmente no site da ONS e trazem informações sobre os valores da
RAP e da PV, paga por cada concessionária de transmissão. A análise destes relatórios,
permitiu ter uma estimativa mais precisa do percentual descontado da RAP por ano e
por concessionária de transmissão3. Essas informações são importantes tanto para uma
melhor avaliação do risco do projeto, quanto para a caracterização dos concorrentes.

Foram analisados todos os RAMSETs entre janeiro de 2006 e fevereiro de 2011,
tendo como resultado um banco com 868 observações. A Tabela 4.1, mostra como
estão distribuídas as observações ano a ano.

Tabela 4.1 Número de Observações por ano

Ano N.Observações Percentual

2006 67 7.72
2007 97 11.18
2008 150 17.28
2009 235 27.07
2010 261 30.07
2011 58 6.68

Total 868 100

Fonte: Elaboração própria

Percebemos um aumento significativo do número de punições e do valor total pago
ao longo dos anos. A Figura 4.1, evidencia esse aumento. Entre 2008 e 2009 o desconto
total aumentou mais de 156%. Em 2010, as empresas de transmissão deixaram de

2A resolução normativa n° 270/2007 da ANEEL encontra-se no apêndice C
3A tabela com informações desses relatórios encontra-se no apêndice B
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receber mais de R$ 78 milhões, um aumento de 32,64% em relação ao ano anterior.

Figura 4.1 Valor total descontado pela PV
Fonte: Elaboração própria a partir dos relatórios RAMSETs

Até o segundo semestre de 2008, não foi encontrado nos relatórios nenhum desconto
relativo aos empreendimentos da Chesf. A partir de Julho deste, ano foi possível veri-
ficar descontos mensais que variam de 0,15% a 1,87% no empreendimento principal4.
O percentual chega a 3,59%, quando é considerado o empreendimento Tauá-Milagres e
para o empreendimento Picos-Tauá atinge o limite de 50% no mês de Janeiro de 2011.
Esta última penalidade, ocorreu em decorrência do descumprimento do prazo de execu-
ção disposto na Resolução Autorizativa n. 1.179, de 8 de janeiro de 200856.

A Tabela 4.2 apresenta a média do percentual descontado da RAP mensal. Impor-
tante destacar, que esta média foi feita considerando apenas os meses em que houve
desconto e não o período de doze meses. Devido ao baixo número de informação para
os empreendimentos Tauá-Milagres e Picos-Tauá, nas análises, seguintes serão anali-
sados apenas os descontos sofridos pelo empreendimento principal. Além disso, serão
considerados apenas os últimos três anos da amostra. O ano de 2008 foi retirado da
amostra visto que a média dos descontos sofridos neste ano corresponde a menos da
metade da média dos anos seguintes, podendo assim inserir algum viés na análise.

4Foi considerado empreendimento principal a empresa de código 1006.
5Informações obtidas em http://www.aneel.gov.br/cedoc/adsp2011620.pdf
6A Tabela D.1 apresenta todos os descontos sofridos pela Chesf no período em análise pode ser en-

contrada no apêndice D
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Tabela 4.2 Média do Percentual da PV sobre a RAP mensal | Chesf

Cód.Empresa 2008 2009 2010 2011

1006
Média 0,35% 0,93% 0,80% 0,80%
Freq. 6 12 12 2

1055
Média 2.21% 1.11%
Freq. 2 3

1074
Média 34.51%
Freq. 2

Fonte: Elaboração própria

4.1.1 Teste de Normalidade de Shapiro Wilk

O teste Shapiro-Wilk é um dos mais utilizados para testes de normalidade. A estatística
é positiva e inferior ou igual a um, onde estar próximo de um indica normalidade. Se o
valor calculado de W é estatisticamente significativo (para p = 0,05), rejeita-se a hipó-
tese que a distribuição estudada é normal. Ou seja, para a distribuição ser considerada
normal, o p-valor deve ser maior que 0,05.

A Tabela 4.3 traz o resultado do teste de normalidade: como o p valor é igual a 0,17
se aceita a hipótese de que a distribuição do percentual de desconto da PV sobre a RAP
é normal. Assim, nas simulações de Monte Carlo, deverá ser assumido que esta variável
tem distribuição normal, com média 0,0086 e desvio padrão igual a 0.0045.

4.2 Simulação de Monte Carlo

O método de Monte Carlo é uma ferramenta poderosa em diversas áreas da matemática,
física e engenharia. Sabe-se que os algoritmos com base neste método, fornecem esti-
mativas estatísticas para qualquer função linear, através da realização de amostragem de
uma determinada variável aleatória, cujo resultado desejado é a esperança matemática
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Tabela 4.3 Resultado do Teste Shapiro Wilk
Variável PV/RAP

Núm. Obs 26
W 0,94398
V 1,602
Z 0,966

Prob>Z 0,16708

Fonte: Elaboração própria

(Atanassov e Dimov, 2008).
A simulação de Monte Carlo (SMC), pode ser utilizada na construção da Função

de Densidade de Probabilidade (PDF) de certa variável de risco, que tenha como inputs
variáveis incertas, cada uma expressa por uma densidade de probabilidade. Tais inputs,
podem seguir distribuições de probabilidade com diversas formas funcionais, contri-
buindo para o enriquecimento da análise da variável de interesse, em contraposição a
um mecanismo de análise de cenários e probabilidades associadas.

Com o objetivo de utilizar a SMC, é necessário definir as variáveis aleatórias que
descrevem o problema, juntamente com suas respectivas funções de densidade de pro-
babilidade, as quais, são assumidas constantes durante o período de simulação e uma
sequência de números aleatórios, que permitam a geração de amostras (Silva e Tondello,
2006).

Segundo Spinney e Watkins (1996), a utilização da Simulação de Monte Carlo im-
plica seguir os seguintes passos:

• Identificação das principais variáveis de entrada do modelo sob incerteza;

• Atribuição de distribuição de probabilidade às variáveis de entrada incertas;

• Identificação e descrição estatística das relações entre as variáveis de entrada;

• Iteração múltipla, e adoção dos conjuntos de hipóteses provenientes das distribui-
ções de probabilidade das variáveis de entrada;

• Descrição dos resultados do modelo através de funções de densidade de probabi-
lidade.
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Dessa forma, a SMC tem como essência atribuir uma função de densidade de proba-
bilidade às variáveis independentes e amostrar essa variável aleatória um número relati-
vamente grande de vezes. Segundo Spinney e Watkins (1996), a distribuição resultante
é apenas uma aproximação da distribuição exata, porém a precisão do modelo pode ser
aumentada com o aumento do tamanho da amostra (iterações) e não depende do número
de variáveis de entrada. Ainda segundo o autor, o maior mérito da SMC é analisar ris-
cos onde um tratamento puramente matemático, independente de quão avançado, não é
prático.

A PDF da variável de interesse, pode assumir diversas formas funcionais (Exponen-
cial, Normal, triangular, uniforme etc.) e, para determiná-la, várias técnicas estatísticas
podem ser utilizadas, como o teste de aderência. A vantagem de ter como resultado a
PDF da variável é a possibilidade de representá-la graficamente e de extrair estatísticas,
como o intervalo de confiança, a média e o desvio padrão.

Spinney e Watkins (1996), lembram que a SMC não é um mecanismo sem falhas e
relata alguns problemas que podem surgir:

• Pode ser difícil estimar tanto as probabilidades quanto as inter-relações entre as
variáveis em um modelo SMC, tornando os modelos complexos e de difícil com-
preensão;

• A técnica de SMC, não força a distinção explícita entre os riscos diversificáveis e
não diversificáveis (sistêmicos).

• Algumas decisões não justificam a complexidade adicionada pelo uso do modelo
SMC;

• A SMC, ao representar explicitamente os riscos associados a certos parâmetros de
planejamento, cria a possibilidade de que tais riscos sejam contados duas vezes;

• A SMC, não leva em consideração as relações dinâmicas entre custo, preço da
demanda e receita;

• A apresentação dos resultados, na forma de densidade de probabilidade não neces-
sariamente fornece aos decisores uma visão clara das implicações para a tomada
de decisão.
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Os autores concluem que apesar das limitações e dificuldades que possam surgir,
o método pode ser eficaz através do seu uso apropriado, e combinado com planilhas
eletrônicas disponíveis.

Outra vantagem é a possibilidade de garantir que o erro da SMC, seja menor que um
determinado valor com certa probabilidade. Assim, o método de Monte Carlo, produz
sempre uma aproximação da solução, mas pode-se controlar a exatidão desta solução
em termos de probabilidade de erro (Atanassov e Dimov, 2008).

Percebe-se, que o método da Simulação de Monte Carlo é uma ferramenta eficaz
na modelagem sob incerteza, capaz de conduzir experimentos e chegar à solução com
níveis controlados de erro. E que, além disso, alguns dos problemas que podem sur-
gir durante a utilização do método, podem ser corrigidos quando tratados da maneira
correta.



CAPÍTULO 5

Modelo Teórico

O modelo teórico, descrito neste capítulo, é uma adaptação para o setor de transmissão
brasileiro do modelo de Gandal (1997), que foi utilizado para avaliar os resultados dos
leilões de licenças de tv a cabo em Israel.

Seja V i
n, n = {1,2,3...} o valor de deter n linhas interdependentes. A interdependên-

cia entre as linhas implica que V i
2 > 2V i

1. Dentre as empresas que concorrem às linhas
de transmissão, três tipos principais podem ser percebidos: B1 - Empresa que detém ao
menos uma linha com interdependência com a linha a ser leiloada; B2 - Empresa que
não tem linha interdependente; B3 - Empresa sem interdependência e de baixo custo.

Dessa forma, os agentes que possuem linha(s) de transmissão interdependente(s)
atribuirão à nova linha um valor V i

2 −V i
1, porém os agentes que não possuem linhas

interdependentes, avaliarão a linha como V i
1.

As empresas podem se distinguir, ainda, com relação ao custo. Dessa forma, será
atribuído um índice i, I = l,h, sendo l para empresas de baixo custo e h para empresas
de alto custo. Assim, na equação 5.1 temos uma ordenação das avaliações:

V l
2 >V l

2−V l
1 >V h

2 −V h
1 >V h

1 . (5.1)

Em geral, as avaliações dos agentes de baixo custo são maiores que as avaliações dos
agentes de alto custo. Outrossim, avaliações que consideram interdependência, superam
as avaliações sem interdependência.

Suponha-se, que três linhas interdependentes são leiloadas separadamente e que os
tipos de empresas possam participar de cada leilão de forma independente. Sendo as-
sim, podemos iniciar nossa análise, sem prejuízos, no leilão da segunda linha interde-
pendente. Nesse leilão, os agentes avaliam a linha de transmissão como a soma do valor
individual dela, somado ao valor esperado de se obter a próxima linha interdependente
a ser leiloada. Logo, a avaliação dos agentes será:

35
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B1:V h
2 −V h

1 +Prob(“Estar só” no 3º| Venceu o 2º leilão)(V h
3 −V h

2 −Pa
3 ) (5.2)

B2:V h
1 +Prob(“Estar só” no 3º| Venceu o 2º leilão)(V h

2 −V h
1 −Pa

3 ) (5.3)

B3:V l
1 +Prob(“Estar só” no 3º| Venceu o 2º leilão)(V l

2−V l
1−Pa

3 ) (5.4)

Onde “Estar só”, significa não haver concorrentes com uma avaliação igual ou su-
perior no próximo leilão e Pa

3 é o preço de equilíbrio no leilão da terceira linha interde-
pendente quando o agente “Está só”. Para agentes do tipo B1 e B2, isso significa não
haver concorrentes de alto ou baixo custo com linhas interdependentes. Para agentes do
tipo B3, significa não haver concorrentes de baixo custo com linhas interdependentes.
Então, se o agente “Está só”, as outras firmas só estarão dispostas a pagar um valor
abaixo de sua avaliação e, assim, ele poderá obter um excedente na expansão do seu
sistema. Sendo assim, o valor de obter a linha interdependente, dependerá do valor da
própria linha isoladamente, do excedente que pode ser obtido pelo concessionário e da
probabilidade condicional de “Está só” no leilão posterior, dado que venceu o leilão
atual.

Porém, para os agentes do tipo B1 e B2, essa probabilidade condicional de “Estar
só”, é percebida baixa, devido ao seguinte motivo: muitas linhas leiloadas nos primeiros
leilões encontram-se nas áreas mais populosas, as quais serão as regiões que receberão
linhas com maior frequência, visto o aumento da demanda por energia em tais regiões.

Por consequência, é entendível que as avaliações desses agentes não superem em
muito os valores relacionados às linhas individualmente, que nesse caso é a avaliação
de B1, V h

2 −V h
1 . Por outro lado, a empresa do tipo B3, por perceber que há poucas con-

correntes de baixo custo no mercado e, assim, ter uma maior avaliação da probabilidade
de “Estar só”, deve realizar lances maiores que as avaliações das linhas individualmente,
tendo em vista os ganhos com as linhas futuras.

A recuperação desse investimento inicial, realizado pelo agente B3, dependerá, por
sua vez, de quão mais eficiente ele é em relação aos agentes B2, ou seja, do excedente
que ele obterá a cada leilão que for vencedor.
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Para a configuração do segundo leilão naquele formato, era necessário que no leilão
da primeira linha, que até então não apresentava interdependência com outra linha, só
participassem agentes do tipo B2, cuja avaliação no momento do primeiro leilão é:

B2: V h
1 +Prob(‘Estar só’ no 2º| Venceu o 1ºleilão)(V h

2 −V h
1 −Pa

2 )

+Prob(‘Estar só’ no 3º| Venceu o 2ºleilão)(V h
3 −V h

2 −Pa
3 )

(5.5)

E, assim como no segundo leilão, as avaliações das probabilidades de “Estar só”
nos leilões seguintes também podem ser vistas como baixas. Dessa forma, o preço de
equilíbrio deve ser o da maior avaliação, a qual não deve superar em muito o valor de
V h

1 .
Já no leilão da terceira linha interdependente, supondo a participação dos três tipos

de agentes e considerando que o agente B3 venceu o segundo leilão, as avaliações serão
as seguintes:

B1: V h
2 −V h

1

B2: V h
1

B3: V l
2−V l

1

(5.6)

Nesse caso, o preço de equilíbrio será a segunda maior avaliação, V h
2 −V h

1 , e o
vencedor será o agente B3, que vai capturar o excedente. Caso tivésse sido considerado
um segundo agente do tipo B3 no leilão, percebería-se algumas mudanças no resultado
desse terceiro leilão. Nessa nova configuração, o preço de equilíbrio seria V l

2 −V l
1 e

nenhum excedente seria capturado por parte dos concorrentes. Além disso, supondo-se
a participação de agentes do tipo B3 no primeiro e segundo leilão, aqueles resultados
também seriam alterados e um maior excedente teria sido destinado ao leiloeiro.

Por fim, percebe-se que a participação dos agentes mais eficientes pode gerar mu-
dança no resultado dos leilões e que sempre que agentes com a maior avaliação concor-
rem entre si, o excedente é capturado pelo leiloeiro. Nota-se, também, que a existência
de interdependência é um fator que contribui para o aumento das avaliações das linhas
de transmissão.



CAPÍTULO 6

Análise das Empresas

Nesse capítulo, faremos uma análise do comportamento das empresas Abengoa e Chesf
em todos os leilões que participaram, visando compreender a estratégia adotada em
cada um deles. Para a escolha das empresas, utilizou-se o critério do maior número de
participações nos leilões, a Abengoa entre as empresas Estrangeiras Privadas e a Chesf
entre as Estatais Brasileiras.

Antes de iniciar as análises, é interessante deixarmos claro a definição do deságio,
medida relativa bastante utilizada na avaliação dos resultados dos leilões. O deságio, é
a diferença percentual entre a RAP máxima, estipulada em edital, e o lance, e é dado
pela seguinte fórmula:

Des =
RAPmaxima−Lance

Rapmaxima
.

6.1 Abengoa Concessões Brasil Holding S.A.

A Abengoa Concessões Brasil Holding S.A., iniciou sua participações em leilões de
transmissão em 2000. Sua primeira participação se deu no leilão 002 na disputa do Lote
B, para a construção de um empreendimento de cerca de 575 km de extensão localizado
entre Goiás e o Distrito Federal. Nessa disputa, a Abengoa participou em consórcio
com outras quatro empresas estrangeiras (Inabensa, Cobra, Elecnor e Isolux), juntas,
ofereceram um lance com deságio de 0,91%.

A Abengoa voltou a participar dos leilões de transmissão em 2003, quando no lei-
lão 001 arrematou o Lote A, com RAP de R$ 64 milhões e deságio correspondente de
36,07%, cerca de 11% melhor que o segundo menor lance. Tal proposta foi realizada
por um consórcio entre estatais e empresas estrangeiras (Isolux,Furnas,Eletrosul,Cemig
e Elecnor). O lote correspondia à construção de uma linha de cerca de 365 km entre os
estados do Paraná e de São Paulo, com investimento estimado de R$ 432 milhões. Nessa
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disputa, sete empresas concorrentes se inscreveram, porém apenas três delas apresenta-
ram ofertas e, dentre elas, duas eram consórcios. No mesmo leilão, a Abengoa ainda
disputou, sem êxito, os Lotes C e D de empreendimentos localizados entre os estados
do Piauí, Ceará e na Bahia, respectivamente.

