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Apresentação
 O Editorial do Mês discute as atuais inconsis-
tências da política energética brasileira.   

No primeiro artigo do mês, Carlos Eduardo 
Frickmann Young e Priscila Geha Steffen discutem 
a temática do licenciamento ambiental, ressaltan-
do a necessidade de uma maior clareza no debate 
entre ambientalistas e produtores de energia.  

No segundo artigo, Helder Queiroz Pinto Jr. e 
Natália Cupello examinam as questões sobre a 

sustentabilidade da condição de auto-suficiência 
brasileira do petróleo a médio e longo prazo.  

No ensaio do mês, Ronaldo Bicalho discute a 
privatização do setor elétrico brasileira, ocorrida 
nos anos 90, ressaltando o contexto e os condi-
cionantes sob a qual foi desenvolvida, analisando 
ainda, as lições que dela devem ser apreendidas. 

 

 
 

 

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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As intervenções do Estado associadas à im-
plementação de uma verdadeira política 
energética têm como característica principal a sua 
abrangência. Esta abrangência não diz respeito 
somente ao conjunto de fontes e cadeias nela en-
volvida, mas ao conjunto de objetivos, 
instrumentos e instituições reunidos em torno des-
sas intervenções. Em conseqüência, a construção 
de uma política energética robusta envolve uma 
relação estreita com a construção das políticas 
econômica, ambiental, tecnológica, externa e soci-
al. 

Essa interdependência entre a política energé-
tica e as demais políticas públicas, com os seus 
diversos objetivos, instrumentos e instituições, co-
loca um grande desafio: a consistência. 

Aqui, a consistência não pode ser resumida a 
uma dimensão técnica. À medida que uma política 
energética envolve uma plêiade de agentes e inte-
resses, a sua concepção e implementação 
envolvem uma negociação política intensa, na 
busca do consenso mínimo necessário a sua con-
cretização. Quanto mais abrangente ela for, maior 
será o número de agentes, setores e interesses 
envolvidos; portanto, mais difícil será a construção 
dos consensos, e mais difícil será a manutenção 
da sua consistência; muitas vezes sacrificada na 
própria construção política do consenso possível 
de ser alcançado. 

Nesse sentido, deve-se reconhecer que qual-
quer política energética traz um conjunto de 
inconsistências potenciais, envolvendo objetivos, 
instrumentos e instituições, e que é necessário, 
não só defini-las muito bem, mas determinar a sua 
redução ao longo do tempo. A sustentabilidade de 
uma dada política energética está profundamente 
relacionada à sua capacidade de reduzir as incon-
sistências potenciais internas que nascem não do 
seu objetivo primordial - a garantia do suprimento 
de energia -, mas da incontornável interação exis-
tente, e necessária, entre ela e as demais políticas 
públicas, no interior da confrontação entre os di-
versos interesses legitimamente representados na 
arena do debate político democrático. 

Portanto, a questão fundamental colocada para 
um policy maker não se resume a uma escolha rí-
gida e hierarquizada de objetivos, mas inclui o 

reconhecimento crucial de que existem trade-offs 
internos ao conjunto de políticas que têm de ser 
claramente definidos para que sejam administra-
dos e reduzidos ao longo do tempo; de tal forma a 
garantir a sustentabilidade desse conjunto de polí-
ticas. No entanto, essa administração flexível das 
inconsistências internas, deve-se admitir, não é 
uma tarefa fácil, já que não se trata de uma admi-
nistração puramente técnica, o que já não seria 
pouca coisa, mas de uma administração política. 
Para isto, é preciso ter sempre uma visão equili-
brada do conjunto, o que implica em uma 
hierarquização não excludente de objetivos. Nesse 
sentido, toda ênfase radicalizada em determinadas 
políticas no presente acarreta fortes desequilíbrios 
no futuro. 

Enfim, dada a abrangência dos seus objetivos, 
instrumentos e instituições, a política energética é 
uma intervenção estratégica do Estado que sem-
pre precisa ser pensada na perspectiva do 
conjunto de políticas públicas; e nunca de forma 
isolada e particular; sob o risco de gerar fortes ex-
ternalidades negativas sobre esse conjunto, o que 
termina por inviabilizar a sustentação política de 
uma determinada estratégia energética no longo 
prazo.  

Em contrapartida, dada a essencialidade do 
suprimento energético, o conjunto de intervenções 
estratégicas do Estado não deve ser pensado sem 
a política energética, em função de uma situação 
de conforto temporário no abastecimento energéti-
co; sob pena de subestimar problemas que 
terminam explodindo no colo dos administradores 
públicos, quando a situação confortável de exce-
dente se transforma em uma situação dramática 
de gestão da escassez. 

