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Apresentação
 O Editorial do Mês analisa o processo de diver-
sificação da matriz energética brasileira, 
ressaltando a singularidade da dotação natural de 
recursos no Brasil e a necessidade de uma política 
energética integradora e abrangente para o de-
senvolvimento econômico do país.  

 No primeiro artigo do mês, Edmar Luiz Fagun-
des de Almeida realiza uma síntese das idéias 
discutidas no I Encontro Latino Americano de E-
conomia da Energia, que debateu a situação atual 
das políticas energéticas na América do Sul, e 
promoveu a criação de uma rede de economistas 
da energia na região. 

No segundo artigo, Ronaldo Bicalho identifica 
e discute um conjunto de premissas fundadoras 
para a estruturação de uma política energética 
brasileira comprometida com o crescimento eco-
nômico e com a redução das desigualdades. 

 

No Ensaio do Mês, Francisco Ebeling Barros 
analisa a trajetória de crescimento da E.ON em 
um contexto de alterações e reformas estruturais 
no mercado elétrico europeu, nos últimos vinte 
anos. 
 

 
 

 
 

 As opiniões expressas neste boletim refletem 
tão somente os pontos de vista dos autores dos ar-
tigos, e não representam o posicionamento das 
instituições envolvidas neste projeto. 
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 Ao olharmos a nossa base de recursos natu-
rais energéticos, constatamos que ela é ampla e 
diversificada. Do urânio ao petróleo, da biomassa 
ao potencial eólico, nossa dotação natural sempre 
representou muito mais uma oportunidade do que 
uma restrição ao nosso desenvolvimento. 

Aproveitar esse presente da natureza sempre 
representou um grande desafio para nós. Não só 
em termos dos volumes envolvidos, mas também 
em termos da variedade apresentada. 

Em um país premido pela carência de recursos 
técnicos, gerenciais, financeiros e político-
institucionais, explorar uma dotação natural diver-
sificada como a nossa não é uma tarefa fácil e 
envolve uma compreensível hierarquização de fon-
tes. Afinal, se os recursos citados são escassos, é 
natural que escolhas sejam feitas e esforços sejam 
concentrados. 

Nesse sentido, é razoável que, ao longo do 
tempo, a ampliação da nossa matriz tenha sido re-
alizada paulatinamente. Assim, o país que tinha 
uma matriz energética baseada na lenha, nos a-
nos setenta, foi se modernizando mediante a 
introdução dos derivados do petróleo e da hidroe-
letricidade em seu sistema energético. Esse 
movimento foi fruto de um longo e penoso proces-
so de estruturação das condições necessárias a 
sua sustentação, que vinha se desenrolando des-
de os anos 1930s, e que deram um salto 
gigantesco, justamente nas décadas de setenta, 
oitenta e noventa. 

Na mesma década de setenta, começamos 
dois movimentos estratégicos que teriam conse-
qüências mais tarde. Um foi em direção ao álcool 
e o outro em direção ao nuclear. Os dois movi-
mentos só iriam alcançar sua maturidade trinta 
anos depois, quando no petróleo e na hidroeletri-
cidade atingíamos patamares inimagináveis no 
início da caminhada com o pré-sal e as hidroelétri-
cas na Amazônia. 

A década de noventa assistiria a entrada em 
cena de mais um personagem: o gás natural. Últi-
ma fonte a entrar no jogo, ainda paga hoje o preço 
da sua juventude e luta para arrumar o seu lugar 
no cenário ocupado por aquelas fontes que têm 
mais tempo de casa. 

 

Solar e eólica são fontes que entraram na roda 
nesta década. Assim, ainda estão no berçário, 
com a possibilidade de a última ir para casa no fi-
nal de semana e a primeira ficar na incubadora. 

Assim, vamos construindo a diversificação da 
nossa matriz energética passo a passo, adequan-
do-a aos poucos à variedade da nossa dotação de 
recursos naturais. Cada movimento de exploração 
de um dado recurso envolve um processo lento e 
árduo de mobilização de recursos técnicos, geren-
ciais, financeiros e político-institucionais, que, visto 
em perspectiva, aponta para uma trajetória brasi-
leira bem-sucedida no campo energético. 

Contudo, devemos ter muito claro que, quanto 
mais avançarmos na diversificação da nossa ma-
triz, maior será a demanda pela coordenação do 
conjunto de ações, decisões, mecanismos e orga-
nizações envolvendo todas essas fontes. Portanto, 
se quisermos transformar a nossa dotação natural 
rica e diversificada em instrumento de desenvolvi-
mento econômico e bem-estar, teremos que 
abordar os nossos problemas energéticos cada 
vez mais pela lógica abrangente e integradora da 
política energética, ao invés da lógica restrita e 
fragmentadora das políticas setoriais. 

 

Conselho Editorial 

Editorial 
 

Diversificação e Política Energética 
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Edmar Luiz Fagundes de Almeida¹ 

A Associação Brasileira de Estudos em Ener-
gia (AB3E), capítulo brasileiro da International 
Association for Energy Economics (IAEE), organi-
zou seu primeiro evento internacional em 27 de 
maio de 2008, na cidade histórica de Salvador, 
Bahia. O objetivo deste seminário foi discutir a si-
tuação atual das políticas energéticas na América 
do Sul, além de promover a criação de uma rede 
de economistas da energia na região.  

O tema da conferência foi "Políticas energéti-
cas na América Latina: integração energética ou 
nacionalismo energético". Baseada na experiên-
cia ocorrida na União Européia, existe a crença, 
surgida nos anos 1950, de que a integração e-
nergética poderia levar a uma integração 
econômica mais geral entre os países latino-
americanos. Entretanto, vem ocorrendo, nos últi-
mos anos, um evidente retrocesso na integração 
energética regional, causado por políticas energé-
ticas divergentes adotadas pelos países da 
América do Sul. 

Com o objetivo de discutir as políticas energé-
ticas dos principais países da região, foram 
convidados especialistas em energia da Argenti-
na, Brasil, Bolívia, Chile, Peru e Colômbia. 
Participaram também do seminário três represen-
tantes da IAEE: Carlo Andrea Bollino (presidente 
atual), Georg Erdmann (presidente-eleito) e David 
L. Williams (diretor executivo), que contribuíram 
na organização das sessões e reuniões de traba-
lho. 

As políticas energéticas na América Latina 
vêm sofrendo importantes mudanças, refletindo o 
processo de rápida transformação política, social 
e econômica da região. Durante os anos 1990, a 
política energética regional convergiu para uma 
maior liberalização dos mercados energéticos, 
com a redução do papel do Estado e das empre-
sas estatais. Entretanto, nos últimos cinco anos, a 
orientação liberal das políticas energéticas vem 
sendo questionada em vários países da região. 
Dessa forma, tais políticas começaram a divergir, 
na medida em que alguns países vêm adotando 
uma orientação mais nacionalista, com controle 

de preços, imposição de tarifas energéticas, res-
trições ao investimento privado e redistribuição da 
renda obtida do setor de energia para o apoio a 
políticas sociais.  

A falta de investimento privado em parte dos 
países da região, em particular na Argentina, Bo-
lívia e Venezuela, vem contribuindo para uma 
situação de escassez energética. Por sua vez, a 
situação atual de oferta insuficiente de energia 
vem afetando o processo de integração energéti-
ca regional. Dado esse contexto, países como 
Argentina e Bolívia enfrentam enormes dificulda-
des para honrar compromissos políticos e 
contratuais para exportação de energia. A Vene-
zuela vem importando gás natural da Colômbia, 
ao invés de exportar gás natural, como previsto 
há cerca de dez anos atrás.  

A situação energética atual representa um 
grande desafio para os economistas da energia 
da região, interessados num diálogo produtivo 
sobre como conciliar as políticas energéticas com 
a racionalidade econômica no setor. Certamente, 
não será possível avançar na agenda da integra-
ção energética num contexto de escassez de 
energia. A América do Sul apresenta um grande 
potencial para produção energética, mas a con-
cretização deste potencial dependerá de políticas 
energéticas que preservem a racionalidade eco-
nômica necessária para atrair investimentos 
públicos e privados para o setor.  