No ano seguinte a Abengoa participou das disputas dos lotes A, B, D, J e K do leilão
001-2004 e não venceu em nenhuma delas. A empresa disputou os empreendimentos B,
J e K, localizados respectivamente em PR, SP/MS e SC, estados/regiões que já tinha sido
vencedora. Por outro lado, na disputa dos lotes A e D, a empresa mostrou-se disposta a
atuar em outras regiões.

Nesse leilão, a Isolux, apesar de ter sido aliada no leilão 002-2000, mostrou que se
tornaria uma das concorrentes diretas da Abengoa ao vencer os lotes D e J. Na concor-
rência do Lote J, a Abengoa apresentou o segundo melhor lance pelo empreendimento,
que compreendia uma linha de 506 km e construção de duas subestações. A diferença
entre os dois melhores lances foi de menos de 5%.

Ainda no ano de 2004, a Abengoa arrematou o Lote A do leilão 002-2004, com um
deságio de 47,5%. O lote destinava-se a construção de uma linha de transmissão com
extensão aproximada de 942km e uma subestação, interligando os estados do Tocantins,
Piauí e da Bahia. Na disputa, a empresa venceu a Isolux com uma diferença de 6,3%
entre os deságios. Ainda no mesmo leilão, a empresa disputou, sem êxito, o Lote B,
empreendimento de pequena extensão, localizado no estado de Minas Gerais.

No ano de 2005, a Abengoa disputou seis dos sete lotes do leilão 001, o único
realizado naquele ano. A empresa venceu a sua terceira licitação ao arrematar o Lote
A, com um deságio de 49,7% referente a uma linha de 453km interligando o Pará ao
Tocantins. O segundo melhor lance, teve deságio de 46,8% e foi realizado pela Isolux.
A Abengoa ainda participou dos leilão dos demais lotes, porém não obteve êxito. O
empreendimento do Lote B, uma linha de cerca de 695km entre Tocantins e Goiás e
duas subestações, foi arrematado por um consórcio entre a Chesf, Eletronorte, Engevix
e Brasil Energia Participações S.A., com deságio de 42%.

O Lote C foi vencido pela Isolux, com deságio de 42,6%, empreendimento locali-
zado entre Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais. Os demais lotes, eram referentes a
empreendimentos nas regiões Sul e Sudeste, porém a Abengoa não realizou bons lan-
ces comparados aos lances vencedores. No fim de 2005, a Abengoa havia obtido três
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licitações, todas de grande porte, cujas localizações eram PA/TO, TO/PI/BA e PR/SP.
No ano de 2006, a Abengoa parece ter se empenhado em vencer empreendimentos

situados próximos aos já adquiridos anteriormente. Isso pode ser visto pelos altos desá-
gios, oferecidos nos lotes em que venceu, e das grandes disputas realizadas pelos lotes
A e F, nos leilões 003 e 005 de 2006, respectivamente. No leilão 003-2006, a Abengoa
disputou todos os seis lotes, saindo vencedor de três deles. O primeiro foi o Lote B,
vencido com deságio de 42,35%, mais de 10% melhor que o segundo melhor lance, e
localizado no estado do Paraná. A Abengoa também saiu vencedora numa disputa acir-
rada contra a Copel pelo Lote C, na qual, durante a segunda fase, foram realizados 68
lances, sendo encerrada com um deságio de 42,18%. Tal lote, referia-se a construção de
uma linha de cerca de 132 km a ser construída entre os estados do Paraná e São Paulo e
uma subestação. O terceiro lote vencido pela Abengoa foi o Lote E, que compreendia a
construção de uma linha de cerca de 131km nos estados do Rio Grande do Sul e Santa
Catarina e uma sub estação, com deságio de 24,11%. A Abengoa ainda disputou o Lote
A, contra a Isolux, mas após 56 lances na segunda fase, a segunda empresa saiu ven-
cedora com uma oferta de 59,45% pelo empreendimento de 265km e uma subestação a
ser construído em MG. Nesse mesmo leilão, a empresa ainda saiu derrotada nos leilões
dos lotes D e F, nos quais foram disputados empreendimentos a serem construídos na
região Nordeste.

Em resumo, no primeiro leilão de 2006, a Abengoa ganhou a licitação de três lotes,
os quais eram referentes a empreendimentos situados próximos àquele primeiro insta-
lado entre o Paraná e São Paulo (vencido em 2003). Além disso, ainda disputou acirra-
damente um empreendimento em Minas Gerais contra a Isolux e tentou, sem sucesso, se
consolidar sua presença em estados do Nordeste onde também já havia empreendimen-
tos. Nesse último caso, os lotes D e F foram vencidos pela Chesf, com altos deságios
de 58,75% e 55%, respectivamente. Não obstante, todas as licitações vencidas tinham
como objetos, empreendimentos com uma menor extensão e investimento esperado, que
os vencidos nos anos anteriores.

Ainda no ano de 2006, no leilão de número 005-2006, a Abengoa participou da dis-
puta de todos os seis lotes do leilão. Ofereceu deságios acima de 40% para os lotes B
e C, que correspondiam a empreendimentos a serem construindo entre MG e SP, venci-
dos por Cobra (58,22% e 51,85%). A empresa ainda foi pra segunda fase na disputa dos
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lotes F e G, localizados em ES e PR ,respectivamente, de investimento relativamente
baixo(entre 40 e 50 milhões), oferecendo deságios acima de 30%, os quais foram ven-
cidos pela Alusa, com deságios de 35,28% e 33,62%. Em relação ao lote F, a Abengoa
realizou uma disputa com a Alusa, que durante a segunda fase, reduziu seu lance em
R$40 mil, R$65 mil e por último em R$25 mil, além de outras reduções de R$5 mil. Na
segunda fase, foram realizados 18 lances.

Em 2007 a Abengoa participou da disputa dos lotes A, B e C do único leilão reali-
zado naquele ano e de número 004. O primeiro, localizado em TO/PI, foi vencido pela
Cteep após uma disputa na segunda fase contra a Isolux. A pesar de ter apresentado um
alto deságio de 43,11%, a oferta da Abengoa, foi apenas a 6ª melhor da primeira fase.
O Lote B, referente a uma linha de cerca de 400km a ser construída entre os estados
do Piauí, Pernambuco e Ceará, foi vencido pela Cymi ainda na primeira fase com um
deságio de 56,86%.

Na disputa do Lote C, a Abengoa apresentou um baixo deságio de 9%, comparativa-
mente ao deságio vencedor que foi de 53,5%, ofertado pelo consórcio entre Eletronorte,
Bimetal e Terna. O lote era constituído por uma linha de cerca de 402 km e duas subesta-
ções a serem instalados no estado do Mato Grosso. No leilão de 2007, ainda ocorreram
outros quatro lotes, os quais referiam-se a empreendimentos a serem construídos em
estados do Sul e Nordeste, supostamente do interesse da Abengoa que, apesar de estar
inscrita, não realizou lances.

No primeiro leilão de 2008, de número 004-2008, a Abengoa integrou o Consór-
cio Amazonas com as empresas Eletronorte, Chesf, Brasil Energia Participações S.A.
e competiu pelos lotes A, B e C, de empreendimentos localizados na região norte, to-
dos passando pelo estado do Pará. Pela licitação do empreendimento do Lote A, cuja
extensão se restringiu ao estado do Pará, o Consórcio Amazonas apresentou proposta
de R$74,4 milhões, que foi derrotada pela proposta de R$74,3 milhões do Consórcio
Trans-Manaus, composto por Alupar, Cymi, Elecnor e Cteep. O Lote B, foi vencido
na primeira fase pela Isolux, uma linha de cerca de 713 km entre os estados do Pará e
Amapá, além de três subestações. Pelo Lote C, de empreendimento que interligava o
Pará ao Amazonas, o Consórcio Amazonas apresentou uma proposta com deságio de
7% e saiu vencedora diante da Isolux que ofereceu uma proposta de 2% de deságio.
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No mesmo leilão de 2008, a Abengoa participou da disputa dos lotes H, J e K indivi-
dualmente, porém, sem ter êxito. Os empreendimentos eram localizados em estados das
regiões Sudeste e Centro-Oeste,o leilão 004-2008 ainda teve outros seis lotes leiloados.
A Tabela 6.1, mostra a localização de cada empreendimento, e pelo que se pode ver,
apesar de alguns deles estarem situados nos estados do Sul, área de aparente interesse
da Abengoa, a empresa não participou de suas disputas.

No ano de 2008, ainda houve outros três leilões, de números 006, 007 e 008, porém
a Abengoa não participou de nenhum deles. Os lotes desses leilões compreendiam em-
preendimentos a serem construídos em locais de suposto interesse da Abengoa, estados
de todas as regiões. No ano de 2009 a Abengoa participou do leilão número 001-2009
formando o Consórcio Porto Velho-Jauru com as empresas Eletronorte e Cteep. O con-
sórcio participou e venceu as disputas dos lotes C e D cujas informações seguem na
Tabela 6.2. Os dois lotes foram vencidos contra a Isolux nas segundas etapas dos lei-
lões.

Tabela 6.2 Lotes Vencidos pela Abengoa no Leilão 001-2009
Leilão Lote Deságio Local Extensão Sub Num. Conc Vencedor

001-2009
C 15,34 MT/RO 987 0 2 (Eletronorte, Abengoa, Cteep)
D 12,28 RO/AC 487 0 2 (Eletronorte, Abengoa, Cteep)

Fonte: Elaboração própria

Em 2010, a Abengoa disputou o Lote A, do leilão número 001-2010, apresentando
deságio de 0%, porém a empresa não obteve tal licitação, a qual compreendia a constru-
ção de uma linha de cerca de 356 km no estado de São Paulo. Haviam 10 concorrentes
inscritos na disputa de tal lote. Ainda em 2010, a empresa participou da disputa do
Lote I, do leilão número 008-2010, saindo vencedora da licitação que correspondia a
construção de uma linha de cerca de 108 km no estado do Pará.

A Figura 6.1, apresenta os deságios associados aos lances vencedores realizados pela
Abengoa, durante o período analizado. O que se verifica, é uma tendência de redução
desses deságios ao longo do tempo, uma evolução no sentido contrário ao do deságio
médio dos leilões, como visto na Introdução desse trabalho, na Figura 1.1. Surge, en-
tão, uma dúvida: qual a causa dessa aparente inversão da tendência dos deságios da
Abengoa?
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Figura 6.1 Deságios dos Lances Vencedores da Abengoa por Ano
Fonte: Elaboração própria com dados da Aneel

6.2 Companhia Hidroelétrica do São Francisco - Chesf

A Chesf é uma empresa estatal, que tem sua atuação voltada para empreendimentos lo-
calizados no nordeste brasileiro. A empresa é detentora de diversas licitações de trans-
missão, é uma das líderes em termos de extensão, operando mais de 18 mil quilômetros
de linhas de transmissão. A Chesf é uma empresa do sistema Eletrobrás, e tem a re-
gião nordeste como sua principal área de atuação. A empresa não opera instalações em
outras regiões, porém realiza investimentos financeiros em empreendimentos de trans-
missão fora do nordeste.

Atuando individualmente, a Chesf venceu vinte e uma licitações1, todas em estados
do nordeste brasileiro. No formato de consórcio, a empresa também realizou empre-
endimentos em outras regiões, em especial na região norte do Brasil. Nessa segunda
modalidade, a empresa venceu seis licitações, das quais quatro foram no nordeste, uma
na região norte e outra na região centro-oeste.

A primeira atuação da Chesf nos leilões de transmissão de energia, foi no leilão 001-
2003 em consórcio com a Alusa. As empresas concorreram na disputa do Lote C, uma
linha de cerca de 540 km de extensão conectando os estados do Piauí e Ceará. Após
quarenta e cinco propostas serem realizadas na segunda fase, o Consórcio apresentou
uma oferta de 39,25% de deságio e saiu vencedora diante da Schahin. Ainda no mesmo
leilão e sob o mesmo consórcio, a Chesf apresentou um lance de 29,9% de deságio, na
disputa do Lote D, situado na Bahia e com extensão de cerca de 106 km. A empresa
foi derrotada pelo consórcio formado pelas empresas Cymi e Fluxo Engenharia, que
apresentou deságio de 36%.

No ano seguinte, a Chesf participou da disputa dos dois lotes do leilão 001-2004,
cujos investimentos seriam destinados à região nordeste. A linha de cerca de 220 km de
extensão e uma subestação, objetos do Lote H, foram arrematados pela empresa na pri-
meira fase, ao apresentar uma proposta de 53,7% de deságio diante da proposta de ape-

1Nossa análise compreende o período no qual utilizou-se leilões no processo de licitação até o atual,
de 1999 a 2011
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nas 7% do consórcio CEPAR ENERGIA, formado pelas empresas Parnamirim Energia
e Tracol. Na disputa do Lote I, cujo objeto era uma linha de cerca de 110 km de extensão
que ligaria o estado do Ceará à Paraíba, a Chesf apresentou oferta de 52,81% deságio,
diante do segundo melhor lance de 0,5%, ofertado novamente pelo consórcio CEPAR
ENERGIA Nesses leilões, a Chesf apresentou deságios muito maiores que os segundo
melhores2, indicando a grande força que a empresa tinha na região, provavelmente re-
sultado de economias de escalas geradas pela operação de outros empreendimentos na
mesma região.

No ano de 2004, a Chesf ainda participou do leilão 002-2004, em consórcio com
as empresas Alusa, Queiroz Galvão e Mairen Engineering pela disputa do Lote A, cujo
empreendimento correspondente tinha extensão de 942km de extensão e passava pelos
estados de Tocantins, Piauí e Bahia. O consórcio apresentou uma proposta de 40,15%
de deságio, o vencedor foi a Abengoa com proposta de 47,5% e o segundo melhor lance
foi de 41,2%, realizado pela Isolux Energia.

Em 2005, a Chesf participou do leilão 001-2005 na disputa dos lotes A e B, cujos
empreendimentos não eram localizados na região nordeste: Lote A - uma linha de cerca
de 453 km de extensão lingando o Pará ao Tocantins e uma subestação; Lote B - uma
linha de 695 km de extensão conectando o Tocantins à Goiás e duas subestações. Nessas
disputas, a Chesf participou em consórcio com Eletronorte, Engevix e Brasil Energia
Participações S.A.. Para o Lote A, o consórcio apresentou uma proposta de 40,5% de
deságio, porém o vencedor foi a Abengoa com uma proposta de 49,7%. Na disputa do
Lote B, o consórcio saiu vencedor ao realizar um lance de R$ 65,3 milhões de Receita
Anual Permitida, representando um deságio de 42 %, diante do lance de R$ 70 milhões,
realizado pela Isolux.

Os leilões do ano de 2006 contemplaram o nordeste com alguns empreendimentos
a serem construídos na região, dessa forma a Chesf teve a oportunidade de participar de
forma independente. No leilão de número 003-2006, a empresa disputou os lotes D e
F, únicos destinados ao nordeste. O Lote D, referia-se a uma linha de transmissão de
aproximadamente 105 km e duas subestações a serem construídos na Bahia. Já o Lote
F, correspondia a um empreendimento de 315 km de extensão a ser construído entre os
estados do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte.

2Diferença de 46,7% para o Lote H e de 52,31% para o Lote I.
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Na primeira fase do leilão do Lote D, leilão 003-2006, sete empresas realizaram
lances, dos quais os dois melhores foram realizados pela Chesf e Terna e tinham apenas
1,38% de diferença entre eles. Dessa forma, o leilão foi conduzido para a segunda
fase, na qual as duas empresas realizaram trinta e dois lances consecutivos e resultou
na vitória da Chesf, com a proposta de 58,75% de deságio. Na disputa do Lote F,
a Chesf saiu vencedora ainda na primeira fase, ao apresentar uma oferta de Receita
Anual Permitida de cerca de R$ 6,6 milhões (55% de deságio) diante da segunda melhor
proposta de cerca de R$ 10,2 milhões (31,03% de deságio), realizada, novamente, pela
Terna.

No segundo leilão do ano de 2006, de número 005-2006, a Chesf esteve presente
apenas na disputa do Lote E, o único que se referia a um empreendimento no nordeste.
O empreendimento de cerca de 198km de extensão, localizado no estado da Bahia e foi
vencido pela Chesf ao apresentar uma oferta de 57,06% de deságio, diante de outros
sete lances adversários. O segundo e o terceiro melhor lance, registraram as marcas de
50% e 40,16% de deságio, e foram apresentados pelas empresas Alusa e Neoenergia,
respectivamente.

No leilão 004-2007, sete lotes foram leiloados, desses, quatro envolviam estados da
região nordeste. A Chesf, apesar de estar sempre presente em leilões de empreendimen-
tos no nordeste, nessa ocasião não participou de um deles isoladamente. O primeiro
desses quatro lotes do nordeste a ser leiloado foi o Lote A, que referia-se a uma linha
a ser construida que ligaria o estado do Tocantins ao estado do Piauí e tinha cerca de
720 km de extensão, no qual a Chesf participou em formato de consórcio com Eletro-
norte, Brasil Energia Participações S.A. e Terna. O vencedor desse lote foi a Cteep, ao
apresentar uma proposta de 56,6% de deságio diante da segunda melhor proposta de
56,42%, realizada pela Isolux. A empresa participou dos outros três, dos quais, dois
deles em formato de consórcio.

