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NESTA EDIÇÃO EQUIPE 

O Editorial do Mês discute o novo modelo 
institucional do setor elétrico e o leilão de energia 
nova que será realizado em dezembro de 2005.  

No primeiro artigo do mês, Akio Nakamura  
discute as fusões e aquisições da indústria 
petrolífera na segunda metade da década de 90.  

No segundo artigo, Jaime Vélez avalia as 
condições necessárias para a integração elétrica 
na América do Sul. 

No ensaio do mês, Letícia Roxo faz uma 
análise dos vetos players dentro do processo de 
reforma do setor elétrico brasileiro. 

 

 
 

 

As opiniões expressas neste boletim refletem 
tão somente os pontos de vista dos autores dos 
artigos, e não representam o posicionamento das 
instituições envolvidas neste projeto. 
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A realização do leilão de energia nova no 
próximo mês de dezembro constitui mais uma 
etapa da implementação do novo modelo 
institucional do setor elétrico brasileiro. Na medida 
em que envolve diretamente os investimentos 
necessários à expansão do sistema elétrico, este 
será um momento crucial no processo de 
estruturação de uma trajetória sustentável de 
desenvolvimento da infra-estrutura energética que 
o desenvolvimento do país necessita. 

A configuração de uma ambiente institucional 
que propicie a expansão sustentada do setor 
elétrico tem sido um dos grandes desafios da 
política energética brasileira nas duas últimas 
décadas. No entanto, o que se constata é que os 
reveses nesse campo foram muito maiores do que 
os avanços, culminado com os lamentáveis 
acontecimentos que levaram ao racionamento de 
energia elétrica em 2001. Portanto, o próximo 
leilão pode ser encarado como mais uma tentativa 
do país em encontrar uma saída para o impasse 
que já perdura no setor elétrico há décadas; sem a 
qual o desenvolvimento econômico e a melhoria 
das condições de vida da população não têm 
condições de se realizar plenamente. 

A inflexão operada pelo novo modelo 
institucional do setor elétrico foi necessária diante 
do quadro de desorganização econômica, 
financeira e institucional em que se encontrava o 
setor no início de 2003, e, provavelmente, seria 
implementada, independentemente, da natureza 
ideológica do partido político que assumisse o 
poder. As soluções poderiam variar de tom e de 
cor; porém não há como discordar de que algo 
profundo teria que ser feito diante da esbórnia em 
que foi transformado o setor elétrico brasileiro, 
fruto de uma reforma profundamente equivocada 
tanto em termos de concepção quanto de 
implantação. 

Os fracassos anteriores aconselham prudência 
em relação às expectativas associadas ao 
resultado do leilão de dezembro. A questão 
importante aqui é se o setor elétrico brasileiro, 
independentemente das querelas partidárias tão 
em voga atualmente, aprendeu a dura lição das 

últimas décadas, na qual uma combinação 
perversa de conflitos exacerbados com posturas 
políticas irresponsáveis levou a uma 
desestruturação inadmissível em um setor 
estratégico como este. 

Neste sentido, espera-se que o bom senso e a 
responsabilidade presidam as ações dos agentes 
envolvidos neste momento decisivo para o setor 
elétrico brasileiro. Caso contrário, estaremos 
jogando fora mais uma chance de sairmos do 
atoleiro em que chafurdamos há muito tempo. Em 
outras palavras, o país aguarda que o setor 
elétrico brasileiro seja capaz de dar as respostas 
adequadas ao momento em que vivemos, e se 
demonstre à altura dos desafios que são 
colocados pelo desenvolvimento econômico e 
social do país. A dura constatação é de que nas 
últimas décadas isto não ocorreu; portanto, 
aguarda-se que o setor elétrico seja portador de 
boas, e não de más notícias como tem sido do seu 
costume. 

O novo modelo institucional tem duas grandes 
vantagens em relação aos modelos anteriores. Em 
primeiro lugar, ele explicita de forma mais clara os 
problemas do setor. Em segundo lugar, ele 
permite mudanças que não implicam em grandes 
custos institucionais. 

A discussão sobre o preço inicial no leilão de 
energia nova denota a primeira vantagem. A partir 
do momento em que o leilão se dará em torno do 
preço da energia fornecida pelos novos projetos, o 
trade-off entre garantia do suprimento e 
modicidade tarifária se explicita claramente. Nesse 
caso, priorizar um dos objetivos implica em 
sacrificar o outro, e o equilíbrio, embora desejável, 
não é simples de ser alcançado. Os investidores 
reclamam do preço, alegando que a rentabilidade 
definida a partir dele não é atrativa. O Governo, 
por seu turno, argumenta que a aplicação da 
rentabilidade desejada pelos investidores 
implicaria um preço que não seria condizente com 
a modicidade tarifária. Enfim, de um lado, os 
interesses dos investidores que, se atendidos, 
tornariam os investimentos nos novos projetos de 
geração mais atraentes, aumentando a segurança 

Editorial 
 

O  Leilão  de  Energia  Nova  e  a  Consolidação  do  
Novo Modelo  Institucional  do  Setor  Elétrico 
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do abastecimento futuro de energia elétrica; do 
outro lado, os interesses dos consumidores que, 
se atendidos, pagariam menos por essa 
segurança. No limite, duas situações indesejáveis: 
i) investidores muito satisfeitos, investimentos 
realizados, garantia de suprimento e, em 
contrapartida, consumidores inadimplentes, 
conflitos jurídicos com o ministério público, etc.;e,  
ii) consumidores muito satisfeitos, preços baixos, 
modicidade tarifária e, em contrapartida, 
investimentos não realizados e risco de 
desabastecimento. 

Diante desse conflito natural de interesses, 
cabe ao governo realizar a arbitragem, através da 
difícil compatibilização dos dois objetivos da sua 
própria política energética para o setor elétrico. 
Dessa arbitragem irá depender o sucesso do 
leilão. Contudo, não se deve ter ilusão sobre a 
interpretação do que seja o sucesso do resultado 
final do leilão. Sem dúvida, alguns interesses 
serão contemplados e outros serão penalizados, 
com a repercussão sendo fruto da capacidade 
desses interesses articularem as suas 
reclamações na mídia. Afinal, em terras tropicais, 
quem chora mais é justamente quem pode mais. 

Um outro aspecto importante do novo modelo é 
a sua adaptabilidade. Este atributo é muito 
importante na fase de implantação de um novo 
modelo. As mudanças na sistemática dos leilões, 
alterando parâmetros chaves do processo, têm 
permitido um processo de adaptação menos 
custoso em termos político-institucionais. Isto 
significa que adaptações importantes, fruto do 
aprendizado, podem ser realizadas mediante 
recursos administrativos, sem ser necessário 
recorrer a mudanças nas Leis. Isto significa que 
um fracasso do leilão será seguido por um novo 
leilão com parâmetros de preços distintos 
daqueles que fracassaram. É claro que isto tem 
um custo econômico e político; no entanto, deve-
se reconhecer que a existência desse recurso 

introduz um mecanismo de redução de tensões e 
riscos envolvidos em cada leilão. Afinal, sempre é 
possível tentar de novo. 

