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Apresentação
 O Editorial do Mês discute os limites ambientais  
da expansão hidrelétrica no Brasil   

 No primeiro artigo do mês, Carlos Wagner 
Pacheco avalia as condições necessárias para a 
ELETROBRÁS assumir a função de agente da ex-
pansão da oferta de energia. 

No segundo artigo, Vivian MacKnight e Carlos 
Eduardo Frickmann Young apresentam uma análi-

se do custo benefício da substituição do diesel por 
GNV em ônibus da Região Metropolitana de São 
Paulo.  

No Ensaio do Mês, Ronaldo Bicalho discute a 
importância do conceito de complexidade nas aná-
lises sobre o setor elétrico. 

 

 
 

 

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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Nas últimas semanas ganhou força o debate 
em torno das questões que, presumivelmente, es-
tariam travando o crescimento econômico do país. 
Dentre estas questões, se destacam aquelas que 
têm impacto sobre os níveis de investimentos em 
infra-estrutura, em particular no setor de energia. A 
dificuldade de licenciamento ambiental vem sendo 
apontada como um dos principais entraves para os 
investimentos no setor de produção de energia e-
létrica. O licenciamento ambiental tem sido a 
principal barreira à retomada da expansão da ge-
ração hidrelétrica, que se configura numa 
importante orientação estratégica do Governo do 
Presidente Lula. O conflito que se explicita entre 
os que defendem o desenvolvimento e os que de-
fendem o meio ambiente nos leva ao seguinte 
questionamento: o quê está errado, a orientação 
estratégica para o setor de energia elétrica ou a in-
flexibilidade dos ambientalistas?  

Antes de nos atermos à questão acima coloca-
da, é importante tecer algumas considerações 
sobre a questão ambiental no setor de energia 
brasileiro.  É importante destacar que a preocupa-
ção ambiental e o processo de licenciamento 
ambiental atingiram um novo patamar de qualida-
de no país a partir da década de 90. A legislação 
ambiental brasileira pode ser considerada em linha 
com as melhores práticas internacionais. Não obs-
tante, no que tange a questão energética pode 
parecer paradoxal que justamente a energia hidre-
létrica, uma fonte de energia limpa, não emissora 
de gases de efeito estufa, venha enfrentando 
grandes dificuldades. De modo concreto, atual-
mente é muito mais fácil, relativamente, obter uma 
licença ambiental para projetos com níveis eleva-
dos de emissões (geração termelétrica, por 
exemplo), do que para projetos hidrelétricos.  

Uma análise superficial da observação acima 
nos levaria a concluir que há algo errado com o 
processo de licenciamento ambiental do país. Por-
tanto, ao se corrigir este "algo errado" seria 
possível voltar ao contexto da década de 1970, em 
que os projetos hidrelétricos reinavam absolutos. 
Entretanto, cabe perguntar o que acontece se não 
existir este "algo errado"? Até que ponto o plane-
jamento energético pode avançar na “orientação 
estratégica” dos grandes projetos hidrelétricos, 
sem atropelar o problema ambiental? Esta é uma 

questão essencial, já que em se tratando de proje-
tos de longo-prazo de maturação, a garantia do 
suprimento de amanhã depende do acerto das de-
cisões de hoje. 

A resposta à questão acima depende de uma 
análise mais elaborada das razões pelas quais o 
licenciamento ambiental tem se tornado difícil e ar-
riscado. O processo de licenciamento ambiental 
brasileiro tem como princípios fundamentais a 
transparência e a contestação. Os agentes afeta-
dos pelos projetos têm o direito de serem 
informados sobre como serão afetados pelos pro-
jetos. Os processos de audiência pública e o 
direito à contestação judicial dos estudos de im-
pactos ambientais e das medidas compensatórias 
fazem parte do contexto de democratização da so-
ciedade brasileira. Os possíveis ganhos de 
eficiência do processo de licenciamento ambiental 
têm como limite estas conquistas políticas que já 
estão consolidadas.  

A orientação estratégica a favor dos grandes 
projetos hidrelétricos deve considerar que, por 
mais que se avance na eficiência dos procedimen-
tos de licenciamento ambiental, este processo 
será muito complexo e envolverá muitos riscos as-
sociados às incertezas relativas à sua duração e 
aos seus custos. Menosprezar estas dificuldades 
através de uma visão voluntarista do processo de 
licenciamento ambiental tem como contrapartida a 
redução da segurança de abastecimento. É impor-
tante que as autoridades energéticas incorporem 
corretamente os riscos ambientais no planejamen-
to do setor elétrico, reduzindo, consequentemente, 
as ameaças à segurança do abastecimento. Essa 
incorporação pode gerar uma lista de prioridades 
de opções estratégicas na geração de eletricidade 
mais transparente e realista do que a atual.  

 

Conselho Editorial 

Editorial 
 

Meio Ambiente e Crescimento Econômico: é possível 
destravar? 
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Carlos Wagner Pacheco1  

A indústria de energia elétrica, em especial a 
geração, se caracteriza pelo volumoso capital ne-
cessário e pelo longo período de retorno dos 
investimentos; o que sempre foi um desafio para 
o Brasil, haja vista a falta de poupança interna, de 
crédito de longo prazo e com taxas de juros in-
compatíveis com o retorno do negócio.  

A implantação do parque gerador brasileiro se 
inicia ao final do século XIX através de empresas 
privadas estrangeiras. 

Com a constituição a partir de meados do sé-
culo XX de empresas públicas estaduais e com a 
criação da Centrais Elétricas Brasileiras S/A (E-
LETROBRÁS), iniciou-se um período em que a 
principal fonte de financiamento da expansão fo-
ram recursos públicos, em especial o Imposto 
Único sobre Energia Elétrica (IUEE), arrecadado 
pela ELETROBRÁS. Posteriormente, vieram em-
préstimos compulsórios, obrigações e fundos 
setoriais, todos administrados pela ELETRO-
BRÁS. 

Este modelo foi alterado na década de 70 a-
pós o primeiro choque do petróleo, quando as 
empresas federais foram utilizadas para captar os 
abundantes recursos externos disponíveis no 
mercado e, deste modo, equilibrar as contas ex-
ternas do Brasil. 

Após a moratória do México, ocorrida em 
1982, o setor elétrico, endividado e sem tarifas - 
que foram utilizadas no controle da inflação, que 
começava a desafiar as políticas fiscais e mone-
tárias do governo – foi lançado em uma profunda 
crise financeira, dando partida a uma inadimplên-
cia generalizada entre as suas empresas. 

A década de 90 se caracteriza por medidas e 
políticas que visavam recuperar a capacidade de 
investimento das empresas do setor. Dentre estas 
medidas, podemos citar o Plano de Recuperação 
Setorial (PRS), liderado pelo Banco Mundial, que 
aportou US$ 500 milhões; e a Lei 8631/93, que 
possibilitou um encontro de contas entre as em-
presas e o Tesouro Nacional, tendo as empresas 
utilizado seus créditos registrados na Conta de 
Resultados a Compensar (CRC) para quitar as 
dívidas com o Tesouro Nacional, que honrou o 

pagamento do serviço da dívida externa até a de-
cretação da moratória em 1987. 

Antes mesmo de se avaliar os efeitos da Lei 
8631/93, que, também, trouxe a desequalização e 
recuperação das tarifas, o Governo Federal, a-
companhando a tendência mundial, iniciou a 
reestruturação do setor elétrico brasileiro, transfe-
rindo os ativos das empresas públicas para a 
iniciativa privada.  

Concomitantemente à modificação da indústria 
de energia elétrica, ocorreu em todo mundo a 
transformação do mercado financeiro, o que acar-
retou mudanças na forma de financiamento da 
infra-estrutura, que passa, principalmente, de fi-
nanciador de empresas para financiador de 
projetos, além de alterar a forma de captação, cu-
ja fonte principal passa a ser o mercado de 
capitais. 

Mesmo neste cenário, a ELETROBRÁS conti-
nuou sua função de aplicar recursos, em especial, 
em suas empresas controladas para a expansão 
da geração e da transmissão, utilizando para tan-
to recursos setoriais, como a Reserva Global de 
Reversão (RGR) e recursos gerados por seu cai-
xa. 

O novo modelo, implantado parcialmente em 
meados dos anos 90, não foi capaz de atrair capi-
tais suficientes para atender a demanda de 
energia, tendo criado uma insegurança generali-
zada que culminou com o racionamento de 
2001/2002. 

Em 2003, com a posse de novo governo, o 
modelo, ainda em implantação, foi alterado, não 
privatizando mais as empresas e retomando o 
planejamento setorial que havia sido abolido pelo 
antigo modelo. 

No presente, o Governo Federal propôs a dis-
cussão de novas formas para alavancar a oferta 
de energia, apontando o caminho de se usar a 
ELETROBRÁS como instrumento para tal expan-
são. 

Desta forma, este artigo pretende contribuir 
para esta discussão, ao avaliar se a ELETRO-
BRÁS está preparada para assumir a função de  
agente da expansão da oferta de energia. 

 
O Fortalecimento da Eletrobrás   
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Análise econômico-financeira da ELETRO-
BRÁS  

Para analisar a ELETROBRÁS, três grupos de 
índices e o fluxo de caixa são apresentados (Ta-
bela 1) 

 

Tabela 1 
ÍNDICES UNIDADE 31/12/2004 31/12/2005 30/09/2006
A. Índices de Liquidez R$  
Liquidez corrente 1,75 2,78 3,24
Liquidez geral 2,50 3,20 3,34
B.Índices de Rentabilidade %  
Rentabilidade do Capital Próprio 1,89 1,30 1,07
Rentabilidade Líquida do Ativo 1,44 1,07 0,35
C. índices de Estrutura %  
Participação de Capital de Terceiros 28,44 20,25 19,29
Endividamento Total 22,14 16,84 16,17
Fonte: Demonstrações Financeiras da ELETROBRÁS  
 

Os índices de liquidez apontam para uma po-
sição confortável da empresa, que pode honrar 
seus compromissos sem nenhuma dificuldade. É 
possível inferir, também, que a mesma está traba-
lhando com um capital de giro bem acima do 
necessário, comprometendo sua rentabilidade, o 
que se confirma com os baixíssimos índices de 
rentabilidade, os quais mostram uma tendência 
de queda. Isto demonstra a necessidade de ava-
liação dos seus ativos, o que será feito no 
decorrer do presente artigo. 

 

Com relação aos índices de estrutura, estes 
mostram reduzido nível de endividamento; se por 
um lado, tais resultados configuram uma situação 
favorável, pois há bastante espaço para capta-
ções no mercado, por outro, exigem uma maior 
rentabilidade dos seus ativos para remunerar seu 
Capital Próprio. 

Para completar, de forma sintética, a análise 
financeira, a Tabela 2 apresenta alguns pontos do 
fluxo de caixa. 

