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Mensagem da Administração

Prezados Acionistas,
Em 2016, a Paranaíba Transmissora de Energia S.A. (“PTE”) concluiu a construção do
empreendimento objeto do contrato de concessão Aneel nº 007/2013. Este projeto era de suma
importância para o setor elétrico brasileiro pois permitiria o escoamento de parte da energia a
ser gerada pela UHE Belo Monte para as regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste do país.
Porém, em função da paralisação das obras referentes aos contratos de concessão de
responsabilidade da Abengoa, o abastecimento de energia da região nordeste estava
comprometido, impactando diretamente o desenvolvimento econômico e social da região.
Diante deste cenário, a Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) autorizou a PTE, em
setembro de 2016, a realizar um reforço em suas instalações na subestação de Barreiras II de
forma a permitir que ela se tornasse operacional de forma provisória, garantindo assim o
fornecimento na região e ampliando a importância deste projeto. A construção do mencionado
reforço foi finalizada em dezembro de 2016, com três meses de antecedência em relação ao
prazo estipulado pela agência reguladora, e garante um acréscimo de RAP de R$ 864 mil reais.
A conclusão do projeto Paranaíba acrescenta 953 km de linhas de transmissão ao Sistema
Interligado Nacional (“SIN”), além de proporcionar aos acionistas um acréscimo de RAP da
ordem de R$ 132 milhões de reais.
Destaca-se ainda que a estruturação financeira do empreendimento encontra-se equacionada,
contando com aporte dos acionistas, financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social e emissão de debêntures de infraestrutura de longo prazo. Os investimentos
totais do projeto estão estimados em aproximadamente R$ 1,073 bilhão de reais, em linha com
o plano de negócios inicial da Companhia e permitindo que a taxa interna de retorno seja muito
próxima da prevista no momento do leilão.
Por fim, com os principais riscos inerentes a este tipo de projeto mitigados, como por exemplo
a constituição de faixa de servidão, administração de obras, orçamento, funding e licenciamento
ambiental, a Companhia inicia neste ano de 2017 uma nova fase, visando atender requisitos de
qualidade e indicadores financeiros robustos que permitam garantir estabilidade operacional ao
SIN e maximizar a distribuição de dividendos aos acionistas.
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Sumário Executivo
O Consórcio Paranaíba, formado pelos acionistas controladores State Grid Brazil Holding, Furnas
Centrais Elétricas S.A. e Copel Geração e Transmissão S.A., foi o vencedor do Lote G do Leilão de
Transmissão nº 007/2012, que corresponde à Linha de Transmissão 500kV Barreiras II – Rio das
Éguas – Luziânia – Pirapora 2, concebida para ser a solução estrutural de mínimo custo global
para permitir o aumento de intercâmbio energético entre as Regiões Norte/Nordeste e
Sudeste/Centro-Oeste, dando origem à Paranaíba Transmissora de Energia S.A.

A PTE firmou o contrato de concessão com a ANEEL em 02 de maio de 2013. O prazo para
implantação do empreendimento é de 3 anos, com entrada em operação comercial prevista
para 02 de maio de 2016 e fim da concessão previsto para 02 de maio de 2043.
A implementação do Projeto tem como finalidade realizar reforço estrutural da interligação
Nordeste-Sudeste para permitir o aumento da exportação de energia das regiões Norte e
Nordeste para a região Sudeste. O Projeto consiste na construção dos 953 km de linha de
transmissão em 500 kV. O empreendimento é composto pelas seguintes instalações nos estados
da Bahia, Goiás e Minas Gerais:




Linha de Transmissão Barreiras II (BA) – Rio das Éguas (BA), em 500 kV, circuito simples, com
extensão de 239 km;
Linha de Transmissão Rio das Éguas (BA) – Luziânia (GO), em 500 kV, circuito simples, com
extensão de 368 km;
Linha de Transmissão Luziânia (GO) – Pirapora 2 (MG), em 500 kV, circuito simples, com
extensão de 346 km;
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Equipamentos de compensação reativa e respectivas conexões, entradas de linha,
interligações de barras, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações
necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle,
telecomunicação, administração e apoio.