A palestra de André Garcez Ghirardi, da Uni-
versidade Federal da Bahia, atualmente assessor 
especial da presidência da Petrobras, explicou 
claramente como as atuais turbulências políticas 
e sociais na Argentina e Bolívia contribuem para 
deteriorar o ambiente de negócios no setor de 
energia desses países. A dificuldade dos gover-
nos em compensar os escassos investimentos 
privados vem produzindo uma oferta de energia 
insuficiente. Esse processo contribuiu para com-
prometer as possibilidades de integração 
energética no Cone Sul. A decisão do Chile, do 
Brasil e, mais recentemente, da Colômbia de im-
portar GNL é um sinal claro dessa deterioração. 
Por outro lado, o Peru se tornará um importante 

 
I Encontro Latino Americano de Economia da Energia 

(ELAEE) 
Salvador, Bahia 27 de maio de 2008 
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exportador de GNL para países de fora da Améri-
ca do Sul. Diante deste contexto, Guirardi sugeriu 
uma agenda para se buscar uma nova conver-
gência nas políticas energéticas regionais. Essa 
agenda deve considerar o papel ampliado das 
empresas estatais na região e a necessidade de 
se encontrar soluções para problemas energéti-
cos concretos de forma mais pragmática.  

A apresentação de Amílcar Guerreiro, diretor 
da EPE, mostrou que a política energética brasi-
leira passa por um processo de importante 
transformação. Esta política foi redefinida visando 
permitir uma maior participação do Estado no 
processo de planejamento do setor. Entretanto, 
esta maior participação do Estado não se deu em 
detrimento dos investimentos privados no setor. 
Buscou-se preservar o interesse dos investidores 
privados. Os investimentos na exploração e pro-
dução de petróleo e as recentes descobertas da 
camada de pré-sal são uma demonstração da a-
tratividade do setor energético do Brasil para o 
setor privado. Essas descobertas, se confirma-
das, poderão representar um marco para o setor 
energético nacional, na medida em que o Brasil 
poderá se tornar um grande exportador de petró-
leo. Apesar de o Brasil representar o principal 
destino para o gás boliviano atualmente, a de-
pendência nacional das importações de gás 
poderá ser reduzida de forma significativa com o 
desenvolvimento das recentes descobertas.  As 
tendências observadas no mercado de energia 
brasileiro deverão influenciar significativamente 
as perspectivas para a integração energética da 
região.  

A apresentação de Germán Corredor Avella, 
da Universidade Nacional da Colômbia, mostrou 
que a Colômbia ainda se atém à orientação liberal 
adotada na década de 1990. A Colômbia preser-
vou as principais orientações da sua política 
energética, mas vem reforçando o papel do Esta-
do no planejamento do setor energético. O país 
implementou um processo de planejamento indi-
cativo e, recentemente, reorganizou o setor de 
petróleo e gás, através da criação de uma agên-
cia reguladora, buscando promover o 
investimento privado no setor.  

A palestra de Humberto Campodónico, da U-
niversidade de San Marcos, Peru, mostrou que 
esse país também manteve uma política orienta-
da para o mercado no setor energético.  Em 
geral, o principal papel do Estado no setor ener-
gético peruano tem sido promover o investimento 
privado, além de cuidar da regulação setorial. O 
país tem sido bem-sucedido na atração dos in-

vestimentos privados e está prestes a se tornar 
um importante exportador de gás natural. Entre-
tanto, problemas políticos antigos ainda 
representam obstáculos importantes para viabili-
zar as exportações de gás peruano para o Chile, 
que tem de importar cerca de 70% de suas ne-
cessidades energéticas.  

Gerardo Rabinovich, da Universidade de Bel-
grano, Argentina, apresentou em detalhes a 
situação de grande dificuldade  pela qual atraves-
sa o país.  A Argentina já foi o principal ponto de 
ligação dos fluxos de gás natural na América do 
Sul, com exportações para o Brasil, Chile e Uru-
guai. Por muito tempo, a política energética de 
cunho mais liberal adotada pela Argentina serviu 
como exemplo para os outros países da região. 
Entretanto, desde a crise econômica de 2001, a 
política energética argentina mudou drasticamen-
te. Atualmente, essa política é caracterizada por 
forte intervenção estatal no setor, principalmente 
através do controle de preços e tarifas. Adicio-
nalmente, o governo criou uma nova empresa 
estatal (Enarsa), para viabilizar sua participação 
direta na produção de energia. Essas medidas 
vêm provocando uma escassez generalizada de 
energia no país. O ambiente econômico difícil na 
Argentina inviabilizou os investimentos privados, 
que não foram compensados pelos investimentos 
governamentais realizados pela Enarsa. Ao 
mesmo tempo, a demanda de energia vem au-
mentando rapidamente, como resultado da 
recuperação da economia e dos baixos preços 
dos produtos energéticos. Essa situação é mais 
dramática no mercado de gás natural, que repre-
senta 50% da matriz energética do país. 
Atualmente, o racionamento de gás natural já se 
constitui uma rotina no desolador cenário energé-
tico argentino.  

Ricardo J. Raineri Bernain, da Universidade 
Católica do Chile, mostrou que a política energé-
tica chilena não se descolou da orientação liberal. 
Entretanto, o país vem redefinindo sua política de 
integração energética em função da escassez de 
energia na região. O Chile é um país pobre em 
termos de recursos energéticos e, na ultima dé-
cada, tornou-se muito dependente da Argentina 
no suprimento de gás natural. Desde 2004, o país 
vem convivendo com crescentes cortes das ex-
portações argentinas, provocando uma oferta 
insuficiente de gás natural e de eletricidade no 
país. Diante desse contexto, o governo chileno 
decidiu reorientar sua política energética, no sen-
tido de reduzir a dependência da importação da 
Argentina, através da importação de GNL e de 
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carvão de fora da região. Obviamente, essa reori-
entação da política energética chilena representa 
uma forte barreira para o processo de integração 
energética da região.  

Edmilson Moutinho dos Santos, da Universi-
dade de São Paulo, analisou os possíveis 
impactos das tendências recentes das políticas 
energéticas na América do Sul. Ele acredita que o 
processo de integração energética está seriamen-
te ameaçado em função da falta de consenso 
quanto às principais orientações das políticas e-
nergéticas regionais. A diversidade de políticas 
vem contribuindo para experiências de naciona-
lismo energético na América do Sul, produzindo 
fortes conflitos de interesses entre os países. Na 
visão não muito otimista, Edmilson acredita que 
os conflitos energéticos tendem a dominar o ce-
nário energético regional por um longo período.  

Maurício Medina-Celi, da OLADE, e Luiz A. 
Horta Nogueira, da Unifei, exploraram as oportu-
nidades para a integração energética na região. 
Medina-Celi enfatizou que o mercado de gás na-
tural ainda está em sua infância na maioria dos 
países da região. Dessa forma, o crescimento da 
demanda e da produção de gás na região repre-
sentará uma grande oportunidade para 
convergências nas políticas energéticas. Ele a-
credita que os interesses comuns no mercado de 
gás natural se tornarão uma força motora para 
uma maior convergência das políticas energéti-
cas, promovendo a aproximação intra-regional 
dos mercados nacionais de energia.  

Horta apresentou uma visão mais otimista do 
potencial para integração dos mercados energéti-
cos sul-americanos. Ao analisar as principais 
mudanças recentes nas políticas energéticas da 
região, ele apontou alguns pontos de convergên-
cia. De forma diferente, todos os países 
reforçaram o papel do governo no planejamento 
do setor de energia. Por diferentes caminhos, os 
países da região concluíram que, sem um ade-
quado planejamento setorial, os governos não 
têm condições de assegurar o suprimento ener-
gético. Adicionalmente, o processo de reforma e 
contra-reforma dos últimos dez anos produziu al-
gumas lições importantes para os países:  

(i) um arcabouço regulatório estável é essen-
cial para atrair os investimentos necessários;  

(ii) a eficiência econômica é um objetivo a ser 
perseguido também por empresas estatais.  

Horta acredita que empresas estatais eficien-
tes podem ser instrumentais para implementação 

de políticas energéticas apropriadas. Dessa for-
ma, é importante criar condições para uma 
coexistência equilibrada de empresas privadas e 
públicas no setor energético. Ele enfatizou o 
grande potencial para integração energética regi-
onal, através de uma maior colaboração em 
assuntos sobre os quais é possível construir uma 
agenda convergente. Existe um grande potencial 
para integração dos mercados de eletricidade e 
de gás natural. Entretanto, a integração não deve 
se ater apenas nesses mercados tradicionais. Se-
ria importante também aproveitar o potencial para 
colaboração na área de conservação de energia e 
de biocombustíveis. Certamente, os países da re-
gião têm interesses convergentes nessas duas 
áreas.  

Finalmente, cabe ressaltar que o animado de-
bate do seminário de Salvador encorajou os 
especialistas participantes a buscar formas de 
continuar o diálogo e a cooperação científica. Du-
as reuniões ocorridas  no dia posterior foram 
muito produtivas, tendo sendo definida a criação 
de uma rede latino-americana de economistas da 
energia, através da criação de outros capítulos da 
IAEE na América do Sul (a AB3E é a única afilia-
da da IAEE na região atualmente). Foi decidido 
ainda que o próximo encontro regional de econo-
mia da energia (II ELAEE) será realizado em 
Santiago do Chile, em março de 2009, a ser or-
ganizado por Ricardo J. Raineri Bernain. 