Assim, no leilão de dezembro, o Governo e os 
investidores farão as suas apostas. O primeiro 
tentando comprar a garantia de suprimento de 
energia ao menor custo possível, e os segundos 
tentando vender essa garantia pelo maior preço 
possível. Nesse sentido, a discussão sobre o risco 
de racionamento no futuro tem um claro papel 
nesse embate. Quanto maior o risco, maior o 
preço da energia que irá atender a demanda no 
futuro; em contraste, quanto menor o risco, menor 
o preço. Situação confortável de abastecimento 
futuro é sinônimo de preços menores para a 
energia dos novos projetos; situação dramática de 
abastecimento futuro é sinônimo de preços 
maiores para a energia dos novos projetos. Assim, 
o risco de racionamento em 2010 passa a ser uma 
variável chave na definição do preço do leilão de 
dezembro, e tanto o Governo quanto os 
investidores, não só sabem perfeitamente disto, 
mas, acima de tudo, jogam com isto. 

Uma parte da verdade sobre a situação atual 
do abastecimento nos anos vindouros já se saberá 
no leilão. Se o Governo estiver blefando, não 
conseguirá comprar os contratos de energia nova 
correspondentes à demanda futura que deve ser 
plenamente atendida; se os investidores estiverem 
blefando, terão que aceitar contratos com taxas de 
rentabilidade que eles consideravam para uso 
externo como inaceitáveis. Enfim, senhores, façam 
o seu jogo, porque a roleta do futuro do setor 
elétrico mais uma vez vai girar. 
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Akio Nakamura¹ 

A ‘onda’ de fusões e aquisições (F&A), 
iniciada na segunda metade da década de 90, 
constitui o mais recente capítulo da longa relação 
entre essas operações e a indústria petrolífera. 
Ela se inicia ainda no final do século XIX, quando 
a Standard Oil realizou uma revolução estrutural 
no setor, pautada, em boa medida, na realização 
de F&A’s. A Standard Oil seria não apenas o caso 
mais emblemático, que influenciaria todo o 
desenvolvimento futuro destas operações, mas 
também o primeiro alvo de uma política antitruste. 

Um século mais tarde, as operações de F&A 
continuam figurando como elementos de 
destaque nas estratégias adotadas pela indústria 
petrolífera. Das dez maiores operações de F&A 
realizadas na década de 90, o setor ocupou, com 
as aquisições da Mobil pela Exxon e da Amoco 
pela BP, respectivamente, a primeira e terceira 
posiçõesi.  

Apesar da sua relevância, praticamente não 
existem trabalhos que avaliem operações de F&A 
realizadas no setor petrolífero; existem, no 
entanto, muitos trabalhos que tratam do 
desempenho de amostras agregadas. Nesses 
casos os resultados são pouco conclusivosii. 

Neste sentido, este artigo pretende avaliar o 
desempenho de uma amostra de F&A realizadas 
por empresas do setor petrolífero, a partir da 
segunda metade da década de 90. Ele se divide 
em quatro seções. Além desta breve introdução, 
o artigo apresentará, na segunda seção, a 
metodologia empregada nos testes; os resultados 
obtidos serão objeto da terceira seção; por fim, 
serão apresentadas as considerações finais.   

Metodologia 

Para fins deste artigo, cabe apresentar alguns 
dos princípios que nortearam a realização dos 
testes.  

A maioria dos testes de performance de F&A 
parte de amostras que englobam um grande 
número de atividades econômicas. Este 
expediente traz a vantagem de permitir o 
emprego de amostras maiores, além de 

possibilitar a geração de evidências mais gerais. 
A grande desvantagem desta abordagem está 
relacionada ao fato das operações de F&A 
estarem, potencialmente, atreladas a diversas 
motivações. A agregação de operações de F&A 
realizadas por diferentes razões é problemática 
porque ela pressupõe o emprego de diferentes 
métodos de avaliação de performance. Supõe-se, 
no entanto, que este problema possa ser 
minimizado através do emprego de amostras 
mais homogêneas (empresas de um mesmo 
setor, analisadas num mesmo período, atuando 
num mesmo ambiente econômico, etc.). A 
restrição da amostra a apenas um setor se 
justifica com base nesta suposição. 

Os testes de performance contemplam uma 
amostra de F&A realizadas a partir da segunda 
metade da década de 90. Esta escolha também 
se justifica pela suposição apresentada no 
parágrafo anterior. As restrições quanto ao setor 
e horizonte temporal acabaram limitando a 
amostra a apenas cinco transações. As empresas 
estudadas foram: Exxon, Mobil, Exxon-Mobil, BP, 
Amoco, BP-Amoco, Pennzoil, Quaker-State, 
Pennzoil-Quaker State, Conoco, Phillips, Conoco-
Phillips, Chevron, Texaco e Chevron-Texaco. 

Sobre a amostra final, foram considerados 
dados referentes às variáveis ‘vendas’, ‘lucros’, 
‘ativos’, ‘valor acionário’, ‘retorno total aos 
investidores’, ‘número de empregados’ e 
‘lucros’/‘ativos’, obtidos a partir da base de dados 
da Revista Fortune, entre os anos t-10  e t+4  
(sendo t referente ao ano em que foi realizada a 
operação de F&A). Esses dados foram 
reparametrizados de três formas diferentes: 
através da aplicação de deflator; do emprego de 
índices e da normalização. 

Os testes de performance não procuraram 
comparar diretamente os valores encontrados 
antes e após a F&A; ao invés disso foram 
comparadas suas trajetórias. Neste sentido, a 
avaliação de desempenho realizada aqui leva em 
conta o comportamento histórico – dos dez 
últimos anos – de cada variável. 

Avaliando o Desempenho de Processos de F&A na 
Indústria Petrolífera: Um Estudo Recente* 
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Utilizando dados organizados sob a forma de 
painel, a avaliação de performance das empresas 
se deu através da realização de duas baterias de 
testes.  

No primeiro conjunto – testes de quebra 
estrutural – procurou-se observar alterações 
estatisticamente significativas na trajetória de 
cada variável, a partir da operação de F&A. 

O segundo conjunto de testes mostra se há 
diferença estatisticamente significativa (e se ela é 
positiva ou negativa) entre duas amostras. São de 
especial interesse os resultados dos testes de 
diferença entre dois conjuntos de dados, obtidos 
a partir das regressões onde se constatou quebra 
estrutural; nestes casos, o teste de diferença 
entre dois conjuntos de dados pode indicar o viés 
da quebra, caso ele exista. 

Resultados 

Os resultados obtidos apresentaram 
evidências em favor da hipótese de quebra 
estrutural, para a maior parte das variáveis 
consideradas. Das sete variáveis analisadas, 
cinco delas – ‘vendas’, ‘lucros’, ‘ativos’, ‘valor 
acionário’ e ‘lucros’/‘ativos’ – apresentaram 
resultados estatisticamente significativos para 
mais de 50% dos casos.   

As variáveis ‘vendas’ e ‘valor acionário’ 
apresentaram o maior número de resultados 
estatisticamente significativos (10, de 12 
possíveis). Em seguida, estão a variáveis ‘ativos’ 
e ‘lucros’/‘ativos’, com 8, e ‘lucros’, com 7 
resultados significativos. A variável ‘número de 
empregados’ apresentou apenas 4 resultados 
significativos. Por fim, para a variável ‘valor 
acionário’, não foi possível aceitar a hipótese de 
quebra estrutural para nenhuma das formas 
funcionais. 