Encontrar o tom certo, que permita a constru-
ção de uma agenda política equilibrada, é o 
grande desafio da política energética, que nasce 
naturalmente do caráter abrangente das interven-
ções realizadas pelo Estado para atingir o seu 
objetivo principal: a garantia do suprimento ener-
gético. 

O governo brasileiro enfrenta hoje esse desafio 
na concepção e implementação de uma política 
energética para o país. Se o primeiro mandato do 
presidente Lula foi marcado por uma intervenção 

Editorial 
 

Política Energética: inconsistências e sustentabilidade 
do curto e do longo prazo 
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no campo da energia que visou, essencialmente, 
construir um reordenamento institucional mínimo 
no setor elétrico, diante da desestruturação setori-
al gerada pelas reformas da década de noventa, e 
algumas iniciativas em áreas específicas, espera-
se que no segundo mandato caminhe-se de forma 
estruturada na direção da construção de uma ver-
dadeira política energética. Em outras palavras, 
espera-se mais das autoridades governamentais, 
no período que começará em janeiro, do que a-
ções emergenciais de “apagar incêndios”. Nesse 
sentido, os problemas relacionados à área do gás 
sinalizam claramente a favor da necessidade de 
uma postura mais proativa no campo energético. 

Parece evidente que existem inconsistências 
entre as políticas setoriais do gás e da eletricida-
de. Essas inconsistências já vêm desde a década 
passada, sem que se consiga reduzi-las. Na déca-
da de noventa a introdução das térmicas a gás se 
dava de uma forma na qual, na prática, se abstraía 
o fato da base de geração ser hídrica - como se 
fossemos um país anglo-saxão. Na experiência 
recente faz-se um movimento inverso no qual se 
procura abstrair o fato de que hoje parte da segu-
rança do abastecimento é dada por um conjunto 
de térmicas a gás que entraram no sistema - como 
se fôssemos o que já não somos. Tanto em um 
caso como no outro, prevalece uma lógica exclusi-
vista, na qual a visão do conjunto desaparece, e 
com ela o reconhecimento das inconsistências ge-
radas por esse autismo estratégico.  

A compatibilização equilibrada entre as políti-
cas desses dois setores é o grande desafio da 
política energética brasileira, pois exige ações 
consistentes e simultâneas nos campos técnico, 
econômico, institucional e jurídico. Encontrar esse 
equilíbrio não é uma tarefa simples, contudo esta-
mos condenados a encontrá-lo por nossa conta e 
risco; já que dadas as características do nosso 
parque de geração, o problema que se formula a-
presenta uma forte especificidade, fazendo com 
que a tentativa de encontrar respostas prontas e 
acabadas seja fadada ao insucesso. Dito de outra 
forma, esse problema é nosso e cabe a nós resol-
vê-lo. 

Nessa mesma linha, encontram-se os proble-
mas relacionados à incompatibilidade clara 
existente entre as políticas energética e ambiental. 
Não é produtivo fazer de conta que ela não existe. 
É melhor reconhecê-la e procurar reduzi-la. Caso 
contrário, poderemos nos defrontar com duas situ-
ações indesejáveis: na primeira, a priorização dos 
objetivos ambientais pode inviabilizar a garantia do 
suprimento de energia necessário ao desenvolvi-

mento econômico; na segunda, a priorização dos 
objetivos de política energética pode gerar impac-
tos significativos sobre o meio ambiente. Aqui, 
uma visão do conjunto é necessária para reduzir 
os trade-offs entre as duas políticas, e, para se al-
cançar isto, a atuação do governo é fundamental; 
na medida em que a negociação para se alcançar 
uma interface mais positiva entre elas envolve não 
só duas instâncias do executivo, como também o 
poder legislativo e o poder judiciário. 

As inconsistências citadas acima são apenas 
dois exemplos nos quais uma visão abrangente 
proporcionada por uma verdadeira política energé-
tica pode ajudar a reduzir estas inconsistências. 
Outros exemplos podem ser citados: a incompati-
bilidade existente hoje entre a política fiscal e a 
política energética em torno da carga tributária 
embutida nas tarifas de eletricidade; as inconsis-
tências existentes entre uma política externa que 
privilegia a integração regional e uma política e-
nergética preocupada com a segurança do 
abastecimento; os desequilíbrios que surgem da 
confrontação entre uma política social que preten-
de fortalecer mecanismos de geração de renda e 
emprego a partir da produção de insumos para a 
produção de biocombustíveis e uma política ener-
gética voltada à face industrial dessa produção, a 
exigir padronização e escala, geradores de redu-
ção de custo e padrão de qualidade, fatores 
fundamentais em um mercado de combustíveis 
cada vez mais internacionalizado. 