 
 

¹ Professor do IE-UFRJ/Pesquisador do GEE 
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Ronaldo Bicalho ¹

 

A política energética é uma intervenção es-
tratégica do Estado, que envolve um conjunto 
de fontes, de cadeias energéticas, de instru-
mentos e instituições, visando garantir o 
suprimento de energia, presente e futuro, ne-
cessário ao desenvolvimento econômico e ao 
bem-estar de uma sociedade. 

Garantir o suprimento de energia envolve 
ações e impactos em diferentes áreas: econô-
mica, tecnológica, ambiental, política e social. 
Este fato faz com que a política energética te-
nha um caráter abrangente, fruto da amplitude 
das ações e dos impactos relacionados ao a-
tendimento do seu objetivo primordial. Nesse 
sentido, ela transcende uma concepção mera-
mente setorial, quer em termos de objetivos, 
quer em termos de mecanismos, quer em ter-
mos de instituições. 

Falar sobre política energética é falar em um 
conjunto amplo de objetivos, instrumentos e ins-
tituições relacionados a ela. Aqui, amplitude e 
variedade não devem ser encaradas como um 
empecilho à existência de uma política energé-
tica nacional, mas como um desafio a ser 
superado na construção do futuro de um país 
que precisa de energia para se desenvolver e-
conomicamente e garantir conforto e bem-estar 
para os seus cidadãos. 

Diante desse desafio, o primeiro passo é i-
dentificar algumas premissas essenciais, em 
torno das quais seja possível estruturar uma po-
lítica energética para o país. Essas premissas, 
para que tenham capacidade de fundar essa 
política em bases sólidas, precisam estar anco-
radas em uma visão que transcenda o âmbito 
estritamente energético, buscando a sua legiti-
mação e sustentação em uma visão que 
contemple a construção de um projeto de país. 
É nesse projeto de país que devem ser busca-
das as raízes profundas que podem irrigar e 
sustentar as premissas e a política energética 
delas derivada. 

Considerando que, no Brasil, qualquer proje-
to de longo prazo de país, que seja 
responsável, deve passar pelo crescimento e-

conômico e pela redução das desigualdades, é 
possível identificar algumas premissas fundado-
ras para uma política energética comprometida 
com estes objetivos. 

Transparência e democracia 

A expansão da infra-estrutura energética, 
necessária à sustentação do crescimento eco-
nômico e ao aumento do bem-estar, é um 
desafio estratégico essencial para o país. A ga-
rantia dessa expansão é o objetivo principal da 
política energética que, para ser alcançado, ne-
cessita, certamente, da mobilização de um 
conjunto de recursos técnicos, econômicos, ge-
renciais e financeiros, mas, não só isso. É 
necessário, principalmente, reunir os recursos 
de poder indispensáveis à construção de um 
ambiente político - institucional que viabilize a 
mobilização desse conjunto de recursos. 

O grande desafio histórico da sociedade bra-
sileira é a redução das desigualdades profundas 
que marcam nossa estrutura econômica e soci-
al. Para isso, o fortalecimento das instituições 
democráticas e da cidadania constitui um recur-
so fundamental e uma escolha irrecorrível. Com 
a ampliação democrática do acesso à arena po-
lítica, o volume de reivindicações represadas 
por décadas de exclusão tem aumentado de 
forma significativa. Aprender a gerenciar as ten-
sões naturais e legítimas nascidas desse novo 
contexto, não só mantendo, mas ampliando os 
espaços de exercício da liberdade e da cidada-
nia, é a grande questão colocada para a jovem 
democracia brasileira. 

Nesse processo, a transparência desempe-
nha um papel fundamental, na medida em que 
possibilita que a sociedade conheça de forma 
clara as opções colocadas à sua disposição, e 
possa decidir entre elas através dos seus ca-
nais legítimos de representação direta e 
indireta. 

A definição da política energética do país 
não pode se colocar ao largo desse processo. 
Ao contrário, insere-se no seu eixo central, com 
suas conseqüências atingindo a vida e o bem-
estar de todos os seus cidadãos. 

Premissas para uma Política Energética no Brasil* 
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O apreço à natureza democrática e transpa-
rente das políticas públicas é uma questão de 
princípio, portanto, não está sujeito à negocia-
ção. Enfim, negocia-se no processo, mas não o 
processo. Este deve ser transparente e demo-
crático. É melhor para as empresas, para os 
consumidores e para o país, por mais difícil que 
seja a sua implementação. 

Garantir o suprimento de energia, agora e no 
longo prazo, para sustentar o desenvolvimento 
econômico e o bem-estar, atendendo aos me-
lhores padrões possíveis de cuidado com o 
capital natural de que o país dispõe, implica a 
escolha de determinadas opções, por conse-
guinte, de determinadas políticas, que 
combinem, segundo um determinado peso, fon-
tes, indústrias, agentes e instituições. 

Nesse contexto, a retomada do desenvolvi-
mento, a redução das desigualdades e a 
preservação do meio ambiente surgem como 
eixos da construção do futuro. Nessa constru-
ção, a negociação entre os diversos interesses 
existentes desempenha um papel fundamental, 
administrando os conflitos e gerando os con-
sensos necessários à desobstrução dos 
caminhos que levam ao futuro desejado. 

A solidez das instituições, gerada a partir do 
fortalecimento da sua capacidade de gerenciar 
mudanças, dirimir conflitos e construir consen-
sos, é o que garante a estabilidade das 
expectativas de longo prazo. Graças a essa so-
lidez, é possível definir diretrizes e regras 
consistentes e, acima de tudo, torná-las adaptá-
veis a um mundo marcado por desafios e 
incertezas crescentes. Essa configuração insti-
tucional, robusta e flexível, é a que torna as 
políticas críveis e sustentáveis no tempo. 

Portanto, é necessário construir espaços de 
coordenação democráticos e transparentes, que 
produzam um desenho institucional que susten-
te o desenvolvimento de longo prazo do setor 
energético brasileiro. 

A construção desse ambiente institucional 
demanda uma ação política que seja capaz de 
gerar consensos estabilizadores, estruturados e 
sancionados nos espaços institucionais que de-
têm a legitimidade e a representatividade 
necessárias a esse fim. 

Assim, a construção de uma política energé-
tica para o Brasil envolve um processo de 
integração de fontes, de indústrias, de agentes 
e de instituições que transcende o restrito âmbi-
to energético. Em conseqüência, esse não é um 

processo que se restrinja a uma simples coor-
denação gerencial de recursos, dado que o que 
está em jogo é a superação de uma visão restri-
ta de políticas setoriais geradoras de impasses 
e conflitos impossíveis de serem gerenciados 
fora de um campo decisório fundamentalmente 
político, no qual eles possam ser tratados a par-
tir de uma visão mais ampla que incorpore um 
projeto de futuro para o país. 

Reconhece-se, portanto, que as decisões de 
política energética não se resumem a escolhas 
técnicas, mas envolvem distintas percepções do 
mundo e do futuro, que as colocam no âmbito 
privilegiado da construção consciente do país 
desejado e, portanto, da política naquilo que ela 
tem de mais nobre. Por isso, o que se pode es-
perar é que essas decisões sejam colocadas no 
debate democrático das idéias, e que os cida-
dãos tenham condições de decidir a partir das 
opções colocadas claramente na mesa. 

Desta forma, o compromisso com a demo-
cracia e com a transparência é a primeira 
premissa que deve estruturar uma proposta de 
política energética para o Brasil. 

A construção do consenso necessário 

A política energética é uma sofisticada cons-
trução institucional, envolvendo regras, normas, 
incentivos e penalidades que regulam, de fato, 
as complexas relações econômicas entre os 
agentes envolvidos com a atividade energética. 
Nesse quadro, o seu desempenho está profun-
damente vinculado à qualidade dessa 
construção que, por sua vez, é alcançada medi-
ante um longo processo que não se encerra no 
simples desenho do chamado "marco regulató-
rio", mas inclui a difícil tarefa de pactuar com os 
diversos agentes um eixo que estruture institu-
cionalmente o setor de energia, de forma a 
gerar um contexto favorável à sua expansão 
sustentada no tempo. 