Em resumo, das 84 regressões testadas, em 
47 rejeitou-se a hipótese de ausência de quebra 
estrutural. Os testes apresentaram evidências em 
favor da hipótese de quebra estrutural para as 
variáveis ‘vendas’, ‘lucros’, ‘ativos’, ‘retorno total 
aos investidores’ e ‘lucros’/‘ativos’. Gerou-se 
alguma evidência de que a variável ‘número de 
empregados’ apresentou, também, quebra 
estrutural. Não foi apresentado qualquer indício 
em favor da hipótese de quebra na trajetória da 
variável ‘retorno total aos investidores’. 

Com relação ao segundo conjunto de testes, 
os resultados mostraram que com exceção da 
variável ‘retorno total aos investidores’, todas as 
demais apresentaram fortes indicações de 

melhora entre os períodos pré e pós-F&A. A 
presença de quebra estrutural fornece indícios à 
hipótese de que esta melhora está, de fato, ligada 
ao processo de F&A. 

Considerações Finais 

As operações de F&A podem ser motivadas 
por uma infinidade de razões. Algumas delas são 
mutuamente inconsistentes; outras não implicam 
na obtenção de lucros, nem no longo prazo; 
outras ainda contestam a hipótese de 
racionalidade dos agentes decisores. Este fato 
deve trazer grandes complicações à realização de 
testes de performance por demandar o emprego 
de critérios de avaliação distintos e de formas que 
permitam o estabelecimento de comparações 
entre esses critérios. A saída encontrada aqui, 
para minimizar esse problema, consistiu na 
escolha criteriosa da amostra e do horizonte 
temporal. 

Os resultados dos testes realizados nesta 
seção apresentaram evidências em favor da 
hipótese de quebra estrutural e de melhora de 
desempenho. Quanto aos testes de quebra 
estrutural, foram observados resultados 
estatisticamente significativos para todas as 
variáveis, exceto para ‘retorno total aos 
investidores’. A interpretação dos testes de 
diferença entre amostras para as variáveis onde 
se observou quebra estrutural gerou evidências 
em favor da hipótese de melhora de 
desempenho. 

 Em linhas gerais e em contraste com parte 
importante dos estudos de performance 
pregressos, os testes de hipótese realizados aqui 
produziram evidências para a idéia de que as 
F&A levadas a cabo pelas empresas petrolíferas, 
a partir da segunda metade da década de 90, 
foram bem sucedidas. Das sete variáveis 
consideradas, apenas uma – ‘retorno total aos 
investidores’ – não apresentou sinais de melhora 
de performance. 

¹ Mestre IE-UFRJ 
* Artigo baseado na dissertação de mestrado feita sob 
orientação do Prof. Helder Queiroz Pinto Junior e com 
financiamento do Programa PRH-ANP, intitulada: 
“Desempenho de Processos de Fusões e Aquisições: Um 
Estudo sobre a Indústria Petrolífera Mundial a partir da 
Década de 90”, defendida em setembro de 2005, no IE-UFRJ. 
 
i Ver Gaughan, P. A., Mergers, Acquisitions and Corporate 
Restructurings. John Wiley & Sons, New York, 1999. 
ii Ver Mueller, D. C., Mergers: Theory and Evidence. In: 
Mussati, G., (ed.) Mergers, Markets and Public Policy. Kluwer 
Academic Publishers, Dordrecht, 1995. 
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Jaime Vélez¹ 

Nos mais de 40 anos de trajetória institucional 
da Comissão de Integração Energética Regional 
(CIER), e trinta da OLADE,  não se observam 
avanços concretos orientados à integração 
elétrica sul-americana.  

Em comparação com os países centrais da 
Europa continental, que já nos alvores dos anos 
50 do século passado tinham interligado e 
integrado com sucesso suas redes e indústrias de 
eletricidade para finais do século, a América do 
Sul totalizava tão só quatro linhas de transmissão 
transnacional de alta tensão e três usinas 
binacionais de geração elétrica em operação. 
Tendo em vista que a disponibilidade de infra-
estrutura de interconexão é fundamental para o 
desenvolvimento da integração, fica evidente que 
a integração elétrica sul-americana é ainda 
precária. 

Nesse sentido, o objetivo deste artigo é 
discutir as condições econômicas e institucionais 
necessárias para a integração elétrica da América 
do Sul no contexto das mudanças da indústria 
elétrica iniciadas nos anos 80. 

A experiência européia de integração, desde 
os anos 50 até os 90,  fornece uma referência 
comparativa útil para a análise do caso sul-
americano, sendo possível extrair dela quatro 
importantes observações: 

● O processo de integração energética 
(incluída a elétrica) na Europa não é, como em 
qualquer outro processo de integração, um 
acontecimento separado, desmembrado, dos 
contextos e processos de integração econômicos 
e políticos. 

● Na segunda metade do século XX, 
constatam-se dois principais modos ou modelos 
de integração energética na Europa: o primeiro - 
predominante entre os anos 50 e 70 em toda a 
Europa ocidental e, ainda que decrescente, 
também nos anos 80 e 90 na Europa continental - 
foi constituído a partir da ação e coordenação dos 
Estados e baseado em estruturas monopólicas 
públicas centralizadas e verticais; o segundo - 
que teve lugar inicialmente no Reino Unido e 
Escandinávia a partir dos anos 80, é funcional às 

leis de mercado, regulado a partir de 
organizações autônomas independentes e 
baseado em maior ou menor grau em estruturas 
descentralizadas, fragmentadas e abertas ao 
capital privado e à concorrência. 

● Os resultados e eficácia da integração 
energética européia, baseada no segundo modelo 
(iniciado nos anos 80), vão depender do sucesso 
do processo de transição do primeiro para o 
segundo modelo. O que implica em 
transformações estruturais nas dimensões 
econômica e institucional, condicionadas ao 
desenvolvimento e interação dos fatores 
envolvidos nesse processo, a saber: políticos, 
legais, técnicos, comerciais e financeiros 
(contratuais). 

● Enquanto que para governos, agências 
reguladoras e instituições supranacionais, a 
abertura, liberalização e reforma do setor 
energético são tratadas como questões de 
eficiência econômica; para os Estados e 
empresas de energia e serviços públicos são 
questões de estratégia, de relevância para o 
longo prazo. Entre estes dois enfoques têm 
radicado a ‘tensão’ e conflito evidenciados em 
toda a segunda metade do século XX entre as 
diferentes metas, agendas e objetivos da política 
energética européia. 

Como conseqüência da pluridimensionalidade 
e complexidade do processo de integração, a 
integração elétrica da Europa continental, pelo 
segundo modelo, é, ainda hoje, um processo 
inacabado, estando condicionado aos aspectos 
mencionados, sendo que seus resultados e 
definitiva convergência ou divergência, só serão 
determináveis no médio prazo. 

A experiência dos países escandinavos 
parece ser, por enquanto, o único caso bem 
sucedido de integração elétrica na Europa. Seu 
sucesso pode ser explicado, a priori, pela 
particularidade dos aspectos políticos e técnicos 
que caracterizam esses países e pelo êxito dos 
novos ordenamentos legal, comercial e 
institucional, produto das reformas nesses países 
iniciadas nos anos 80. 

Integração Elétrica Sul-Americana: Utopia ou 
Realidade?* 
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Quadro 1. Aspectos Gerais das Indústrias Elétricas Sul-Americanas 1999-2003 

 
  

Num contexto econômico particularmente 
adverso após as crises dos anos 70, os países 
latino-americanos viram-se também obrigados a 
iniciar o processo de transição desse primeiro 
para o segundo modelo. No caso das indústrias 
de eletricidade, houve a implementação de 
reformas para a abertura e liberalização dessas 
indústrias para, assim, constituir um modelo de 
organização industrial baseado em estruturas 
descentralizadas, fragmentadas e abertas ao 
capital privado e à concorrência. 