O Lote B desse leilão, referia-se a uma linha de transmissão de aproximadamente
400 km de extensão, que deveria conectar os estados do Piauí, Ceará e Pernambuco.
O vencedor desse lote foi a Cymi ainda na primeira fase, após realizar uma oferta de
56,86 % de deságio, diante da segunda melhor oferta, de 56,1% de deságio realizada
pela Cobra. A proposta do consórcio da Chesf apresentou foi apenas a quinta melhor
e teve 40,4% de deságio sobre a Receita Anual Permitida. Na disputa desse lote, a
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Chesf parece ter apresentado um comportamento diferenciado ao participar em consór-
cio, visto que o lote tratava-se de uma linha na região nordeste. A empresa poderia ter
participado individualmente, assim como fez na disputa do Lote E, do mesmo leilão. O
que se percebe, na verdade, é que a empresa sempre participou da disputa de lotes de
grande extensão (acima de 250 km) em formato de consórcio, com exceção do Lote D,
do leilão 001-2003, que tinha apenas 106 km.

No ano de 2008, a Chesf participou da disputa de lotes nos leilões 004-2008 e 007-
2008. No primeiro deles, a empresa formou consórcio com Eletronorte, Abengoa e Bra-
sil Energia Participações S.A. pelos lotes A, B e C, porém, sem sair vencedor nos dois
primeiros. Esses três lotes apresentavam como características em comum referenciar-
se a empreendimentos a serem construídos na região norte e serem de grande extensão
(acima de 500 km). No Lote A, o vencedor foi o consórcio formado pelas empresas
Alupar, Cymi, Elecnor e Cteep com deságio de 24,59% na segunda etapa do leilão.

Na disputa do Lote B, apesar de haver quatro empresas inscritas, apenas a Isolux e
o consórcio da Chesf apresentaram propostas pelo empreendimento, 16,9% e 12,5% de
deságio, respectivamente. O lote compreendia a construção de uma linha de cerca de
712 km de extensão e três subestações entre os estados do Pará e Amapá. As mesmas
duas empresas realizaram ofertas pelo Lote C, porém, desta vez, o consórcio formado
pela Chesf saiu vencedor ao apresentar um lance com 7% de deságio, diante da proposta
apenas 2,02% de deságio. Esperávamos que a Isolux, por ter vencido o Lote B, deveria
disputar mais fortemente o Lote C, visto que deve haver uma economia de escala adqui-
rida ao construir a primeira linha, a Isolux já havia vencido outros lotes na região. Por
outro lado, esse comportamento pode ser explicado por uma possível restrição de capa-
cidade, visto que a empresa venceu, competindo individualmente, um empreendimento
que tem uma grande extensão (712 km).

Ainda no leilão 004-2008, a Chesf competiu pelo Lote G, porém, dessa vez, indi-
vidualmente e saiu vencedor. Apesar dos onze inscritos para a disputa, a empresa teve
apenas a espanhola Neoenergia como adversário pelo empreendimento de cerca de 152
km de extensão e uma subestação a ser construído no estado da Bahia. A estatal brasi-
leira venceu na segunda etapa do leilão ao apresentar a proposta de 38,32% de deságio
frente à proposta de 38,12% apresentada pela empresa estrangeira. Dessa forma, as-
sim como anteriormente, a Chesf mostrou-se uma forte competidora quando disputando
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empreendimentos de pequena/média extensão situados em estados do nordeste.
No leilão seguinte, de número 006-2008, seis lotes foram leiloados, dos quais, qua-

tro referiam-se a empreendimentos a serem construídos em estados da região nordeste,
Lote A - PI/MA, Lote B- MA, Lote E - BA e Lote G - PE. A Chesf, porém, só participou
da disputa de dois deles, os lotes E e G, desviando-se da característica de disputar todos
os pequenos lotes da região nordeste. Por outro lado, a antiga parceira de consórcio Ele-
tronorte participou, e saiu vitoriosa, da disputa dos outros dois primeiros lotes, situados
no nordeste, porém, sem participar da disputa dos mesmos lotes disputados pela Chesf.

Na disputa do Lote E, pela licitação do empreendimento de duas subestações a serem
construídas no estado da Bahia, a Chesf foi derrotada pela Neoenergia ao apresentar uma
proposta de 43% de deságio, diante da proposta recorde de 60% de deságio realizada
pela estrangeira espanhola. No lote seguinte, a estatal brasileira apresentou proposta
com mesmo valor de deságio e saiu vencedora diante da proposta de 33% de deságio
realizada novamente pela empresa espanhola Neoenergia.

Ainda no ano de 2008, a Chesf participou do leilão de número 007-2008 e disputou
o Lote D, o qual se referia a uma linha de cerca de 2300 km interligando os estados de
Rondônia e São Paulo. A estatal brasileira somou-se à Cteep e Furnas formando o con-
sórcio MADEIRA TRANSMISSÃO e disputou o lote contra o consórcio TME TRANS,
formado pelas empresas Neoenergia, Alupar, Cemig e Eate. Na segunda fase do leilão
o consórcio MADEIRA TRANSMISSÃO saiu vencedor ao apresentar proposta de 0,21
% de deságio diante da proposta de 0,20% de deságio realizada pelo consórcio TME
TRANS.

No ano de 2009, os lotes referentes a empreendimentos a serem construídos no nor-
deste foram dominados pela Chesf. Nesse ano, foi leiloados um total de quatro lotes
no nordeste e a Chesf saiu vencedora de todos eles, competindo em três individual-
mente e em apenas um em formato de consórcio. No leilão de número 005-2009, pelos
lotes F e L, a Chesf competiu individualmente, foi a única empresa a apresentar propos-
tas, com deságio de 23% e 5%, respectivamente. O primeiro lote foi destinado para a
construção de um empreendimento de cerca de 116 km, que interligaria os estados de
PE/BA/AL/RN, e de três subestações. O Lote L, por sua vez, referia-se a um empreen-
dimento de cerca de 152 km de extensão a ser construído no estado da Bahia. Também
competindo individualmente, a Chesf, na licitação do Lote F, do leilão de número 005-
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2009, cujo empreendimento compreendia apenas uma subestação no estado da Bahia,
apresentou proposta de 31% de deságio, diante da proposta de 2,01% realizada pela
Alupar.

A disputa do Lote C, do leilão 005-2009, foi marcada pela mudança de comporta-
mento da Chesf, que fugiu da sua característica de apenas competir em consórcio nos
lotes de empreendimentos de grande extensão. Por se tratar de um lote que compreendia
a construção de uma linha de cerca de 36 km e duas subestações, a serem construídos
nos estados do Maranhão e Ceará, assim como fez em outros lotes no mesmo ano,
esperava-se que a empresa disputasse individualmente o lote. Porém, para essa disputa,
a Chesf uniu-se à Atp Engenharia para formar o consórcio NORDESTE, o qual saiu
vencedor ao apresentar proposta com deságio de 30,99% de Receita Anual Permitida
pelo empreendimento, diante da proposta de 14,51% de deságio realizada pela Alupar.
Qual o motivo dessa mudança de comportamento? Até então, foi a única oportunidade
que a Chesf competiu por lotes de pequenas extensões, em formato de consórcio.

A Chesf só atua em outras regiões como investidor, porém outros empreendimentos
leiloados no ano de 2009 que deveriam pertencer aos interesses da Chesf, como os do
estado de Rondônia, não contaram com a participação da empresa. A Eletronorte, nessa
oportunidade, formou consórcio com outras empresas, ao invés da Chesf, como ocorrido
no ano de 2008.

Em 2010, assim como no ano de 2009, os lotes destinados aos estados do nordeste
foram marcados pela forte presença da Chesf. Nesse ano, seis lotes destinados ao nor-
deste foram distribuídos entre os dois primeiros leilões, de número 001-2010 e 006-
2010. A Chesf saiu vencedora em todos eles, com exceção do Lote E do primeiro leilão,
por não ter apresentado proposta, nem se inscrito para o lote. A Tabela 6.3, mostra as
características dos lotes destinados ao nordeste, leiloados no ano de 2010, assim como
os vencedores e o deságio vencedor de cada lote.

No leilão 001-2010, a Chesf saiu vencedora dos lotes G e H, após apresentar pro-
postas com deságio de 17% e 51%. Como se vê na Tabela 6.3, o Lote G, tinha uma linha
de cerca de 92 km de extensão e uma subestação, enquanto que o Lote H, representava
apenas uma subestação a ser construída no estado da Bahia. Na disputa do Lote G,
apesar dos cinco inscritos, apenas a Chesf e o consórcio ATLÂNTICO, formado pelas
empresas Arm e CME, apresentaram propostas, no caso do consórcio com deságio de
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Tabela 6.3 Vencedores dos lotes disputados pela Chesf em 2010
Leilão Lote Deságio Local Extensão Sub Num. Conc Vencedor

001-2010
E 33,94 MA 240 1 7 Elecnor
G 17,00 AL 92 1 2 Chesf
H 51,00 BA 0 1 3 Chesf

006-2010
A 52,60 RN 2 1 6 Chesf
B 59,21 BA 115 1 6 Chesf
C 33,70 CE 97 1 4 Chesf

Fonte: Elaboração própria

8,7%. Para a licitação do Lote H, também cinco empresas se increveram, porém apenas
Chesf, Afluente e Orteng, apresentaram propostas, 51%, 46% e 6%, respectivamente.

O leilão 006-2010, foi todo dedicado a empreendimentos a serem construídos nos
estados do nordeste, e a Chesf saiu vencedora de todos os três lotes. Na disputa do Lote
A, todos os seis concorrentes inscritos apresentaram propostas, porém a melhor delas
foi de apenas 33,9% de deságio, apresentada pela Elecnor, diante da proposta de 52,6%
de deságio oferecido pela estatal brasileira. O Lote B, foi o único disputado pela Chesf
que foi conduzido para a etapa de lances abertos do leilão. Na primeira etapa, a Chesf
apresentou proposta de 55% de deságio diante da proposta de 54% da Afluente, já na
segunda etapa a estatal saiu vencedora após melhorar sua primeira oferta em mais de
4%. A Afluente, por sua vez, não quis melhorar seu lance após ter chegado à proposta
de 59,11% de deságio.

Na disputa do Lote C, último do leilão 006-2010, o segundo melhor lance foi apre-
sentado pela Elecnor e teve deságio de 28,34%, consolidando a empresa como uma das
grandes concorrentes da Chesf no ano de 2010. Além da Elecnor, a Afluente (Grupo Ne-
oenergia) também disputou fortemente com a Chesf. Essas duas empresas apresentaram
as segundas melhores ofertas em quatro dos cinco lotes disputados pela Chesf no ano
de 2010. Além disso, em apenas um desses casos a diferença entre as duas propostas
foi maior que 10%.

O ano de 2011, tem sido um ano de muitos empreendimentos dedicados ao nordeste,
até o leilão 004-2011, sete lotes correspondiam a linhas a serem construídas na região.
A Chesf, novamente mostrou seu domínio na região, saindo vencedor de todas as lici-
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tações, em duas delas, as de maior extensão, competindo em formato de consórcio e
nas demais competindo individualmente. Durante esse ano, a Neoenergia voltou a ser
a maior concorrente da Chesf, ao competir em três lotes e apresentar a segunda me-
lhor proposta nessas três ocasiões. A Tabela 6.4, apresenta as características dos lotes
destinados ao nordeste leiloados durante o ano de 20113.

Tabela 6.4 Lotes Destinados ao Nordeste em 2011
Leilão Lote Deságio Local Ext Sub Num. Conc Vencedor

001-2011
A 58 % RN/PB 299,5 3 4 (Chesf e CTEEP)
B 26 % BA 65 1 2 Chesf
C 36 % RN/CE 65 2 4 Chesf

004-2011

G 0 % PI 26 1 1 Chesf
H 0 % PE 44 0 1 Chesf
I 31 % BA 136 0 3 Chesf
L 38,07 % AL/PE/PB 666 2 3 (Chesf e CTEEP)

Fonte: Elaboração própria

Assim como no leilão 006-2010, o primeiro leilão de 2011, de número 001-2011,
foi destinado apenas a empreendimentos a serem construídos na região nordeste. O pri-
meiro lote a ser leiloado, referia-se a uma linha de grande extensão, cerca de 300 km, e
três subestações que interligariam os estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Para
esse lote, seis empresas se inscreveram e quatro delas apresentaram lances, dentre essas
o consórcio EXTREMOZ, formado pela Chesf e Cteep. O consórcio apresentou pro-
posta de 58% de deságio e saiu vencedor do Lote A ainda na etapa de lances fechados, o
segundo melhor lance foi apresentado pela Alupar e representava um deságio de apenas
32%. Os dois últimos lotes desse leilão, ambos de cerca de 65 km de extensão, também
foram arrematados pela Chesf, ainda na primeira etapa porém, dessa vez, competindo
individualmente.

Na disputa dos lotes G e H, do leilão 004-2011, apesar dos quatro inscritos para a
disputa, apenas a Chesf apresentou proposta, e nas duas situações a empresa saiu ven-
cedora ao apresentar lances com 0% de deságio em relação à Receita Anual Permitida.

3Só foram considerados os leilões 001 e 004 de 2011.
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Os lotes em questão tinham pequena extensão e, talvez por isso, não tenham gerado
interesse nos concorrentes.

Na licitação do Lote I, cujo empreendimento a ser construído deveria ter cerca de
106 km de extensão, três empresas apresentaram propostas, foram elas: Chesf com 31%
de deságio; Neoenergia com 29,79% de deságio; e Taesa (Grupo Cemig) com 25,5% de
deságio.

O Lote L, do leilão 004-2011, foi o único dentre os destinados à região nordeste
que foi conduzido para a segunda etapa. O objeto da licitação, era uma linha de cerca
de 660 km de extensão, como foi visto na Tabela 6.4, e duas subestações que deveriam
interligar os estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Nessa licitação três empresas
apresentaram lances na primeira fase, porém apenas o consórcio GARANHUNS, for-
mando por Chesf e Cteep, e Neoenergia, que realizou a melhor proposta nesta etapa,
prosseguiram para a segunda fase. Na etapa seguinte o consórcio GARANHUNS, su-
perou a espanhola Neoenergia ao apresentar proposta de 38,07% de deságio, diante dos
37,98% ofertado pela estrangeira.

Figura 6.2 Deságios dos Lances Vencedores da Chesf por Ano
Fonte: Elaboração própria com dados da Aneel

Assim como feito na Seção 6.1, na qual tratamos da Abegoa, apresentamos a evolu-
ção dos deságios ao longo do tempo para a Chesf, agora sob a Figura 6.2. Ao contrário
do caso passado, não é possível ver uma tendência para a evolução dos deságios asso-
ciados aos lances vencedores da Chesf, percebe-se, na verdade, um espalhamento dos
deságios. Surge, então, uma dúvida sobre qual seria o motivo que levaria a uma disper-
são dos deságios, diante da tendência de queda dos deságios da Abengoa e da aparente
tendência de crescimento do deságio médio.



CAPÍTULO 7

Modelo Estatístico e Resultados

Para essa análise dos determinantes dos resultados, foi construída uma base de dados,
contendo informações a respeito de características físicas dos empreendimentos leiloa-
dos, assim como características dos certames formados em cada disputa. Além disso,
algumas informações a respeito da origem dos concorrentes também foram incorpora-
das à base de dados.

A base de dados foi inicialmente montada, com o intuito de reproduzir os estudos
de Carlos e Saraiva (2008). Em tal estudo, os autores entenderam que fatores como
extensão da linha, investimento estimado, localização, regime tributário e número de
concorrentes seriam variáveis componentes da determinação do lance vencedor na lici-
tação das linhas de transmissão.

Nesse sentido, através de relatórios emitidos pela Aneel, e disponíveis on-line, ob-
tivemos os valores de Extensão da linha, Investimento Estimado e Localização do em-
preendimento. Além dessas, a variável Quantidade de Subestações também foi formada
tomando como base relatórios disponibilizados pela agência. Para a obtenção dos valo-
res de lances, deságios e número de concorrentes recorreu-se ao site da Bm&fBovespa,
instituição responsável pela operação do leilão.

Os dados referem-se aos leilões de transmissão realizados entre 2001 e 2011. Nesse
período, 145 lotes foram licitados1, os quais eram compostos por linhas e/ou subesta-
ções e localizados nas diversas regiões do país. No total, entre primeira e segunda fase,
foram realizados 1336 lances, realizados por mais de 50 empresas/consórcios. A Ta-
bela 7.1 contém as estatísticas descritivas das variáveis que compõem o banco de dados.

A variável Prop, é a proposta de receita anual, expressa em milhares de reais, rea-
lizada pela empresa vencedora2 , no leilão de transmissão para a construção, operação

1Alguns lotes foram relacionados nos editais, porém, por motivos diversos, a licitação não foi con-
cluída. Tais lotes estão relacionados no apêndice E e não compõem os 145 lotes que serão utilizados para
essa análise.

2Aqui a variável Prop considera todos os lances vencedores, não fazendo distinção entre vitórias na
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Tabela 7.1 Estatística Descritiva | Base - Lances Vencedores
Var Mín. 1ºQu. Mediana Média 3ºQu. Máx. Desv. Padrão

Prop (R$ x 103) 665,00 4.970,00 10.322,00 24.479,00 27.980,00 176.249,00 3,38E+07
Des (%) 0,00 12,03 31,00 28,73 43,00 60,00 1,84E+01
Invest (R$ x 103) 10.479,00 54.558,00 96.776,00 217.570,00 272.356,00 1.215.107,00 2,67E+05
Sub 0,00 0,00 1,00 0,9416 1,00 4,00 9,53E-01
Ext (Km) 0,00 36,00 136,00 251,30 348,00 2375,00 3,51E+02
Num.Ins 2,00 5,00 7,00 7,04 9,00 13,00 2,55E+00
Conc.Real 1,00 2,00 4,00 4,2850 6,00 10,00 2,57
Fonte: Elaboração Prórpria.

e manutenção da linha ou conjunto de linhas. Assim como descrito no Edital do Lei-
lão Nº008/20103, a proposta deve incluir ainda custos para atendimento da legislação
ambiental, liberação da faixa de terra e interligações ao sistema existente.