 
Tabela 2 

Fluxo de Caixa Unidade 31/12/2004 31/12/2005 30/09/2006
Recursos Provenientes das Atividades Operacionais R$ mil 955.580 (312.509) 562.743 
Captações e alienações de ativos R$ mil 841.231 1.613.403 768.703 
Empréstimos e financiamentos concedidos - libera-
ções 

R$ mil 1.139.578,00 901.218 710.826 

Empréstimos e financiamentos concedidos-
recebimentos 

R$ mil 2.730.145 2.406.783 1.855.960 

Aumento (redução) no caixa e equivalente de caixa R$ mil (278.198) 605.533 471.203 
Fonte: Demonstrações Financeiras da ELETROBRÁS  

  
Corroborando a afirmação da baixa rentabili-

dade do ativo, observa-se o baixo nível dos 
recursos gerados por suas atividades operacio-
nais, registrando, inclusive, uma geração negativa 
no ano de 2005. Todavia, tendo em vista o objeti-
vo central deste artigo de avaliar a capacidade da 
ELETROBRÁS em ser a principal fonte financeira 
para a expansão, chama a atenção o volume de 
liberações de financiamentos que se mantém por 
volta de R$ 1 bilhão/ano, o que chega a ser insig-
nificante ante a necessidade do setor. 

Ressalte-se, ainda, que os encargos setoriais 
(excetuando-se a CCC) são os responsáveis 
maiores pelas captações realizadas. 

Finalizando, é possível ver que, apesar do re-
torno dos empréstimos e financiamentos 
concedidos, somado às captações, ser superior 
às liberações de financiamentos, o caixa da em-
presa apresenta resultados pífios, tendo, 
inclusive, ocorrido uma redução em suas disponi-
bilidades no ano de 2004. 

Diante deste quadro, torna-se viável afirmar 
que a empresa necessita passar por uma reestru-
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turação para que consiga desempenhar um papel 
de importância no processo de expansão da ofer-
ta de energia. 

Análise do Ativo 

Para se detectar as ações necessárias, foram 
utilizadas as demonstrações financeiras - data 
base 30.09.2006, de modo a apurar as principais 
aplicações da ELETROBRAS. Duas contas são 
destacadas: 

• Empréstimos e Financiamentos (exclusive 
encargos) = R$ 34.070.185 mil e 

• Investimentos = R$ 42.480.907 mil 

Tais contas representam 82,3% do ativo total. 
As composições das mesmas estão discrimina-
das nas Tabelas 3 (Empréstimos e 
Financiamentos) e 4 (Investimentos):  

 

Tabela 3  
EMPRESA VALOR EM R$ MIL 
ELETRONORTE 4.863.020
FURNAS 753.201
ELETROSUL 64.159
CHESF 4.609.186
LIGHTPAR 11.047
ELETRONUCLEAR 2.244.304
TOTAL CONTROLADAS 12.544.917
ITAIPU 14.956.914
DEMAIS 6.577.354
TOTAL GERAL 34.079.185

 

Tabela 4 
EMPRESA CAPITAL SOCIAL-R$ 

MIL 
PATRIMÔNIO LÍQUI-
DO-R$ MIL 

PARTICIPAÇÃO ELE-
TROBRÁS - % 

ELETRONORTE 2.843.235 7.913.147 98,66
FURNAS 3.194.000 12.853.640 99,54
ELETROSUL 279.072 2.081.813 99,71
CHESF 1.696.306 11.543.568 99,45
LIGHTPAR 113.789 100.105 81,61
ELETRONUCLEAR 2.944.456 7.077050 99,80
CGTEE 868.721 701.558 99,94
TOTAL CONTROLADAS 11.939.579 42.270.881  

 

Verifica-se que na conta de empréstimos e fi-
nanciamentos (Tabela 3), excluindo Itaipu - que 
merece um tratamento à parte, as empresas con-
troladas representam 58,25% e que a 
participação da ELETROBRÁS no capital social 
das empresas controladas é de quase 100%. Po-
de-se afirmar, assim, que a ELETROBRÁS 
“colocou todos os ovos em uma única cesta”; o 
que agrava e explica, em grande parte, a baixa 
rentabilidade do seu ativo, pois, sendo controla-
dora total das empresas, ela também é a principal 
credora dos financiamentos das mesmas. Isto in-

dicaria uma destruição de valores, porque não 
haveria como a empresa melhorar sua rentabili-
dade, uma vez que os resultados de sua 
“unidade” financiadora melhoram, sua “unidade” 
holding piora, pois o que é receita para uma é 
despesa para outra. 

Para avaliar a participação dos débitos das 
controladas com a holding, foi apurada a dívida 
total das mesmas (Tabela 5). 
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Tabela 5 
Empresa R$ mil 
ELETRONORTE 6.360.694
FURNAS 1.016.603
ELETROSUL 74.119
CHESF 4.995.903
LIGHTPAR 11.047
ELETRONUCLEAR 2.308.182
TOTAL 14.755.501

 

Constata-se que a dívida das empresas con-
troladas é quase 100% com sua controladora; 
para ser mais exato, a ELETROBRÁS detém 85% 
das dívidas. Assim, identifica-se um quadro em 
que a holding possui a totalidade do capital social 
das empresas do Grupo, além de 85% das suas 
dívidas.  

Proposta  

Uma possível solução para melhorar o resul-
tado dos ativos da ELETROBRÁS, tanto em 
rentabilidade quanto em quantidade de recursos 
que reingressem, seria a realocação dos recursos 
em outros empreendimentos, diluindo, também, 
os riscos das aplicações. 

Uma forma de realizar este remanejamento 
seria a reestruturação societária da ELETRO-
BRÁS. Esta operação se iniciaria com a 
transformação em capital dos créditos pertencen-
tes à ELETROBRÁS. 

Neste primeiro passo, o passivo oneroso das 
empresas cairia para R$ 2.210.584 mil e o capital 
social das mesmas somariam  R$  24.484.496 
mil. 

Logo após, o capital das empresas seria aber-
to e suas ações vendidas, mantendo-se a 
ELETROBRÁS como a maior acionista, detentora 
de 51% das ações ordinárias. Na engenharia fi-
nanceira a ser feita, os atuais acionistas da 
ELETROBRÁS ganhariam participação nas em-
presas, agora com maior valor e liquidez, em 
razão do baixo endividamento e sendo negocia-
das em bolsa. 

Os recursos apurados na venda das ações 
das empresas seriam, imediatamente, aplicados 
em novos projetos destinados à expansão da o-
ferta de energia. 

A ELETROBRÁS, ainda poderia, utilizando 
sua expertise e seu baixo endividamento, captar 
recursos no mercado externo, alavancando so-
bremaneira sua capacidade de aportar recursos 
no aumento da capacidade instalada do setor. 

Conclusão 

Com esta reestruturação, a ELETROBRÁS 
manteria, ainda, participação majoritária nas em-
presas, que compõem hoje o Grupo 
ELETROBRÁS. 

A ELETROBRÁS teria seus resultados melho-
rados, em razão do baixo endividamento, o que 
resultaria em dividendos suficientes para com-
pensar os riscos inerentes ao negócio. Além 
disso, ela permaneceria credora de Itaipu no 
montante de R$ 14.966.914 mil (a preço de 
30.09.2006) e de R$ 6.567.354 mil perante as 
demais empresas do setor, o que garante o retor-
no para a Reserva Global de Reversão (RGR), 
que é credora da ELETROBRÁS em R$ 
5.945.806 mil (posição em 30.09.2006). 

Para finalizar, é importante ressaltar que os 
recursos aplicados em novos empreendimentos 
podem render, aproximadamente, 15% a.a,, taxa 
de retorno que tem sido utilizada para cálculo do 
preço dos leilões de energia nova, que vêm sen-
do realizados. Deve-se lembrar que, com base 
em dados de seu fluxo de caixa (Demonstrações 
de 30.09.2006), a ELETROBRÁS recebeu a título 
de empréstimos e financiamentos concedidos o 
montante de R$ 1.855.960 mil - o que representa 
uma taxa efetiva, em nove meses, de 5,45%, e a 
título de Dividendos e juros sobre capital o valor 
de R$ 187.402 mil. 

 

¹Administrador de Empresas, Especialista em Fi-
nanças e Energia Elétrica  
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Vivian Mac Knight1  
Carlos Eduardo Frickmann Young2  

A crescente importância atribuída à degrada-
ção ambiental e a preocupação em não extinguir 
os recursos naturais para gerações futuras vêm 
tornando crescente a necessidade de estudos 
técnicos na área de Economia Ambiental com o 
objetivo de valorar monetariamente tais recursos. 
É um momento de conscientização mundial sobre 
a importância desses recursos e da sua preserva-
ção em que a contextualização está relacionada 
ao desenvolvimento sustentável, através do qual 
não é preciso degradar para atender as necessi-
dades humanas. 

 A Economia Ambiental se desenvolve através 
de estudos que visam relacionar os efeitos da de-
gradação ambiental sobre o bem-estar-social, 
assim como seus efeitos sobre a atividade produ-
tiva, e mensurar monetariamente o valor dos 
recursos naturais e da degradação ambiental. Pa-
ra calcular esses valores são aplicadas técnicas 
de Valoração Econômica de Recursos Ambientais. 

O trabalho é desenvolvido a partir da metodo-
logia de análise Custo-Benefício das conversões 
dos veículos pesados para o GNV.  

Análise Custo-Benefício  

Para se comparar os custos com os benefícios 
da conversão é preciso definir com clareza como 
eles serão definidos. Os custos serão aqueles as-
sociados à conversão dos veículos. Os benefícios 
serão estimados através do ganho de produtivida-
de caso a poluição do ar seja reduzida.  

Custos de Conversão 

Atualmente, o custo de um ônibus novo a gás 
chega a custar 30% a mais que um ônibus a die-
sel (NTU, 2004), mas existem estudos (Cohen, 
2005) que provam que o custo de se produzir um 
ônibus a gás pode se tornar menor se forem pro-
duzidos no mesmo volume que os ônibus a diesel. 
No Brasil, o preço unitário de um novo ônibus a 
gás já chegou a custar 250 mil desde que fossem 
compradas 500 unidades (Sauder, 2004). 

Os valores dos kits variam de acordo com as 
especificações técnicas que eles atendem; os kits 
equipados com tecnologia avançada como contro-

le eletrônico e catalisadores são mais caros e 
atendem a padrões melhores que o EURO V. No 
entanto, essas especificações ainda não são obri-
gatórias no Brasil, o que faz o custo das 
conversões serem mais baixos, mas não serem 
tecnologias tão limpas (Branco, 2005).  

Pode-se assumir que o custo de conversão a-
tualmente fica entre R$22.000,00 e R$27.000,00 
por veículo (RGE 2006). Para trabalhar com uma 
margem de segurança conservadora, será utiliza-
do como custo de conversão o valor superior de 
R$27.000,00, o que multiplicado pela frota de 
45.000 veículos dá um total de R$ 
1.215.000.000,00.  

Como forma de simplificação, supôs-se que os 
custos operacionais com a frota de ônibus após a 
conversão (especialmente combustível e manu-
tenção) não é muito diferente dos custos com os 
veículos a diesel. Além disso, foi negligenciada a 
necessidade de investimentos em infra-estrutura 
para aumentar a rede de abastecimento de GNV.  

É importante ressaltar que o GNV enfrenta difi-
culdades para ser utilizado em grande escala 
pelos veículos a diesel primeiramente pelo eleva-
do risco tecnológico da conversão. Os motores do 
ciclo diesel são complicados de serem converti-
dos. Existem duas maneiras de fazer a conversão. 
A primeira é transformar o ciclo diesel para ciclo 
Otto, chamado de ottorização, em que o ônibus 
passa a usar o GNV em proporções variadas ain-
da necessitando do diesel. A segunda forma de 
conversão é a dedicada, que exige um motor pre-
viamente desenvolvido para utilizar o GNV. Para 
os frotistas, esse risco tecnológico é considerado 
muito elevado, e os mesmos não identificam in-
centivos suficientes que motivem a conversão.  