Destaques 2016
Durante o ano de 2016, a PTE manteve o quadro de colaboradores responsável pela implantação
do projeto, encerrando o exercício com 14 colaboradores, 4 diretores, 4 conselheiros fiscais e 4
conselheiros de administração. Este quadro se mostrou suficiente para coordenar a implantação
do projeto em conjunto com os prestadores de serviços contratados sob o regime de empreitada
integral na modalidade EPC preço global (engineering, procurement and construction).
Sob gestão da Diretoria Administrativa e de Meio Ambiente, a PTE atuou fortemente na
liberação da faixa de servidão do empreendimento de forma a garantir um avanço contínuo das
obras, trabalhando de forma transparente, amigável e responsável junto aos proprietários de
terras. Como consequência, atingiu 100% de áreas liberadas para construção no mês de maio.
Sob gestão da Diretoria Técnica, a PTE iniciou o ano muito otimista com o avanço das obras.
Assim, visando as fases de comissionamento e início da operação comercial, conduziu processo
concorrencial para contratação de empresa prestadora de serviços de Operação e Manutenção.
A Serra da Mesa Transmissora de Energia S.A., controlada integral da acionista SGBH, venceu o
processo concorrencial por apresentar qualificação técnica e melhor preço. Atualmente, a Serra
da Mesa executa serviços similares para quatorze empresas atualmente em operação comercial,
compreendendo seis mil quilômetros de linhas de transmissão em tensões desde 138 kV até 500
kV e quarenta e seis subestações, vinte das quais próprias. Esta conclusão também foi obtida
pela Fitch Ratings, agência responsável pela atribuição de rating da segunda emissão de
debêntures da Companhia. Segundo relatório desta agência, “os valores de O&M são
considerados compatíveis com os do mercado, por meio de uma análise comparativa com outros
projetos de transmissão no Brasil”.
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Do ponto de vista construtivo, o grande destaque foi a conclusão da construção e energização
do trecho G3 no mês de maio, dentro do prazo estabelecido no contrato de concessão. A
construção dos demais trechos foi sendo concluída ao longo do exercício em função de fatores
não gerenciáveis e que exigiram muito empenho da Companhia, como por exemplo dificuldades
financeiras de algumas empreiteiras contratadas para realização das obras, solicitação por parte
do Ibama para adoção de técnicas artesanais de construção em áreas de veredas e a não
construção da subestação de Barreiras II por parte da Abengoa. Mesmo diante deste cenário, a
PTE concluiu a construção e energização do trecho G2 no mês de julho e construção do trecho
G1 no mês de novembro.
Entretanto, mesmo após a conclusão da construção do trecho G1, havia ainda um enorme
problema do ponto de vista social uma vez que, após a suspensão das obras pela Abengoa na
subestação de Barreiras II, o referido trecho deveria permanecer desligado. Isto não impactaria
o desempenho financeiro da PTE, uma vez que a receita é reconhecida pela disponibilidade da
linha e não pela utilização. Porém, sabia-se que a demanda por energia principalmente na região
sudoeste do estado da Bahia não poderia ser atendida.
Diante deste cenário, no dia 06/09/2016 a ANEEL autorizou a Paranaíba Transmissora de Energia
S.A. a realizar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, de forma a
possibilitar a operação parcial da SE Barreiras II por meio das acessantes Paranaíba e São Pedro
Transmissora. Esta configuração permitiria a transmissão de energia em configuração oposta à
inicialmente planejada, da região centro-oeste para a região nordeste, e em um prazo
suficientemente menor do que o necessário para resolução da situação dos ativos da Abengoa.
A PTE concluiu a construção deste reforço em dezembro de 2016, três meses antes do prazo
delimitado pela Aneel. O quadro abaixo apresenta as condições estabelecidas a preços de junho
de 2016.
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A Companhia destaca ainda o sucesso na utilização de tecnologia inovadora nos trechos G1 e
G2, nunca utilizada anteriormente, com a adoção de 6 (seis) subcondutores por fase com feixe
expandido, enquanto o trecho G3 adota a configuração de 4 (quatro) subcondutores por fase
com espaçamento usual entre subcondutores. Essa inovação permite um aumento na
capacidade de transporte de energia de cerca de 70% no mesmo nível de tensão de 500 kV, sem
aumento significativo no custo por km em relação a outros projetos similares que não adotaram
tal tecnologia. Outro ponto de destaque, haja vista o fato do projeto Paranaíba caracterizar-se
por ser a primeira linha em operação no mundo com esta tecnologia, é o índice médio de
indisponibilidade das LTs por volta de 0,24% em 2016, percentual bem inferior à meta da
Companhia de 0,50% e à média de 0,79% apurada no SIN, corroborando o compromisso da PTE
com a qualidade na construção.
Outro marco fundamental do projeto foi a atuação em conjunto das Diretorias Técnica e de
Administração e Meio Ambiente para obtenção da Licença de Operação do empreendimento.
Além do cumprimento das condicionantes da Licença de Instalação e da execução do Projeto
Básico Ambiental (“PBA”), a PTE obteve em janeiro de 2017 a Licença de Operação do trecho
G3, garantindo assim o início da operação comercial. A Licença de Operação dos trechos G1 e
G2 foi emitida na primeira semana de abril, permitindo assim o reconhecimento de receitas pelo
ONS para 100% do projeto e concluindo a implantação do empreendimento.
Sob gestão da Diretoria Financeira, a PTE garantiu o recebimento de 100% dos recursos oriundos
do contrato de financiamento firmado junto ao BNDES, no montante total de R$ 603 milhões. A
última liberação ocorreu no mês de agosto no valor aproximado de R$ 16 milhões. Esta gestão
das liberações efetuadas pelo BNDES, somada aos aportes realizados pelos acionistas e da
gestão ativa do fluxo de caixa permitiu a manutenção do bom andamento das obras, mesmo em
cenários mais adversos.
Outro destaque foi a estruturação da emissão de debêntures de infraestrutura com esforços
restritos de distribuição, conforme Instrução CVM nº 476. Durante o processo de roadshow,
conduzido em janeiro de 2017, ficou clara a percepção de valor do projeto pelos investidores
haja vista que os principais riscos já haviam sido mitigados. Com valor de R$ 120 milhões, a
emissão obteve rating AA+ emitido pela Fitch Ratings e demanda dos investidores acima de 4
vezes o valor da emissão, o que é difícil de observar em emissões similares mesmo em
companhias high grades.
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O orçamento real do projeto também merece atenção especial pois apresenta variação
estimada em torno de 2,5% em relação ao orçamento inicialmente projetado, mesmo
considerando variação cambial na compra de cabos condutores. Novamente, a gestão da
Companhia teve papel fundamental, como por exemplo ao decidir pela compra a preços fixos e
irreajustáveis de parte do fornecimento, transferindo para o fornecedor a responsabilidade pela
contratação de operações de hedge, nas negociações de constituição de faixa de servidão com
economia em torno de 47% do orçamento para este item, e por fim na administração do obra
como um todo pois este desvio considera inclusive estimativa de claims finais apresentados
pelos construtores, em processo de auditoria por renomada consultoria externa.