O deságio, é a diferença percentual entre a RAP máxima estipulada em edital e o
valor da proposta. Devido ao fato de se tratar de uma licitação, o leilão de transmissão
segue o padrão de um leilão de preços descendentes e, dessa forma, quanto melhor/me-
nor o valor do lance, maior o deságio relacionado a tal lance. A vantagem da avaliação
do resultado dos leilões, tomando-se como base o valor do deságio é por se tratar de
uma medida relativa, facilitando a comparação entre os resultados. A variável Des, en-
tão, pode ser utilizada, assim como o valor da proposta vencedora, como avaliação do
leilão.

A variável Invest, representa o investimento estimado para construir, operar e manter
o empreendimento, levando em consideração as especificidades de cada lote. Os valores
foram obtidos através de relatórios emitidos pela Aneel e estão medidos em milhares de
reais.

Tomando como base as variáveis obtidas inicialmente, algumas outras foram criadas
em formato de variáveis dummies com o intuito de enriquecer a análise dos resultados
dos leilões.

Uma dessas variáveis foi criada, visando benefícios gerados pelo sistema tributário.
Segundo a Lei 9.718/98, art 14, estão obrigadas à recolher Imposto de Renda - I.R. sobre
o Lucro Real as pessoas jurídicas, cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior,
seja superior a R$48 milhões, ou a R$4 milhões multiplicado pelo número de meses de

primeira ou segunda fase do leilão.
3O edital encontra-se disponível no site da Aneel, http://www.aneel.gov.br.
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atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a doze meses(limite fixado pela
Lei 10.637/2002).

Segundo Carlos e Saraiva (2008), essa obrigação legal tem repercursão direta sobre
o comportamento dos agentes quando da realização da oferta de RAP, visto que a mesma
será a Receita Operacional Bruta do empreendimento. Segundo as autoras, as empresas
buscam realizar lances abaixo desse valor para se beneficiar de recolhimento de I.R.
através da apuração com base no Lucro Presumido. Nesse sentido, a variável Trib foi
construída no formato de dummy, e obtem valor igual a um para lances abaixo de R$
48 milhõese zero, caso contrário. A Tabela 7.2, apresenta a estatística descritiva com as
variáveis dummies que foram formadas a partir da base de dados inicial.

Tabela 7.2 Estatística Descritiva - Variáveis Dummies | Base - Lances Vencedores
Var Proporção Desv. Padrão

Ne 0,2628 0,44
Co/No 0,3358 0,47
Sul 0,1898 0,39
Se 0,3066 0,46
Cons.Ins 0,7664 0,42
Cons.Real 0,6934 0,46
Est.Ins 0,9927 0,09
Est.Real 0,7445 0,44
Cons 0,3066 0,46
Est 0,3358 0,47
Trib 0,1400 0,35
Fonte: Elaboração Própria.

A variável Sub, representa o número de subestações contido no lote a ser licitado.
Dessa forma, procura capturar a influência do número de subestações na formação dos
lances. Diversos lotes são constituídos apenas por linhas sem conter subestações, po-
rém, na maioria deles, há uma combinação entre linhas e subestações. Por outro lado,
alguns lotes representam apenas subestações e, dessa forma, essa parece ser uma variá-
vel importante a ser considerada no estudo.

A variável Ext, medida em Km, representa a extensão total da linha (ou conjunto de
linhas) de transmissão do lote em questão. A extensão será zero, caso o lote seja um
empreendimento de subestação.
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Para tentar compreender a influência da localização do empreendimento sobre os re-
sultados dos leilões foram adicionadas variáveis dummy indicando a região geográfica
das instalações. As variáveis dummies, de localização são SUL, SE, NE, CO/NO, e
obtém valor igual a um caso pertençam à região e zero, caso contrário. Além disso, a
variável CO/NO une as localizações Centro-Oeste e Norte como uma única caracterís-
tica.

A classificação dos empreendimentos, foi realizada tomando como base a locali-
zação divulgada pela Aneel, porém alguns empreendimentos transpõem determinadas
regiões. A solução encontrada foi atribuir valor igual a um às dummies, que caracte-
rizam as regiões nas quais tais empreendimentos passam. Dessa forma, alguns lotes
apresentam valor igual a um em mais de uma variável de localização.

Algumas características individuais do competidor podem ser importantes para a
determinação do lance vencedor. Nesse trabalho classificamos as empresas como con-
sórcios, estrangeiras ou privadas nacionais. A variável Cons, é uma dummy que obtém
valor igual a 1, caso a empresa que realizou o lance seja na verdade um consórcio, e zero
caso seja uma empresa competindo individualmente. A variável Est, obtém valor igual
a 1, caso a empresa seja de origem estrangeira, e zero caso seja uma empresa nacional,
privada ou estatal.

Além das características a respeito dos competidores, também estamos interessados
em entender a influência de algumas características a respeito do certame da licitação
sobre o resultado do mesmo. Para tanto, criamos variáveis dummies, para caracterizar
a presença de consórcios e de empresas estrangeiras na disputa do lote. Além disso,
tentaremos identificar se a simples inscrição de consórcios ou empresas tem efeito sobre
a determinação do lance vencedor ou se a presença real dessas características é que teria
efeito sobre o lance vencedor.

Visando tal diferenciação, as variáveis que caracterizam a presença de empresas em
consórcio ou estrangeiras, são quatro. A dummy Cons.Ins, indica a presença de consór-
cio entre as empresas inscritas para a disputa, enquanto que a dummy Cons.Real, obtém
valor igual a 1, caso ao menos um consórcio realize uma proposta. O mesmo se segue
para a caracterização da presença de empresa estrangeira na disputa. A dummy Est.Ins,
indica a presença de empresa estrangeira entre as inscritas, enquanto que Est.Real, in-
dica que ao menos uma empresa estrangeira realizou lance.
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Por fim, construímos uma variável que quantifica o número de concorrentes na dis-
puta do lote. Para essa variável, novamente, utilizamos a diferenciação entre a inscrição
para a disputa e a real concorrência na licitação. A variável Num.Ins, corresponde ao
número de empresas inscritas para a disputa do lote, não fazendo distinção entre empre-
sas estrangeiras e/ou consórcios. A variável Num.Real, então, representa o número de
empresas que realizaram ofertas pelo lote em questão.

Após realizar uma descrição das variáveis que formam o banco de dados das análi-
ses, o próximo passo é realizar uma análise descritiva dos dados obtidos.

7.1 Análise descritiva

Durante os anos de 2001 a 2011, foram realizados 22 leilões e 145 lotes foram leilo-
ados. Nesses anos, houve um crescimento do número de leilões e lotes leiloados por
ano, principalmente após o ano de 2008, como reação dos apagões ocorridos nos anos
anteriores. Em 2007 foram leiloados 7 lotes e, em média, 8 lotes foram leiloados por
ano no período 2001-2007. No ano seguinte, o número de lotes passou para 28, e, nos
anos seguintes, a média subiu para 20 lotes por ano. A evolução do número de lotes por
ano pode ser vista na Tabela 7.3.

Tabela 7.3 Evolução do Número de Leilões e Lotes ao Longo do Anos

Ano Leilões Lotes

2001 2 3
2002 1 8
2003 1 7
2004 2 12
2005 1 7
2006 2 13
2007 1 7
2008 4 28
2009 2 18
2010 3 19
2011 3 23
Fonte: Elaboração própria
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Como era de se esperar, também entre 2007 e 2008, houve uma mudança drástica
da média de subestações e quilômetros licitados por ano. Até o ano de 2007, cerca
de 4 subestações foram licitadas por ano4. No período entre 2008 e 2011, essa média
sobe para cerca de 25 subestações por ano, além disso, no de 2008, especificamente, os
editais incluíram 45 subestações, assim como pode ser visto na Tabela 7.4.

Tabela 7.4 Evolução do Número de Subestações e Extensão ao Longo do Anos

Ano Sub Ext

2001 1 574,00
2002 0 1850,40
2003 1 1771,00
2004 6 3772,40
2005 8 3055,80
2006 6 3294,00
2007 4 1930,00
2008 45 10507,80
2009 16 3382,20
2010 24 1814,00
2011 30 3828,80
Fonte: Elaboração própria

Em relação à concorrência entre as empresas, entre 2001 e 2011, um total de 1336
lances foram realizados, 37% (494 lances) por apenas 6 empresas, quando concorrendo
individualmente, todas empresas estrangeiras. Dos 145 lotes licitados, as empresas es-
trangeiras, atuando individualmente ou em consórcio, saíram vitoriosas em 46 disputas,
o que representa 33,57% dos lotes. A Tabela 7.5, relaciona o número de empresas es-
trangeiras e consórcios que venceram as licitações, com a quantidade de lotes licitados
por ano. Na mesma tabela, é possível perceber que, em relação às empresas estrangei-
ras, o percentual de lotes vencidos por tais empresas mantém um nível em volta de 32%,
com exceção dos anos 2003, 2004 e 2006, nos quais o percentual foi mais elevado, 57%,
42% e 62%, respectivamente. Por outro lado, até o segundo leilão de 2011, apenas 17%
dos lotes foram vencidos por empresas estrangeiras.

Na Tabela 7.5, também é possível ver a evolução, ano a ano, dos lotes que foram

4Aqui estamos nos referindo a todas as subestações licitadas, não fazendo distinção entre subestações
licitadas separadamente e as que compunham lotes com linhas de transmissão.
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Tabela 7.5 Quantidade e percentual de lotes vencidos por Estrangeiros (Est) e Consórcios
(Cons) por ano

Ano Lotes
Est Cons

Qtid (%) Qtid (%)
2001 3 1 33% 0 0%
2002 8 3 38% 1 13%
2003 7 4 57% 6 86%
2004 12 5 42% 5 42%
2005 7 2 29% 3 43%
2006 13 8 62% 0 0%
2007 7 2 29% 1 14%
2008 28 10 36% 9 32%
2009 18 4 22% 10 56%
2010 19 6 32% 3 16%
2011 23 4 17% 9 39%
Fonte: Elaboração própria

vencidos por consórcios de empresas. As empresas, competindo em formato de con-
sórcio, saíram vencedoras em 30,65% das disputas. Aparentemente, não foi visto, um
padrão bem definido para a evolução do percentual de lotes vencidos por empresas em
consórcios. No ano de 2003, por exemplo, o percentual de lotes vencidos por empresas
em formato de consórcio foi bastante elevado, se comparado ao percentual de outros
anos, cerca de 86%. Por outro lado, apesar de as empresas em formato de consórcio
terem apresentado propostas em 12 dos 16 lotes licitados, nos anos de 2001 e 2006, em
nenhuma dessas ocasiões tais empresas foram vencedoras.

O grande percentual de vitórias por consórcios no ano de 2003, parece não ter um
motivo claro ou ser proveniente da competição mais forte de um consórcio específico.
Por outro lado, nota-se que houve um incentivo para a formação de consórcios durante
esse ano. Enquanto que na média de todos os leilões, os consórcios representavam
apenas 25% do número de concorrentes reais5. No ano de 2003, essa média subiu para
mais de 50%.

O ano de 2006, foi o que apresentou o maior percentual de lotes vencidos por em-
presas estrangeiras. Tais empresas, foram a metade do número dos concorrentes ou a
maioria em todos os lotes dos leilões do ano de 2006. Essa configuração do quadro de

5Concorrentes que realizaram lances
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concorrentes, mostra a grande competitividade que as empresas estrangeiras adiciona-
ram aos leilões desse ano. A Tabela 7.5, nos permite verificar, que em todas as oito
vitórias as empresas estrangeiras concorrem individualmente.

A forte concorrência estrangeira, parece ser uma característica dos leilões de trans-
missão. Como prova disso, dos 989 lances realizados por empresas concorrendo in-
dividualmente, as seis empresas que mais realizaram lances são todas estrangeiras e
realizaram 49,64% desses lances. Além disso, em cerca de 33% dos consórcios forma-
dos, havia ao menos uma empresa estrangeira em sua composição. A Tabela 7.6 lista
o total de lances realizados pelas empresa que mais realizaram lances individualmente.
Em destaque encontra-se a Abengoa, a qual foi a empresa que mais realizou lances
atuando individualmente, um total de 107.

Tabela 7.6 Total de lances realizados por empresas atuando individualmente.
Empresa Número de Lances
CONSÓRCIO 332
ABENGOA S.A. 107
ISOLUX S.A. 100
ELECNOR TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. 86
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. 82
ISA - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. 60
CYMI S.A. 56
(Other) 513
Fonte: Elaboração Própria

Apesar de ser a empresa que mais realizou lances competindo individualmente, a
Abengoa, nessa situação, é apenas a terceira empresa que mais venceu, ficando atrás da
Chesf e Cteep. Dos lances vencedores, 16 foram realizados pela Chesf, 8 Pela CTEEP,
7 pela Abengoa, 7 pela Elecnor, 5 pela Cobra e 5 Pela Eletronorte. Vale ressaltar que
as seis empresas que mais venceram compreendem 35% do total de linhas leiloadas, e
nenhuma delas é uma empresa privada nacional.

Outro fato interessante a cerca dos leilões de transmissão, é que apenas 25 lotes fo-
ram finalizados na segunda etapa, enquanto que os demais 120, foram encerrados ainda
na primeira fase. O fato de o leilão seguir para a segunda fase, parece ter relação com
o investimento e a extensão do empreendimento em questão. A média do investimento
nos empreendimentos, cujos leilões se encerraram na segunda fase, é de R$ 283 milhões
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e a extensão média é de cerca de 410 km. No que se refere aos lotes encerrados na pri-
meira fase, a média do investimento é R$ 202 milhões, enquanto que a extensão média
atinge cerca de 215 km.

Outra característica interessante é que, enquanto nos lotes encerrados em primeira
fase havia uma distribuição geográfica dos projetos quase igualitária, com uma pequena
desvantagem numérica para a região Sul, no caso dos lotes encerrados na segunda fase,
48% correspondiam a projetos localizados entre as regiões Centro Oeste e Norte. Ainda
a respeito dos lotes encerrados na segunda fase, verificou-se que 45% dos vencedores
estavam competindo em formato de consórcio. Esse fato parece relevante quando com-
pararmos com a proporção de vencedores em formato de consórcio na primeira fase,
que é de apenas 29% dos vencedores.
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Figura 7.1 Evolução da Razão Invest/Rap ao longo dos anos
Fonte: Elaboração Própria

No que diz respeito aos altos deságios verificados nos leilões de transmissão, uma
dúvida que pode surgir é se isso não seria efeito de uma elevação do valor de reserva da
Aneel, a RAP Máxima estabelecida em edital. Uma forma de analisar essa suposição,
é avaliando a relação Rap/Invest. O que se pode ver na Figura 7.1, é que essa relação
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tem diminuido ao longo do tempo. Dessa forma, para um mesmo nível de Investimento
Estimado a Rap tem sido menor, sugerindo, na verdade, uma redução do nível da Rap.
Na seção seguinte, iremos realizar estudos econométricos para tentar entender melhor
os motivos que tem conduzido os leilões de transmissão a obterem grandes deságios
mesmo diante de possíveis reduções da RAP Máxima.

7.2 Modelo Estatístico e Resultados

Nessa etapa, iremos desenvolver um modelo estatístico e realizar os testes usuais so-
bre os mesmos. O primeiro passo, é analisar os coeficientes de correlação de Pearson
entre as variáveis dependentes que compõem a nossa base de dados a fim de entender
um pouco como elas se comportam. Nessa análise, também será verificada a existên-
cia de multicolinearidade entre as variáveis, o que resultaria na obtenção de estimativas
imprecisas e com elevada variância ou, no caso extremo, na impossibilidade de obter-
mos as estimativas caso haja multicolinearidade exata. Podemos considerar a existência
de multicolinearidade caso o índice de correlação seja maior que 0,6 entre as variáveis
dependentes, e multicolinearidade quase exata caso o índice exceda 0,8.

A tabela com os coeficientes de correlação de Pearson, pode ser encontrada no apên-
dice A, nela, pode-se verificar, que em geral, a correlação entre as variáveis é baixa, não
excedendo 0,6. Por outro lado, em alguns casos, esse índice pode ser considerado alto,
isso ocorre entre as variáveis Trib e Invest (0.8401), Ext e Invest (0.7291), Cons.Real

e Cons.Ins (0.8302), Conc.Real e Num.Ins (0.6078). A solução para evitar que haja
multicolinearidade no nosso modelo, será, não utilizar ao mesmo tempo como variá-
veis dependentes aquelas que apresentam alta correlação entre si. Nos dois últimos
casos, isso não será um problema, visto que, como as variáveis são representações da
concorrência, antes do início do leilão (Inscritos) e durante o leilão (Real), não seriam
utilizadas simultaneamente além de esse alto valor já ser esperado. Para os outros casos,
testaremos modelos que utilizem as variáveis, porém uma por vez.