Face a isso, o desenho e a implementação 
de um modelo de funcionamento para esse se-
tor implicam a construção de um arranjo 
institucional articulado em torno de determina-
dos objetivos e das formas de alcançá-los no 
longo prazo. Por conseguinte, trata-se de fundar 
uma base institucional, através da definição das 
metas, das formas de contratação, do regime de 
formação de preços, do pacto entre os agentes 
econômicos que, em conjunto, geram e susten-
tam o modelo almejado. Reconhece-se, a 
princípio, que não se trata de uma tarefa trivial, 
à medida que o que está em jogo é a maneira 
pela qual os agentes irão se relacionar com o 
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futuro, ou seja, o seu comprometimento com os 
respectivos custos associados à construção do 
mesmo. Logo, o que está em tela são decisões 
que irão condicionar a percepção de questões 
de longo prazo, e não arranjos fugazes de curto 
prazo para atender a problemas pontuais e con-
junturais. 

A construção dessa institucionalidade - ca-
paz de criar o ambiente propício ao 
investimento necessário à expansão da oferta 
de energia - não se restringe à elaboração de 
regras, normas e procedimentos legais. Um 
ambiente institucional estável no tempo deman-
da a construção de convergências, que, por sua 
vez, exige um ativo processo de negociação po-
lítica, em torno de ganhos futuros equilibrados 
entre interesses privados, muitas vezes diver-
gentes, e públicos, na maioria das vezes difíceis 
de ser organicamente manifestos e representa-
dos no embate político. 

Desse modo, a construção de um marco ins-
titucional para o setor energético brasileiro é 
uma tarefa que envolve, principalmente, a ne-
gociação com os agentes, na busca dos 
consensos necessários ao funcionamento des-
se marco. Portanto, as competências 
necessárias ao sucesso desse empreendimento 
não se atêm às qualificações técnicas, mas en-
globam, de forma decisiva, as de natureza 
política, essenciais a um processo decisório que 
se dá na arena pública, mediante o enfrenta-
mento legítimo dos diversos interesses 
alcançados por essas regras e normas. 

O resultado final desse processo não depen-
de exclusivamente da atuação do Governo, mas 
da atuação do conjunto de agentes nele envol-
vido, mediante as negociações que se 
desenvolvem nos diversos espaços institucio-
nais a elas determinados. O desenho final que o 
marco institucional vai apresentar será função 
dessa forte interação entre os diversos interes-
ses, ponderada pelo peso dos recursos de 
poder que cada um deles detém. 

Essa perspectiva aponta para a necessidade 
de construção de canais de diálogo confiáveis e 
de uma agenda que permita uma convergência 
que, se não atende plenamente a todos os inte-
resses, pelo menos mantém aberta à 
negociação e, conseqüentemente, a possibili-
dade de consenso, que não deve ser visto como 
o ideal, mas como o possível. 

Assim, a valorização da busca do consenso 
necessário à construção das saídas para os im-
passes do setor energético nacional é a 

segunda premissa que deve orientar a constru-
ção de uma política energética para o Brasil. 

A política energética como função de Es-
tado 

O Estado, em particular o Executivo, tem um 
papel fundamental na criação dos espaços de 
negociação para a gestão de conflitos e produ-
ção de consensos no setor energético. Para 
isto, é preciso que ele reúna uma capacitação 
técnica e de negociação compatível com a esta-
tura desse desafio, e defina claramente as suas 
atribuições, assim como a hierarquização entre 
as suas diferentes esferas, de tal forma a sinali-
zar de forma inequívoca suas prioridades e 
seus canais de decisão, evitando tergiversações 
e conflitos de competência desnecessários. 

No setor de energia brasileiro, o investimento 
do setor público tem um papel significativo na 
expansão da oferta, através das empresas esta-
tais. No entanto, é importante levar em conta 
que os investimentos privados são necessários 
para complementar o investimento público. 
Buscando viabilizar a retomada do investimento 
privado no setor energético, cabe lembrar que 
expectativas favoráveis têm um significado bem 
específico. Não basta apenas o sentimento de 
que haverá demanda no futuro, é crucial reduzir 
a percepção de risco relativa ao investimento 
associado ao seu atendimento. 

A percepção de risco no setor energético 
pode ser bastante atenuada à medida que os 
empresários logrem construir cenários com um 
mínimo de previsibilidade quanto à evolução de 
um setor tão fundamental para a economia na-
cional. Esta previsibilidade pode ser melhorada 
se o próprio governo explicitar claramente suas 
aspirações e políticas para o setor. A explicita-
ção de uma política energética integrada e 
coerente é um dos passos fundamentais para a 
criação de um ambiente de investimento favorá-
vel. 

Essa política não deve ser o resultado frag-
mentado de um conjunto de decisões sobre os 
objetivos específicos para cada subsetor ener-
gético (petróleo, gás natural, eletricidade e 
energias renováveis). É importante que os in-
vestidores tenham uma percepção clara das 
principais diretrizes definidas pelo governo. Isto 
implica responder a questões essenciais tais 
como: qual a participação esperada de cada 
fonte na matriz energética nacional; qual o nível 
de integração energética esperada com os paí-
ses de dentro e fora do Mercosul; qual o nível 
de participação esperada para os investimentos 
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públicos no setor; qual a participação das fontes 
alternativas na matriz energética brasileira; qual 
o papel das políticas de conservação de energi-
a; qual o ritmo de utilização das nossas 
reservas de combustíveis não renováveis, quais 
as restrições ambientais e os custos a elas as-
sociados. As respostas a estas questões são 
essenciais para orientar o processo de regula-
ção setorial e a elaboração de estratégias 
competitivas pelas empresas. 

Visto dessa forma, o “risco regulatório” não é 
derivado, exclusivamente, de uma relação “ten-
sa” entre Executivo e Agências Reguladoras 
setoriais. A verdadeira fonte de conflito tem sua 
origem na ausência de uma política energética 
consolidada, que deixe claro os seus objetivos, 
as estratégias para alcançá-los e os papéis de 
cada agente, público ou privado, nesse empre-
endimento. Definido esse quadro, a participação 
dos diversos agentes, nos debates e na imple-
mentação da política, torna-se mais estruturada 
e produtiva. 

Em conseqüência, a primeira e incontornável 
função do Estado no setor energético é a con-
cepção e implementação de uma política 
energética nacional. Este é o ponto de partida 
para uma intervenção estatal que contribua de 
fato para a estruturação consciente do setor e-
nergético do país. 

Tendo isto em vista, o reconhecimento do 
papel crucial do Estado na elaboração e imple-
mentação da política energética nacional é a 
terceira premissa que deve dirigir a construção 
desta política no Brasil. 

Por uma política energética integrada 

A política energética não se resume a um 
somatório de políticas setoriais. Desse modo, o 
principal desafio a ser enfrentado no desenho 
da política energética é justamente a compatibi-
lização entre as políticas dos diversos setores. 

Nesse caso, as orientações "ótimas" de polí-
tica do ponto de vista setorial podem implicar 
encaminhamentos subótimos, e até perdas lí-
quidas, do ponto de vista do conjunto. Portanto, 
as alternativas possíveis para o desenho da po-
lítica energética e do processo decisório dele 
decorrente comportam um conjunto de conside-
rações e negociações estratégicas muito mais 
amplo do que aquele especificado pelas políti-
cas setoriais. 

É razoável acreditar que, com a base de re-
cursos naturais que o Brasil dispõe, seja 
possível caminhar ao encontro de uma solução 

econômico-institucional que defina uma combi-
nação positiva de recursos e de capacidades 
disponíveis, numa geração de sinergia e de ga-
nhos sustentáveis no tempo. 

A trilha que atrai maior fascínio para se en-
redar, e enredar a agenda energética, é se 
perder no debate de problemas específicos, de 
curto prazo e particulares a um determinado 
segmento de agentes. O cenário estratégico de 
observação, reflexão e negociação da política 
energética é, por definição, amplo e de longo 
prazo, contemplando os dados e fatores estrutu-
rais, tanto favoráveis quanto restritivos. É nessa 
faixa ampliada de possibilidades que serão i-
dentificadas as saídas economicamente viáveis 
e verdadeiramente relevantes. 

Assim, a quarta premissa que deve orientar 
a política energética brasileira é a valorização 
das suas dimensões integradora e abrangente. 

Em suma, as premissas que devem susten-
tar uma política energética no Brasil – coerente 
com um projeto de país que tenha como objeti-
vo central o crescimento econômico e a redução 
das desigualdades – precisam partir de uma vi-
são que contemple a política energética como 
uma abordagem integradora das diversas ativi-
dades que produzem, transformam, 
transportam, distribuem e comercializam ener-
gia. Dada a essencialidade estratégica da 
energia para a atividade econômica e para o 
bem-estar social, o papel estruturante do Esta-
do deve ser encarado como fundamental para 
que a atividade energética se torne um real ve-
tor de desenvolvimento econômico e social. 
Portanto, a elaboração e implementação da po-
lítica energética deve ser função precípua do 
Estado e deve ser encaminhada através dos le-
gítimos canais de negociação e construção de 
consensos existentes na sociedade, resguar-
dando os princípios da transparência e da 
democracia. 