A instabilidade de preços do GNV frente ao di-
esel também é vista como uma barreira à 
conversão pelos frotistas, assim como a dificulda-
de de revenda dos ônibus a GNV para as cidades 
do interior onde não existe a difusão do uso do 
GNV.  

Benefícios da Conversão 

Análise Custo Benefício da Substituição do Diesel por 
Gás Natural Veicular em Ônibus na Região Metropoli-

tana de São Paulo  
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A conversão dos ônibus urbanos para o gás 
natural vai reduzir as emissões de MP10 e, con-
sequentemente, a concentração deste poluente. A 
relação entre concentração e emissão é complexa 
e em si mesma exige um trabalho de pesquisa. 
Como uma primeira simplificação, neste trabalho 
será assumida uma correlação linear e proporcio-
nal entre as variáveis emissão e concentração. Ou 
seja, a concentração de MP10 vai reduzir na 
mesma proporção que a emissão do poluente. 

Sabe-se que os veículos a GNV emitem ape-
nas 3,7% das emissões de MP10 dos veículos a 
diesel (COHEN 2005) e que a concentração de 
MP10 na RMSP é da ordem de 38μg/m³ sendo 
30% (11,4μg/m³) oriundos dos veículos a diesel de 
acordo com dados do Relatório da Qualidade do 
Ar da (CETESB, 2005). Para a análise do benefí-
cio gerado pela redução das emissões e, 
consequentemente, da concentração, será neces-
sário saber o quanto da concentração total de 
MP10 deve-se aos ônibus urbanos. Para isso, se-
rá feita uma aproximação com o consumo de 
diesel supondo que a quantidade emitida pelos ô-
nibus urbanos seja linearmente proporcional à 
quantidade consumida de diesel. É possível esti-
mar que o volume de diesel consumido pelos 
ônibus urbanos corresponde a 56% do total de di-
esel consumido pelo setor de transportes na 
RMSP (MAC KNIGHT 2006).  

Assim, se os veículos movidos a diesel são 
responsáveis por uma concentração de 
11,4μg/m³, os ônibus urbanos, que consomem 
56% do diesel total consumido pelo setor de 
transporte, são responsáveis por uma concentra-
ção de 6,4μg/m³.  

Neste caso, a conversão desses veículos ao 
GNV reduziria consideravelmente a concentração 
de MP10, pois os veículos a GNV passariam a e-
mitir apenas 3,7% do que emitem os veículos a 
diesel. Portanto, a concentração referente aos ve-
ículos a diesel iria declinar para 0,24μg/m³ (0,037 
x 6,4 μg/m³). Haveria uma redução na concentra-
ção de MP10 de 6,15μg/m³ que, sobre um total 
inicial de 38μg/m³, representa uma queda de 
16,2% na concentração inicial de MP10 trazendo 
impactos positivos sobre a saúde humana. Esses 
impactos positivos podem ser divididos em redu-
ção da mortalidade e da morbidade. 

Através da utilização de funções dose respos-
ta, é possível estimar o quanto da mortalidade 
precoce por doenças do aparelho respiratório o-
correm devido à concentração de MP10. De 
acordo com Mendes (1993), a relação estimada 

da elasticidade entre o número de óbitos e a con-
centração de MP10 é de 0,14.  

A conversão dos veículos reduz a concentra-
ção em 6,15μg/m³ o que representa uma queda 
de 16,18% do total inicial de 38μg/m³. Multiplican-
do 16,18% por 0,14, chega-se a uma redução de 
2,27% no número de óbitos. Se o número de mor-
tes precoces será reduzido, é possível afirmar que 
haverá um ganho de produtividade. 

Para se estimar esse ganho com a redução da 
mortalidade será utilizada a metodologia do Valor 
Estatístico da Vida, considerando taxas de des-
conto de 3% e de 10% determinando um intervalo.  

Dessa forma, de acordo com cálculos realiza-
dos em Mac Knight (2006), pode-se concluir que o 
benefício social da utilização do GNV em ônibus 
urbanos na RMSP por um ano (2004) é dado pelo 
intervalo de [17,9 ; 36,8] milhões de reais. 

Pode-se afirmar que o benefício social com a 
redução na mortalidade precoce ficaria, no míni-
mo, entre 17,9 e 36,8 milhões de reais em 2004. 
Trata-se de um valor bastante conservador, visto 
que, segundo Pearce (1998), o VEV por pessoa 
varia entre 2,9 e 4,6 milhões de libras para os 
EUA e entre 2,4 e 2,9 milhões de libras no Reino 
Unido. 

O efeito da poluição do ar sobre a saúde hu-
mana também é refletido na incidência de 
doenças não fatais do aparelho respiratório. As 
pessoas perdem dias de trabalho para cuidarem 
dessas doenças, são internadas em hospitais, in-
correndo em custos que poderiam ser evitados. 
Desta forma, é possível estimar qual seria o im-
pacto na morbidade quando a poluição do ar pelo 
MP10 for reduzida. Utilizando a metodologia de-
senvolvida pelo Banco Mundial por Lvovsky 
(2000), é possível subdividir os ganhos de acordo 
com os efeitos gerados. As internações hospitala-
res seriam reduzidas em 1.255 internações, 
representando um custo evitado em torno de 722 
mil reais por ano (CETESB, 2005).  

Dias de trabalho perdidos são aqueles em que 
as pessoas não puderam comparecer aos seus 
postos de trabalho por problemas relacionados à 
poluição excessiva. Os problemas variam desde 
indisposições até internações por problemas car-
diovasculares ou do aparelho respiratório. Ao irem 
aos consultórios médicos ou ao serem internadas, 
as pessoas sacrificam dias de trabalho que pode-
riam gerar rendimentos. Isso representa um custo 
à sociedade, que deixa de gerar uma produção 
por problemas de saúde associados à poluição do 
ar.  
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 Seguindo a mesma metodologia proposta 
pelo Banco Mundial, é possível identificar a redu-
ção de dias perdidos quando a qualidade do ar 
melhora. Essa redução de dias perdidos é da or-
dem de 6.011.625 dias. Considerando que o custo 
estimado por dia de trabalho perdido, calculado 
com base no rendimento médio mensal de 
R$.551,28 (Serôa da Motta et al 2000), é da or-
dem de R$85,04, calcula-se que o ganho 
associado à redução nos dias perdidos chega a 
um montante de mais de 511 milhões de reais pa-
ra o ano de 2004. 

È possível identificar que o número de dias 
perdidos é bem maior que o de internações, pois 
muitas pessoas deixam de comparecer aos postos 
de trabalho por problemas respiratórios, mas não 
necessariamente são internadas por isso. Levan-
do em consideração apenas esses dois impactos 
na morbidade, internações por doenças do apare-
lho respiratório e dias de atividade perdidos, 
estima-se um ganho da ordem de 
R$511.967.021,24 com a redução destas morbi-
dades.  

Existem outras formas de morbidade que pode-
riam ser aplicadas neste trabalho; no entanto, 

opinou-se por utilizar apenas essas duas por se-
rem as mais expressivas e pela razoável 
disponibilidade de dados estatísticos referentes a 
elas.  

Análise dos Resultados 

Os benefícios anuais associados com a redu-
ção da morbidade e mortalidade são da ordem de 
512 milhões de reais e 27,3 milhões de reais res-
pectivamente (considerando a média do intervalo 
calculado), enquanto que os custos de conversão 
de 100% da frota ficam em torno de 1,2 bilhões de 
reais conforme calculado anteriormente.  

Considerando um período de oito anos, que é 
a idade média da frota de ônibus na RMSP (V En-
contro Brasileiro dos Profissionais do Gás), pode-
se estimar que o impacto acumulado sobre a saú-
de humana será de R$ 4,4 bilhões de reais 
(539.279.421,00 x 8). Assim sendo, se toda a frota 
de ônibus urbano fosse convertida e utilizada du-
rante 8 anos, o benefício gerado seria 361% maior 
que o custo. O quadro abaixo explicita melhor es-
ses valores, indicando que a conversão de ônibus 
a diesel para GNV, geraria benefícios para a po-
pulação bastante superiores a seu custo. 

 

Quadro 1: Análise Custo Benefício da Conversão dos Ônibus Urbanos da RMSP 

  
Custo da conversão Benefícios com a conversão 

  

Frota de ônibus 
                         45.000   R$                    721.737,92  

Redução nas inter-
nações 

Custo Unitário da 
Conversão                      27.000,00   R$             511.245.283,32  

Redução dos dias 
de trabalho perdidos

Custo total R$ 1.215.000.000,00   R$     511.967.021,24  Morbidade 
   R$               36.769.361,25    
    R$               17.855.438,26    
    R$       27.312.399,75  Mortalidade 

 
  R$     539.279.421,00  

Benefício total     
anual  

Custo/Benefício 
acumulado nos     

8 anos  R$ 1.215.000.000,00   R$ 4.314.235.367,98  

  

    361% 
Relação          

Benefício/Custo 
Fonte: Elaboração própria 

 

Limitações do Estudo  

Em primeiro lugar, deve-se dizer que a relação 
linear entre emissões e poluição, assumida neste 
trabalho, é bastante questionável. Modelos mais 
sofisticados de dispersão de poluentes, levando 
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em consideração outras variáveis, como vento, 
temperatura, relevo, etc., são necessários para 
estimativas mais acuradas dos efeitos sobre a 
saúde humana causada por um determinado po-
luente atmosférico. 

Outro aspecto que necessita uma análise mais 
cuidadosa é a estimativa da população afetada 
pelas emissões. Tal como no caso anterior, é ne-
cessária uma modelagem mais sofisticada para 
tal estimativa. Além disso, a função dose-resposta 
utilizada para estimar o impacto sobre a mortali-
dade retirada de Mendes (1993) pode estar 
defasada. 

Uma questão bastante complicada refere-se à 
utilização de coeficientes técnicos de emissão 
constantes para os veículos a diesel. As crescen-
tes pressões ambientais induzem ao 
aprimoramento tecnológico constante na perfor-
mance dos motores, e é bastante provável que 
uma nova geração de motores a diesel seja bem 
menos poluente do que a atual, reduzindo o vo-
lume de emissão de material particulado e outros 
contaminantes. 

Conclusões  

É importante ressaltar que a análise feita nes-
te trabalho é simplificada, considerando apenas 
os benefícios causados pela redução de um dos 
poluentes emitidos pelo diesel e apenas o custo 
de conversão, quando na realidade ambos, bene-
fícios e custos, são muito mais abrangentes. 

Existem os benefícios sociais de redução das 
tarifas: 

 “Diversas cidades estudam a adoção do GNV 
nas frotas de ônibus público coletivo. Com preços 
abaixo e mais estáveis dos que os cobrados pelo 
diesel, este, se usado em toda a frota, poderia ge-
rar inclusive a redução de até 10% do valor da 
passagem.” (CTgás, 2006) 

Os benefícios associados à questão energéti-
ca do país: 

“A substituição de toda a frota de Ônibus ur-
bano a diesel por veículos a gás representaria 
uma redução de aproximadamente 55 milhões de 
barris por ano no volume de importações de pe-
tróleo, o que significa uma queda superior a U$2 
bilhões (considerando o preço do barril em 
U$40,00) nas importações brasileiras e conse-
quentemente melhoria das condições macro-
econômicas do país.” (NTU, 2004) 

Existem outros benefícios ambientais não cal-
culados neste trabalho, como o impacto da 

redução dos demais poluentes sobre a saúde e 
sobre o meio ambiente ou a redução da poluição 
sonora. No caso das emissões dos óxidos de 
carbono poderia ser estimado um ganho associa-
do aos certificados transacionáveis de carbono 
estabelecidos pelo Protocolo de Kyoto, por exem-
plo. 