As maneiras mais comuns de detectar multicolinearidade, são análises dos coefici-
entes de correlação e o número condição (NC). No entanto, Gujarati (2006) lembra que
um alto coeficiente de correlação entre variáveis é uma condição suficiente, mas não ne-
cessária para existência de multicolinearidade quase exata. Assim, usaremos o método
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do número condição, para verificar a existência de multicolinearidade. Porém, preci-
samos selecionar o modelo que usaremos, sendo assim esse teste será realizado mais a
frente.

Como é de interesse que o(s) modelo(s) escolhido(s) tenha(m) um grande poder ex-
plicativo sobre a variável de interesse, diga-se, o valor de fechamento do leilão, utiliza-
se os coeficientes de correlação como um indicativo de quais variáveis podem ter, in-
dividualmente, um poder explicativo alto sobre o Lance. Percebe-se, que as variáveis
apresentam tanto correlação positiva quanto negativa com nossa variável de interesse.
A variável Invest, que representa o investimento estimado, é a que apresenta uma maior
correlação com o Lance vencedor, além dela a extensão da linha (Ext) e o número de
inscritos (Num.Ins), também apresentam correlação alta.

Por outro lado, as demais variáveis não apresentam uma correlação alta e assim, não
há uma indicação de quais variáveis devem compor nosso modelo. Dessa forma adici-
onaremos diferentes variáveis para compor nossos modelos e utilizaremos os seguintes
critérios para a escolha do modelo, com maior poder explicativo: coeficiente de deter-
minação ajustado (R̄2) e os critérios de informação de Akaike e Schwarz, AIC e BIC,
respectivamente.

A escolha deve ser feita para aquele modelo que apresentar maiores valores para
o critério R̄2 e menores valores para os AIC e BIC. Vale lembrar, que o BIC costuma
selecionar modelos mais parcimoniosos, ou seja, com menos regressores.

Os modelos e seus respectivos critérios de seleção, podem ser encontrados na Ta-
bela 7.7. Note que os modelos que utilizam a variável Invest, são os que apresentam
os melhores critérios de seleção e, além disso, os modelos 2 e 3 são os dois melhores,
sendo o modelo 2 o melhor segundo o critério do R̄2 e o segundo melhor segundo os
critérios AIC e BIC, e o modelo 3, o melhor segundo os critérios AIC e BIC e o terceiro
melhor segundo o critério R̄2.

Os dois melhores modelos selecionados, se diferenciam apenas devido a presença
das variáveis Dummies Cons e Est no modelo 2. Dessa forma, testaremos o poder ex-
plicativo de um novo modelo. Considerando uma variável dummy de interação entre
as variáveis Cons e Est. Uma variável dummy, adicionada ao modelo capta o efeito
daquela característica sobre o intercepto da linha de regressão. Já uma dummy de in-
teração, capta o efeito de determinada característica sobre a inclinação da linha de re-
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Tabela 7.7 Critérios de seleção dos modelos

Modelo Dummies de Região + Regressores R̄2 AIC BIC

1 invest + sub + num.ins + cons.real + est.real 0.9341 5049.229 5081.973
2 invest + sub + num.ins + cons + est 0.9356 5045.887 5078.631
3 invest + sub + num.ins 0.9349 5045.698 5072.489
4 invest + sub + num.ins + cons + est + cons.real + est.real 0.9351 5048.853 5087.551
5 ext + sub + num.ins + trib + cons.real + est.real 0.8578 5161.787 5197.508
6 ext + sub + num.ins + trib + cons.real 0.8554 5163.292 5196.036
7 ext + sub + num.ins + trib + est.real 0.857 5161.666 5194.41
8 ext + sub + num.ins + trib 0.8529 5164.778 5194.546

Fonte: Elaboração Própria.

gressão. Para diferenciar os novos modelos dos modelos originais, adicionou-se ".1"ao
número do modelo original. Também consta na tabela, os testes dos modelos 2 e 3 sem
o intercepto, constituindo os modelos 9 e 10. A Tabela 7.8, apresenta os resultados dos
critérios para os novos modelo testados.

Tabela 7.8 Critérios de seleção dos modelos com dummy de interação

Modelo Regressores R̄2 AIC BIC

2 invest + sub + num.ins + sul + se + ne + co.no + cons + est 0.9356 5045.887 5078.631
3 invest + sub + num.ins + sul + se + ne + co.no 0.9349 5045.698 5072.489

3.1 Modelo 3 + Cons&Est 0.9346 5047.246 5077.014
9 Modelo 2 - intercepto - 5044.424 5074.192

10 Modelo 3 - intercepto - 5044.839 5068.653
Fonte: Elaboração Própria.

Na análise dos resultados da Tabela 7.8, nota-se que a introdução da variável de
interação Cons&Est não conduziu à uma melhora dos critérios de seleção, por essa razão
mantêm-se os modelos 2 e 3.A retirada dos interceptos, representada pelos modelos 9 e
10, conduziu à uma melhora dos critérios, selecionando os dois novos modelos. Como
o intuito é o de escolher apenas um modelo, selecionou-se o modelo 10. Pelo critério
AIC, há uma pequena diferença entre o modelo 9 e 10, e considerando o BIC há uma
indicação mais forte para a adoção do modelo 106.

O modelo 10 foi submetido à transformação de Box-Cox com o intuito de obtermos
uma distribuição normal para os erros do modelo, de onde obtemos o modelo 11. Os

6Vale ressaltar que nessa comparação o critério de maior R̄2, não pode ser utilizado, visto que os
modelos não utilizam intercepto.
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resultados da estimação do novo modelo são apresentados na Tabela 7.9. Como pode
ser visto na mesma tabela, a única variável cujo coeficiente não é significante é Sub, que
representa o número de subestações inclusas no projeto. Dessa forma, um novo modelo
foi estimado, retirando-se a variável Sub, o qual chamamos de Modelo 12.

Tabela 7.9 Resultados do modelo 11

Variável Estimativa Desvio Padrão Valor t Valor p

invest 1,3664 0,0413 33.0438 < 2.2e-16 ***
sub -11.149,0 9.346,4 -1.1929 0.2351691
num.ins -6.687,8 1.909,6 -3.5022 0.0006407 ***
sul 165.620,0 26.987,0 6.1370 1.025e-08 ***
se 126.740,0 22.765,0 5.5674 1.507e-07 ***
ne 109.350,0 19.147,0 5.7111 7.747e-08 ***
co.no 150.180,0 23.742,0 6.3255 4.095e-09 ***

Níveis de signif.

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Fonte: Elaboração Própria.

Os resultados do novo modelo foram satisfatórios, no sentindo de obter-se todos os
coeficientes estimados significativos. Com exceção da variável Num.ins, cujo coefici-
ente mostra-se estatisticamente diferente de zero ao nível de significância de 1%, todos
os coeficientes mostraram-se significantes a níveis inferiores a 1%. Como era esperado
o número de inscritos apresentou um coeficiente negativo, indicando que um aumento
do número de inscritos para o lote conduz a uma redução do lance de fechamento.
Além disso, as dummies de localização também podem ser consideradas importantes na
determinação do valor de fechamento do leilão, indicando uma possível existência de
interdependência entre as linhas localizadas numa mesma região. Por fim, pode-se con-
siderar a variável Invest a mais importante para a determinação do lance vencedor. Esse
resultado pode ser inferido a partir do valor p, cuja probabilidade é consideravelmente
baixa. As estimativas, desvio padrão, Valor t e Valor p do modelo 12 estão resumidos
na Tabela ??.

Algumas outras especificações também foram testadas, porém sem bons retornos em
termos de coeficientes significativos para as variáveis utilizadas. Assim como feito por
Hirota (2006), que caracterizou os consórcios concorrentes, testou-se as especificações,
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Tabela 7.10 Resultados do modelo 12

Variável Estimativa Desvio Padrão Valor t Valor p

invest 0,67506 0,0217 31.0388 < 2.2e-16 ***
num.ins -2957,3 1.035,6 -2.8557 0.005024 **
sul 88.224 13.450,0 6.5592 1.263e-09 ***
se 66.996 11.190,0 5.9871 2.075e-08 ***
ne 57.850 8.592,9 6.7322 5.293e-10 ***
co.no 77.167 12.347,0 6.2498 5.826e-09 ***

Níveis de signif.

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Fonte: Elaboração Própria.

utilizando variáveis que caracterizam a empresa vencedora do leilão. A característica
daa vencedora ser Consórcio, foi testada através da utilização da variável dummy Cons.
Testou-se, também, o impacto da empresa vencedora ser uma empresa estrangeira, para
tanto em algumas especificações adicionou-se a variável dummy Est.

Outra caracterização testada foi a referente aos concorrentes nos lotes. Utilizou-
se variáveis Dummies para testar o impacto de empresas estrangeiras e/ou consórcios
entre as empresas inscritas, porém não observou-se bons resultados no que se refere a
coeficientes significativos para tais variáveis. O mesmo teste foi feito para caracteri-
zar as empresas que realmente realizaram lances, em detrimento da caracterização das
empresas estrangeiras. Novamente, não foram obtidos bons resultados.

No estudo dos resultados dos leilões, também é interessante entender os determi-
nantes dos resultados na segunda etapa do leilão. Uma especificação econométrica com
bons resultados, apresenta uma aparente dificuldade, visto a pequena amostra disponí-
vel. Dentre os 145 leilões que compõem a amostra analisada, apenas 25 foram condu-
zidos para a segunda etapa. Apesar dessa dificuldade, alguns modelos foram testados,
porém sem bons resultados para a maioria das variáveis. Em geral, apenas a variável
Invest mostrou-se significativa na determinação dos lances vencedores na segunda etapa
dos leilões.

Por fim, ainda no estudo dos resultados dos leilões encerrados na segunda etapa
do leilão, fez-se uso do índice de correlação, a fim de verificar se há uma tendência



7.2 MODELO ESTATÍSTICO E RESULTADOS 66

de mudança de comportamento das variáveis sobre o lance vencedor7. Nessa análise,
verificou-se uma correlação acima de 85% das variáveis Invest e Ext com a variável
Lance. Além disso, também foi constatada uma correlação negativa de cerca de 0,67
entre as variáveis Num.ins e a variável de interesse Lance. Sendo assim, a partir dos
índices de correlação, não se pode afirmar que exista uma mudança da relação entre as
variáveis e o lance vencedor na segunda fase do leilão, comparativamente às relações
que existem na primeira fase.

7A tabela de correlação entre a variável Lance e demais variáveis na segunda etapa do leilão pode ser
encontrada no apêndice A



CAPÍTULO 8

Conclusão

Nesse trabalho procurou-se estudar o efeito do comportamento estratégico e da interde-
pendência sobre os resultados dos leilões de linhas de transmissão brasileiros e, tentar
identificar, quais seriam os motivos que estão atuando para que haja um aumento dos
deságios ao longo do tempo.

Aparentemente, alterações do nível da Rap não têm se verificado como um dos moti-
vos para o aumento dos deságios. Na verdade, há indícios de que a Rap esteja reduzindo
ao longo do tempo. Os resultados dos modelos econométricos utilizados mostram que o
número de concorrentes inscritos é um dos principais fatores que têm contribuído para
a redução do lance vencedor, corroborando a previsão do modelo teórico proposto.

Outro ponto do modelo teórico que foi testado estatisticamente, é quanto a localiza-
ção das linhas de transmissão. Foi verificado que a localização da linha a ser leiloadas
também é relevante para a determinação do lance vencedor. Quando um concorrente
previamente instalado na região já possui uma estrutura de mão de obra, informações
sobre a distribuição de probabilidade da Parcela Variável, assim como equipamentos
de manutenção e reposição já disponíveis no local, exige-se um menor custo marginal
para a implantação de um novo projeto. Além disso, a interdependência existe, também,
quando as empresas que desejam se instalar tem que pagar às empresas, a que irão se
conectar, pelas despesas incorridas na elaboração de documentação técnica, para que o
mesmo seja feito. Dessa forma, a ideia de que um concorrente previamente instalado
em uma região irá competir mais agressivamente foi suportada.

Gandal (1997) obteve resultados semelhantes aos obtidos nesse trabalho, quando
analizou os leilões de licencas de tv a cabo em Israel que eram, de fato, leilões sequen-
ciais, na medida em que todos os objetos a serem leiloados estavam determinados e suas
licitações tinham datas definidas. Desse modo, é possível que o efeito da interdependên-
cia, entre os objetos, seja mais amplo do que o observado entre os objetos dos leilões de
transmissão brasileiros. No caso das linhas de transmissão, novas linhas de transmissão

67
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que apresentem interdependência com um objeto anterior, podem surgir num horizonte
de tempo bastante distante e dependendo do surgimento de demandas futuras. Sendo
assim, esse distanciamento pode ser um fator que afete a percepção da interdependência
entre os objetos, por parte dos agentes, não contribuindo para que essa característica
conduza a redução dos deságios.

Por outro lado, esse efeito temporal pode ser reduzido através de divulgações de
planejamentos de investimentos de longo prazo por parte do regulador, no caso a Aneel.
Nesse sentido, essa política de divulgações de planejamentos de investimentos de gera-
ção ou transmissão, pode conduzir à intensificação do efeito da interdependência sobre
os deságios nos leilões das linhas de transmissão.

Assim como feito em Hirota (2006), no trabalho exposto, utilizou-se algumas ca-
racterizações das empresas para tentar identificar um comportamento mais agressivo. A
expectativa era de que as empresas estrangeiras, em especial, seriam as que apresenta-
riam tal comportamento. Apesar de obsevado que tais empresas tiveram uma grande
participação nos leilões de transmissão, estatisticamente não pode-se afirmar que a ca-
racterística tem um impacto positivo sobre o aumento dos deságios.

Outra caracterização que foi testada, foi o fato das empresas competirem no for-
mato de consórcio. Obtivemos um coeficiente positivo para a variável Cons.real, o que
nos indica na verdade uma falta de competitividade das empresas quando competindo
em formato de consórcio. Dessa forma, a dúvida que surge é sobre qual vantagem
que existe e que leva as empresas a competirem em formato de consórcio. Um ponto
observado é que após diversas vitórias as empresas têm procurado realizar consórcios.
Possivelmente, esse comportamento é tomado como forma de diminuir os efeitos de
uma possível restrição de capacidade, gerada pela alocação de recursos em outros em-
preendimentos.

Conclui-se, então, que a redução dos lances não tem sido gerada apenas pelo au-
mento da competição ou pela existência de interdependência entre as linhas. Na ver-
dade, esses dois fatores, atuando em conjunto, conduzem a uma redução dos lances ao
longo do tempo. A presença de concorrentes eficientes e com altas avaliações das linhas,
contribui para que os agentes realizem lances equivalentes às suas avaliações. Não obs-
tante, a existência da interdependência contribui para que essas avaliações sejam cada
vez maiores, de acordo com o crescimento das economias de escalas.
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Apesar dessa conclusão, percebemos que para a Abengoa e Chesf, aparentemente,
não há uma tendência de crescimento dos deságios, como era esperado. Visto que esse
caso não esteja à parte do modelo teórico proposto, é possível que tais empresas tenham
um diferencial competitivo diante das adversárias, visto possuírem linhas interdepen-
dentes. Nesse caso, estariam realizando os ganhos de excedente, fruto das incorpora-
ções de outras linhas às estruturas que elas controlam, justificando os baixos deságios.
No entanto, essas tendências são resultados que precisam ser estudados mais profunda-
mente.

Quanto à segunda etapa do leilão de transmissão, os modelos econométricos não
foram capazes de obter resultados satisfatórios, porém há indícios de que as relações
com a variável Lance não se alteram. Além disso, essa etapa do leilão de transmissão
é um ambiente em que um estudo mais detalhado precisa ser feito. À primeira vista,
os resultados apenas refletem que a avaliação de um concorrente foi superada, porém
entre os lances realizados talvez alguns comportamentos estratégicos, visando inibir o
adversário, possam ser verificados.

Como sugestão para trabalhos futuros, seria interessante analisar a influência de
restrições de capacidade sobre o resultado dos leilões, e se este não seria um fator que
diferencia as empresas, caracterizando algumas como de baixo custo. Alguns trabalhos
que se propõem a avaliar esse efeito são os de Jofre-Bonet e Pesendorfer (2003), Bajari
e Ye (2001) e Silva (2005).