Como resultado desse processo liderado pelo 
Chile nos anos 80, a finais de século distinguem-
se, à primeira vista, dois modos básicos de 
organização dessas indústrias na América do Sul 
(Ver Quadro 1). O primeiro modo, monopólio 
público regulado integrado verticalmente, 
tradicional em todos os países sul-americanos 
durante boa parte do século passado. Este 
persiste de forma geral na Venezuela, no Brasil, e 
nas duas menores economias do cone sul, o 
Paraguai e o Uruguai, nas quais, a reduzida 
escala e tamanho do mercado, justificariam em 
primeira instância a não abertura e reforma 
dessas indústrias. O segundo modo, mercado 

competitivo, que prevalece nas restantes seis 
nações estudadas, implicou o desenho e 
realização nesses países de reformas profundas 
para abrir e reestruturar as indústrias, as quais 
têm sido desenvolvidas com maior intensidade 
durante a década dos anos 90. 

Em vista desse diverso conjunto de estruturas 
industriais, duas questões devem ser resolvidas 
com relação aos impactos das reformas sobre a 
integração elétrica: primeiro, se é possível 
integrar as indústrias e sistemas elétricos 
regionais a partir das estruturas atuais; segundo, 
em função da resposta à questão anterior, quais 
seriam as considerações para realizar uma 
integração energética regional que, pelo menos 
em teoria, conduza à eficiência econômica. 

Da análise das características e implicações 
técnico-econômicas das indústrias e sistema 
elétricos e da evidência das experiências das 
reformas nestas indústrias, conclui-se que, 
independente do modo de  organização industrial, 
o aspecto chave para promover eficiência 
econômica na indústria com base na concorrência 
é garantir o livre acesso à indústria ou 

Monopólio regulado - Privada
3 Total  -  (m) 60% Sim - 220 (1998)

Chile       
(41895)

1982 - 1986 Oligopólio - Privada

Monopólio regulado - Pública
1  -  100% Sim - 0 (2001)

Uruguai     
(5970)

1997 - N.D. Monopólio regulado - Pública

Monopólio regulado - Pública
1  -  100% Não

80% pub / 20% priv Sim - 376 (2004)

Sim - 1900 (2001)

Não
Argentina   

(80026)
1989 - 1992 Concorrência - Privada Monopólio regulado - Mista

Monopólio regulado - Mista

N.D. Monopólio regulado - Pública

Organização - Propriedade Organização - Propriedade
# Empresas  -  % Participação Contratação direta? - # UNRs

13pub / 23priv  -  41% / 59% Sim - 3000 (2001)

9 Total  -  (m) 34%

Brasil       
(329771)
Paraguai     

(4315)

1999 - N.D. Oligopólio regulado - Pública

1993 - 1995 Oligopólio - Pública
40 Total  -  (m) 9%

Monopólio regulado - Pública
5pub / 8priv  -  86% / 14%

Venezuela   
(62477)

1991 - 1994 Concorrência - Mista Monopólio regulado - MistaPeru        
(20206) 3pub / 5priv  -  49% / 51% Sim - 226 (1999)

1996 - 1999 Oligopólio - Pública Monopólio regulado - PúblicaEquador     
(8366) 8pub / 4priv  -  (m) 40% / (m) 10% Sim - 5 (2001)

1994 - 1995 Concorrência - Mista Monopólio regulado - MistaColômbia    
(36518)

1994 - 1995 Concorrência - Privada Monopólio regulado - PrivadaBolívia      
(3665) Sim - 4 (2000)

Início de 
Reforma - 

Privatizações

Geração DistribuiçãoPaís         
Consumo 

Final (Gwh)
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contestabilidade  do mercado; seja através da 
reestruturação da indústria e, ou por meio de 
arranjos institucionais. 

Considerando a existência efetiva de 
importantes complementaridades energéticas 
entre os diferentes países sul-americanos, como 
tem sido constatado nas pesquisas e projetos da 
CIER; a possibilidade de integrar as diversas 
indústrias e sistemas elétricos regionais de 
maneira economicamente eficiente depende 
então de duas condições primordiais: da 
disponibilidade de infra-estrutura de interconexão 
física entre os países da região, necessária para 
a irrestrita realização dos intercâmbios e fluxos 
energéticos possíveis entre eles; e da absoluta 
condição de livre acesso na indústria integrada, 
que garanta a conexão física e participação 
comercial dos agentes instalados e o ingresso 
(ameaça) de qualquer agente potencial que possa 
produzir ou fornecer os serviços de maneira 
eficiente. 

Desse modo, a presença de incentivos 
econômicos para realizar transações 
internacionais de energia, e a possibilidade física 
e comercial de realizá-las, indicam que, em tais 
condições, haveria possibilidades de promover 
eficiência econômica nas indústrias e sistemas 
elétricos sul-americanos por meio de esquemas 
regionais de integração elétrica (energética). 
Entretanto, o sucesso da integração depende, por 
sua vez, do desenho, disponibilidade e 
efetividade das instituições e organizações (I&Os) 
necessárias.  

Tais I&Os podem se dividir em três grupos: um 
primeiro de caráter técnico, relacionadas com 
atividades de acesso e coordenação física e do 
planejamento de longo prazo; um segundo de 
caráter comercial, encarregadas das funções de 
acesso e coordenação comercial; e finalmente um 
terceiro grupo de caráter legal, jurídico e 

administrativo, ocupadas do suporte legal e 
jurídico, da regulação e da defesa da 
concorrência. 

Nas experiências européia e norte-americana 
de integração (incluída a elétrica), como se 
descreve no Quadro 2, independentemente da 
organização política, do tipo ou estado do 
mercado e do modo ou modelo de organização 
industrial, dispõe-se de I&Os competentes, 
dotadas de instrumentos, recursos técnicos e 
faculdades legais, para a realização dessas 
atividades e funções. 

No caso sul-americano, porém, na 
composição e estrutura atual, nenhuma das três 
organizações sul-americanas orientadas à 
integração energética regional (CIER, OLADE e 
IIRSA)ii  tem as faculdades e competências 
necessárias tanto para a coordenação física de 
curto prazo e de planejamento de longo prazo 
num esquema (sistema) de integração elétrica 
sul-americano, quanto para a definição e 
implementação de uma ‘política energética sul-
americana’ que complemente o mercado a partir 
dos limites em que sua efetividade começa se 
esgotariii.  

No que tange o acesso e coordenação 
comercial, ainda que seja possível que a OMC 
regule boa parte dos aspectos de caráter 
comercial no mediano ou longo prazo; no curto 
prazo, são as I&Os regionais que, em primeira 
instância, coordenarão e regularão os aspectos 
comerciais dos mercados de energia. No caso 
sul-americano, ainda que não haja evidência 
suficiente para fazer uma avaliação acerca da 
efetividade e suficiência destas I&Os, existem, em 
tese, os cenários e I&Os de caráter comercial 
(ALADI, CAN e MERCOSUL) para a integração, 
através das quais, de fato, vem se realizando o 
processo de regulamentação comercial para o 
comércio intra-regional de energia elétrica. 
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Quadro 2. Esquema  Institucional  das  Experiências  de  Integração  Econômica  e  Energética 
Européia e Norte-Americana 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Finalmente, no que diz respeito às I&Os de 
caráter legal, jurídico e administrativo, cabe fazer 
duas observações gerais a dois subgrupos 
destas: os sistemas judiciários e as políticas de 
regulação e defesa da concorrência. 