Desempenho Econômico Financeiro

A Companhia apresenta a seguir os principais indicadores econômico-financeiros referentes ao
exercício de 2016:
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A redução da receita de construção reflete o estágio atual do empreendimento, com a redução
gradual dos investimentos em virtude da proximidade da conclusão das obras. Por outro lado,
torna-se evidente o avanço das receitas de remuneração sobre ativos de concessão e de
operação e manutenção, sendo a primeira o reconhecimento da rentabilidade dos ativos
financeiros vinculados à concessão e a segunda relacionada à remuneração dos custos de
operação e manutenção pelo início do recebimento da receita anual permitida. A expectativa
para o exercício de 2017 é de nova redução significativa na receita de construção em virtude do
reconhecimento de saldo residual dos contratos relacionados à construção, e avanço das
receitas de remuneração sobre ativos de concessão pelo avanço do saldo do ativo financeiro
sem variação significativa na taxa de retorno, bem como da receita de operação e manutenção
em virtude da entrada em operação de 100% do projeto a partir de abril.

Outra consequência imediata devido ao reconhecimento de RAP é o aumento no EBITDA , o que
permitirá que a Companhia atinja, ao final do exercício de 2017 e em função do início da
operação comercial plena, índice de endividamento em torno de 7, adequado para este tipo e
momento do projeto.