Os resultados obtidos com respeito à interdependência, parecem credenciar um es-
tudo mais aprofundado sobre esse efeito. Nesse sentido, seria interessante desenvolver
um critério de definição da interdependência entre as linhas e, assim, verificar se tal
característica realmente tem impacto sobre o valor do lance. Além disso, outra análise
interessante para se comparar os resultados obtidos, seria a utilização de outros méto-
dos estatísticos paramétricos, como o método de máxima verossimilhança por Donald
e Paarsch (1996) e Mínimos Quadrados Não-Lineares por Laffont et al. (1995), ou não
paramétricos, como o proposto por Guerre et al. (2000).
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APÊNDICE A

Correlação Entre as Variáveis

Tabela A.1 Correlação entre os Lances Vencedores
lance des sul se ne

lance 1.00000000 -0.18244667 -0.148878704 0.16575407 -0.12026608
des -0.18244667 1.00000000 -0.053690171 0.01308797 0.21524668
sul -0.14887870 -0.05369017 1.000000000 -0.24105641 -0.28894538
se 0.16575407 0.01308797 -0.241056414 1.00000000 -0.39696609
ne -0.12026608 0.21524668 -0.288945376 -0.39696609 1.00000000
co.no 0.45867280 -0.17879941 -0.344098995 -0.20455977 -0.31912278
invest 0.95527565 -0.01816087 -0.185917815 0.13788397 -0.08801400
ext 0.73758638 -0.05194654 -0.149950342 0.05146627 -0.08218953
sub 0.21994827 0.11128485 -0.107458374 -0.00912690 -0.08553800
trib 0.84279323 -0.08116662 -0.140346714 0.09963502 -0.04763314
fase 0.05911383 0.17359543 -0.084075745 -0.02722550 -0.02444577
cons 0.38300186 -0.12909094 0.001178760 -0.03007519 -0.21712365
est 0.13385098 0.17603100 -0.028770819 0.09714142 -0.21377381
cons.ins 0.30519497 -0.03161958 -0.040783634 0.14256549 -0.29754439
est.ins 0.05505237 0.07356068 0.041500729 -0.12896376 0.05119424
num.ins -0.46345205 0.47591984 0.242360868 -0.01579601 -0.02164951
cons.real 0.30503654 0.08835371 -0.041551289 0.16741855 -0.28643519
est.real 0.24260387 0.34807103 -0.057946962 0.17169374 -0.10658232
conc.real -0.10113224 0.67420133 0.004356886 0.11789574 -0.04052027

Continua
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Tabela A.2 *

Correlação entre os Lances Vencedores
co.no invest ext sub trib

lance 0.45867280 0.955275652 0.73758638 0.219948268 0.84279323
des -0.17879941 -0.018160866 -0.05194654 0.111284846 -0.08116662
sul -0.34409900 -0.185917815 -0.14995034 -0.107458374 -0.14034671
se -0.20455977 0.137883972 0.05146627 -0.009126900 0.09963502
ne -0.31912278 -0.088013997 -0.08218953 -0.085537997 -0.04763314
co.no 1.00000000 0.450759871 0.42388937 0.239043454 0.38550719
invest 0.45075987 1.000000000 0.72917351 0.311164720 0.84013134
ext 0.42388937 0.729173513 1.00000000 0.072058368 0.56701641
sub 0.23904345 0.311164720 0.07205837 1.000000000 0.24708441
trib 0.38550719 0.840131344 0.56701641 0.247084408 1.00000000
fase 0.14429402 0.116290233 0.21885899 -0.050553208 0.02913574
cons 0.23123084 0.392141761 0.27152281 0.057560318 0.23705110
est 0.21452461 0.166483101 0.17538722 0.043721666 0.11718635
cons.ins 0.28290859 0.306873231 0.28489977 0.002386994 0.22152163
est.ins 0.06096615 0.060743407 0.05570282 -0.005273137 0.03440855
num.ins -0.26594769 -0.383457839 -0.23128641 0.028137217 -0.33855662
cons.real 0.27160447 0.295407740 0.25779088 -0.040888513 0.17519715
est.real 0.09752313 0.282029289 0.24808501 0.104979510 0.18663024
conc.real -0.05497040 0.008395702 0.07073906 0.051934652 -0.04466948

Continua
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Tabela A.3 *

Correlação entre os Lances Vencedores
fase cons est cons.ins est.ins

lance 0.05911383 0.38300186 0.13385098 0.305194970 0.055052374
des 0.17359543 -0.12909094 0.17603100 -0.031619583 0.073560680
sul -0.08407574 0.00117876 -0.02877082 -0.040783634 0.041500729
se -0.02722550 -0.03007519 0.09714142 0.142565492 -0.128963765
ne -0.02444577 -0.21712365 -0.21377381 -0.297544388 0.051194241
co.no 0.14429402 0.23123084 0.21452461 0.282908589 0.060966149
invest 0.11629023 0.39214176 0.16648310 0.306873231 0.060743407
ext 0.21885899 0.27152281 0.17538722 0.284899774 0.055702823
sub -0.05055321 0.05756032 0.04372167 0.002386994 -0.005273137
trib 0.02913574 0.23705110 0.11718635 0.221521629 0.034408548
fase 1.00000000 0.13672588 0.02424373 0.126823854 0.040512733
cons 0.13672588 1.00000000 -0.03694800 0.367065174 0.057015559
est 0.02424373 -0.03694800 1.00000000 0.319438728 0.060966149
cons.ins 0.12682385 0.36706517 0.31943873 1.000000000 0.155328163
est.ins 0.04051273 0.05701556 0.06096615 0.155328163 1.000000000
num.ins 0.18676899 -0.27772746 -0.01022192 -0.094003456 0.068792168
cons.real 0.06821335 0.40776942 0.30512683 0.830266465 0.128963765
est.real 0.23342278 0.06279539 0.38103865 0.269965249 0.146385011
conc.real 0.26518157 -0.11116271 0.25932265 0.108678384 0.043077818

Continua
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Tabela A.4 *

Correlação entre os Lances Vencedores
num.ins cons.real est.real conc.real

lance -0.46345205 0.30503654 0.24260387 -0.101132242
des 0.47591984 0.08835371 0.34807103 0.674201328
sul 0.24236087 -0.04155129 -0.05794696 0.004356886
se -0.01579601 0.16741855 0.17169374 0.117895739
ne -0.02164951 -0.28643519 -0.10658232 -0.040520268
co.no -0.26594769 0.27160447 0.09752313 -0.054970402
invest -0.38345784 0.29540774 0.28202929 0.008395702
ext -0.23128641 0.25779088 0.24808501 0.070739065
sub 0.02813722 -0.04088851 0.10497951 0.051934652
trib -0.33855662 0.17519715 0.18663024 -0.044669479
fase 0.18676899 0.06821335 0.23342278 0.265181570
cons -0.27772746 0.40776942 0.06279539 -0.111162713
est -0.01022192 0.30512683 0.38103865 0.259322649
cons.ins -0.09400346 0.83026647 0.26996525 0.108678384
est.ins 0.06879217 0.12896376 0.14638501 0.043077818
num.ins 1.00000000 -0.12764265 0.17324976 0.607844607
cons.real -0.12764265 1.00000000 0.30019908 0.197833479
est.real 0.17324976 0.30019908 1.00000000 0.549525045
conc.real 0.60784461 0.19783348 0.54952505 1.000000000

Fonte: Elaboração própria
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Tabela A.5 Correlação Sub-base: lances vencedores na 1ª Fase
lance des sul se ne

lance 1.00000000 -0.155128860 -0.142345277 0.18386488 -0.15824066
des -0.15512886 1.000000000 -0.052149211 0.02506627 0.18242638
sul -0.14234528 -0.052149211 1.000000000 -0.29504953 -0.30748407
se 0.18386488 0.025066270 -0.295049531 1.00000000 -0.40779544
ne -0.15824066 0.182426379 -0.307484066 -0.40779544 1.00000000
co.no 0.51102093 -0.165363549 -0.335630231 -0.15186577 -0.31164399
invest 0.96138218 0.003379799 -0.172039200 0.17410892 -0.14260007
ext 0.69919776 -0.019617233 -0.130961549 0.06202120 -0.09813122
sub 0.29894214 0.113541091 -0.115570212 -0.01458736 -0.07997642
trib 0.84763260 -0.050371633 -0.135009865 0.13079432 -0.11945639
cons 0.33206820 -0.096681371 0.031316706 0.01345443 -0.23899870
est 0.17561564 0.184947432 -0.028111524 0.05887284 -0.16763900
cons.ins 0.31571933 -0.035969207 -0.052709500 0.13467181 -0.28684668
est.ins 0.05996623 0.073903249 0.048251123 -0.14078288 0.05741062
num.ins -0.43303248 0.452615904 0.245163984 -0.05036073 -0.03582322
cons.real 0.32577564 0.122406713 -0.028733726 0.13404912 -0.23127338
est.real 0.25787724 0.327482578 -0.048928192 0.19375977 -0.12685007
conc.real -0.06586979 0.663755574 -0.001633506 0.13752362 -0.04112644

Continua
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Tabela A.6 *

Correlação Sub-base: lances vencedores na 1ª Fase
co.no invest ext sub trib

lance 0.51102093 0.961382182 0.69919776 0.2989421392 0.84763260
des -0.16536355 0.003379799 -0.01961723 0.1135410911 -0.05037163
sul -0.33563023 -0.172039200 -0.13096155 -0.1155702123 -0.13500987
se -0.15186577 0.174108915 0.06202120 -0.0145873613 0.13079432
ne -0.31164399 -0.142600069 -0.09813122 -0.0799764203 -0.11945639
co.no 1.00000000 0.493137751 0.41425459 0.2983044069 0.48158492
invest 0.49313775 1.000000000 0.69338214 0.3909208409 0.84553720
ext 0.41425459 0.693382137 1.00000000 0.1903926488 0.60569389
sub 0.29830441 0.390920841 0.19039265 1.0000000000 0.27888641
trib 0.48158492 0.845537201 0.60569389 0.2788864085 1.00000000
cons 0.19918334 0.333027793 0.17508828 0.0626084175 0.16689212
est 0.23813008 0.205663310 0.22407674 0.0444957666 0.16970373
cons.ins 0.30159919 0.304576828 0.28924084 -0.0007350194 0.23244474
est.ins 0.06266581 0.064307594 0.06132922 -0.0034227513 0.03732487
num.ins -0.25728703 -0.344423953 -0.19280914 0.0411892134 -0.27881535
cons.real 0.24650360 0.323190253 0.26127694 -0.0248188289 0.21451330
est.real 0.09803922 0.287255386 0.24653098 0.1134397040 0.20261184
conc.real -0.07060865 0.044760328 0.09671222 0.0815525987 0.02751290

Continua
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Tabela A.7 *

Correlação Sub-base: lances vencedores na 1ª Fase
cons est cons.ins est.ins num.ins

lance 0.33206820 0.175615643 0.3157193303 0.059966232 -0.433032482
des -0.09668137 0.184947432 -0.0359692070 0.073903249 0.452615904
sul 0.03131671 -0.028111524 -0.0527094998 0.048251123 0.245163984
se 0.01345443 0.058872841 0.1346718078 -0.140782882 -0.050360727
ne -0.23899870 -0.167639001 -0.2868466775 0.057410617 -0.035823222
co.no 0.19918334 0.238130084 0.3015991869 0.062665811 -0.257287032
invest 0.33302779 0.205663310 0.3045768275 0.064307594 -0.344423953
ext 0.17508828 0.224076743 0.2892408445 0.061329217 -0.192809136
sub 0.06260842 0.044495767 -0.0007350194 -0.003422751 0.041189213
trib 0.16689212 0.169703730 0.2324447358 0.037324867 -0.278815351
cons 1.00000000 -0.052657465 0.3656775430 0.058718756 -0.252761744
est -0.05265747 1.000000000 0.3285021009 0.066666667 0.007227597
cons.ins 0.36567754 0.328502101 1.0000000000 0.160575232 -0.144344524
est.ins 0.05871876 0.066666667 0.1605752319 1.000000000 0.069866770
num.ins -0.25276174 0.007227597 -0.1443445240 0.069866770 1.000000000
cons.real 0.42577758 0.280173955 0.8588463979 0.137909459 -0.145578541
est.real 0.01782575 0.422441294 0.2746848238 0.143762744 0.138994144
conc.real -0.09822690 0.324647011 0.1093649412 0.037880161 0.579658465

Continua
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Tabela A.8 *

Correlação Sub-base: lances vencedores na 1ª Fase
cons.real est.real conc.real

lance 0.32577564 0.25787724 -0.065869792
des 0.12240671 0.32748258 0.663755574
sul -0.02873373 -0.04892819 -0.001633506
se 0.13404912 0.19375977 0.137523618
ne -0.23127338 -0.12685007 -0.041126436
co.no 0.24650360 0.09803922 -0.070608647
invest 0.32319025 0.28725539 0.044760328
ext 0.26127694 0.24653098 0.096712219
sub -0.02481883 0.11343970 0.081552599
trib 0.21451330 0.20261184 0.027512902
cons 0.42577758 0.01782575 -0.098226896
est 0.28017395 0.42244129 0.324647011
cons.ins 0.85884640 0.27468482 0.109364941
est.ins 0.13790946 0.14376274 0.037880161
num.ins -0.14557854 0.13899414 0.579658465
cons.real 1.00000000 0.33560129 0.203462321
est.real 0.33560129 1.00000000 0.568887556
conc.real 0.20346232 0.56888756 1.000000000

Fonte: Elaboração própria
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Tabela A.9 Correlação Sub-base: lances vencedores na 2ª Fase
lance

lance 1.00000000
des -0.36243579
sul -0.17571917
se 0.08830043
ne 0.02403463
co.no 0.29422735
invest 0.93906650
ext 0.88584235
sub -0.12323118
cons 0.53510517
est -0.05379555
cons.ins 0.25771340
num.ins -0.67819241
cons.real 0.22618118
est.real 0.14764920
conc.real -0.32920389

Fonte: Elaboração própria
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Tabela B.1 Razão entre o total descontado pela Parcela Variável e a RAP(Percentual) Empresas de Transmissão | 2006 a 2011.
Empresa 2006 2007 2008 2009 2010 2011
AETE - Amazônia-Eletronorte Transmissora de Energia S.A 0.65% 0.44% 1.30% 0.29% 3.77% 0.09%
AFLUENTE - Afluente Geração e Transmissão de Energia Elétrica S.A. 2.51% 11.88% 2.55%
ARTEMIS Transmissora de Energia S.A. 2.00% 0.14% 0.20% 0.04%
ATE - ATE Transmissora de Energia S.A. 0.09% 1.24% 2.89% 0.08%
ATE II - ATE II Transmissora de Energia S.A. 0.64% 0.61% 0.81% 0.49%
ATE III - ATE III Transmissora de Energia S.A. 0.53% 1.46% 0.01%
ATE VI - ATE VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A. 4.42% 6.90%
BRASNORTE - Brasnorte Transmissora de Energia S.A. 0.77% 0.00%
CEEE - Companhia Estadual de Energia Elétrica 0.29% 0.51% 0.93% 0.18%
CELG - Centrais Elétricas de Goiás 0.22% 3.36% 2.22% 0.08%
CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais 0.06% 0.64% 0.65% 0.08%
CENTROESTE - Companhia de Transmissão Centroeste de Minas 1.61%
CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco -Empr. Tauá-Milagres) 0.37% 0.28%
CHESF - Companhia Hidro Elétricado São Francisco 0.18% 0.93% 0.80% 0.13%
CHESF(PICOS-TAUÁ) 5.75%
COPEL-GT - Copel Geração e Transmissão S.A 0.19% 1.32% 0.92% 0.07%
COPEL-GT - Copel Geração e Transmissão S.A - Empr. Bateias-Jaguariaíva 0.17% 0.09% 0.12%
COQUEIROS - Coqueiros Transmissora de Energia S.A. 0.28%
CPTE - Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. 2.76%
CTEEP - Companhia de Transm. de Energ. Elét.Paulista 0.09% 0.42% 0.74% 0.05%
CTEEP - Companhia de Transm. de Energ. Elét.Paulista - Empr. Botucatu-Chavantes 0.09% 0.16%
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Tabela B.2 *
Razão entre o total descontado pela Parcela Variável e a RAP(Percentual) Empresas de Transmissão | 2006 a 2011.

EATE - Empresa Amazonense de Transmissão de Energia 0.81% 0.09% 0.18% 0.12% 0.72% 0.01%
ECTE - Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. 0.28% 0.35% 0.29% 0.14%
ELETRONORTE - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 0.37% 1.25% 1.73% 0.20%
ELETRONORTE(SLUISII-SLUISIII) 2.97% 5.94%
ELETROSUL - Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. 0.11% 0.33% 0.10% 0.07%
ELETROSUL - Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - Empr. P. Medici-Sta Cruz 14.74%
ELETROSUL (SC ENERGIA) - Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. 0.09% 0.16% 0.24% 0.13%
ELETROSUL (SE MISSÕES) - Eletrosul Centrais Elétricas S/A 0.70% 4.17%
ENTE - Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A 0.71% 0.68% 1.59% 0.29% 0.21% 0.01%
ERTE - Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. 0.14%
ETAU - Empresa de Transmissão de Alto Uruguai 1.70% 2.07% 0.90% 0.84% 2.82% 0.49%
ETEO - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 0.25% 0.35% 0.04%
ETEP - Empresa Paraensa de Transmissão de Energia 0.15% 0.46% 0.27% 0.20%
ETES - Empresa de Transmissão do Espírito Santo S.A. 0.56% 1.12%
ETIM - Expansion Transmissão Itumbiara Marimbondo S.A. 0.15%
EVRECY (CESA) -Evrecy Participações LTDA 13.12% -4.71%
EXPANSION - Expansion Transmissora de Energia Elétrica LTDA 0.06% 0.23% 0.06% 0.16% 0.00%
FURNAS - Centrais Elétricas S.A. 0.54% 2.21% 3.10% 0.44%
FURNAS - Centrais Elétricas S.A. - Empr. Ibiúna-Bateias 0.67% 1.30% 0.46% 1.27% 3.66% 0.00%
IEMG - Interligação Elétrica de Minas Gerais S.A 0.34% 0.42%
INTESA - Integração Transmissora de Energia S.A 6.63% 1.61% 0.05%
ITE - Itumbiara Transmissora de Energia LTDA 0.06% 0.15% 0.02% 0.03%
JTE - Jauru Transmissora de Energia Ltda. 0.27%
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Tabela B.3 *
Razão entre o total descontado pela Parcela Variável e a RAP(Percentual) Empresas de Transmissão | 2006 a 2011.