Com relação aos sistemas judiciários, a 
experiência das últimas duas décadas mostra que 
as condições jurídicas têm sido adequadas para a 
participação e o investimento privado na indústria 
energética sul-americana. Como conseqüência, 
não parece recomendável propor reformas aos 
sistemas judiciários sul-americanos, como 
sugerem alguns autores, pelo menos enquanto 
não haja um marco analítico e interpretativo 
adequado. 

Com relação às I&Os de regulação e defesa 
da concorrência, dadas as mudanças recentes da 
indústria energética mundial, há a necessidade de 
que as mesmas readaptem suas políticas e 
instrumentos, de modo a transcender as 
fronteiras e competências nacionais e regionais. 

Considerações e implicações finais 

Em suma, nas condições regionais atuais, é 
possível estabelecer um esquema de integração 
elétrica sul-americano que propenda à eficiência 
econômica, se e só se, forem preenchidas duas 
condições fundamentais adicionais: primeira, a 
interconexão e integração física intra-regional, e 

segunda, a constituição de I&Os de caráter 
técnico e jurídico-administrativas, dotadas de 
recursos e instrumentos adequados para realizar 
as atividades e funções de acesso, coordenação 
física de curto prazo e planejamento de longo 
prazo, e de regulação e defesa da concorrência, 
respectivamente. 

Porém, o cumprimento da primeira condição 
implica, em primeira instância, a superação das 
barreiras geográfico-espaciais que caracterizam o 
subcontinente sul-americano, e esta, por sua vez, 
implica que a questão do financiamento para 
investimentos em infra-estrutura de interconexão 
seja resolvida. Isto, todavia, não parece ser 
possível enquanto não houver uma retomada 
sustentada geral do crescimento econômico, 
semelhante à das décadas de 50 e 60 do século 
passado. 

E quanto à segunda condição, com relação às 
políticas de regulação e defesa da concorrência, 
na conjuntura atual e estado da arte recente dos 
recursos teóricos e analíticos para o estudo e 
definição dessas políticas, tais I&Os haverão de 
se defrontar com sérios obstáculos de 
competência legal, e fortes limitações no nível de 
desenvolvimento desses recursos teóricos e 
analíticos. 

Assim, enquanto persistirem tais obstáculos, 
barreiras e limitações, a integração elétrica sul-

Região Organização 
política

Tipo ou estado do 
mercado e da integr.

Europa 
continnental  

Organização 
integrante 
bivalente

Mercado e integração 
em desenvolvimento

I&Os federais        
(Entre os três países 
não há um mercado 
formal de energia.)

UCTE

I&Os               
Comerciais

União Europeia (UE)  
Mercados Internos    

de Energia

Norpool

I&Os 
técnicas

Escandinávia  

Cooperação e 
coordenação 
econômica e 

política

Pool:                 
Elspot-Elbas (físicos)   
Eltermin-Eloptions 

(financeiros)

Nordel

EUA         
(Canadá-
México)       

Federal 
constitucional

Sistema integrado de 
indústrias verticais e 

desintegradas de 
diversa propriedade

NERC

I&Os legais-jurídicas-
administrativas

Comissão Europeia      
Conselho da UE        

Grupo Reg. Europeu 
para Eletricidade e Gás  

Fórum de Florência

Conselho Nórdico       
Conselho Nórdico de 
Ministros de Energia    
WRED (Noruega) -      

SEA/OEGR (Suécia)

FERC
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americana seguramente não passará de ser mera 
utopia. 

 

¹ Mestre IE-UFRJ 

* Resumo da dissertação de mestrado do autor deste artigo, 
feita sob orientação do Prof. Helder Queiroz Pinto Junior e 
com financiamento do Japan-IADB Scholarship Program, 
intitulada “Condições Econômicas e Institucionais para a 
Integração Energética na América do Sul”, apresentada ao 
Instituto de Economia da UFRJ em setembro de 2005. 

i Ver ao respeito JOSKOW, P. e SCHMALENSEE, R. (1983). 
Markets for Power. An Analysis of Electric Utility Deregulation. 
Cambridge : The MIT Press. 

ii Apesar da representação e relevância das funções da IIRSA, 
e do fato desta organização identificar (ver o Plan de Acción 
da organização) várias das deficiências e obstáculos 
institucionais mais relevantes, como por exemplo, a 
necessidade de evitar mais duplicidades institucionais, como 
acontece relativamente com a CIER e a OLADE. 

iii Uma referência importante com relação ao caso da 
integração elétrica nórdica é: FINON, D.; JOHNSEN, T. e 
MIDTTUN, A. (2004). Challenges when Electricity Markets 
Face the Investment Phase. Energy Policy Vol. 32, pp. 1355-
1362. 
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Letícia Roxo1 

Os processos de reforma dos setores de infra-
estrutura, como os do setor elétrico, foram 
implementados amplamente ao redor do mundo. 
De um modo geral, as indústrias de infra-estrutura 
já nasceram com a necessidade de coordenação 
dos interesses dos agentes, realizada por meio de 
um marco legal definido pelo Estado, através do 
qual normas e regras setoriais regem (restringindo 
e incentivando) o comportamento dos agentes, no 
sentido de convergir os interesses e as 
expectativas em direção a um senso comum. Do 
ponto de vista institucional, os processos de 
reforma são governados pelos dispositivos de 
regras e estímulos impostos pelas instituições 
vigentes que, em conjunto, compõem o ambiente 
regulatório. As reformas regulatórias englobam 
tanto a fase de elaboração e implementação dos 
desenhos estrutural e institucional, como a etapa 
de operacionalização e aperfeiçoamento que, 
inclusive, contempla a reestruturação ou revisão 
destes desenhos. 

Esses processos são fruto de rodadas de 
negociação entre as instâncias políticas e jurídicas 
vigentes nos países, que são provenientes de 
distintas tradições culturais e legais, e que podem 
atuar como agentes com poder de veto (veto 
players). Cada sistema político vigente em um 
determinado país tem uma configuração 
específica de veto players. 

O veto player é um ator individual ou coletivo, 
cujo acordo (por maioria, no caso dos atores 
coletivos) é necessário para modificar as políticas 
vigentes. Existem dois tipos principais de veto 
players: institucionais e partidários. Os veto 
players institucionais são aqueles atores 
individuais ou coletivos especificados na 
constituição de um país. Logo, se a constituição 
identifica a necessidade do acordo de alguns 
atores individuais ou coletivos para se introduzir 
uma mudança no status quo legislativo, então, 
estes são definidos como veto players 
institucionais. Os veto players partidários são 
gerados através do jogo político por meio dos veto 
players institucionais.  

 

Com base nesta visão de veto players, 
introduzida por Tsebelis (2002), a estabilidade das 
políticas vigentes em um sistema político, ou seja, 
a preservação do status quo legislativo atual, 
aumenta quando o número de veto players 
aumenta, quando a congruência destes diminuiu e 
quando aumenta sua coesão (semelhanças de 
suas posições políticas). Isto se verifica porque 
qualquer alteração significativa de política tem que 
ser aprovada por todos os veto players, o que será 
mais difícil de alcançar quanto maior for o número 
de veto players.  