Essas inconsistências devem ser vistas como 
naturais em uma política que tem como caracterís-
tica fundamental a abrangência, como é o caso da 
política energética. O importante a ressaltar aqui é 
que o fundamental é não fazer de conta que elas 
não existem, mas enfrentá-las e buscar mecanis-
mos de saná-las no longo prazo. Não devemos ter 
a ilusão de que existem políticas sem efeitos cola-
terais, pois elas não existem. O importante é ter 
clareza sobre quais são esses efeitos e como po-
demos diminuí-los com o passar do tempo, de 
forma a sustentar no tempo uma determinada polí-
tica. Para que isso seja feito, é necessária uma 
visão de conjunto que somente uma política ener-
gética nacional pode proporcionar. Este é o 
grande desafio do novo mandato: a fase das “he-
ranças malditas” terminou, não servindo mais 
como justificativa; agora o fundamental é assumir 
a intransferível responsabilidade pela construção 
do futuro.  

 

Conselho Editorial 
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Carlos Eduardo Frickmann Young1 
Priscila Geha Steffen2  

O mês de agosto foi de comemoração pelo 
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 
pelos 20 anos da resolução que regulamenta o 
Licenciamento Ambiental (nº 1/86). Desde sua 
criação, o licenciamento tornou-se um instrumen-
to crucial nos “combates” históricos contra a 
degradação ambiental, ainda que tal resolução 
tenha sido relativamente tardia: se o licenciamen-
to fosse exigido nos grandes projetos de 
desenvolvimento do país nos anos 60 e 70, mui-
tos danos teriam sido evitados. Antes, não existia 
o mínimo de critério para uma avaliação de im-
pacto ambiental, quiçá licenciamento e muito 
menos compensação.  

Mas o licenciamento está longe de ser um ins-
trumento perfeito. Exemplo: a Usina Hidrelétrica 
de Barra Grande, com potência de 690 MW e in-
vestimento de US$ 447 milhões. Após longo 
embate jurídico, ela obteve a licença de operação 
do IBAMA em julho de 2005. Mas não é um caso 
“encerrado”, pois muitas questões não foram es-
clarecidas. A base da discussão foi a 
discrepância entre o Estudo de Impacto Ambien-
tal (EIA), elaborado entre 1996 e 1997 pela 
empresa Engevix e a realidade constatada pelo 
IBAMA em 2003, quando foi analisada a autoriza-
ção para supressão de mata nativa, necessária 
para o enchimento do reservatório, após a repre-
sa já ter sido construída.  Com base no EIA (e 
respectivo Relatório de Impacto ao Meio Ambien-
te – RIMA), o IBAMA concedeu Licença Prévia 
em 1999 e Licença de Instalação em 2001. Con-
tudo, constatou-se posteriormente que a previsão 
de área alagada estava fortemente subestimada, 
com o agravante de alagamento de 4.235 hecta-
res de florestas de araucária primária ou em 
estágio avançado de regeneração para formação 
do reservatório (a conservação de florestas de 
araucária é uma das maiores prioridades estabe-
lecidas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente 
- CONAMA).   

Além disso, no aspecto social, 1.500 famílias 
foram atingidas pela decisão, mas o EIA apontava 
apenas mil. Destas, segundo a empresa, somente 
350 seriam compensadas e 650 famílias não teri-

am direito a nenhum tipo de indenização. A falha 
nas informações levou a uma sindicância do 
IBAMA, que resultou em pesadas sanções contra 
a Engevix: em março de 2005, ela  foi multada em 
10 milhões e descredenciada da consultoria am-
biental do IBAMA, além de notificação ao 
Ministério Público para cobrança de sanções pe-
nais. As famílias atingidas acamparam na região 
por mais de 50 dias tentando impedir o corte da 
mata, a continuidade da construção e exigindo as 
compensações pelos danos. As reivindicações fo-
ram alvos de conflitos com policiais militares e 
também dividem opiniões. Mas a história acabou 
submersa pelo enchimento do lago no final de 
2005.  

Esse doloroso exemplo mostra as conseqüên-
cias de um erro primordial no processo de 
licenciamento ambiental, incluindo o Estudo e Re-
latório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA. Como 
reação a essa e tantas outras histórias de abuso, 
cresceu o controle social sobre novas concessões 
hidrelétricas. Por outro lado, especialistas do se-
tor energético consideram o risco de novo 
racionamento elétrico cada vez mais provável. 