LIGHT Energia S.A. 4.18% 7.27%
LUMITRANS - Lumitrans Companhia Transmissora de Energia Elétrica S.A. 0.06% 1.95%
NTE - Nordeste Transmissora de Energia S.A. 0.19% 0.48% 0.08% -0.32% 0.10%
PPTE - Porto Primavera Transmissora de Energia LTDA 1.96% 0.25% 0.14% 0.31% 0.18%
RS ENERGIA - Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. 0.01% 2.88%
SMTE - Serra da Mesa Transmissora de Energia Ltda. 0.24% 0.14% 0.04%
SPTE - Serra Paracatu Transmissora de Energia Ltda 0.00%
STC - Sistema de Transmissão Catarinense S.A. 0.02% 0.63% 0.05%
STE - Sul Transmissora de Energia S.A 0.28% 0.06% 0.05% 0.02% 0.60%
STN - Sistema de Transmissão Nordeste S.A. 1.29% 0.05% 0.04% 0.28%
TAESA-GTESA - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-Empr. Goianinha-Musseré C3 1.05%
TAESA-NVT-Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 1.11% 1.60% 1.74% 2.29% 1.52% 0.03%
TAESA-PATESA - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Empr. Paraíso -Açu 9.07% 0.36% 0.98%
TAESA-TSN - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 1.02% 0.92% 0.47% 0.47% 0.86% 0.13%
TRANSIRAPÉ - Companhia Transirapé de Transmissão 1.18% 1.09%
TRANSLESTE - Companhia Transleste de Transmissão 1.63% 0.23% 0.06% 0.09% 0.25%
TRANSUDESTE - Companhia Transudeste de Transmissão 0.06% 0.06%
TRIÂNGULO - LT Triângulo S.A 0.19% 0.33% 0.00%
UIRAPURU Transmissora de Energia S.A. 0.08% 0.75% 0.28%
Fonte: Elaboração própria



APÊNDICE C

Resolução Normativa n° 270/2007 da ANEEL

O artigo 12 resolução normativa n° 270/2007 traz os limites para os valores dos descon-
tos atares da PV.

Art 12. A APLICAÇÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS VARIÁVEIS ESTARÁ CON-
DICIONADA AOS SEGUINTES LIMITES:

1. O DESCONTO REFERENTE À SOMA DOS VALORES DA PARCELA VARIÁVEL

POR INDISPONIBILIDADE E DA PARCELA VARIÁVEL POR RESTRIÇÃO OPE-
RATIVA TEMPORÁRIA DE CADA FT, DENTRO DO MÊS DE APURAÇÃO, ESTARÁ

LIMITADO A 50% (CINQÜENTA POR CENTO) DO VALOR DO PAGAMENTO BASE

DA FT, DESLOCANDO-SE PARA O(S) MÊS (ES) SUBSEQÜENTE(S) O SALDO

QUE RESTAR;

2. O DESCONTO REFERIDO NO INCISO ANTERIOR, PARA O PERÍODO CONTÍNUO

DE DOZE MESES ANTERIORES AO DA APURAÇÃO, INCLUINDO ESTE, ESTARÁ

LIMITADO A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO SOMATÓRIO DOS PAGA-
MENTOS BASE DA FT NO MESMO PERÍODO;

3. PARA A FT DE QUE TRATA O ART. 7º DESTA RESOLUÇÃO, O DESCONTO REFE-
RENTE À SOMA DOS VALORES DA PVI E DA PVRO IMPUTADO À CONCESSI-
ONÁRIA DE TRANSMISSÃO ACESSADA, PARA O PERÍODO CONTÍNUO DE DOZE

MESES ANTERIORES AO DA APURAÇÃO, INCLUINDO ESTE, ESTARÁ LIMITADO

A 50% (CINQÜENTA POR CENTO) DO SOMATÓRIO DOS PAGAMENTOS BASE

ASSOCIADOS AOS EQUIPAMENTOS DE SUA PROPRIEDADE, INTEGRANTES DA

RESPECTIVA FT, NESTE MESMO PERÍODO; E

4. O DESCONTO REFERENTE AOS VALORES DAS PVI E DAS PVRO DE TODAS

AS FT DE UMA CONCESSÃO, NO PERÍODO DE QUE TRATA O INCISO II, ES-
TARÁ LIMITADO A 12,5% (DOZE E MEIO POR CENTO) DO VALOR DA RAP DA
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CONCESSÃO, CORRESPONDENTE AO MESMO PERÍODO.
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Descontos relativos a PV da Chesf
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Tabela D.1 Descontos relativos a PV da Chesf
Cod.Emp Relatório RAP(R$) RAP - Mensal(R$) PV(R$) % PV % PV - Mensal

1006

2008 Jul 733.341 61.111 139,91 0,02% 0,23%
2008 Ago 733.341 61.111 91,09 0,01% 0,15%
2008 Set 733.341 61.111 135,62 0,02% 0,22%
2008 Out 733.341 61.111 132,07 0,02% 0,22%
2008 Nov 733,341 61.111 283,78 0,04% 0,46%
2008 Dez 733.341 61.111 517,88 0,07% 0,85%
2009 Jan 733.341 61.111 192,63 0,03% 0,32%
2009 Fev 733.341 61.111 374,10 0,05% 0,61%
2009 Mar 733.341 61.111 554,38 0,08% 0,91%
2009 Abr 733.341 61.111 237,19 0,03% 0,39%
2009 Mai 733.341 61.111 930,30 0,13% 1,52%
2009 Jun 733.341 61.111 989,94 0,14% 1,62%
2009 Jul 760.057 63.338 1.181,46 0,16% 1,87%

2009 Ago 760.057 63.338 424,44 0,06% 0,67%
2009 Set 760.057 63.338 218,67 0,03% 0,35%
2009 Out 760.057 63.338 726,42 0,10% 1,15%
2009 Nov 760.057 63.338 506,12 0,07% 0,80%
2009 Dez 760.057 63.338 583,08 0,08% 0,92%
2010 Jan 760.057 63.338 648,75 0,09% 1,02%
2010 Fev 760.057 63.338 270,42 0,04% 0,43%
2010 Mar 760.057 63.338 479,15 0,06% 0,76%
2010 Abr 760.057 63.338 722,37 0,10% 1,14%
2010 Mai 760.057 63.338 945,08 0,12% 1,49%
2010 Jun 760.057 63.338 684,14 0,09% 1,08%
2010 Jul 788.794 65.732 475,76 0,06% 0,72%

2010 Ago 788.794 65.732 449,82 0,06% 0,68%
2010 Set 788.794 65.732 228,49 0,03% 0,35%
2010 Out 788.794 65.732 341,47 0,04% 0,52%
2010 Nov 788.794 65.732 250,99 0,03% 0,38%
2010 Dez 788.794 65.732 679,07 0,09% 1,03%
2011 Jan 788.794 65.732 883,53 0,11% 1,34%
2011 Fev 788.794 65.732 165,78 0,02% 0,25%

1055

2009 Fev 6.572 547,67 4,49 0,07% 0,82%
2009 Jun 6.572 547,67 19,66 0,30% 3,59%
2010 Jan 7.192 599,35 6,82 0,10% 1,14%
2010 Abr 7.192 599,35 13,14 0,18% 2,19%
2010 Mai 7.192 599,35 5,49 0,00% 0,01%

1074
2011 Jan 306 25,54 12,77 4,17% 50,00%
2011 Fev 306 25,54 4,85 1,59% 19,02%

Fonte: Elaboração própria
1006: CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco;
1055: CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Empr. Tauá-Milagres);
1074: CHESF(PICOS-TAUÁ).
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Lotes retirados da amostra

Tabela E.1 Relação de lotes retirados da amostra

Leilão Lotes Retirados Motivo

006/2011 Lote C Não houve propostas
008/2010 Lote D Lote excluído
008/2010 Lote E Não houve propostas
001/2009 Lote B Proponente não assinou o Contrato de Concessão
001/2009 Lote J Proponente não assinou o Contrato de Concessão
006/2008 Lote D Não houve propostas
001/2004 Lote C Proponente não assinou o Contrato de Concessão
003/2001 Lote C Não houve propostas
001/2001 Lote B Não houve propostas
001/2001 Lote C Proponente não assinou o Contrato de Concessão

Fonte: Elaboração Própria
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Tabela F.1 D f betas, D f f its e Distãncia de Cook das observações atípicas do modelo 10

t
D f betas

D f f its CtInvest Sub Nm.Ins Sul Se Ne Co.No

2 1.88e-03 -0.004115 3.06e-03 -1.52e-03 -1.63e-03 -3.22e-03 -8.67e-04 -0.005481 4.32e-06
20 -1.28e+00 -0.178051 -3.69e-01 5.32e-01 6.93e-01 1.99e-01 9.45e-01 -1.545.801 3.07e-01
21 -5.73e-01 -0.606922 -1.32e-01 3.42e-01 4.09e-01 1.83e-02 6.11e-01 -1.136.336 1.69e-01
24 -5.15e-03 -0.215967 2.78e-02 -5.59e-02 3.90e-02 3.75e-02 6.74e-02 -0.265859 1.01e-02
67 6.81e-01 -0.545283 -2.52e-01 1.79e-01 2.99e-01 1.31e-01 1.66e-01 1.196.189 1.95e-01
70 5.98e-01 0.011943 -4.04e-01 1.66e-01 3.14e-01 1.13e-01 9.71e-02 1.155.352 1.79e-01
89 -3.20e-02 0.656891 9.93e-02 -2.28e-01 -1.43e-01 -6.07e-01 -5.86e-01 -1.133.409 1.65e-01
126 -5.20e-03 0.002217 -5.88e-03 4.45e-03 7.09e-03 4.62e-03 6.62e-03 0.008556 1.05e-05
128 4.23e-04 -0.027787 -3.28e-02 5.83e-02 4.99e-02 2.99e-02 2.23e-02 0.078896 8.95e-04
130 5.73e-01 -0.329308 3.81e-01 -2.94e-01 -3.51e-01 -5.44e-02 -3.84e-01 0.760787 7.92e-02
140 -3.86e-01 -0.442187 -7.32e-01 7.02e-01 6.37e-01 1.06e+00 1.01e+00 1.269.944 2.11e-01
145 5.17e-03 0.072366 -1.48e-01 8.72e-02 7.86e-02 3.32e-01 2.73e-02 0.453016 2.82e-02

Fonte: Elaboração Própria.

Tabela F.2 D f betas, D f f its e Distãncia de Cook das observações atípicas do modelo 11

t
D f betas

D f f its CtInvest Sub Nm.Ins Sul Se Ne Co.No

20 -1.01e+00 -1.40e-01 -2.90e-01 4.17e-01 5.43e-01 1.56e-01 7.41e-01 -1.212.423 1.97e-01
21 -4.43e-01 -4.70e-01 -1.02e-01 2.64e-01 3.16e-01 1.41e-02 4.73e-01 -0.879268 1.05e-01
24 -3.70e-03 -1.55e-01 2.00e-02 -4.02e-02 2.81e-02 2.70e-02 4.84e-02 -0.190995 5.24e-03
35 -8.92e-03 6.87e-02 4.29e-03 1.03e-02 -1.73e-02 -1.84e-02 -2.24e-02 0.084926 1.04e-03
67 9.22e-03 -7.38e-03 -3.41e-03 2.42e-03 4.04e-03 1.78e-03 2.24e-03 0.016185 3.77e-05
69 -2.59e-02 -2.74e-03 2.73e-02 -1.34e-02 -2.30e-02 -1.08e-02 -1.13e-02 -0.062892 5.69e-04
70 4.81e-02 9.61e-04 -3.25e-02 1.34e-02 2.52e-02 9.06e-03 7.81e-03 0.092987 1.24e-03
89 -3.03e-02 6.21e-01 9.40e-02 -2.16e-01 -1.35e-01 -5.74e-01 -5.54e-01 -1.072.116 1.49e-01
116 -3.80e-01 2.19e-01 1.46e-01 -9.28e-02 1.66e-02 -2.76e-01 -1.29e-01 -0.739327 7.59e-02
130 6.89e-01 -3.96e-01 4.58e-01 -3.53e-01 -4.22e-01 -6.54e-02 -4.62e-01 0.914840 1.12e-01
139 -8.52e-02 -1.01e-01 -1.17e-01 1.10e-01 3.40e-01 1.30e-01 1.04e-01 0.406532 2.29e-02
140 -4.13e-01 -4.73e-01 -7.83e-01 7.51e-01 6.82e-01 1.13e+00 1.08e+00 1.358.875 2.39e-01
145 7.77e-03 1.09e-01 -2.22e-01 1.31e-01 1.18e-01 4.98e-01 4.10e-02 0.680916 6.02e-02

Fonte: Elaboração Própria.



APÊNDICE G

Procedimentos Estatísticos

Nessa etapa iremos desenvolver um modelo estatístico e realizar os testes usuais sobre
os mesmos.

O primeiro passo é analisar os coeficientes de correlação de Pearson1 entre as variá-
veis dependentes que compõem a nossa base de dados a fim de entender um pouco como
elas se comportam. Nessa análise também será verificada a existência de multicolinea-
ridade entre as variáveis, o que resultaria na obtenção de estimativas imprecisas e com
elevada variância ou, no caso extremo, na impossibilidade de obtermos as estimativas
caso haja multicolinearidade exata. Podemos considerar a existência de multicolinea-
ridade caso o índice de correlação seja maior que 0,6 entre as variáveis dependentes, e
multicolinearidade quase exata caso o índice exceda 0,8.

Como é de nosso interesse que o(s) modelo(s) escolhido(s) tenha(m) um grande
poder explicativo sobre nossa variável de interesse, diga-se, o valor de fechamento do
leilão, utilizamos os coeficientes de correlação como um indicativo de quais variáveis
podem ter, individualmente, um poder explicativo alto sobre o Lance. Percebe-se que
as variáveis apresentam tanto correlação positiva quanto negativa com nossa variável de
interesse, porém a variável INVEST, que representa o investimento estimado é a que
apresenta uma maior correlação com o Lance vencedor, além dela a extensão da linha
Ext e o número de inscritos Num.Ins também apresentam correlação alta.

A tabela com os coeficientes de correlação de Pearson pode ser encontrada no
anexoA, nela pode-se verificar que em geral a correlação entre as variáveis é baixa, não
excedendo 0,6. Por outro lado em alguns casos esse índice pode ser considerado alto,
isso ocorre entre as variáveis Trib e Invest (0.8401), Ext e Invest (0.7291), Cons.Real

1O coeficiente de correlação de Pearson entre x1 e x2 é dado por

ρ =
cov(x1,x2)√

var(x1)var(x2)
.
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e Cons.Ins (0.8302), Conc.Real e Num.Ins (0.6078). A solução para evitar que haja
multicolinearidade no nosso modelo será não utilizar ao mesmo tempo como variáveis
dependentes aquelas que apresentam alta correlação entre si. Nos dois últimos casos isso
não será um problema visto que como as variáveis são representações da concorrência,
antes do início do leilão (Inscritos) e durante o leilão (Real), não seriam utilizadas si-
multaneamente além de esse alto valor já ser esperado. Para os outros casos testaremos
modelos que utilizem as variáveis, porém uma por vez.

As maneiras mais comuns de detectar multicolinearidade são análise dos coeficien-
tes de correlação e o número condição (NC). No entanto, Gujarati (2006) lembra que
um alto coeficiente de correlação entre variáveis é uma condição suficiente, mas não ne-
cessária para existência de multicolinearidade quase exata. Assim, usaremos o método
do número condição para verificar a existência de multicolinearidade. Porém, para isso
precisamos selecionar o modelo que usaremos e, portanto, esse teste será realizado mais
a frente.

Por outro lado as demais variáveis não apresentam uma correlação alta, e assim,
não temos uma indicação de quais variáveis devem compor nosso modelo, dessa forma
adicionaremos diferentes variáveis para compor nossos modelos e utilizaremos os se-
guintes critérios para a escolha do modelo com maior poder explicativo: coeficiente de
determinação ajustado (R̄2), e os critérios de informação de Akaike e Schwarz, AIC e
BIC, respectivamente.

O R̄2 é dado pela equação R̄2 = 1− SSE/(T−K)
SST/(T−1) em que SSE é a soma dos quadrados

dos resíduos e SST é soma dos quadrados totais, T é o tamanho da amostra e K é o
número de variáveis dependentes. A principal vantagem do coeficiente de determinação
ajustado em relação ao R̄2 é que ele penaliza a adição de regressores no modelo. O
melhor modelo é aquele com maior R̄2.

O AIC é o critério de informação de Akaike proposto no trabalho Akaike (1974). A
estatística referente é dada por AIC = log SSE

T + 2K
T .

O outro critério de seleção é o BIC, critério de informação bayesiano, proposto por
Schwarz (1978) sendo BIC = log SSE

T + K
T logT .

A escolha deve ser feita para aquele modelo que apresentar menores valores para os
AIC e BIC. Vale lembrar que o BIC costuma selecionar modelos mais parcimoniosos,
ou seja, com menos regressores.
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Os modelos e seus respectivos critérios de seleção podem ser encontrados na TabelaG.1.
Note que os modelos que utilizam a variável Invest são os que apresentam os melho-
res critérios de seleção e, além disso, os modelos 2 e 3 são os dois melhores, sendo o
modelo 2 o melhor segundo o critério do R̄2 e o segundo melhor segundo os critérios
AIC e BIC, e o modelo 3, o melhor segundo os critérios AIC e BIC e o terceiro melhor
segundo o critério R̄2.