Deve ser ressaltado o papel de alguns veto 
players na determinação da agenda política. O 
veto player que tiver o poder de agenda, isto é, o 
de propor uma agenda, terá uma vantagem 
significativa na execução das políticas, pois isto 
lhe confere controle da formulação e do 
encaminhamento de propostas que podem 
substituir o status quo legislativo.  

No caso em que o Poder Executivo detém o 
poder de agenda, as propostas são formuladas 
por meio de negociações entre os diversos atores 
que o compõem. Assim, monta-se um modelo de 
proposta aprovada pelo chefe do Executivo, a qual 
será encaminhada ao Legislativo. No caso em que 
o sistema político é multipartidário, a sanção deste 
modelo de proposta se dará através de 
negociações entre os atores que compõem o 
Legislativo. Se o número de agentes adeptos ao 
modelo de proposta for superior ao número de 
vetos, então, esta é sancionada sob forma de lei, 
constituindo-se o novo marco legal.  

Portanto, a maneira pela qual as reformas são 
implementadas e a velocidade com que estas são 
conduzidas são condicionadas pela atuação 
desses veto players. A existência de uma 
multiplicidade de veto players no processo 
decisório pode implicar na lentidão do processo de 
reforma. 

No que concerne ao caso brasileiro, a estrutura 
constitucional vigente estabelece a separação dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Nesse 
sentido, o sistema político brasileiro é composto 
por três veto players institucionais.  

O Processo de Reforma do Setor Elétrico Brasileiro: 
Uma Análise dos Veto Players*  
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O Poder Executivo Federal está representado 
na pessoa do Presidente da República e no seu 
Gabinete de Ministros e Secretários. A interação 
entre os atores que compõem este Poder se dá 
hierarquicamente. Cabe ao chefe do Poder 
Executivo - o Presidente da República - aprovar 
determinadas propostas formuladas pelas 
instâncias ministeriais. Cabe acrescentar que o 
Executivo, segundo a Constituição Federal, tem 
poder de intervir no processo legislativo, 
principalmente através da edição de medidas 
provisórias, evidenciando o seu poder de agenda.  

O Poder Legislativo federal é bicameral, sendo 
composto pela Câmara dos Deputados e Senado 
Federal. Como o país é uma República Federativa 
Presidencialista que apresenta um sistema 
pluripartidário fragmentado, há uma multiplicidade 
de veto players partidários no Congresso 
Nacional. Nesse contexto, há a presença de dois 
veto players institucionais – Câmara dos 
Deputados e Senado – e diversos veto players 
partidários no interior de cada Casa. Sendo assim, 
para aprovação final de uma determinada 
proposta, o que importa é a possibilidade de 
coesão dos veto players partidários no interior de 
cada Casa.  

O Poder Judiciário é formado por tribunais nas 
esferas Federal e Estadual, sendo responsável 
pela discussão das normas, análise dos fatos e 
tomada de decisões relativas às discussões de um 
direito, controvérsia ou disputa. O controle 
jurisdicional consiste na competência outorgada 
ao Poder Judiciário de declarar a 
inconstitucionalidade de leis e atos emanados pelo 
Poder Público. 

De fato, a existência de diferentes partidos 
políticos e a sua presença efetiva no Poder 
Legislativo aumentam as chances deste Poder 
constituir-se em um espaço institucional de 
expressão política das diferentes minorias. Em 
contrapartida, isto implica em dificuldades de 
barganha e negociação para aprovação de 
propostas, o que diminui a possibilidade de 
coesão.   

Nesse contexto, alguns cientistas políticos 
(como Castro Santos (1997), Melo (1995) e Diniz 
(1995)) ressaltam que o sistema político vigente 
no Brasil, a partir da Constituição de 1988, que 
combina presidencialismo com representação 
proporcional e multipartidarismo, poderia 
desencadear crises de paralisia decisória e ser 
conducente à ingovernabilidade. Tal possibilidade 
é fundamental para a análise de credibilidade do 
processo de reforma do setor elétrico brasileiro, 

em virtude da necessidade de se conferir 
flexibilidade ao Estado para a evolução das regras 
do jogo. Isto é extremamente relevante para o 
caso do setor elétrico brasileiro, visto que a 
multiplicidade de pontos de veto partidários no 
legislativo pode ser um entrave ao processo de 
reforma do setor elétrico brasileiro.  

Apesar desta possibilidade, no caso da reforma 
do setor elétrico, o Executivo não teve suas 
proposições legislativas referentes às reformas do 
setor elétrico (tanto nos Governos FHC e Lula) 
rejeitadas pelo Congresso. Isto mostra que não 
existiram dificuldades nem restrições 
intransponíveis à capacidade do Executivo para 
ter suas proposições transformadas em lei. Sendo 
assim, o Legislativo não se constitui empecilho à 
ação do Executivo. As principais dificuldades em 
relação ao processo de reforma do setor elétrico 
brasileiro estão atreladas à natureza do sistema 
político brasileiro, bem como a estrutura de 
governança da indústria.   

No tocante ao primeiro aspecto, apesar da 
separação dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, prevista na Constituição Federal, há 
uma falta de transparência nas divisões das 
funções dos três Poderes, o que desencadeia uma 
forte instabilidade jurídica e política. Há grandes 
julgamentos no legislativo através das comissões 
parlamentares de inquérito (CPI´s) e medidas de 
caráter administrativo sendo tomadas pelo Poder 
Judiciário. Esta falta de clareza das atribuições de 
responsabilidades constitui um fator de peso à 
perda de credibilidade do sistema político 
brasileiro.  

Ademais, a restrição da discricionariedade 
administrativa do Estado é fundamental para 
assegurar credibilidade às reformas, visto que 
impõe limites à capacidade governamental de 
mudanças arbitrárias nas regras do jogo. Esse 
aspecto torna indesejável a opção pela introdução 
de reformas via medidas provisórias, pois concebe 
ao Poder Executivo um amplo poder discricionário. 
Por outro lado, a utilização freqüente de medidas 
provisórias pelo Executivo e a necessidade de 
reedição periódica das mesmas para manter sua 
continuidade normativa podem congestionar a 
pauta dos trabalhos legislativos (Santos, 2000), 
sendo um empecilho à agilidade de se introduzir 
mudanças futuras.  

Sobre isto, é importante destacar que no 
Governo FHC a Emenda nº 6, assim como 
ementas que promovem a quebra o monopólio 
estatal das telecomunicações (EMC nº 8) e a 
quebra do monopólio do petróleo, gás e derivados 
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(EMC nº 9), proibiu o Executivo de editar Medidas 
Provisórias sobre o assunto já tratado em emenda 
constitucional promulgada. Todavia, as mudanças 
propostas pela Lei nº 10.848, no segundo 
Governo Lula, foram editadas via medidas 
provisórias. Isto por um lado, retrata a ausência de 
controle da ação discricionária do Poder Executivo 
perante as próprias regras formais. Por outro lado, 
acarreta numa total falta de previsibilidade das 
regras, acarretando em incertezas futuras sobre 
as regras de funcionamento do setor, visto que 
podem ser revogadas pelo fato de não serem 
constitucionais.  Nesse sentido, apesar das 
propostas referentes às novas regras do jogo do 
setor elétrico não terem demorado muito tempo 
para serem aprovadas no Congresso Nacional, 
tanto no governo FHC quanto no governo Lula, a 
adoção de desenhos baseados em regras frágeis 
confere maior instabilidade ao desenho 
institucional adotado.  