1 Professor do IE-UFRJ/Pesquisador do GEE 

* Conclusão do livro Ensaios Sobre Política Energética: Co-
letânea de artigos do Boletim INFOPETRO – Ronaldo 
Goulart Bicalho (organizador)...[et alii], Grupo de Economia 
da Energia, Instituto de Economia, UFRJ – Rio de Janeiro: 
Interciência: IBP, 2007. 
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Introdução  

Nos últimos vinte anos, os mercados elétricos 
europeus têm sofrido profundas alterações e pas-
saram por reformas estruturais muito grandes. Por 
serem vinculados a uma organização comum (a 
União Européia), estes mercados passaram a se 
unificar, ao mesmo tempo em que são reforma-
dos. Neste sentido, passou a ser possível que 
uma empresa de um país europeu adquirisse uma 
outra ou se internacionalizasse. Rapidamente sur-
giram gigantescas empresas elétricas, muito 
maiores do que seria possível antes das reformas 
e da convergência dos mercados.   

Dessas empresas, um bom exemplo é a E.ON, 
empresa alemã de eletricidade e gás. Este artigo 
tem como objetivo analisar a trajetória de cresci-
mento da E.ON em um contexto de maior 
competição com elevada concentração industrial. 

O ambiente de competição da E.ON 

O movimento de unificação dos países euro-
peus, cujo auge foi a criação da União Européia, 
trouxe consigo algumas conseqüências para os 
agentes econômicos atuantes naquele espaço uni-
ficado que se configurou. 

 Em 1987 foi lançado o programa de unificação 
de mercados da Europa, com o objetivo de remo-
ver obstáculos físicos, legais e fiscais às 
movimentações de bens, serviços e capitais na 
União Européia (Domanico, 2006). Para a indús-
tria elétrica, tal medida teve implicações especiais. 
Como era fortemente concentrada na iniciativa es-
tatal, em virtude dos riscos representados pelas 
atividades de geração e de abastecimento de e-
nergia, a indústria elétrica mostrou-se terreno 
vasto para medidas reestruturantes, tais como 
práticas de unbundlings contábeis ou introdução 
de novas normas regulatórias: em última análise, 
a quase que completa reestruturação de mercado, 
assentada em bases totalmente inovadoras. As-
sim, num cenário de crescimento elevado da 
demanda e crescente insegurança do suprimento, 
pensou-se a total reestruturação desses mercados 
como meio de prover ganhos de eficiência sob a 
forma de preços mais baixos, maior segurança do 
abastecimento e melhor tratamento da questão 
ambiental (Domanico, 2006), sob a crença de que 

a iniciativa privada conseguiria alocar mais eficien-
temente os recursos necessários para alcançar 
tais fins. 

Por causa da forte influência supranacional da 
União Européia, os processos de reestruturação 
dos mercados nacionais elétricos ocorreram de 
forma progressiva, país após país. Todavia, é inte-
ressante notar que esses processos não se deram 
da mesma forma nos diferentes países membros. 
Na Alemanha, por exemplo, país-base da E.ON, a 
reforma do setor elétrico só se consolidou em 
2005, com o sancionamento da Segunda Lei de 
Energia, em substituição à primeira, de 1998. A 
primeira, que havia implementado a concorrência 
nos mercados de distribuição, foi incrementada 
pela segunda, que instituiu um órgão regulador, 
passando assim a obedecer a normas recomen-
dadas pela União Européia. Assim mesmo, 
algumas características peculiares do antigo mer-
cado alemão de eletricidade foram mantidas, 
como, por exemplo, a manutenção de distribuido-
ras a nível regional, muitas vezes urbano. Dessa 
forma, algumas pequenas regiões do país organi-
zam o abastecimento de forma independente, 
muitas vezes inteiramente baseado em fontes al-
ternativas.  

Além do ritmo descompassado das reformas 
entre países, é notável que alguns mercados na-
cionais encontravam-se, ou encontram-se, em 
estágios mais atrasados ou avançados que os 
demais no que tange a qualidade da infra-
estrutura ou ao poder de mercado das empresas 
ali instaladas. Estas diferenças explicam o desen-
volvimento enviesado das indústrias de 
eletricidade quando da expansão dos mercados 
internos para os mercados externos, posto que a 
algumas empresas mais fortes financeiramente é 
dada a possibilidade de expandir suas atividades 
mais fortemente em países cujas empresas são 
vulneráveis a take-overs. 

Como resultado da distribuição não uniforme 
do poder de mercado entre as empresas de ener-
gia, tanto a nível nacional quanto a nível inter-
Europa, deu-se início a um processo de concen-
tração empresarial através de fusões e aquisições, 
ao fim do qual os monopólios estatais pré-
reformas deram lugar a estruturas oligopolísticas, 

Crescimento e Convergência no Mercado Europeu: o 
Caso da E.ON
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com as maiores empresas sendo apelidadas de 
“seven brothers” (Thomas, 2003) I, em clara alusão 
às “seven sisters” do petróleo.  

As próximas seções pretendem mostrar que a 
E.ON representa caso emblemático desse proces-
so de concentração e explicar como a empresa 
fez uso das fusões e das aquisições para aprovei-
tar as oportunidades que surgiram e aumentar seu 
poder de mercado, expandindo, assim, seus ten-
táculos para quase todos os países relevantes do 
mercado europeu de eletricidade. 

Estratégia da E.On 

1. Principais operações e mercados 

 A E.ON nasceu em 2000 de uma fusão de du-
as empresas já existentes, a VIAG e a VEBA, 
duas importantes empresas alemãs. Nesta opera-
ção, a VEBA adquiriu a E.ON por um valor de 38 
bilhões de euros.  

A E.ON, desde seu nascimento, promoveu seu 
crescimento através de um agressivo processo de 
fusões e aquisições. Dentre as operações, desta-
cam-se, sobretudo a compra da Powergen em 
2001, hoje maior empresa de eletricidade britâni-
ca, e a compra da Ruhrgas, maior empresa de gás 
natural da Alemanha. A primeira compra demons-
trou o claro interesse estratégico de 
internacionalização das atividades da empresa.  

Com a progressiva reorientação dos marcos 
regulatórios e econômicos dos países europeus, a 
penetração das empresas de eletricidade e gás no 
mercado inter-europeu foi sobremaneira facilitada, 
e a E.ON não deixou de aproveitar essa oportuni-
dade, comprando não só a Powergen, assim como 
outras empresas de muitos dos países europeus, 
sobretudo no leste europeu.  Observou-se, assim, 
um rápido crescimento empresarial, e hoje a em-
presa representa cerca de 30% do mercado de 
eletricidade na Europa Central e está presente em 
diversos países relevantes da Europa tais como 
Holanda, Inglaterra ou Hungria e também com 
uma pequena participação no mercado americano, 
em Kentucky II.  

A compra da Ruhrgas em 2002, por outro lado, 
até então maior empresa de gás natural da Ale-
manha, apresentou-se como marco de 
reorientação estratégica da empresa. Ao promover 
a integração horizontal com a compra da Ruhrgas, 
a E.ON demonstrou que estava interessada em 
não só ser uma empresa de eletricidade, mas sim 
uma empresa de energia, já que passaria a ven-
der gás também. Tornaria-se uma multi utility, 
oferecendo a seus clientes de forma combinada 
serviços múltiplos de eletricidade, telefonia, calor e 

águas III. Visava extrair da oferta combinada dos 
referidos serviços ganhos de sinergia como, por 
exemplo, através da eliminação de custos dupli-
cados. Contudo, a empresa descontinuou suas 
atividades nos setores de telefonia e de águas ao 
pôr à venda as subsidiárias que ofertavam tais 
serviços, deixando clara sua estratégia de conver-
gência eletricidade e gás, que passou a ser 
nitidamente o seu core business. 

As tendências futuras apontam um crescimento 
continuado, com novas fusões e aquisições à vis-
ta. A malfadada tentativa de aquisição da Endesa, 
bloqueada por iniciativa política estatal, que via na 
entrada da E.ON um take-over hostil IV, resultou na 
compra das subsidiárias italiana e francesa da 
empresa espanhola. O menor investimento na 
compra dessas subsidiárias da Endesa representa 
um novo impulso financeiro para investimentos em 
outros países no futuro. Assim, a empresa planeja 
investimentos em diversos países europeus, nota-
damente na Rússia, onde planeja entrar para 
aproveitar as elevadas taxas de crescimento da 
demanda por eletricidade no país, através de coo-
peração com a empresa STS no oeste da Sibéria. 