Tabela G.1 Critérios de seleção dos modelos

Modelo Dummies de Região + Regressores R̄2 AIC BIC

1 invest + sub + num.ins + cons.real + est.real 0.9341 5049.229 5081.973
2 invest + sub + num.ins + cons + est 0.9356 5045.887 5078.631
3 invest + sub + num.ins 0.9349 5045.698 5072.489
4 invest + sub + num.ins + cons + est + cons.real + est.real 0.9351 5048.853 5087.551
5 ext + sub + num.ins + trib + cons.real + est.real 0.8578 5161.787 5197.508
6 ext + sub + num.ins + trib + cons.real 0.8554 5163.292 5196.036
7 ext + sub + num.ins + trib + est.real 0.857 5161.666 5194.41
8 ext + sub + num.ins + trib 0.8529 5164.778 5194.546

Fonte: Elaboração própria

Os dois melhores modelos selecionados porém, se diferenciam apenas devido a pre-
sença das variáveis Dummies Cons e Est no modelo 2. Dessa forma, testaremos o poder
explicativo de um novo modelo considerando uma variável dummy de interação entre
as variáveis Cons e Est. Uma variável dummy adicionada ao modelo como mais um re-
gressor capta o efeito daquela característica sobre o intercepto da linha de regressão. Já
uma dummy de interação capta o efeito de determinada característica sobre a inclinação
da linha de regressão. Para diferenciar os novos modelos dos modelos originais adici-
onaremos ".1"ao número do modelo original. Além disso, também consta na tabela os
testes dos modelos 2 e 3 sem o intercepto, constituindo os modelos 9 e 10. A TabelaG.2
apresenta os resultados dos critérios para os novos modelo testados.

Na análise dos resultados da TabelaG.2 nota-se que a introdução da variável de in-
teração Cons&Est não conduziu à uma melhora dos critérios de seleção, dessa forma
continuamos com os modelos 2 e 3. Porém, a retirada dos interceptos, representada
pelos modelos 9 e 10, conduziu à uma melhora dos critérios nos levando a selecionar os
dois novos modelos. Como nosso intuito é o de escolher apenas um modelo, seleciona-
mos o modelo 10 como o de melhor poder explicativo, visto que pelo critério AIC há
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Tabela G.2 Critérios de seleção dos modelos com dummy de interação

Modelo Regressores R̄2 AIC BIC

2 invest + sub + num.ins + sul + se + ne + co.no + cons + est 0.9356 5045.887 5078.631
3 invest + sub + num.ins + sul + se + ne + co.no 0.9349 5045.698 5072.489

3.1 Modelo 3 + Cons&Est 0.9346 5047.246 5077.014
9 Modelo 2 - intercepto - 5044.424 5074.192

10 Modelo 3 - intercepto - 5044.839 5068.653
Fonte: Elaboração própria

uma pequena diferença entre o modelo 9 e 10, e considerando o BIC há uma indicação
mais forte para a adoção do modelo 102.

Após a escolha do modelo 10 verificaremos se a hipótese de normalidade do erro do
modelo. Caso a hipótese seja verdadeira, será possível realizar testes de significância e
estimações intervalar. Incialmente realizamos uma análise visual através do histograma
dos resíduos, o qual é apresentado na figuraG.1. Visualmente não é possível ter certeza
sobre a validade da hipótese de normalidade, dessa forma, para tornar a análise mais
rigorosa, realizaremos o teste de normalidade proposto por Bera e Jarque (1982); Jarque
e Bera (1987) sobre os resíduos do modelo.

O teste de normalidade de Bera-Jarque consiste em testar as seguintes hipóteses:

H0 : Normalidade vs.H1 : Não-normalidade na família de Pearson.

Para tanto, utiliza-se a estatística de teste

BJ = T

(
ˆassimetria2

6
+

ˆexcessodecurtose
2

24

)
.

O problema desse teste é que a distribuição de BJ sob H0 é desconhecida. Assim é
usado um teste aproximado em que, sob H0, BJ tende para uma distribuição χ2. Logo,
rejeitamos a hipotese nula se

BJ > χ
2
1−α,2

, em que α é a probabilidade do erro do tipo I ocorrer.

2Vale ressaltar que nessa comparação o critério de maior R̄2 não pode ser utilizado visto que os mo-
delos não utilizam intercepto.
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Como resultado do teste de normalidade obtemos a estatística BJ = 80.5842, o qual
excede o valor crítico igual a 5,99 para um nível de confiança de 95%. Dessa forma,
não devemos considerar que o resíduo segue uma distribuição normal. Para corrigir o
problema de não-normalidade dos erros um dos procedimentos disponíveis na literatura
e comumente usado é a transformação de Box-Cox proposta por Box e Cox (1964). O
método consiste em transformar a variável resposta da seguinte maneira:

y∗ =
yλ −1

λ

, em que y é a variável resposta. O valor de λ é encontrado a partir da maximização da
função de log-verossimilhança. Quando λ = 0 usa-se y = log(y).

Figura G.1 Histograma dos resíduos do modelo 10

A principal vantagem desse método é que essa transformação reduz desvios das
suposições de homocedasticidade e normalidade dos erros. A. Uma desvantagem é que a
transformação deve ser usada para valores positivos da variável resposta, porém esse não
é um problema já que os valores dos Lances são positivos. Utilizarmos a transformação
de Box-Cox sobre a variável Lance e estimamos o modelo 11, para tanto utilizou-se
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o λ = 0,7070. Para o modelo 11 realizamos o teste de Jarque-Bera para verificar a
normalidade dos erros e obtivemos a estatística BJ = 71.41 ainda muito acima do valor
crítico, rejeitando a hipótese de normalidade dos resíduos com 95% de confiança3.

Uma estratégia alternativa é observar a presença de observações atípicas no modelo.
Chamamos esse pontos destoantes de outliers. O problema gerado pela presença dos
outliers é que são observações que atraem a média do modelo fazendo com que o resíduo
não seja um bom indicador da magnitude do erro. Usamos três medidas para identificar
esses pontos atípicos: D f betas, D f f its e a distância de Cook.

A ideia do D f beta é encontrar a diferença entre o estimador de β j com e sem a
observação atípica. Além disso, essa distância é padronizada pelo desvio padrão do
estimador. Assim, temos que a estatística que mostra o D f beta da observação t com
relação ao regressor j é dada por:

D f beta jt =
c jte∗t√

a jt(1−ht)

, em que c jt é o elemento ( j, t) da matriz (X ′X)−1,ht é o t-ésimo elemento da diagonal
da matriz Ĥ = X(X ′X)−1X ′ e e∗t é o resíduo estudentizado4. Além disso, xt é a t-ésima
coluna de X . A regra para identificar outliers diz que a t-ésima observação é atípica em
relação ao regressor j se o valor absoluto de D f beta for maior que 2/

√
T .

O D f f it tem ideia semelhante, no entanto, ao invés de avaliar a diferença no es-
timador, é avaliada a diferença do ajuste padronizado pelo desvio padrão da resposta
estimada. A estatísitca usada é dada por:

D f f it =

√
ht

1−ht
e∗t

.
3Também foi testado o caso de λ = 0, ou seja, utilizando o Log do Lance porém obtemos BJ = 105.42,

rejeitando a hipótese de normalidade.
4O resíduo estudentizado é dado por:

e∗t =
yt − x

′
tb(t)

σ̂(t)
√

1+ x′t [x(t)′x(t)]−1xt

.
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A observação será atípica se |D f f it|> 2/
√

K/T .
A distância de Cook é dada por:

Ct =
e2

t
σ̂2K

ht

(1−ht)2

,
em que uma observação é um outlier se Ct > 8/(T −2K).
As tabelas que apresentam os resultados das medidas de outliers para os modelos

10 e 11 encontram-se no anexoF. Para o modelo 10 foram identificadas 12 observações
consideradas como outliers enquanto que para o modelo 11, 13 observações tiveram tal
classificação. O próximo passo então é retirar essas observações destoantes e calcular-
mos a estatística BJ, testando a hipótese de normalidade do resíduo.

Para o modelo 10 obtemos BJ = 12.20 rejeitando a hipótese de normalidade dos
erros. Por outro lado, para o modelo 11, considerando a nova base de dados, obtemos
BJ = 6,34, dessa forma, não rejeitamos a hipótese de normalidade dos erros com 97,5%
de confiança, cujo valor crítico χ2

2,5%,2 = 7,378.
O próximo passo é verificar se a forma funcional do nosso modelo está corretamente

especificada. Com esse intuito utilizaremos dois testes: O Reset e Arco-íris. O teste Re-
set foi proposto por Ramsey (1969) e busca responder se o modelo testado está bem
especificado quanto a linearidade dos regressores. A ideia consiste em adicionar um ve-
tor de variáveis Z ao modelo de regressão e testar se o vetor de parâmetros γ relacionado
a essas variáveis é diferente de zero. Logo, temos o seguinte modelo de regressão:

y = Xβ +Zγ + ε

,e as hipóteses são as seguintes:

H0 : γ = 0Vs.H1 : γ 6= 0

.Usamos a estatística F para realizar o teste.
Já o teste do Arco-Íris foi proposto por Utts (1982) e tem por ideia o fato de que se

o modelo correto for linear, dois ajustes - um com metade da amostra e outro com todos
os dados - terão coeficientes semelhantes. Caso não seja linear, os coeficientes serão
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diferentes. Como resultado dos teste de especificação, o Reset indica que o modelo não
está corretamente especificado, sendo necessária a adição de regressores com segunda
ou terceira potência. O Teste Arco-Íris, por outro lado indica não rejeita a hipótese de
que o modelo esteja correto. Como os testes tiveram resultados opostos, testaremos
uma especificação tomando o quadrado da variável Invest. Esta nova especificação será
chamada de modelo 12.

Para identificar se a nova forma funcional explica melhor a nossa variável de in-
teresse, iremos comparar os modelos 11 e 12 e utilizaremos os critérios já utilizados
anteriormente, AIC e BIC. Os resultados dos critérios AIC e BIC indicam que o modelo
11 explica melhor a variação do Lance vencedor, dessa forma, descartamos o modelo
12. A TabelaG.3 apresenta os resultados dos critérios AIC e BIC para comparação dos
modelos 11 e 12.

Tabela G.3 Critérios de seleção dos modelos 11 e 12

Modelo AIC BIC

11 3310,96 3333,97
12 3494,65 3517,71

Fonte: Elaboração Própria

Outra questão a ser analisada a realização de teste de heterocedasticidade dos erros.
A não presença de homocedasticidade faz com que os erros do modelo tenham variân-
cias inflacionadas tornando os testes t e F imprecisos, apesar disso, os estimadores de
MQO são não-viesados e consistentes, apesar da perda de eficiência. Usaremos dois
testes para testar a presença de heteroscedaticidade: o teste de Breusch-Pagan-Godfrey
e o teste de Koenker.

O teste de Breusch-Pagan-Godfrey tem como referências os trabalhos de Breusch e
Pagan (1979) e Godfrey (1978). Primeiro deve-se modelar a variância a partir de uma
função cedástica h contínua e duas vezes diferenciável:

σ
2
t = h(θ1 +θ2zt2 + . . .+θszts),

em que os z’s são as variáveis que afetam a variância. Assim o teste de homocedastici-
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dade consiste em testar:

H0 : θ2 = . . .= θs = 0 vs. H1 : Não H0.

Construímos mt = e2
t − σ̃2 em que σ̃2 é o estimador de máxima verossimilhança da

variância. Sendo m o vetor (T × 1) dessa variáveis construídas e Z a matriz (T × S)

de variáveis que explicam o comportamento da variância. Ajustamos uma regressão
auxiliar de m sobre Z e extraímos a soma dos quadrados explicados da regressão (SSRa).
A estatística de Breusch-Pagan-Godfrey é dada por:

LMBP =
SSRa

2
.

Sob H0 esta estatística tem distribuição assintótica χ2
s−1. Portanto, rejeitamos H0 se

LMBP > χ2
1−α,s−1.

As vantagens do teste de Breusch-Pagan-Godfrey são: (i) é um teste geral, pois vale
para qualquer h; (ii) não precisa de S5. Porém, o teste tem a desvantagem de ser um
teste aproximado. Além disso, sem normalidade, o teste apresenta baixo poder. Para
reverter esse problema Koenker (1981) sugeriu usar a seguinte estatística de teste:

LMK = T ×R2
a,

em que R2
a é o R2 da regressão auxiliar de m sobre Z. Mesmo sem normalidade e sob H0,

LMK tende para uma distribuição χ2
s−1 quando T tende para infinito. Logo, rejeitamos

H0 se LMK > χ2
1−α,s−1. Dessa forma, o teste de Koenker é muito mais poderoso do

que o Breusch-Pagan-Godfrey na ausência de normalidade. No entanto, na presença de
normalidade, os testes se assemelham e, portanto, esperamos resultados iguais dos dois
testes.

Os resultados tanto do teste de Breusch-Pagan-Godfrey e quanto do de Koenker
apontam a existência de heteroscedasticidade no modelo 11. A estatística LMBP é igual
18.86, enquanto a LMK = 13.74 sendo o valor crítico igual a χ2

0,95,7 = 12,59. A solução
para esse problema tem origem na no trabalho de White (1980) que propôs uma matriz
de covariância capaz de eliminar os efeitos da heteroscedasticidade. Tal matriz ficou
conhecida como a matriz de White ou HC0. Após essa primeira solução proposta por
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White algumas outras matriz foram propostas, porém, antes de chegar à solução iremos
realizar mais um procedimento.

Como os dados utilizados do nosso estudo são de leilões realizados durante anos,
os erros do nosso modelo podem sofrer de auto correlação. Dessa forma, realizamos
o teste de Breusch-Godfrey, também conhecido como teste BG para tentar identificar a
existência de auto correlação. A hipótese núla a ser testada é a seguinte:

h0 : ρ1 = ρ2 = . . .= ρp = 0

, onde ρ é a ordem da correlação. Ou seja, sob H0 não há correlação serial de qualquer
ordem. Se o valor BG calculado for superior ao valor crítico ao nível de significância
escolhido e com ρ graus de liberdade, rejeitamos a hipótese nula, e consideramos que
ao menos um ρ é estatisticamente diferente de zero.

No teste realizado para nosso modelo encontramos BG = 26.29 diante de χ2
95% =

3932x10−8 com 1 grau de liberdade. Para o caso de correlação de segunda ordem,
obtemos BG = 31.08 contra um χ2

95% = 0,102 com 2 graus de liberdade. Dessa forma,
rejeitamos a hipótese nula e acreditamos que ao menos um ρ é estatisticamente diferente
de zero.

Tendo em vista a existência de heterocedasticidade e auto correlação utilizaremos o
procedimento de Newey-West que gera uma matriz consiste com heterocedasticidade e
auto correlação, o qual se utiliza a matriz de White. Com a aplicação de matrizes de
covarância consistentes não é necessária a preocupação com a heteroscedasticidade nos
dados e, pela utilização dessas matrizes, somo levados ao uso de teste quasi-t.

Como pode ser visto na Tabela G.4 a única variável cujo coeficiente não é signifi-
cante é Sub, que representa o número de subestações inclusas no projeto. Dessa forma,
um novo modelo foi estimado, retirando-se a variável Sub, o qual chamamos de Modelo
13.

Os resultados do novo modelo foram satisfatórios no sentindo de obtermos todos os
coeficientes estimados significativos. Com exceção da variável Num.ins cujo coeficiente
mostra-se estatisticamente diferente de zero ao nível de significância de 1%, todos os
coeficientes mostraram-se significantes a níveis inferiores a 1%. Como era esperado
o número de inscritos apresentou um coeficiente negativo, indicando que um aumento
do número de inscritos para o lote conduz a uma redução do lance de fechamento.
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Tabela G.4 Resultados do modelo 11

Variável Estimativa Desvio Padrão Valor t Valor p

invest 1,3664 0,0413 33.0438 < 2.2e-16 ***
sub -11.149,0 9.346,4 -1.1929 0.2351691
num.ins -6.687,8 1.909,6 -3.5022 0.0006407 ***
sul 165.620,0 26.987,0 6.1370 1.025e-08 ***
se 126.740,0 22.765,0 5.5674 1.507e-07 ***
ne 109.350,0 19.147,0 5.7111 7.747e-08 ***
co.no 150.180,0 23.742,0 6.3255 4.095e-09 ***

Níveis de signif.

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Fonte: Elaboração Própria.

Além disso, as Dummies de localização também podem ser consideradas importantes na
determinação do valor de fechamento do leilão. Por fim, podemos considerar a variável
Invest a mais importante para a determinação do lance vencedor, esse resultado pode
ser inferido do valor p, cuja probabilidade é consideravelmente baixa. As estimativas,
desvio padrão, Valor t e Valor p do modelo 13 podem ser vistos na TabelaG.5.

Tabela G.5 Resultados do modelo 13

Variável Estimativa Desvio Padrão Valor t Valor p

invest 0,67506 0,0217 31.0388 < 2.2e-16 ***
num.ins -2957,3 1.035,6 -2.8557 0.005024 **
sul 88.224 13.450,0 6.5592 1.263e-09 ***
se 66.996 11.190,0 5.9871 2.075e-08 ***
ne 57.850 8.592,9 6.7322 5.293e-10 ***
co.no 77.167 12.347,0 6.2498 5.826e-09 ***

Níveis de signif.

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Fonte: Elaboração Própria.