Investimentos
A PTE encerrou o exercício de 2016 com um investimento total de R$ 197,4 milhões,
exclusivamente na implantação do projeto. Abaixo, a Companhia apresenta a evolução dos
investimentos desde o início do projeto:

Investimento
(R$ milhões)
Realizado

A realizar

43,7
-

43,7

197,4

500,2
1.029,0

276,8
54,6
2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL
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Endividamento
Em dezembro de 2016, a dívida bruta da PTE era constituída basicamente pelo financiamento
de longo prazo concedido pelo BNDES no valor de R$ 607.639 mil reais, frente a R$ 548.010 em
2015. O perfil de endividamento da Paranaíba contava com 8% da dívida contabilizado no curto
prazo e 92% no longo prazo. Esta variação se deve em função das captações obtidas junto ao
BNDES no período, acréscimo de juros remuneratórios e amortizações do principal e juros da
dívida. Abaixo, a Companhia apresenta a evolução do endividamento, bem como sua segregação
entre curto e longo prazo e o cronograma de vencimento da dívida para os próximos cinco anos:

Evolução da Dívida
(R$ mil)
607.639
3.051

548.010

536.422

11.588
Dívida Bruta
Dez/15

561.700

604.588
496.416

45.939
Dívida Bruta
Dez/16

Disponibilidades
Dez/16

Longo Prazo

Dívida Líquida
Dez/16

Dívida Líquida
Dez/15

Curto Prazo
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Cronograma de Vencimento da Dívida
(R$ mil)

48.021

46.583

44.920

43.005

40.809

29.802

27.362

30.070

33.047

36.319

2017

2018

2019

2020

2021

Principal

Juros

Destinação do Lucro Líquido de 2016
O estatuto social da Companhia prevê a distribuição de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado
na forma da lei como dividendo mínimo obrigatório. Considerando que o projeto começou a ser
finalizado desde maio de 2016, com reconhecimento parcial de receita operacional, a
Companhia não atingiu índice mínimo de cobertura do serviço da dívida de 1,2, estando assim
impedida contratualmente de distribuir aos acionistas dividendos acima do mínimo legal. Assim,
esta Diretoria propõe a destinação do lucro líquido da seguinte forma:




Retenção de 5% (cinco por cento) do lucro líquido, correspondente a R$ 2.622 mil, para
constituição de Reserva Legal;
Retenção de 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido ajustado na forma da lei,
correspondente a R$ 37.363 mil, para constituição de Reserva de Lucros Retidos;
Distribuição de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado na forma da lei, no
valor de R$ 12.454 mil, aos acionistas na forma de dividendos mínimos obrigatórios.
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Perspectivas 2017
O exercício de 2017 iniciou-se de forma especial para a PTE, com a energização do trecho G1 e
do reforço ao longo do mês de janeiro, obtenção da Licença de Operação do G3 em 30 de janeiro
e dos trechos G1 e G2 em 04 de abril e recebimento das debêntures de infraestrutura em 17 de
março, concluindo assim a fase de implantação do empreendimento.
A Companhia inicia agora a fase de operação do projeto adotando medidas para garantir o
atingimento de indicadores de qualidade e desempenho econômico-financeiro estabelecidos
pelos acionistas, alcançando assim o completion financeiro (conceito que engloba a conclusão
física do empreendimento, obtenção das Licenças de Operação, recebimento de RAP e
atingimento de ICSD mínimo de 1,2 em período de 12 meses consecutivos com pagamento
regular das prestações de amortização e juros de dívidas dos contratos de financiamento),
exonerando as garantias corporativas apresentadas pelos acionistas aos financiadores do
projeto e permitindo a máxima distribuição de dividendos.

Por fim, a PTE agradece aos colaboradores, fornecedores, acionistas, financiadores e órgãos
reguladores pela dedicação irrestrita ao projeto Paranaíba.
A administração.
Rio de Janeiro, 05 de abril de 2017.

Elton Keishi Hiruma
Diretor Financeiro

João Batista Guimarães Ferreira da Silva
Diretor Técnico

Xiaochun Wang
Diretor Presidente

Jingfu Shang
Diretor Administrativo e de Meio Ambiente
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