Complementarmente, a política brasileira é 
tradicionalmente marcada pela instabilidade 
relativa à ausência de previsibilidade da sua 
continuidade mediante as alternâncias de poder. 
Como a sustentação dos governos envolve 
alianças, não há garantia explícita de continuidade 
dos projetos políticos, acarretando numa 
vulnerabilidade das políticas públicas, inclusive 
das setoriais. Além disso, as freqüentes denúncias 
de corrupção entre políticos afetam a imagem do 
Estado como um todo.  

Isto significa que as decisões de governos 
anteriores podem ser facilmente revertidas, de 
modo a ocasionar modificações significativas na 
trajetória das políticas, na medida em que as 
práticas discricionárias do Poder Executivo não 
são restringidas pelas normas formais e informais 
que regem a estrutura institucional do país. 

No caso específico do setor elétrico, cabe 
acrescentar que a atividade de formulação de 
suas políticas é marcada pela falta de estrutura 
dos ministérios supervisores, responsáveis pela 
formulação das políticas setoriais, no exercício de 
suas competências legais.  De fato, a ausência de 
capacitação técnica dos ministérios reflete a falta 
de aparelhamento do governo, sobretudo no que 
concerne à mudança de papel das empresas 
estatais, que detinham o conhecimento técnico e 
os quadros que orientavam o desenvolvimento 
estratégico setorial. Com a privatização, uma parte 
significativa destes quadros migrou para o setor 
privado e o governo não recrutou para os 
ministérios, quadros que pudessem retomar este 
planejamento. 

As reformas do setor elétrico implementadas 
no país evidenciam a dificuldade intrínseca de 
lidar com um conjunto complexo de veto players. 
A multiplicidade de veto players caracterizados por 
distintas ideologias acarreta na multiplicação das 
rodadas de negociação relativas à elaboração e 
implementação das novas regras do jogo, e cujo 
acordo envolve eventuais conflitos sobre as 
propostas em questão, e culminam na lentidão da 
conclusão do processo de reforma. Ademais, a 
necessidade de se chegar a um consenso entre 
os diversos veto players pode levar a constituição 
de regras frágeis devido as modificações que se 
dão ao longo das etapas de negociação.  

No caso do setor elétrico, a aceitação das 
novas regras do jogo é dificultada pela existência 
de um número elevado de empresas, o que 
dificulta um consenso quanto às diretrizes e aos 
objetivos das regras. Isto ocorre mesmo que as 
empresas não se caracterizem veto players 
formais, ou seja, seu poder de veto não esteja 
prescrito na constituição brasileira. 

A revisão da reforma e o redesenho 
institucional do setor elétrico, iniciados a partir de 
2003, evidenciam a necessidade de coordenação 
entre as instituições. Nessas condições é 
compreensível a necessidade de reforçar os 
mecanismos de coordenação entre os diversos 
agentes envolvidos nas etapas de negociação e 
centralizar os esforços de negociação no âmbito 
do ambiente regulatório. Cabe notar que tal 
centralização não constitui numa garantia de 
credibilidade per se, entretanto, reduz a margem 
de manobra dos veto players.  

Contudo, para tal é preciso uma estrutura de 
governança bem definida para a indústria como 
um todo, bem como uma governança bem 
desenhada para cada organização que interfere 
nas atividades da indústria. Como o novo marco 
legal ainda está em fase de implementação, deve 
ser ressaltado que a reforma da indústria elétrica 
está num período de transição. Assim, as novas 
bases do marco legal estão definidas, porém a 
evolução e os resultados de sua implementação 
ainda não são conhecidos. Dessa forma, é 
evidente a necessidade de dispositivos 
regulatórios flexíveis de forma concomitante com 
uma atuação severa do Estado com relação à 
coordenação das instituições.  

A importância desse argumento reside no fato 
de que, nesse período de transição, é natural que 
os investimentos se retraiam devido às incertezas 
sobre o marco legal. Assim, é preciso conferir 
maior grau de previsibilidade aos agentes 
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atuantes no setor; mais do que isso, a condução 
da reforma de forma crível para os agentes torna-
se crucial.  

É preciso conduzir um aperfeiçoamento 
paulatino do ambiente regulatório brasileiro para 
solucionar problemas de falta de regras 
definidoras de competência, de ausência de 
coordenação entre diferentes órgãos, e de 
inexperiência do Judiciário. Em suma, a 
construção de uma estrutura de governança 
requer que os papéis de cada agente público – 
órgão regulador, ministros, legisladores, cortes 
judiciárias, assim como autoridades de defesa da 
concorrência – sejam definidos de forma 
transparente e consistente com as especificidades 
da indústria elétrica brasileira. 

¹ Mestre IE-UFRJ  
 
*Resumo da dissertação de mestrado do autor deste artigo, 
feita sob orientação do Prof. Helder Queiroz Pinto Junior e 
com financiamento do Programa PRH-ANP, intitulada 

“Credibilidade Das Reformas: Uma Análise Do Setor Elétrico 
Brasileiro”, apresentada ao Instituto de Economia da UFRJ em 
setembro de 2005. 
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Aneel Divulga Edital para Leilão de Energia 
Elétrica  

A Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) divulgou o edital do primeiro leilão de 
compra de energia elétrica, proveniente de novos 
empreendimentos de geração, marcado para o 
próximo dia 16 de dezembro. O leilão destina-se 
a 13 novas usinas, ainda sem concessão ou 
autorização, e aos projetos concedidos ou 
autorizados até 16 de março de 2004 que estão 
em operação comercial desde 1º de janeiro de 
2000 e sem contratação de energia até 16 de 
março de 2004. Será realizado pela Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) por 
meio eletrônico e sem comunicação entre os 
participantes. Poderão participar empresas 
nacionais ou estrangeiras e fundos de 
investimento em participações, individualmente 
ou em consórcios, com apresentação de 
garantias financeiras.  

De acordo com a Aneel, o leilão terá três 
fases. A primeira será de disputa das concessões 
para a construção e exploração de novas 
hidrelétricas pelo critério de menor preço. Os 
vencedores desta etapa terão direito de participar 
da segunda fase, que fará a comercialização dos 
produtos ou montantes de energia, não só às 
novas usinas arrematadas na fase anterior, como 
também às usinas novas a serem autorizadas, 
como termelétricas ou pequenas centrais 
hidrelétricas. Além de projetos sem contratação. 
Depois disso, a última fase será com lances pelo 
menor preço.  

Pelas regras do leilão, os investidores que 
vencerem a primeira fase só terão assegurado o 
direito à outorga de concessão após a 
comercialização de energia nas fases seguintes. 
Deverão ser ofertadas 13 concessões de usinas 
hidrelétricas, conforme divulgada pela Portaria 
511/05 do Ministério de Minas e Energia.  

Pronunciamento  do Ministro de Minas e 
Energia Silas Rondeau  

O ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, 
em entrevista coletiva a várias emissoras de 
rádio, reiterou a previsão de auto-suficiência do 
país em petróleo para 2006, mas na produção de 
gás, o ministro disse que ainda não há uma 
perspectiva de quando ocorrerá. Segundo o 

ministro, "nossa expectativa é que tenhamos 
crescentemente, uma disponibilização cada vez 
maior do gás natural nacional, de forma que 
participação do gás vindo de fontes externas, 
como é o caso da Bolívia, vai diminuir".   