2. Por que F&A como estratégia de cresci-
mento? 

No caso da E.ON, há uma série de fatores e-
xógenos e endógenos à empresa que motivaram a 
sua decisão de expandir suas atividades na Ale-
manha, e fora dela, ou de diversificar suas 
atividades, ao incorporar ao seu core business os 
negócios de gás natural.  

Como foi sustentado anteriormente, a E.ON te-
ve seu berço numa fusão de duas empresas, 
VIAG e VEBA, e esta fusão foi possibilitada pelo 
relaxamento de normas anteriores que dificulta-
vam ou impossibilitavam as fusões desse tipo, em 
especial a primeira lei de energia de 1998. Ora, 
constata-se então que a resolução das questões 
políticas representa o primeiro passo para o sur-
gimento de grupos industriais como a E.ON.  

Além disso, os planos europeus de unificação 
dos mercados criaram terreno fértil para que as re-
formas se expandissem para os países-membro, 
num efeito cascata. A uniformização relativa das 
normas regulatórias dos países pela implementa-
ção das diretrizes européias possibilitou, ao 
relaxar as normas de entrada, o processo de in-
ternacionalização da empresa. A questão 
regulatória é acompanhada intimamente da ques-
tão de política estatal, posto que muitos dos 
países em questão têm governos que vêem com 
bons olhos a existência de National Champions in-
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ternacionais baseados em seus respectivos paí-
ses.  

O caso da entrada da empresa nos paises do 
Leste Europeu ainda apresenta ingredientes es-
peciais. Após a queda do comunismo, tais países 
passaram a tentar se alinhar à União Européia. 
Para atingir este fim, seus governantes implemen-
taram voluntariamente reformas que visariam 
adequar suas economias às normas da União Eu-
ropéia, e, em quase todos os casos, a 
liberalização brutal dessas economias foi o resul-
tado do ímpeto governista. Liberalizados os 
mercados, a assimetria econômica e tecnológica 
entre as empresas dos ex-países comunistas em 
relação a seus pares ocidentais favoreceu, forte-
mente, a entrada maciça de investimentos diretos 
estrangeiros sob a forma de aquisições (Malová, 
2004). Estes fatores justificaram a relativamente 
fácil entrada da E.ON nestes mercados, já que os 
preços relativamente baixos dos ativos das em-
presas de energia dos países do ex-bloco 
comunista e as taxas crescentes de demanda por 
energia elétrica favorecem o cálculo econômico 
que antecede os processos de F&A. 

Há ainda a percepção interna da empresa de 
que os mercados de energia dentro da Europa 
não estão apropriadamente interligados e continu-
arão não estando no futuro. As mesmas empresas 
que se instalam nos diversos países, principal-
mente do Leste Europeu, não se interessam por 
realizar investimentos para aumentar o grau de in-
terconexão (Domanico, 2006). O baixo grau de 
interconexão entre os países europeus permite a 
criação de esferas de influência empresariais, um 
fenômeno que permite mais facilmente a explora-
ção daqueles mercados isolados, o que justifica 
um movimento de F&A em direção àqueles paí-
ses. 

Afora os aspectos regulatórios e políticos, nota-
se que os mercados de energia elétrica e de gás 
natural estão sujeitos a limitações físicas, de tal 
maneira que muitas vezes não é rentável econo-
micamente a duplicação de linhas de transmissão 
e de distribuição, por exemplo, ou de dutos de dis-
tribuição de gás. Assim, observa-se que as F&A 
muitas vezes são o caminho considerado fisica-
mente mais viável para entrar em um novo 
mercado, levando-se em consideração a assime-
tria entre a opção pouco razoável de instalar 
linhas duplicadas e a opção sensata de utilizar as 
já existentes.  

Assim, verifica-se que o processo de F&A co-
mo decisão estratégica da E.ON é resultado do 
ambiente de competição no qual atua a empresa. 

Questões políticas, regulatórias e técnicas tornam 
este processo de F&A possível.  

3. A E.ON e a estratégia de convergência e-
letricidade e gás 

Nos últimos anos, a questão da segurança e-
nergética surgiu com força ainda maior, 
impulsionadas pelas crescentes restrições ambi-
entais, físicas, regulatórias e políticas. Assim, 
matrizes energéticas não-unívocas têm sido o ob-
jetivo dos planejadores de políticas energéticas. E, 
paralelamente ao processo de liberalização dos 
mercados elétricos, ainda que com alguns atrasos, 
os mercados de gás natural também sofreram re-
formas similares. Por outro lado, no plano 
empresarial, notadamente no continente europeu, 
observou-se, com a liberalização dos mercados 
elétricos, o acirramento da concorrência entre 
grupos empresariais cada vez maiores, principal-
mente na dimensão internacional. 

Essas pressões que são impostas pelos policy 
makers e pelo mercado impelem as empresa de 
energia a se diversificar econômica, tecnológica e 
institucionalmente, trazendo de volta o fenômeno 
das multi utilities, dando à indústria de energia 
uma nova dimensão. Pressionadas por um lado, 
pelo outro as empresas de eletricidade deparam-
se com uma oportunidade singular, que é oferecer 
simultaneamente os serviços de eletricidade e de 
aquecimento, este através do gás natural. 

A convergência eletricidade-gás, nessa linha, é 
motivada de forma biunívoca, com dois principais 
vetores assumindo papéis contraditórios. As pres-
sões do mercado e dos formuladores de políticas 
energéticas impelem essa convergência, simboli-
zada pelo lema “converge or die” (Meritet, 2001). 
Não convergir significa ser ultrapassado pela con-
corrência, já que esta passaria a oferecer 
simultaneamente os serviços de eletricidade e de 
calor, pois conseguiria eliminar custos duplicados 
e ofertar maior comodidade aos clientes.  Mas, por 
outro lado, a convergência é uma opção confortá-
vel, uma oportunidade de negócio. Por esse 
prisma, percebe-se que as empresas são impeli-
das a convergir e simultaneamente podem fazê-lo 
por escolha, o que, na maioria dos casos, torna 
esta convergência o caminho natural de expansão 
das empresas atuantes nos mercados de eletrici-
dade e de gás natural.  

No caso específico da E.ON, observa-se que a 
empresa passou a inserir-se num patamar de 
complexidade e de oportunidades empresariais 
muito maior do que aquele no qual operava antes 
da convergência, realizada através da compra da 
Ruhrgas em 2002. A empresa deixou de ser ape-
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nas um conglomerado atuante em diferentes ne-
gócios, para tornar-se uma empresa de energia.  

Esta convergência trouxe algumas vantagens 
para a E.ON, como por exemplo, a possibilidade 
de arbitrar entre gás e eletricidade, considerando 
que estas duas fontes podem ser consideradas 
complementares nos usos e destinos. A energia 
elétrica gerada a partir do gás natural em termelé-
tricas, neste sentido, passa a ser chamada de 
energia gasosa (Flowers, 1998). Além disso, a 
convergência elimina custos duplicados, por e-
xemplo, no envio das contas aos clientes. Por fim, 
riscos financeiros provenientes dos mercados elé-
trico e de gás natural conseguem ser mais 
facilmente administrados pela empresa, através 
da arbitragem eficiente nos momentos de baixa 
e/ou alta respectivas. Cria-se um mecanismo de 
hedge bilateral, que facilita alguns processos em-
presarias nos tempos de incerteza representados 
pela acirrada concorrência nos dois mercados.  

Evidências de crescimento e de concentra-
ção 

Esta seção irá mostrar evidências de cresci-
mento e de concentração da E.ON, comparando-
as com uma média de outras dez empresas 
(RWE, EDF, ENEL, Endesa, Centrica, Vattenfall, 
Verbund, Iberdrola, Suez e ENBW) no período de 
2002 a 2006. 

1. Crescimento das receitas 

As receitas da E.ON cresceram de 35,1 para 
67,7 bilhões de euros, o que representa um cres-
cimento de 48,1%, com uma média de 12% ao 
ano. Por outro lado, as demais empresas, na mé-
dia, tiveram um crescimento das receitas de 21,7 

para 25,9 bilhões de euros. Em termos percentu-
ais foram 16% no período, com média anual de 
4,1%. Assim, verifica-se que no período, a taxa de 
crescimento da E.ON foi aproximadamente três 
vezes maior que a da média da amostra. Já em 
termos de média anual, essa taxa de crescimento 
foi quase quatro vezes superior à média amostral. 