Mesmo assim, conclui-se que, apesar dos be-
nefícios sociais com a redução da morbidade e da 
mortalidade estarem subestimados, eles ainda 
correspondem três vezes mais o valor dos custos 
de conversão dos veículos ao GNV. Enquanto os 
custos correspondem a R$ 1.215.000.000,00, os 
benefícios são da ordem de R$ 4.314.235.367,98. 
A Análise Custo Benefício Ambiental recomenda, 
portanto, que esse projeto seja levado adiante, e 
tal ferramenta deveria ser levada em conta quan-
do os governos promoverem políticas públicas de 
forma a aumentar o bem-estar-social da popula-
ção nos grandes centros urbanos. 

Tal resultado é consistente com as políticas 
adotadas em outros países para uma maior difu-
são do GNV. Uma política clara de preços é 
considerada fundamental para dar base às con-
versões. Observa-se que, praticamente em todos 
os países onde o GNV é utilizado por veículos 
pesados, a política de preço é favorável ao GNV 
e consistente. Em países como Alemanha e Itália 
a redução da carga tributária sobre o GNV cria 
um diferencial de preços atraente aos frotistas. 
No Reino Unido a adoção do princípio poluidor-
pagador também permite um preço mais baixo do 
GNV frente ao diesel. 

Incentivos em pesquisa para desenvolver tec-
nologias de motores e de equipamentos de 
abastecimento também são importantes. Como 
pôde ser visto, o custo de conversão de um ôni-
bus pode ser muito caro se forem utilizados os 
cilindros importados. No entanto, se houvesse um 
programa nacional de desenvolvimento de tecno-
logias limpas, seria possível desenvolver o 
conhecimento nacional neste âmbito e obter ga-
nhos de escala com a produção de motores a 
GNV futuramente.  

Os incentivos para a construção de postos de 
abastecimento também são vistos como necessá-
rios para a difusão do GNV, assim como os 
subsídios às conversões. 

Por fim, mas não menos importante, encontra-
se a necessidade de expansão dos gasodutos no 
país para permitir a revenda dos ônibus para as 
cidades do interior e também difundir os benefí-
cios ambientais. 
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Ronaldo Bicalho1 

A impressão que se tem quando se entra em 
contato, pela primeira vez, com as análises eco-
nômicas e técnicas que têm como tema o setor 
elétrico é que elas são extremamente complexas. 
Essa impressão inicial diz mais a respeito da natu-
reza desse setor do que se pode imaginar à 
primeira vista.  

Na verdade, complexidade e energia elétrica 
sempre andaram juntas ao longo da história do se-
tor elétrico, desde o seu início até os dias de hoje. 
Nesse sentido, é possível analisar a evolução 
desse setor a partir da forma pela qual evoluiu, 
não só a sua complexidade, mas, principalmente, 
a maneira de se lidar com ela, do nascimento da 
indústria, no final do século XIX, às reformas com-
petitivas da última década do século XX.  

Interdependência – Complexidade - Impre-
visibilidade 

O dicionário Houaiss da língua portuguesa de-
fine complexidade como um atributo associado a 
um conjunto, tomado como um todo mais ou me-
nos coerente, cujos componentes funcionam entre 
si em numerosas relações de interdependência ou 
de subordinação, de apreensão muitas vezes difí-
cil pelo intelecto e que geralmente apresentam 
diversos aspectos. 

Considerando a definição anterior, a primeira 
constatação a ser feita é que a complexidade po-
de ser associada à interdependência. Assim, um 
conjunto complexo é constituído de componentes 
que são distintos, porém interdependentes. Nesse 
sentido, um conjunto complexo tem duas caracte-
rísticas importantes relacionadas aos seus 
componentes: heterogeneidade e conectividade.  

A segunda constatação que deve ser feita é 
que a complexidade apresenta uma dimensão 
cognitiva importante; já que o que qualifica este a-
tributo é justamente a dificuldade na percepção, 
interpretação e estabelecimento de um juízo sobre 
um conjunto de eventos fortemente inter-
relacionados. 

Essa associação entre complexidade e difi-
culdade cognitiva tem conseqüências importantes 
sobre a qualificação do processo de geração dos 

conhecimentos necessários à intervenção consci-
ente sobre um conjunto de eventos 
interdependentes. A principal delas diz respeito ao 
reconhecimento de que esse processo não é sim-
ples e que, nesse caso, o aprendizado é penoso 
e, por conseguinte, a previsão acerca dos efeitos 
sistêmicos dos eventos individuais que ocorrem 
em tal conjunto não é trivial. 

Interdependência e dificuldade cognitiva são 
dois aspectos definidores da complexidade que 
estão profundamente correlacionados.   

A dificuldade cognitiva nasce das indetermina-
ções associadas à definição do resultado final da 
ação/decisão de um componente de um conjunto 
de processos/agentes, caracterizado pela forte in-
terdependência existente entre eles. Na medida 
em que cresce o número de componentes e de in-
terconexões desse conjunto, essas 
indeterminações também crescem. Em outras pa-
lavras, a complexidade nasce da interdependência 
entre os processos/agentes e se amplia à medida 
que aumenta a sua heterogeneidade e sua conec-
tividade.   

Trocando em miúdos, a complexidade nasce 
da interdependência entre as ações e decisões de 
um conjunto articulado de processos e agentes; 
cresce quando se amplia este conjunto; e se mani-
festa através da dificuldade de se prever o 
resultado final dessas ações e decisões. 

Em suma, pode-se montar um trinômio que sin-
tetiza as relações apresentadas acima: 
Interdependência – Complexidade – Imprevisibili-
dade (ICI). 

Esse trinômio pode ser aplicado a conjuntos de 
processos e agentes de naturezas diversas: técni-
ca, econômica e política. Para cada um deles, a 
complexidade apresentará uma dimensão particu-
lar. A questão fundamental aqui não é apenas 
identificar essas dimensões, mas, explicitar a arti-
culação entre elas. No caso das análises das 
relações que envolvem o setor elétrico, como se 
verá mais adiante, essa articulação joga um papel 
fundamental no entendimento da sua natureza.  

 
 A Complexidade das Relações no Setor Elétrico  
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A primeira delas é a dimensão técnica e diz 
respeito à interdependência física existente entre 
os elementos que compõem um conjunto de pro-
cessos integrados entre si. Aqui, a natureza da 
complexidade é técnica/física e se refere à dificul-
dade de prever o resultado das ações físicas, fruto 
das decisões técnicas, ocorridas em um dos pro-
cessos sobre o conjunto desses processos. Neste 
caso, a Interdependência, a Complexidade e a 
Imprevisibilidade são técnicas – ICItec. 

A segunda dimensão importante do trinômio é 
a econômica e diz respeito à interdependência e-
conômica existente entre os agentes econômicos 
que detêm o poder de controle econômico sobre 
os processos que compõem o conjunto citado no 
parágrafo anterior. Aqui, a natureza da complexi-
dade é econômica e se refere à dificuldade de 
prever o resultado das ações econômicas, fruto 
das decisões econômicas, de um agente individual 
sobre o conjunto de agentes. Neste caso, a Inter-
dependência, a Complexidade e a 
Imprevisibilidade são econômicas – ICIeco. 

A terceira dimensão do trinômio é a política e 
diz respeito à interdependência política existente 
entre os atores políticos que representam os inte-
resses econômicos dos agentes que controlam os 
processos que compõem o conjunto citado nos 
parágrafos anteriores. Aqui, a natureza da com-
plexidade é política e se refere à dificuldade de 
prever o resultado das ações políticas, fruto das 
decisões políticas, de um ator individual sobre o 
conjunto de atores. Neste caso, a Interdependên-
cia, a Complexidade e a Imprevisibilidade são 
políticas – ICIpol. 

Desse modo, a interdependência, a complexi-
dade e a imprevisibilidade podem se manifestar 
em três dimensões, que se apresentam articula-
das entre si: técnica (ICItec); econômica (ICIeco) e 
política (ICIpol). 

Isto posto, a questão que se coloca é como se 
lida com a imprevisibilidade das ações e decisões 
no interior de um sistema composto por elementos 
naturalmente interdependentes. 

De forma simplificada, há dois grandes cami-
nhos que podem ser seguidos. 

O primeiro deles é o reconhecimento da impre-
visibilidade como um dado. Neste caso, o 
importante é incrementar a capacidade de se res-
ponder rapidamente aos impactos sistêmicos 
gerados por eventos ocorridos no interior de um 
conjunto de processos interdependentes. Isto im-
plica em uma grande capacidade de monitoração 
e intervenção nos sistemas para responder pron-

tamente a eventos inesperados, o que passa, 
inevitavelmente, por um árduo mapeamento do 
conjunto de possibilidades de eventos individuais 
e de seus resultados. A questão aqui não é de-
senvolver uma capacidade de previsão dos 
eventos stricto sensu, mas sim, desenvolver uma 
capacidade de simular um amplo conjunto de pos-
sibilidades de eventos, de tal forma a construir um 
conjunto de possibilidades de respostas a eles. 
Sabendo-se de antemão que, por mais amplo que 
seja esse mapeamento, sempre haverá a possibi-
lidade de surgir eventos que não foram previstos e 
que para os quais não existem respostas preesta-
belecidas. Esse é o campo, por excelência, das 
soluções flexíveis, portadoras da adaptabilidade 
necessária para fazer face à premência das res-
postas. Essa flexibilidade também pode assumir 
as dimensões citadas acima: técnica, econômica e 
política. 

O outro caminho é tentar reduzir a imprevisibi-
lidade. Neste caso, o campo de soluções é mais 
vasto; no entanto, pode ser dividido em dois eixos 
principais. 

No primeiro eixo encontram-se as soluções 
que procuram reduzir o número de processos e 
agentes distintos em um sistema e/ou a intensida-
de da interdependência entre eles. A escolha aqui 
é por soluções que contemplem sistemas meno-
res, independentes e com baixa conectividade. 

No segundo eixo, encontram-se as soluções 
que procuram diminuir a imprevisibilidade através 
do estabelecimento de regras e normas que disci-
plinem as relações entre os processos/agentes. 
Neste caso, o objetivo é reduzir o conjunto de 
possibilidades de ação/decisão dos agentes indi-
viduais. Assim fazendo, reduz-se, também, o 
leque de interações possíveis, e com isso, conse-
gue-se aumentar a previsibilidade das 
ações/decisões dos agentes individuais, em ter-
mos dos seus resultados sistêmicos. Esse, acima 
de tudo, é o campo das instituições, que têm como 
principal função a redução da imprevisibilidade, da 
incerteza, do risco, mediante o recurso às regras, 
às normas e às organizações específicas a esse 
fim, que se traduz, ao fim e ao cabo, na coordena-
ção ex-ante das ações e decisões dos agentes 
que compõem um sistema complexo. Aqui, tam-
bém, a coordenação pode assumir as três 
dimensões citadas anteriormente: técnica, econô-
mica e política. 