Ao citar o Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), 
Rondeau disse que o objetivo é diversificar a 
matriz energética brasileiras, com ênfase em 
fontes eólica, segundo ele "a energia gerada a 
partir da força dos ventos, às pequenas centrais 
hidrelétricas e à energia a partir da biomassa, que 
pode ser resíduos de madeira, bagaço de cana, 
etc". O governo garante que a Eletrobrás 
assegurará, por um período de 20 anos, a compra 
da energia produzida pelos empreendedores que 
se habilitarem nesse programa.  

Rondeau disse ainda que o Programa Luz 
para Todos, iniciado em 2004, vai levar energia 
elétrica para dois milhões de pessoas até o final 
de novembro deste ano. Segundo ele, até o 
momento foram beneficiados 1,6 milhão de 
pessoas em todo o país. 

Eletrobrás Vai Lançar Ações em Nova York 

A Eletrobrás vai lançar ações na bolsa de 
Nova York em fevereiro de 2006. A informação foi 
dada pelo presidente da estatal, Aloísio 
Vasconcelos. Ele informou que uma equipe da 
empresa está adaptando a Eletrobrás às normas 
Sarbanes Oxley, que definem as regras do 
mercado americano, para elaborar uma série de 
informações que possam facilitar o entendimento 
de representantes de empresas dos Estados 
Unidos ou dos que atuam no mercado daquele 
país, dando mais credibilidade aos dados. 
"Estamos, neste momento, adaptando a empresa 
à chamada Lei Sarbanes Oxley. Temos 124 
pessoas na empresa dedicadas a essa exigência, 
que é muito rigorosa, muito detalhista, mas que 
também blinda a empresa para o futuro, o que faz 
com que haja atração de investidores. Estamos 
programando para fevereiro, com a nossa área 
financeira, o lançamento das ações no nível 2 na 
Bolsa de Nova York , porque no nível 1 nós já 
temos", disse Aloisio Vasconcelos.  

Aneel Inicia Retomada de Concessão da CEA 

A Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) iniciou o processo de retomada da 

Fatos Marcantes 
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concessão da Companhia de Eletricidade do 
Amapá (CEA). A agência fixou em 30 dias o 
prazo para a empresa apresentar um plano de 
saneamento e mais 180 dias para a execução 
das medidas. Caso a distribuidora do Amapá não 
apresente uma solução nos primeiros 30 dias, a 
Aneel optará pela caducidade da concessão. A 
Aneel constatou que a distribuidora está em 
processo falimentar e perdeu as condições 
econômicas, técnicas e operacionais para manter 
de forma adequada a prestação do serviço.  

Esta é a primeira vez em que é aberto um 
processo de caducidade da concessão de uma 
distribuidora de energia no país. Entre os 
problemas constatados pela agência reguladora, 
estão: estado precário das instalações, o alto 
índice de 34% de perdas comerciais, e o alto 
nível de inadimplência. De acordo com o Sr. 
Jaconias de Aguiar, diretor e relator do processo, 
o quadro econômico da empresa está em 
situação de insolvência, já que os ativos da 
companhia são insuficientes para o pagamento 
do passivo. 

Petrobras Compra 96 Blocos Exploratórios  

A Petrobras informou em nota que adquiriu 96 
novos blocos exploratórios na 7ª Rodada de 
Licitações. Do total de blocos adquiridos, 73 estão 
localizados em terra e 23 no mar. Em 70 deles, a 
companhia participa como operadora e em 26 
como não operadora. A Petrobras arrematou 18 
blocos em áreas de elevado potencial exploratório 
nas bacias do Espírito Santo, Campos e Santos. 
Foram   também selecionadas áreas estratégicas 
em águas rasas nas bacias do Espírito Santo e 
Santos com parcerias em 15 blocos com as 
empresas Shell, Statoil, Petrogal, Devon, BG e 
Repsol-YPF. O percentual médio de participação 
da companhia nessas associações é de 60%. 

 Houve aquisição de 63 blocos em áreas 
maduras nas bacias Potiguar, Sergipe-Alagoas, 
Recôncavo e Espírito Santo pela Petrobras, que 
está associada às empresas Petrogal, Starfish e 
Partex em 32 desses blocos que participa em 
média com 56% dos investimentos e interesses. 
Foram arrematados ainda, 15 blocos em novas 
fronteiras exploratórias: em águas profundas, na 
bacia Potiguar, e em terra, nas bacias de São 
Francisco e Solimões. Em 11 desses blocos a 
companhia está associada às empresas Petrogal, 
Encana e BG, com participação média de 60%. A 
Petrobras foi a companhia que mais adquiriu 
blocos, sendo 54 em parceira e 42 com 

exclusividade. A estatal gastou no total R$ 503,5 
milhões. 

Petrobras investe na Bacia de São Francisco  

A Bacia de São Francisco, situada entre 
Brasília e Belo Horizonte, mereceu atenção da 
Petrobras nas disputas da sétima rodada de 
licitações de áreas de exploração de petróleo e 
gás, promovida pela Agência Nacional de 
Petróleo (ANP).  

Segundo o diretor de exploração e produção 
da estatal, Guilherme de Oliveira Estrella, "essa é 
uma bacia que comprovadamente contém gás e, 
com o aumento da demanda por gás no Brasil, 
mereceu atenção". A empresa pagou US$ 4,3 
milhões em bônus pelas áreas oferecidas nesta 
bacia. De acordo com o executivo, a empresa vai 
agora fazer estudos sísmicos para definir a 
geologia da bacia. "Com tecnologias e práticas 
novas, vamos ver se ela é ou não produtiva". 
Estrella lembrou que o Brasil "vive um aumento 
no consumo interno de gás muito elevado", que 
em 2004 foi da ordem de 20%. "A empresa tem 
de responder a isso".  

Projeto de Gasoduto na América do Sul 

A francesa Suez está interessada em dois 
grandes projetos de gás natural na América do 
Sul, um gasoduto regional e uma planta de 
regaseificação pela qual fez proposta no Chile, 
afirmou o executivo da companhia em Santiago. 
A Suez quer formar um consórcio para a 
construção de um gasoduto entre Argentina, 
Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru, e está 
apenas esperando que os países assinem acordo 
de apoio ao projeto, disse o vice-presidente da 
Suez para desenvolvimento de negócios andinos, 
Cesar Ortiz, durante a conferência do setor de 
energia em Santiago.  

Ortiz disse que a Suez está conversando com 
outras companhias interessadas em integrar um 
consórcio para o desenvolvimento da primeira 
fase do projeto. Entre essas empresas, ele 
mencionou a produtora de gás natural argentina 
Pluspetrol, a espanhola Repsol YPF e a brasileira 
Petrobras. O executivo informou que estudos de 
impacto ambiental podem começar em 2006, 
quando a Suez espera confirmar o tamanho das 
reservas de gás natural em Camisea, no Peru. 
"Estamos otimistas sobre as reservas de 
Camisea e acreditamos que elas vão atender a 
demanda regional. Mas também acreditamos que 
a Bolívia deveria entrar no projeto", disse Ortiz.  
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Fonte: EIA 
 

 
Gráfico 2 

Fonte: ANP 
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Gráfico 3 

Fonte: ANP 

 

Gráfico 4 

Fonte: Brasil Energia 

 