Se considerarmos a média, os resultados são 
muito expressivos, o que mostra que o crescimen-
to das receitas é uma boa evidência de 
crescimento da E.ON em relação à concorrência.  

2. Produto por trabalhador 

O indicador produto por trabalhador, por ser um 
indicador combinado, reflete duas dimensões. Por 
um lado, observou-se uma queda de 21,7% do 
número de empregados da E.ON no período de 
2002 a 2006, de 98.122 para 80.612, ainda que a 
empresa tenha, no período em questão, incorpo-
rado ao seu portfólio outras empresas através das 
operações de F&A. Dessa maneira, o processo de 
F&A foi acompanhado de um rigoroso processo de 
reestruturação empresarial das empresas-alvo 
que foram incorporadas à E.ON ao longo desses 
anos, com intensos programas de demissão. O 
mesmo processo ocorreu na concorrência, que, 
em termos absolutos, passou a empregar em 
2006 550.135 empregados, contra 743.129 em 
2002, o que representa uma queda ainda maior 
(35%).  Tal tendência representou, dessa forma, o 
interesse dessas empresas de melhorar os indica-
dores de eficiência, do qual produto por 
trabalhador é um bom exemplo.  

A outra dimensão é que, para E.ON, além de 
esse indicador representar patamares superiores 
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de eficiência, também é evidência de crescimento 
e de liderança, tendo em vista que, em 2002, a 
E.ON tinha valores parecidos com a média das 
empresas, e, em 2005, situava-se bem à frente da 
concorrência.  

O indicador produto por trabalhador, embora 
evidencie de forma menos contundente o cresci-
mento da empresa do que o indicador crescimento 
das receitas, ainda reflete a ocorrência da trajetó-
ria de crescimento que a empresa almejou quando 
optou pelo crescimento através de F&A. Mais a-
lém, pode ser lido como reflexo de uma trajetória 
de crescimento de longo prazo. Isto ocorre por 
que a eficiência relativa dos processos empresari-
ais, que, do ponto de vista empresarial, deve ser 
interpretada como resultado necessário dos pro-
cessos de F&A, pode também ser vista como 
patrocinadora de uma trajetória de crescimento 
sustentado de uma empresa, o que é uma evidên-
cia de crescimento a longo prazo que 
provavelmente se seguirá.  

A externalidade negativa desse processo, a 
demissão de milhares de funcionários da indústria, 
parece ser uma tendência quase inevitável do 
processo de concentração industrial através das 
F&A. 

 

3. Market share de vendas das 10 maiores 
companhias de eletricidade da Europa 

O market share das dez maiores companhias 
de eletricidade da Europa, que foi calculado em 
função do consumo total de energia elétrica na re-
gião e das vendas de cada uma das companhias 
ao longo dos anos em questão (2002-2005) au-

mentou, no período, de 62,3% para 68%. A 
participação da E.ON cresceu de 10,9% para 
12,4% no mesmo período, enquanto o CR4 cres-
ceu de 39,5% para 44%.  

A conclusão mais importante desse indicador, 
quando aplicado à comparação da E.ON com as 
outras nove maiores empresas e também ao cres-
cimento do CR4, é que a E.ON cresceu 
proporcionalmente mais do que os dois referidos 
grupos. No período indicado, a participação da 
E.ON cresceu 11,9%, contra um crescimento a-
cumulado de participação de 8,5% das demais 
nove maiores empresas e de 9,5% das demais 
três empresas integrantes do CR4. 

Dessa maneira, o indicador de market share, 
além de mostrar que a concentração industrial no 
mercado europeu de vendas de eletricidade au-
mentou significativamente no período, ainda é um 
ótimo indicador de crescimento da E.ON, que pas-
sa a ser algo como um crescimento acompanhado 
de concentração industrial, resultado mais do que 
natural de uma profunda reorganização industrial 
patrocinada por um processo agressivo de F&A in-
ter-empresas, do qual a E.ON é a maior expoente.  

 

 

Numa outra dimensão de interpretação, como 
explicar que a E.ON, apesar de ser segunda colo-
cada nas vendas de eletricidade na Europa, ainda 
fatura e lucra mais do que sua maior rival, a EDF? 
Tal explicação reside na simples conclusão de que 
a E.ON atua mais fortemente no mercado de gás 
natural do que a EDF, uma vez que na França o 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados dos balanços anuais das empresas da amostra
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mercado de gás natural está fortemente estrutura-
do em torno de um agente: a Gas de France 
(GDF). Outras variáveis explicativas como o preço 
relativo de eletricidade ou de gás nos respectivos 
mercados ainda completam essa equação.  

4. Concentração das transações de F&A 

Um último indicador foi montado para mostrar a 
concentração das operações de F&A no mercado 
europeu de eletricidade entre 1998 e 2006. Este 
indicador ainda ilustra o domínio da E.ON neste 
cenário. 

A E.ON despendeu, usando capital próprio ou 
financiamentos, no período analisado, um total de 
91,4 bilhões de euros na aquisição ou na fusão de 
empresas, o que representou 44,84% do valor to-
tal das transações (considerando as empresas da 
amostra). As demais empresas somadas despen-
deram 115,8 bilhões de euros, de tal maneira que 
foram responsáveis por 55,6% do valor total das 
transações.  

Inegavelmente, tais dados apontam uma con-
centração elevada no que diz respeito ao que foi 
despendido pelas empresas em F&A no período 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados dos balanços anuais das empresas da amostra
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Gráfico 4- Concentração das Operações de F&A no Mercado Europeu de 
Eletricidade entre 1998 e 2006
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da análise. Principalmente sob o ponto de vista da 
E.ON, que pode, através das F&A, crescer ainda 
mais e assim aumentar seu poder de mercado pa-
ra, no futuro, aumentar seu poder de mercado, o 
que poderia tornar o processo de F&A auto-
sustentável.  

Conclusão 

A E.ON é inegavelmente um dos melhores e-
xemplos daquilo que se tornou o mercado europeu 
de eletricidade e gás. A convergência e a concen-
tração passaram a ser a tendência dominante e, 
aparentemente, uma das melhores formas de ga-
rantir uma sobrevivência futura. Isso explica o 
agressivo processo de F&A que se verifica atual-
mente no mercado europeu de eletricidade e gás, 
que faz despender elevadas somas. 

Os indicadores fazem crer que a trajetória da 
E.ON é ascendente e sustentável. No entanto, 
uma metáfora poderia talvez sugerir um outro pon-
to de vista. Se considerarmos que a E.ON teve 
uma ascensão meteórica e que meteoros tendem, 
após uma rápida subida, ter uma rápida queda, 
pode-se considerar que a E.ON também poderia 
ter uma rápida queda caso os níveis de consumo 
de energia no mundo se tornassem insustentáveis 
e exigissem um comportamento empresarial mais 
descentralizado e menos predatório. 

 

¹ Bolsista ANP – GEE/IE-UFRJ 

 
I Em seu artigo de 2003, Thomas propõe como candidatas 

ao status de “Seven Brothers” as empresas EDF, E.ON, RWE, 
Endesa, ENEL, Vattenfall, Fortum, EDP, Suez, deixando claro 
que possíveis movimentos futuros de fusões e aquisições po-
deriam mudar o quadro, como comprova, por exemplo, a 
listagem Forbes 500, que apontaria como as sete maiores utili-
ties da Europa, respectivamente, EDF, E.ON, RWE, Suez, 
ENEL, Endesa e Gaz de France. Apontar empresas pertencen-
tes a um grupo de “seven brothers” deve ser visto como um 
empreendimento meramente ilustrativo, já que a multiplicidade 
de critérios não logra apresentar um procedimento unívoco. 

II A E.ON está presente na Alemanha, no Reino Unido, na 
Escandinávia, na Itália, nos Países Baixos, na Suíça, na Áus-
tria, na Polônia, na República Tcheca, na Eslováquia, na 
Romênia, na Hungria e na Bulgária, além de nos EUA (Ken-
tucky). 

III Empresas como, por exemplo, a E-Plus (telefonia celular) 
ou a Gelsenwasser (águas) completavam o status de multi uti-
lity de águas, eletricidade, calor e telefonia da E.On. 

 IV Nota-se a iniciativa do governo espanhol de fortalecer 
um ator nacional, o chamado National Champion, ao bloquear 
a entrada em grande escala da E.ON no mercado espanhol. 
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Petrobras Diz Ter Encontrado Petróleo de 

'Boa Qualidade' no Espírito Santo  
  

 A Petrobras comunicou à Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a 
descoberta de petróleo "de boa qualidade" na Ba-
cia do Espírito Santo.  