Dessa forma, dois grandes caminhos podem 
ser definidos face à complexidade. O primeiro de-
les a considera um dado irrecorrível, de maneira 
que só nos resta desenvolver uma forte capacida-
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de de adaptação à incerta evolução dos eventos. 
O segundo considera que é possível reduzi-la, 
quer diminuindo o número de eventos interdepen-
dentes, construindo sistemas menores e/ou com 
baixa conectividade, quer coordenando esses e-
ventos através da utilização de regras e normas 
preestabelecidas. 

Produto & Processo: não-estocabilidade e 
interdependência sistêmica  

A principal característica do produto eletricida-
de é que ele é um fluxo não estocável, fruto da 
existência simultânea de dois processos: geração 
e utilização. Na essência, a eletricidade é um sis-
tema composto dos processos de geração e 
utilização, mais o fluxo que os integra. A eletrici-
dade não é nada mais do que uma relação física 
entre esses processos; que, à medida que não 
são espacialmente contíguos, incluem os proces-
sos de transporte - que têm como função a 
construção da integridade espacial necessária à 
simultaneidade temporal dos processos -, que po-
dem ser desdobrados em dois: transmissão e 
distribuição. 

A característica principal desse conjunto de 
processos é que ele se constitui em um sistema. 
Nesse sentido, o que marca esse conjunto – gera-
ção, transmissão, distribuição e utilização - é a 
forte interdependência – temporal e espacial – que 
existe entre os processos que o compõem.  

Nesse sentido, a principal característica do 
produto eletricidade é a sua não-estocabilidade; e 
a principal característica dos seus processos – ge-
ração, transmissão, distribuição e utilização - é a 
interdependência sistêmica existente entre eles. 
Portanto, não-estocabilidade e interdependência 
sistêmica são os atributos físicos que definem o 
binômio produto-processo associado à eletricida-
de. 

Em suma, a complexidade está na raiz da ele-
tricidade, nos atributos primeiros da sua definição 
como fenômeno físico sistêmico, gerador de uma 
inarredável interdependência e, por conseguinte, 
intrinsecamente portador de imprevisibilidades. 
Pode-se afirmar que o trinômio Interdependência – 
Complexidade – Imprevisibilidade (ICI) está no 
DNA da eletricidade e que toda a evolução da in-
dústria elétrica pode ser analisada em torno de 
como ao longo do tempo se lidou com ele e com 
as suas conseqüências. 

A Definição de um Padrão  

A vitória da corrente alternada, na passagem 
do século XIX para o XX, estabeleceu um padrão 
tecnológico que criou as condições técnicas para 

a exploração de economias de escala e escopo na 
indústria elétrica nascente. A introdução do fator 
de carga e o reconhecimento da importância da 
diversidade da demanda explicitaram a relevância 
econômica da exploração dessas economias, 
concretizada na definição da estratégia de busca 
da expansão continuada do sistema, como a me-
lhor forma de garantir uma vigorosa trajetória de 
redução de custos/tarifas sustentada no tempo. 

No entanto, a ampliação forte e continuada dos 
sistemas elétricos implicava na ampliação forte e 
continuada do número, da heterogeneidade e da 
conectividade dos processos que compunham es-
ses sistemas. Por conseguinte, aumentava-se na 
mesma escala e ritmo o ICI a eles associado. 

A coordenação das interações entre as partes 
que compõem os sistemas elétricos colocou-se 
desde o início como uma resposta a esse aumen-
to do ICI; cristalizando uma forma de reduzi-lo, 
aumentando, assim, a previsibilidade e criando as 
condições favoráveis para as ações e decisões 
dos agentes envolvidos nas relações em que a e-
letricidade estava presente. 

Em termos operacionais, a redução do ICItec 
apresentou duas vertentes intimamente relaciona-
das: uma de caráter técnico e a outra de caráter 
institucional.  

A primeira delas diz respeito à tecnologia de 
gestão e controle dos fluxos elétricos – baseada 
em dispositivos eletromecânicos - presentes em 
um sistema. Através da melhoria da capacidade 
de monitorar e intervir nos sistemas, eram criadas 
as condições para identificar e responder rapida-
mente aos eventos inesperados que porventura 
surgissem. Desse modo, buscava-se dotar o sis-
tema de uma flexibilidade capaz de lidar com as 
conseqüências sistêmicas dos eventos individuais. 

A segunda vertente diz respeito à criação de 
rotinas e métodos de controle para assegurar a in-
tegridade do sistema, sintetizados na criação do 
despacho centralizado, através do qual se coor-
denava a entrada das plantas de geração no 
sistema e, portanto, a ação dos agentes individu-
ais.  

Em termos econômicos, o primeiro passo para 
reduzir o ICIeco foi a coordenação das atividades 
de geração e distribuição no interior de uma única 
empresa; ou seja, a indústria elétrica já nasceu 
verticalizada. O que se tem nesse momento são 
empresas que têm por finalidade suprir de energia 
elétrica domicílios, lojas, escritórios, logradouros 
públicos, indústrias, serviço de transporte público, 
etc. Assim, toda a complexidade envolvida na re-
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lação entre os processos de geração e distribuição 
e, por conseguinte, entre as atividades econômi-
cas de geração e distribuição é administrada no 
interior de uma única firma, obedecendo aos dita-
mes da governança coorporativa, facilitando as 
ações e as decisões dos agentes envolvidos nes-
sas duas atividades. 

 A ampliação dos sistemas introduziu uma no-
va atividade que foi a transmissão. Ao aumento da 
complexidade dos sistemas advindo dessa ampli-
ação, respondeu-se com a criação das empresas 
holdings; que não só criaram os espaços necessá-
rios à coordenação ampliada das atividades de 
expansão dos sistemas, que envolviam agora as 
atividades de transmissão, como também se cons-
tituíram em um poderoso instrumento de 
mobilização de recursos financeiros para sustentar 
essa mesma expansão. 

O segundo passo na direção da redução do I-
CIeco, através da coordenação entre os agentes 
do mercado, envolveu uma solução mais sofisti-
cada, e demandou uma governança de caráter 
político-institucional, na qual a natureza pública 
prevaleceu sobre a natureza privada da atividade 
elétrica. Nesse sentido, a regulação pública surgiu 
como o mecanismo de coordenação das intera-
ções entre os agentes desse mercado. Assim, 
mediante a instituição do monopólio geográfico, a 
regulação eliminou a interação competitiva entre 
as empresas presentes em um mercado elétrico; 
tanto a real – através da concessão a uma única 
empresa do direito de explorar os serviços elétri-
cos em uma determinada área geográfica -, 
quanto a virtual – através do impedimento da en-
trada de novas empresas no mercado elétrico 
associado a essa área. Dessa forma, a parcela do 
ICIeco associada à interdependência estratégica, 
nascida do enfrentamento competitivo entre em-
presas, desapareceu. 

Por outro lado, a regulação vai definir as bases 
em que se darão as relações entre as empresas 
elétricas monopolistas e seus consumidores, me-
diante o estabelecimento de direitos e deveres 
dessas empresas e desses consumidores; tradu-
zidos na obrigação de prover o serviço sem 
discriminação a quem quisesse pagar por ele, e 
no direito à integridade financeira das empresas, 
necessária ao cumprimento dessa obrigação, am-
bos sintetizados em uma tarifa justa e razoável, 
definida pelo regulador. 

Assim, a parcela do ICIeco advinda da intera-
ção entre empresas e consumidores é reduzida 
mediante o enquadramento dessas interações no 
interior de um conjunto de possibilidades definido 

pelo marco regulatório; aumentando a previsibili-
dade das ações e das decisões dos agentes 
desse mercado – tanto empresas quanto consu-
midores. 

O recurso à regulação pública como instrumen-
to de coordenação incorpora definitivamente a 
dimensão política à atividade elétrica, legitimada 
pelo reconhecimento social e político do caráter 
essencial e estratégico da eletricidade para o de-
senvolvimento econômico e para o bem-estar 
social. Esse reconhecimento coloca definitivamen-
te no centro dessa atividade um agente que irá 
desempenhar daí em diante um papel crucial na 
sua evolução: o Estado, tanto em sua face regula-
dora quanto em sua face produtora. 

Assim, a complexidade adquire uma face polí-
tica, traduzida na dificuldade de prever os 
resultados da interação entre os agentes políticos, 
na defesa dos interesses dos atores presentes no 
mercado elétrico - o ICIpol. Dessa forma, o marco 
regulatório nasce e evolui a partir dessa interação 
política que o sustenta e o transforma ao longo do 
tempo, assim como sustenta e transforma a pró-
pria intervenção do Estado na atividade elétrica. 
Nesse sentido, a coordenação política dos inte-
resses tem como objetivo aumentar a 
previsibilidade do resultado da interação entre as 
ações e decisões dos agentes políticos; portanto, 
reduzir a complexidade política; ou seja, a impre-
visibilidade política e, em conseqüência, a 
imprevisibilidade da evolução no tempo da inter-
venção do Estado no mercado elétrico, tanto no 
seu âmbito micro, representado pelo marco regu-
latório, quanto no seu âmbito macro, representado 
pelo conjunto de políticas públicas que envolvem 
esse mercado. 

Assim, à perspectiva de crescimento continua-
do do ICI – técnico, econômico e político - da 
indústria elétrica nascente se antepôs o recurso 
crescente à coordenação – técnica, econômica e 
política. O que cabe observar aqui é a forte corre-
lação existente entre as suas três dimensões. De 
fato, elas não se separam, mas constituem um to-
do integrado, que só encontra a sua lógica no 
âmbito do conjunto, e não das partes individuali-
zadas. Nesse sentido, todo o esforço para separar 
essas três dimensões da coordenação elétrica e 
considerá-las independentes está fadado ao insu-
cesso; na medida em que isso só se torna 
possível abstraindo, por um lado, a interdepen-
dência, a complexidade e a imprevisibilidade 
intrínsecas às relações no mercado elétrico, e, por 
outro, a essencialidade e o caráter estratégico da 
energia elétrica para o crescimento econômico e o 
bem-estar. 
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Nesse contexto, não é gratuito que à explosão 
da complexidade representada pelo crescimento 
desordenado das empresas holdings elétricas nos 
anos vinte nos Estados Unidos, o governo Roose-
velt irá responder, nos anos trinta, com uma 
fortíssima intervenção do Estado americano, tanto 
no âmbito da produção – a criação do Tennessee 
Valley Authority - quanto da regulação dessa ativi-
dade – o estabelecimento do Public Utility Holding 
Act; abrindo caminho para os anos gloriosos da 
indústria elétrica que só irão terminar quarenta 
anos depois. Dessa forma, os anos trinta repre-
sentam uma reafirmação contundente da 
governança baseada na coordenação institucional 
como mecanismo de redução da complexidade e-
létrica.  

A Crise do Padrão Tradicional 

A década de setenta representou a debacle do 
padrão de organização industrial da indústria elé-
trica apresentado anteriormente. Essa debacle é 
explicada pela exaustão de um conjunto de fatores 
que sustentaram a evolução virtuosa dessa indús-
tria, principalmente no Pós-Guerra. 

Tecnológico: a exaustão do paradigma tecno-
lógico baseado na exploração de economias 
latentes de escala; vítima do crescente grau de 
complexidade alcançado por plantas e sistemas 
cada vez maiores e, portanto, mais imprevisíveis 
em termos de desempenho operacional. 