A nova descoberta, realizada com a perfura-
ção de um poço denominado 4-GLF-23-ESS, está 
localizada na área do campo de Golfinho, a 60 
quilômetros da cidade de Vitória, na profundidade 
de 1.374 metros. As primeiras estimativas indi-
cam um potencial de 150 milhões de barris de 
petróleo recuperável.  

Segundo a empresa, a descoberta, localizada 
em concessão que pertence totalmente à Petro-
bras, abre novas perspectivas exploratórias para 
a área e tem a vantagem da localização, próxima 
à infra-estrutura já instalada no campo de Golfi-
nho. 

Com isso, diz o comunicado, os volumes des-
cobertos serão incorporados às reservas da 
companhia.  

 

    Exploração de Petróleo no Pré-Sal Deve Ser 
Definida em até Três Meses 

 

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, 
afirmou que a definição sobre o novo modelo a 
ser adotado no país para as atividades de explo-
ração e desenvolvimento da produção de petróleo 
nas novas áreas da camada pré-sal, a serem lei-
loadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), 
deverá ser anunciado pelo governo federal dentro 
de dois a três meses. 

Lobão garantiu que o governo não vai autori-
zar para este ano qualquer licitação de locais que 
envolvam áreas da camada do pré-sal, onde a 
Petrobras, em associação com grupos privados, 
descobriu grandes reservas de petróleo e gás na-
tural. 

“Nós não vamos fazer nenhum leilão este ano 
que envolva blocos da área do pré-sal sem que 
esteja definido o novo modelo, o que pretende-
mos fazer em um prazo de dois a três meses”, 
afirmou o ministro, no Rio de Janeiro. 

Ele admitiu, porém, que o governo deverá au-
torizar a ANP a realizar uma a duas rodadas 
ainda este ano, mas que envolvam áreas fora do 
pré-sal, admitindo, inclusive, a possibilidade da 
reabertura da Oitava Rodada, interrompida em 
2006 por decisão judicial. 

“A intenção do governo é reabrir a Oitava Ro-
dada e talvez até fechá-la em seguida. Mas nós 
vamos autorizar a ANP a realizar outros leilões na 
franja do pré-sal e também em outras bacias exis-
tentes no país. Agora, na área do pré-sal, eu 
repito, nós não faremos qualquer leilão até que se 
defina, do ponto de vista de política energética, o 
novo modelo a ser adotado para o setor”. 

Lobão disse que o governo ainda não tem i-
déia do modelo a ser seguido. 

“Nós não temos tendência ainda. Eu fiz uma 
sugestão, existem outras, e há um grupo estu-
dando a legislação vigente no mundo hoje, e nos 
diversos países produtores de petróleo onde te-
nham ocorrido grandes descobertas de reservas". 

Lobão esclareceu, ainda, que o Congresso 
Nacional será chamado a “debater” o assunto. 

“Vou examinar as propostas, encaminhar mi-
nha impressão sobre elas ao presidente, que por 
sua vez encaminhará o assunto ao Congresso 
Nacional” 

 

     Bolívia Volta a Ameaçar Fornecimento de 
Gás 

 

A Bolívia iniciou ontem a construção de uma 
usina que lhe permitirá extrair gás liquefeito de 
petróleo e gasolina natural do gás que o país atu-
almente exporta para o Brasil. Os derivados serão 
usados no consumo interno.  

A obra vai durar um ano e custará US$ 86 mi-
lhões, a cargo do consórcio argentino-boliviano 
Catler Uniservice, disse a estatal YPFB, na assi-
natura do contrato no local da futura usina 
separadora, em Rio Grande, Departamento de 
Santa Cruz. Ali fica o ponto inicial do gasoduto 
por onde atualmente a Bolívia envia cerca de 30 
milhões de metros cúbicos de gás natural ao Bra-
sil.  

Fatos Marcantes 
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Por falta de usina separadora, a Bolívia expor-
ta para o Brasil gás natural misturado com gás 
liquefeito e gasolina, mas até o ano passado o 
Brasil só pagava pelo gás natural, segundo o go-
verno boliviano.  

Depois da nacionalização dos combustíveis 
decretada em maio de 2006, a Bolívia conseguiu 
que o Brasil aceitasse pagar pelos dois líquidos 
agregados ao gás natural, o que rendeu a La Paz 
quase 200 milhões de dólares em 2007, quase 
um quinto do que foi pago pelo gás natural bom-
beado até São Paulo.  

A futura usina terá capacidade para gerar até 
360 toneladas de GLP e 450 barris de gasolina 
por dia, sem afetar os volumes de gás natural for-
necidos ao Brasil.  

 

Barril do Petróleo Bate Novo Recorde 

  

Os contratos futuros de petróleo seguem em 
escalada. No dia 11 de julho, o WTI (negociado 
na bolsa de Nova York) atingiu nova máxima his-
tórica intraday, em US$ 146,90 o barril, em meio 
a preocupações com a oferta no Brasil, diante da 
ameaça de greve de petroleiros, e na Nigéria, 
com a suspensão do cessar-fogo por um grupo 
rebelde no delta do Níger. A notícia sobre um 
possível treino de aviões israelenses para um su-
posto ataque ao Irã também impulsiona os 
preços.  

Especialistas dizem que este repique de alta 
poderá levar o mercado a testar os US$ 150,00 o 
barril.  

 

 ANP Altera Regras dos Leilões de Biodiesel  

 

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) publicou uma resolução, 
alterando as regras dos leilões de biodiesel reali-
zados no país. A principal mudança se refere à 
compra de biocombustível pela Petrobras e Refi-
naria Alberto Pasqualini (Refap) para repor 
estoques. A nova redação da resolução número 
45 de dezembro de 2007 determina que, nesses 
casos, os processos concorrenciais deverão se-
guir as mesmas regras de aquisição de biodiesel 
dos demais leilões da ANP. 

Outra mudança importante diz respeito aos vo-
lumes não entregues de biodiesel pelas usinas. A 

partir de agora, a ANP poderá "realizar leilões 
complementares para suprir volumes de biodiesel 
não entregues pelos produtores de biodiesel".  

A Agência também determinou que ficam im-
pedidas de participar dos leilões de biodiesel para 
reposição dos estoques as empresas que vence-
rem leilões da instituição e das estatais mas não 
celebrem contrato de compra e venda, tenham 
entregue, em média, menos de 85% do volume 
programado ou, tenham rescindido contrato de 
compra e venda de biodiesel em qualquer certa-
me da ANP, Petrobras ou Refap.   

A resolução reduziu os volumes de estoque 
que devem ser mantidos pela Petrobras e pela 
Refap. No texto anterior a Agência determinava 
que ambas teriam que manter estocado um volu-
me superior à demanda mensal do produto. Com 
a alteração, a estatal e a refinaria poderão arma-
zenar o correspondente a “pelo menos a 
demanda mensal desse produto”. Por fim, a ANP 
alterou para três meses o período de apuração 
dos dados de participação média dos produtores 
e importadores de óleo diesel. O prazo anterior 
era de doze meses. 

 

 Governo Admite que Mamona Não Atende 
Lei do Biodiesel   

 

O biodiesel extraído da mamona, segundo ha-
via sido propalado pelo governo federal, seria um 
dos principais instrumentos de geração de renda 
e emprego nas regiões Norte e Nordeste. Mas, 
coube à Agência Nacional do Petróleo (ANP) jo-
gar uma ducha de água fria no programa social 
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma fonte 
oficial do governo informou que a resolução nú-
mero 07, publicada em 19 de março deste ano, 
criou dificuldade para comercializar o biodiesel 
feito à base dessa matéria-prima. Para a fonte, a 
resolução diz que o biodiesel puro de mamona 
não atenderia às especificações por possuir ele-
vada viscosidade. Na prática, a energia do óleo 
da mamona é inadequado para motores movidos 
a diesel. 

A ANP, por meio de sua assessoria de im-
prensa, afirmou que: "a mamona pode ser 
utilizada como componente de mistura de maté-
rias-primas para produção de biodiesel, tendo em 
vista a especificação de biodiesel regulamentada 
pela Resolução ANP n° 7/08". 
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ANEXO ESTATÍSTICO 

Gráfico 1 

Preço do petróleo no mercado internacional
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Fonte: EIA 

 

 
Gráfico 2 

 Produção total de petróleo e LGN no Brasil
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Fonte: ANP 
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ANEXO ESTATÍSTICO 

 
Gráfico 3 

 Produção total de gás natural no Brasil
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Fonte: ANP 

 

 

Gráfico 4 

Vendas de gás natural pelas distribuidoras no Brasil
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Fonte: Brasil Energia 

 

 

 

 