Econômicos: a interrupção de um ciclo de 
crescimento econômico vigoroso; principalmente 
aquele observado após a Segunda Grande Guer-
ra. O crescimento sustentado da economia, da 
renda e do emprego havia viabilizado o cresci-
mento forte e continuado da demanda de energia 
elétrica no Pós-Guerra. Esse forte crescimento ia 
ao encontro da vigorosa expansão dos sistemas 
elétricos, não só a viabilizando, como também, a 
ampliando cada vez mais, em um processo extre-
mamente virtuoso, raramente encontrado na 
história. Essa virtuosidade vai por água abaixo, 
soterrada por uma combinação perversa de infla-
ção, recessão e juros elevados. 

Institucional: a fragilização da coordenação e-
conômica – institucional representada pela 
verticalização e o monopólio, que havia permitido 
a máxima exploração do potencial de redução de 
custo contida no paradigma citado anteriormente, 
através da redução da complexidade das decisões 
econômicas dos agentes envolvidos com a eletri-
cidade para patamares razoáveis. Sem essa 
redução, teria sido impossível alcançar os níveis 
de aproveitamento desse potencial que foram a-
tingidos no século XX.  

Político: o fim da hegemonia de uma visão polí-
tica que aceitava a intervenção do Estado. Graças 
a essa hegemonia havia sido possível ao Estado 
realizar a coordenação política dos interesses, que 
sustentava a coordenação econômica – institucio-
nal que viabilizava a exploração de toda a 
potencialidade contida no binômio Escala – Coor-
denação, garantindo o acesso crescente à energia 
elétrica e, portanto, ao bem-estar e ao desenvol-
vimento econômico contidos nesse acesso. 

Em síntese, a explosão do ICI – técnico, eco-
nômico e político, – ocorrida na indústria elétrica 
nos anos setenta, não encontrou uma compensa-
ção, em termos tecnológicos e institucionais, que 
fosse capaz de fazer face aos seus novos patama-
res. Em outras palavras, nos anos setenta, o 
sistema elétrico atingiu um tamanho tal, em ter-
mos de processos, agentes e interesses, que a 
complexidade resultante gerava custos de coor-
denação e gestão – técnica, econômica e política - 
tão elevados que não conseguiam ser cobertos 
pelos ganhos auferidos pela exploração das eco-
nomias de escala advindas desse tamanho. 

A Reforma Competitiva  
A década de oitenta é marcada pela predomi-

nância de um determinado diagnóstico da crise da 
indústria elétrica. Nesse diagnóstico, a natureza 
monopolista da indústria elétrica é apontada como 
a causa principal dessa crise. A premissa que o 
sustenta é baseada na contraposição entre con-
corrência e monopólio, na qual a primeira é 
idealizada como a estrutura mais eficiente, e o se-
gundo é estigmatizado como sendo a mais 
ineficiente das estruturas de mercado. Portanto, a 
introdução da concorrência se colocou como a 
forma de superação natural da crise da indústria 
elétrica, gerada pela ineficiência natural da sua es-
trutura monopolista. 

A partir daí, a função principal das políticas pú-
blicas passou a ser a criação das condições para 
a introdução da competição na indústria elétrica. 
Essa função deveria ser exercida pelo órgão regu-
lador, cujo principal objetivo seria transformar a 
estrutura monopolista da indústria elétrica em uma 
estrutura competitiva. 

A introdução da competição na indústria elétri-
ca teve, por um lado, impactos significativos sobre 
a complexidade sistêmica da sua operação e ex-
pansão, e, por outro, representou uma mudança 
da natureza da coordenação realizada até então. 

Os Impactos da Introdução da Competição 
na Complexidade Técnica, Econômica e Políti-
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ca da Operação e Expansão da Indústria Elétri-
ca 

Para analisar esses impactos é necessário, em 
primeiro lugar, avaliar os efeitos da introdução da 
competição sobre o número de processos (com-
plexidade técnica), de agentes econômicos 
(complexidade econômica) e de agentes políticos 
(complexidade política) interdependentes. 

A Complexidade Técnica 

A concepção reformadora da competição as-
socia a sua intensidade ao número de 
competidores. Assim, quanto maior for este núme-
ro, maior será a concorrência e maiores serão os 
seus benefícios. Por outro lado, a tecnologia de 
geração que utiliza a turbina a gás – a vedete das 
tecnologias de geração dos sistemas pós-reforma 
- opera em escalas menores do que aquelas em 
que operavam as tecnologias tradicionais de gera-
ção. Nesse sentido, pode-se esperar que o 
número de processos (plantas) de geração irá 
aumentar em relação ao padrão anterior; fruto da 
combinação dos desejos dos reformadores – au-
mento do número de plantas/competidores - com 
as escolhas tecnológicas dos agentes – plantas de 
escalas menores. Somando-se a isso a abertura 
do mercado de geração a uma vasta plêiade de 
novos agentes geradores (produtores independen-
tes, auto geradores, etc.), que, anteriormente, não 
estavam nesse mercado, ocupado, basicamente, 
pelas empresas elétricas de serviço público, o 
crescimento do número de processos/agentes de 
geração interdependentes tende a se tornar maior. 

Assim, espera-se que, a princípio, a partir da 
introdução da competição na indústria elétrica, a 
sua operação e expansão se dará através de um 
número relativamente maior de plantas, com a e-
nergia gerada e a capacidade instalada por planta 
sendo menores do que no padrão anterior. Em ou-
tras palavras, a partir da reforma, espera-se que a 
geração se torne mais descentralizada (em termos 
de escala) e heterogênea (em termos de agentes). 
Contudo, a redução dos custos e das tarifas ad-
vinda das pressões competitivas sobre os 
agentes, geradas a partir do funcionamento de um 
mercado plenamente competitivo, tem como con-
trapartida o aumento do número de processos 
interdependentes e, por conseguinte, o aumento 
da complexidade. Dito de outra forma, com a in-
trodução da competição, a tendência é um 
aumento do trinômio Interdependência – Comple-
xidade – Imprevisibilidade em sua dimensão 
física/técnica; ou seja do ICItec. 

No entanto, a questão não se resume ao au-
mento do número de processos interagindo no 

interior de um sistema elétrico. Considerando que 
não só esse número aumenta, mas o conteúdo e a 
natureza dessas interações também se diversifi-
cam, a complexidade se torna muito maior com a 
introdução da competição. A tendência à indivi-
dualização dos serviços/contratos, portanto dos 
seus custos e das suas tarifas, advinda da intro-
dução da competição, amplia o conjunto de 
relações possíveis de serem estabelecidas entre 
os agentes. Se, no modelo anterior, ao número 
crescente de relações se contrapunha uma padro-
nização dessas relações, com a competição, ao 
número crescente de relações se soma a sua di-
versificação, tornando muito maior o número de 
interações diferentes, portanto, muito mais com-
plexa a gestão desse conjunto de relações, agora 
não só ampliado, mas também diversificado.  

A Complexidade Econômica 

A introdução da competição implica, de imedia-
to, no surgimento da interdependência estratégica 
gerada a partir da concorrência real e virtual no 
mercado elétrico, portanto, aumenta-se a comple-
xidade econômica; ou seja o ICIeco. Se no padrão 
anterior, a introdução do monopólio representou a 
supressão dessa interdependência, através da 
supressão dos competidores reais – empresas 
que já estão no mercado - e potenciais – empre-
sas que querem entrar no mercado -, a quebra do 
monopólio recoloca esses agentes no contexto 
das decisões, aumentando o número de agentes 
econômicos cujas decisões são interdependentes; 
portanto, incrementado a complexida-
de/imprevisibilidade das decisões individuais, que 
agora interagem com um conjunto maior de deci-
sões tomadas por um conjunto maior de agentes. 

Além disso, a desverticalização, essencial na 
estratégia reformadora, introduz a interdependên-
cia estratégica entre as decisões relativas às 
diversas etapas da cadeia, aumentando, dessa 
forma, a complexidade. Isto ocorre na medida em 
que se aumenta o número de agentes econômicos 
distintos ao longo da cadeia produtiva da eletrici-
dade. Se, anteriormente, configurou-se uma 
organização industrial na qual o mesmo agente 
estava em mais de um segmento da cadeia (gera-
ção – transmissão; geração – transmissão – 
distribuição – comercialização, etc.), agora a re-
forma propugna pela diferenciação dos agentes ao 
longo da cadeia, considerando esta restrição fun-
damental para o sucesso da reforma. No mundo 
ideal proposto pelos reformadores, cada agente 
deveria se limitar a um segmento da cadeia. As-
sim, pode-se afirmar que a introdução da 
competição aumenta o número de agentes eco-
nômicos ao longo da cadeia produtiva da 
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eletricidade, portanto, ela incrementa a complexi-
dade/imprevisibilidade das decisões dos agentes 
individuais presentes em cada elo da cadeia, que 
passam a interagir com um conjunto mais amplo 
de decisões, tomadas por um conjunto mais amplo 
de agentes presentes na cadeia produtiva da ele-
tricidade. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a introdução 
da competição aumenta o número de agentes e-
conômicos interdependentes, tanto no que 
concerne ao mercado elétrico quanto no que diz 
respeita à cadeia produtiva da eletricidade; ou se-
ja, o número de agentes aumenta tanto 
horizontalmente quanto verticalmente. Isto torna 
mais complexas e imprevisíveis as decisões dos 
agentes econômicos, quer na interação com as 
decisões dos demais agentes que estão à jusante 
ou à montante do elo da cadeia em que ele se en-
contra, quer na interação com as decisões dos 
seus competidores, que ele enfrenta no seu mer-
cado respectivo. 

Logo, a introdução da competição gera um no-
vo trade-off entre competição e complexidade 
econômica. Em outras palavras, a redução dos 
custos e das tarifas advinda das pressões compe-
titivas sobre os agentes, geradas a partir do 
funcionamento de um mercado plenamente com-
petitivo, tem como contrapartida o aumento do 
número de agentes econômicos - cujas decisões 
são interdependentes - e, por conseguinte, o cres-
cimento da complexidade.  

A Complexidade Política 

A expectativa inicial era que ela se reduzisse; 
já que a coordenação passaria a ser feita pelo 
mercado, portanto a salvo da ingerência dos inte-
resses políticos, considerada pelos reformadores 
como sendo indevida. Contudo, como o mercado 
elétrico não surge espontaneamente, sendo ne-
cessário construí-lo institucionalmente, a 
complexidade política segue sendo elevada, só 
que agora na fase de concepção, construção e 
adaptação evolutiva das regras que vão definir, de 
fato, o novo mercado; basicamente as regras de 
acesso à rede e de funcionamento do mercado. 
Nesse sentido, a disputa política intensificou-se na 
fase legislativa das reformas; ou seja, naquela fa-
se na qual são estabelecidas as regras que vão 
definir, de fato, como será o processo de competi-
ção, e que ocorre, essencialmente, no âmbito do 
Legislativo – Congressos e Parlamentos. Diante 
disto, os agentes políticos se estruturam para de-
fender os seus interesses inicialmente junto ao 
executivo, âmbito no qual, em geral, as reformas 
são concebidas, e depois, junto ao legislativo, on-

de o jogo é efetivamente decidido; restando 
sempre o recurso ao judiciário, como última ins-
tância. Dessa forma, o primeiro impacto do 
processo de introdução da competição é aumentar 
a complexidade política, na medida em que o re-
sultado da interação dos interesses políticos 
específicos dos agentes, no âmbito das três esfe-
ras de poder do Estado – Executivo, Legislativo e 
Judiciário – torna-se muito mais imprevisível do 
que desejariam os reformadores. Em ouros ter-
mos, aumenta-se o ICIpol associado à evolução 
da indústria elétrica.  

Além disso, a abertura do mercado a novos 
agentes econômicos, que se estruturam politica-
mente para defender os seus interesses, aumenta 
a complexidade/imprevisibilidade, à medida que 
cresce o conjunto de interesses distintos presen-
tes em um sistema elétrico e que se enfrentam na 
arena política. 

Portanto, pode-se afirmar que a complexidade 
política (ICIpol) aumenta com a introdução da 
competição, tanto em função do crescimento do 
número de agentes/interesses políticos interde-
pendentes que passam a estar presentes no 
mercado e na indústria elétrica, quanto da amplia-
ção e da intensificação da disputa sobre as novas 
regras que vão reger o processo competitivo nes-
se mercado e nessa indústria.   

Em síntese, pode-se afirmar que a introdução 
da competição no mercado elétrico aumenta a 
complexidade da operação e expansão da indús-
tria elétrica, dificultando a previsão dos resultados 
das ações individuais dos agentes presentes nes-
sa indústria no âmbito técnico (ICItec), econômico 
(ICIeco) e político (ICIpol), em conseqüência, tor-
nando mais difícil as decisões técnicas, 
econômicas e políticas desses agentes. Dito de 
outra forma, há um claro trade-off entre Competi-
ção e Complexidade; ou seja, aos benefícios 
advindos da introdução da Competição se contra-
põem os custos técnicos, econômicos e políticos 
resultantes do aumento da Complexidade gerado 
a partir desta introdução.  

A mudança na natureza da coordenação, 
advinda da introdução da competição, e os re-
cursos técnicos, econômicos e institucionais 
necessários à sua realização 

No modelo anterior, a coordenação das ações 
entre os agentes tinha uma natureza essencial-
mente institucional e cooperativa, dando-se no 
interior das firmas e/ou entre firmas, tanto verti-
calmente quanto horizontalmente, cabendo ao 
regulador harmonizar esse conjunto tanto no inte-
rior da indústria quanto em relação aos 
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consumidores. Com a introdução da competição, a 
coordenação passa a ser exercida pelo mercado, 
baseada no mecanismo de preço, estabelecido a-
través do enfrentamento direto das empresas no 
mercado competitivo. 

Coordenação Técnica 

No que concerne à coordenação técnica, a sua 
natureza essencial não se modificou, permane-
cendo como uma instância crucial para o 
funcionamento confiável de um sistema elétrico. 
Dada a importância do controle independente do 
acesso à rede para o sucesso da reforma, essa 
coordenação foi deslocada do interior das firmas 
para o interior de organizações independentes dos 
geradores, procurando neutralizar a possibilidade 
de qualquer gerador usar a coordenação do des-
pacho para ter acesso a uma situação de mercado 
privilegiada. No campo estritamente técnico, o a-
vanço na tecnologia da informação permitiu que 
essa coordenação fosse feita de forma efetiva, 
mesmo diante do aumento da complexidade técni-
ca gerada pela introdução da competição. No que 
diz respeito à necessidade desta coordenação, 
pode-se afirmar que não há controvérsia sobre e-
la, fortalecendo-se cada vez mais o seu conteúdo 
técnico/profissional. 

Coordenação Econômica 

A opção pelo mercado como espaço da coor-
denação econômica representa uma mudança 
radical na indústria elétrica. À medida que o me-
canismo de preço passa a ser o sinalizador das 
decisões dos agentes econômicos, o recurso a 
mecanismos administrativos e cooperativos perde 
importância, com todo o esforço institucional sen-
do direcionado para a construção do mercado. No 
entanto, o que se observa de fato é o surgimento 
de uma coordenação oligopolista feita por grandes 
empresas com significativo poder de mercado, 
que coordenam no seu interior as decisões ao 
longo da cadeia produtiva e nos diversos merca-
dos em que elas se encontram. Daí, não ser 
gratuito o forte movimento de (re) verticalização, 
fusões, aquisições e participações cruzadas, ob-
servado na indústria elétrica pós-reforma. Assim, 
em substituição à coordenação econômica institu-
cional, as empresas recorrem à coordenação 
oligopolista e coorporativa tradicional dos merca-
dos que apresentam empresas com poder de 
mercado significativo. Esse movimento das em-
presas vai de encontro aos objetivos dos 
reformadores de construir um mercado competiti-
vo e descentralizado, ampliando e congestionando 
a agenda reformadora. Contudo, o aumento da 
complexidade econômica, criado pela reforma 

competitiva, tem gerado problemas significativos, 
traduzidos nas dificuldades crescentes da tomada 
das decisões mais complexas, ou seja, aquelas 
relacionadas ao investimento, portanto, à expan-
são da indústria, tanto na geração quanto na 
transmissão. Nesse contexto, os reformadores en-
contram-se em uma encruzilhada: ou seguem em 
uma trajetória de monitoramento e vigilância cres-
centes sobre as empresas, de forma a coibir 
qualquer tipo de coordenação oligopolista e coor-
porativa que ultrapasse os rígidos limites impostos 
pelas concepções reformistas sobre a concorrên-
cia; ou mudam de trajetória, admitindo a criação 
de espaços de coordenação institucional que per-
mitam reduzir a complexidade gerada pela própria 
reforma, diminuindo a necessidade da coordena-
ção oligopolista. É provável que a trajetória real 
seja uma combinação destas duas alternativas. 

Coordenação Política 

No que diz respeito à coordenação política, o 
regulador, a princípio, surge como o grande con-
dutor do processo de reformas; daí a grande 
ênfase na sua independência e autonomia. Con-
tudo, cabe salientar que independência e 
autonomia são outorgadas pelas instâncias políti-
cas. Afinal, é delas que emana o poder político 
real. Nesse sentido, a coordenação política segue 
sendo tão importante quanto antes, e qualquer 
processo de blindagem do regulador só terá su-
cesso quando sustentado por uma coordenação 
política que a banque. Contudo, a lógica da refor-
ma é a da negação da necessidade dessa 
coordenação política, tornada desnecessária face 
à coordenação impessoal do mercado. Nesse sen-
tido, cria-se uma situação contraditória em que os 
reformadores apontam na direção de uma redução 
da intervenção do Estado e da importância da di-
mensão política, e o que se observa é um 
aumento da intervenção do Estado (regulador) e 
da importância da dimensão política. 

Em contraste com o modelo anterior, pode-se 
constatar que o trade-off Competição versus 
Complexidade não tem encontrado uma trajetória 
sustentada de redução. Diferentemente do trade-
off Escala versus Complexidade, para o qual a co-
ordenação institucional foi um mecanismo tão 
efetivo para a sua redução que se configurou um 
binômio Escala – Coordenação que sustentou to-
da a trajetória virtuosa da indústria elétrica no 
século XX. A questão colocada hoje é como se 
configura um binômio Competição – Coordenação 
para fazer frente ao trade-off Competição versus 
Complexidade. 

Competição e Capacidade Excedente 
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A complexidade da operação e expansão da 
indústria elétrica resulta da forte interdependência 
entre as partes que compõem o sistema que a 
constitui. Quanto mais forte essa interdependên-
cia, maior aquela complexidade. As restrições e 
conseqüências das decisões individuais sobre as 
decisões do conjunto de agentes presentes em 
um sistema elétrico são inversamente proporcio-
nais à existência de excedente de capacidade 
instalada de transmissão. Na medida em que to-
das as transações entre geradores e usuários, 
para serem efetivadas, precisam do sistema único 
de transporte, a existência de capacidade exce-
dente nesse sistema propicia uma 
compatibilização mais tranqüila dessas transa-
ções, sem por em risco a segurança do sistema. 
Isto implica em uma maior autonomia por parte 
dos agentes e uma demanda menor pela coorde-
nação das suas decisões. Quando essa folga de 
capacidade se reduz, a compatibilização se torna 
mais tensa, diminuindo a autonomia dos agentes e 
tornando mais importante a coordenação das suas 
decisões. 

Dessa forma, pode-se dizer que a existência 
de capacidade instalada de transmissão exceden-
te diminui o peso da interdependência entre as 
partes que compõem um sistema, reduzindo, as-
sim, a complexidade das decisões técnicas, 
econômicas e políticas que envolvem a operação 
e expansão da indústria elétrica. Ou seja, a ques-
tão aqui é reduzir o ICI através da “redução” da 
conectividade entre os processos/agentes. 

No caso da capacidade excedente de produ-
ção, embora possam ser encontrados os mesmos 
efeitos positivos citados acima, o mais importante 
é que a sua existência retira da agenda a decisão 
mais complexa que é a relativa ao investimento. 
Neste caso, a complexidade é reduzida graças à 
retirada da decisão mais complexa da pauta; já 
que a expansão do sistema não está colocada em 
tela, face à existência da tranqüilizadora folga na 
geração, que cria a possibilidade da postergação 
da decisão de investimento, sem que isso repre-
sente uma ameaça à operação do sistema no 
curto e no médio prazo. Dessa maneira, desapa-
rece a premência da decisão de investimento. 

Assim, a ocorrência de capacidade instalada 
excedente, tanto de geração quanto de transmis-
são, de uma forma ou de outra, acaba reduzindo a 
complexidade e, por conseguinte, as pressões por 
uma maior coordenação. 

Visto isto, o primeiro quesito a ser analisado no 
momento de partida de qualquer reforma é a pre-
sença de capacidade instalada excedente. Neste 

sentido, não há muito o que discutir, as indústrias 
elétricas que apresentavam essa característica 
encontraram maiores facilidades para a implemen-
tação das suas reformas (Ex: Escandinávia); ao 
contrário daquelas que não a apresentavam (Cali-
fórnia). Essa observação levou aos reformadores 
a defenderem um excedente de capacidade míni-
mo para que a introdução da competição fosse 
bem sucedida. Note-se que aqui a capacidade ex-
cedente não é criada para aumentar a segurança 
e a confiabilidade do sistema, como no padrão de 
organização anterior, mas para viabilizar a compe-
tição. Se no caso anterior, a construção de 
capacidade excedente era acompanhada de uma 
forte coordenação, justamente para otimizá-la em 
relação a todo o sistema, no presente caso, ela 
tem como principal objetivo reduzir a necessidade 
de coordenação, viabilizando um exercício maior 
da autonomia dos agentes, portanto, da própria 
competição em si. 

O Passado Conta 

Outro aspecto fundamental no ponto de partida 
da reforma competitiva é o quanto a indústria elé-
trica avançou na trajetória anterior (Escala – 
Coordenação). Neste caso, a existência de um 
parque de geração no qual este binômio estava 
presente de uma forma mais contundente (par-
ques de geração basicamente hidráulicos ou 
eletronucleares) tornava a mudança de trajetória 
em direção à descentralização competitiva mais 
custosa (Brasil, França e a parcela nuclear da ge-
ração inglesa). Em outras palavras, o avanço na 
trajetória anterior, que introduzia uma rigidez cres-
cente, tornava a introdução da desejada 
flexibilidade competitiva mais difícil. 

Um outro ponto importante era a existência de 
fontes de redução de custos significativas, que 
pudesse fazer face aos aumentos de custos ad-
vindos do aumento da complexidade que a 
competição trazia. Graças a isso, era possível 
manter as tarifas no patamar em que elas se en-
contravam no momento da reforma, e, algumas 
vezes, até mesmo reduzi-las. É o caso da substi-
tuição do carvão nacional pelo importado (muito 
mais barato) e da existência de gás natural abun-
dante e barato, que permitiram expressivas 
reduções de custos na geração na Inglaterra pós-
reforma. 

Além disso, a presença de instituições fortes, 
capazes de coordenar econômica e politicamente 
o processo de reforma demonstrou-se fundamen-
tal para o sucesso inicial desses processos. O 
caso inglês e o escandinavo são paradigmáticos 
no que diz respeito à presença dessas institui-
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ções; ao passo que o caso californiano é um dos 
melhores exemplos da sua ausência. 

Assim, as especificidades iniciais – industriais 
e institucionais – terminaram por definir, por um 
lado, o aumento do grau de complexidade que a 
introdução da competição implicaria em cada in-
dústria elétrica, e, por outro, a dotação 
institucional (portanto, a capacidade de coordena-
ção) que cada país detinha para fazer face a esse 
aumento de complexidade. Desse modo, a refor-
ma evoluiu de forma diferente de país para país, 
construindo agendas reformistas diferentes de pa-
ís para país.  

Na medida em que a experiência reformista se 
desenvolveu de forma distinta de país para país, 
constituindo-se agendas reformistas distintas, é 
muito difícil afirmar que ao longo dos anos noven-
ta configurou-se um novo padrão para a indústria 
elétrica no mundo. Considerando que mesmo nos 
países que foram bem sucedidos ocorreram mu-
danças profundas ao longo do próprio processo de 
reforma, como é o caso da Inglaterra, a própria 
noção de sucesso ainda está em discussão. De tal 
forma que se pode afirmar que o processo de re-
forma da indústria elétrica segue sendo um 
processo aberto e indeterminado, à espera de so-
luções incontestavelmente bem sucedidas e 
replicáveis, que possam caracterizar a existência 
de um novo padrão tecnológico, organizacional e 
institucional para essa indústria. 

Conclusão 

A complexidade é o atributo essencial do setor 
elétrico e não é possível entender a evolução des-
sa atividade, essencial e estratégica nas 
sociedades modernas, sem colocá-lo no centro da 
análise. A história desse setor pode ser resumida 
à luta constante para trazer essa complexidade a 
níveis passíveis de serem administrados pelos 
técnicos e pelos agentes econômicos, sociais e 
políticos. Toda vez em que isso não é conseguido, 
a operação e a expansão do setor elétrico tornam-
se impraticáveis e, algumas vezes, impossíveis. 
Nesse sentido, a construção do setor elétrico 
sempre foi e será uma árdua luta contra essas im-
possibilidades. Impossibilidades que estavam 
presentes nas concepções da grande maioria de 
cientistas e engenheiros no final do século XIX, 
que achavam que a eletricidade sempre seria um 
bem de luxo, ao qual apenas uma ínfima parcela 
da população teria acesso, não sendo mesmo ca-
paz de substituir a velha e eficiente máquina a 
vapor. Graças à genialidade de um pequeno gru-
po, o impossível tornou-se real. Em primeiro lugar, 
tecnicamente; em segundo lugar, economicamen-
te; e, em terceiro lugar, politicamente. Desde 
então, esse é o grande desafio daqueles que li-
dam com esse setor: derrotar a descrença e as 
impossibilidades - técnicas, econômicas e políticas 
– e colocar a eletricidade à disposição do desen-
volvimento econômico e do bem-estar social. 

 
 
¹ Professor IE-UFRJ/Pesquisador GEE 
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Presidente Eleito do Equador Declara que Vai 
Renegociar os Contratos de Petróleo  

O presidente eleito do Equador Rafael Correa, 
afirmou que vai renegociar os contratos de petró-
leo com empresas estrangeiras, o que inclui a 
Petrobras, para mais do que quadruplicar o volu-
me de petróleo bruto recebido pelo Estado.  

Correa, que tinha na renegociação dos contra-
tos uma das principais promessas de sua 
campanha, declarou ainda que poderia buscar um 
aumento na porção do faturamento que as em-
presas de petróleo devem entregar ao Estado.  

Suas declarações nesse sentido tem provoca-
do rumores de que seu governo poderia interferir 
em empresas privadas de energia, a exemplo de 
outros líderes esquerdistas da região. Mas Correa 
nega que a eventual nacionalização da energia vá 
afastar investidores e empresas privadas.  

Segundo Correa, o Estado atualmente recebe 
20% do petróleo bruto extraído de seu subsolo, e 
o governo tentará elevar a parcela para 85%.  

A Lei dos Hidrocarbonetos, aprovada neste 
ano, exige que as empresas dividam com o go-
verno pelo menos 50% do faturamento obtido 
acima de determinadas metas. As empresas es-
trangeiras se opunham à lei.  

O Equador, quinto maior produtor de petróleo 
da América do Sul, extrai cerca de 530 mil barris 
por dia, divididos igualmente entre a estatal do 
setor e operadores estrangeiros. Ou seja, 49% da 
extração de petróleo no país são realizadas pela 
Petrobras, Repsol e a chinesa Anes Petroleum. 

Indústria de Petróleo Brasileira Corresponde a 
Quase 10% do PIB Nacional  

Segundo do diretor geral da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis 
(ANP), Haroldo Lima, a indústria do petróleo já 
responde hoje por mais de 9% do Produto Interno 
Bruto (PIB) do Brasil, devendo ultrapassar os 
10% ainda este ano ou, no máximo, em 2007. 

De acordo com Haroldo Lima, na década de 
70, este peso do setor petróleo no PIB (a soma 
de todas as riquezas produzidas no país) era de 
"apenas" 2,79%. 

O diretor geral da ANP informou, também, 
que, de 1998 a 2004, a taxa de crescimento da 

indústria de petróleo foi de 272,18% - passando 
de R$ 38,54 bilhões para R$ 143,44 bilhões. 

Neste período, segundo a ANP, o PIB variou 
26,56%, passando de cerca de R$ 1,4 trilhões pa-
ra cerca de R$ 1,8 trilhões.  

Já as reservas brasileiras provadas de petró-
leo passaram de 6,2 bilhões de barris, em 1995, 
para 11,8 bilhões no ano passado. A produção de 
petróleo até setembro foi, em média, de 1,72 mi-
lhão de barris/dia - com a relação 
reserva/produção chegando aos 18,8 anos. 

Os investimentos mínimos previstos em explo-
ração e produção de petróleo e gás natural no 
país, nos próximos cinco anos, implementados 
pelas 56 empresas concessionárias que buscam 
ou produzem petróleo no país, deverão somar 
cerca de US$ 30,8 bilhões, afirmou o diretor da 
ANP 

Petrobras inaugurou Rede de Postos de Ser-
viços no Uruguai  

A Petrobras inaugurou, em Montevidéu, o pri-
meiro de seus 89 postos de serviços no Uruguai, 
marcando a entrada da empresa no setor de dis-
tribuição de combustíveis e lubrificantes no país.  

A Petrobras está presente no Uruguai desde 
1996, quando foi iniciada a comercialização dos 
lubrificantes Lubrax. Em dezembro de 2004, pas-
sou a atuar também na distribuição de gás natural 
no interior do país, ao adquirir 55% das ações da 
empresa Conecta S.A. Em 2006, adquiriu 66% do 
capital da Gaseba Uruguay, concessionária da 
distribuição de gás natural em Montevidéu. A em-
presa passou a se chamar Montevideo Gas.  

 Em meados de 2006, com a aquisição dos a-
tivos da Shell no Uruguai, correspondentes a 
100% das operações da empresa naquele país, a 
Petrobras passou a controlar, por meio da Petro-
bras Uruguay Distribución S.A., uma rede de 89 
postos, representando um volume anual de ven-
das de 227 mil metros cúbicos (227 milhões de 
litros). A empresa também possui instalações pa-
ra a venda de combustíveis de aviação no 
Aeroporto Internacional de Carrasco e para a 
venda de combustíveis e lubrificantes no porto de 
Montevidéu. 

O Consumo de Gás Natural Bate Recorde no 
Brasil  

Fatos Marcantes 
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O consumo de gás natural no Brasil bateu re-
corde em outubro e chegou a 44,5 milhões de 
metros cúbicos diários. O crescimento nos primei-
ros dez meses deste ano foi de 18,47% em 
relação ao mesmo período de 2005. Na compara-
ção dos últimos 12 meses, a variação foi de 
9,74%. 

A região Nordeste foi a terceira com maior 
consumo no mês passado (6,8 milhões de metros 
cúbicos /dia), antecedida pelo Sudeste (29,6 mi-
lhões de metros cúbicos/ dia) e pelo Sul (7,3 
milhões de metros cúbicos/dia). 

O setor automotivo foi o teve maior destaque, 
com crescimento de 22,11% nos últimos 12 me-
ses. A geração de energia e a indústria 
consumiram, respectivamente, 9,65% e 7,40%. 

A Eletrobrás Construirá Seis Usinas  

A Eletrobrás, por meio de sua subsidiária Fur-
nas Centrais Elétricas, prepara-se para inciar a 
construção de seis usinas, com entrada em ope-
ração prevista a partir de 2010 e que garantirão 
1.673 megawatts (MW) a mais ao sistema elétri-
co. Os investimentos totais previstos nesses 
empreendimentos somam R$ 5,2 bilhões, dos 
quais pouco mais de R$ 3 bilhões caberão à Fur-
nas. 

O maior desses projetos, a Usina Hidrelétrica 
de Foz do Chapecó, que terá 855 MW de capaci-
dade instalada no Rio Uruguai, deverá ter sua 
licença de instalação renovada nesta sexta-feira, 
o que significa, segundo os presidentes da Ele-
trobrás, Aloísio Vasconcelos, e de Furnas, José 
Pedro Rodrigues de Oliveira, que a construção 
será iniciada imediatamente. No ano que vem ou-
tras cinco hidrelétricas devem dar o pontapé 

inicial em suas obras. Em Chapecó, Furnas tem 
40% de participação, com o restante cabendo à 
CPFL Energia e à gaúcha CEEE.  

Segundo Tolmasquim o Preço do Gás Natural 
do Brasil Não Corresponde a Realidade do 
Mecado  

Maurício Tolmasquim,  presidente da Empresa 
Brasileira de Energia (EPE), disse à Agência Bra-
sil (órgão oficial de imprensa do governo federal), 
que o preço do gás natural foi mantido por um 
longo período "artificialmente" baixo para incenti-
var o consumo e justificar o volume contratado da 
Bolívia, sem maiores prejuízos para a Petrobras. 
Agora, é chegado o momento de aproximá-lo da 
realidade do mercado. 

Segundo Tolmasquim, "O preço, apesar dos 
aumentos recentes promovidos pela Petrobras, 
ainda é artificialmente baixo e é chegado o mo-
mento de aproximá-lo do preço do óleo 
combustível". 

Tolmasquim lembra que as projeções indicam 
um crescimento do consumo do produto para os 
próximos anos de cerca de 17%, o que é um per-
centual acima da capacidade de produção e de 
atendimento da demanda atual. 

Ainda segundo Tolmasquim, atualmente, o 
preço do gás natural é 56% a 60% menor do que 
o do óleo combustível. "Um dos cenários com que 
nós da EPE trabalhamos é de que o preço do gás 
cheque a 80% do valor do óleo combustível. Isto 
não quer dizer que este será o preço em que se 
dará o reajuste do gás". 
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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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Gráfico 3 

 Produção total de gás natural no Brasil
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Gráfico 4 

Vendas de gás natural pelas distribuidoras no Brasil
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