Agora, a cada novo leilão de concessões de 
energia elétrica a sociedade acaba na mesma 
discussão: as licenças ambientais são um entrave 
para o crescimento econômico? Aparentemente, 
a resposta depende do lado em que se encontra 
o observador: empreendedores reclamam, ambi-
entalistas defendem. 

Nossa visão é a de que existe um exagero 
crescente nesse debate. Não é verdade que o li-
cenciamento ambiental reduziu de forma definitiva 
um número significativo de projetos hidrelétricos. 
Isso porque sempre há novas formas de se apre-
sentar estes projetos. Exemplos na questão 
energética são os casos das Usinas Hidrelétricas 
de Dardanelos (MT) e de Mauá (PR). Estes dois 
empreendimentos não conseguiram participar do 
Leilão de Energia Nova no ano passado, por 
questionamentos judiciais sobre suas Licenças 
Prévias. Já no último leilão, que aconteceu na se-
gunda semana de outubro, estas hidrelétricas 
estavam lá e negociaram seus MWh/h por no má-
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ximo R$113,00. Elas devem ficar prontas em 
2011, caso consigam a Licença de Operação, ou 
seja, elas poderão vender a energia elétrica por 
no máximo este valor.  

Isto nos assusta, não é mesmo? É o custo que 
temos que pagar para termos energia elétrica ba-
rata para atender o nosso alto padrão de 
consumo. Se temos que pagar com perda social e 
de biodiversidade, temos que exigir que os estu-
dos de impacto e as condições impostas pela 
Licença Prévia sejam atendidas (no caso da UHE 
Mauá, há uma lista de 70 exigências feitas pelo 
órgão ambiental do Paraná, que serão necessá-
rias para obter a licença de instalação). As novas 
hidrelétricas de Cambuci e Barra do Pomba, por 
exemplo, foram julgadas ambientalmente corre-
tas, porém financeiramente não despertaram o 
interesse de nenhum comprador durante o leilão.  

Então, se por um lado temos perdas sociais 
com as usinas hidrelétricas, do outro a insuficiên-
cia de fornecimento de energia elétrica pode ter 
resultados ainda piores do ponto de vista ambien-
tal, pois terão que se tomar medidas 
emergenciais, como termelétricas, a qualquer 
custo. E, para quem já viu uma termelétrica de 
perto, sabe que o “bicho” não é nada bonito: fonte 
de poluição hídrica, atmosférica e sonora, e agra-
vante do aquecimento global. Além disso não 
vamos nos esquecer que a energia hídrica tem 
um custo mais barato que a térmica. No caso do 
último leilão de energia, o preço do MWh/h das 
usinas térmicas foi de pelo menos R$135,00. Ou 
seja, um aumento de 20% no custo ao consumi-
dor. 

Portanto, não se trata apenas de ser “a favor” 
ou “contra”. É preciso equilibrar os dois lados da 
balança e, principalmente, que a sociedade deci-
da o que quer: energia barata ou conservação. É 
muito fácil apontar todos os erros, mas infeliz-
mente é bem mais difícil apontar soluções 
possíveis. Abrir uma discussão transparente, de-
mocrática e buscar consenso mínimo sobre o que 
se quer é um bom primeiro passo. Não desqualifi-
car a priori uma ou outra parte, pois as visões 
antagônicas não vão levar a lugar nenhum, é um 
ótimo segundo passo.  

Vamos definir qual é o preço que estamos dis-
postos a pagar pela energia e o percentual de 

aproveitamento hídrico que queremos. Se quere-
mos menos aproveitamento hídrico vamos pagar 
mais pela energia. Não se trata de um impasse, 
mas da necessidade de negociação. Para isso, a 
ferramenta de compensação ambiental prevista 
na lei do SNUC (Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação) pode ser uma ferramenta fun-
damental pra avançar este processo. Não se trata 
de nenhum bicho de sete cabeças, mas de uma 
ferramenta de conciliação de conflitos quando os 
danos ambientais não são passíveis de mitigação 
por parte do projeto em questão. Se devidamente 
estabelecida, seguindo princípios técnicos de va-
loração dos danos ambientais estabelecidos já há 
algumas décadas (e milhares de estudos de caso 
de valoração na literatura de economia ambiental) 
e uma forma participativa na alocação dos recur-
sos arrecadados, a compensação poderá 
contribuir na solução de impasses entre empre-
endedores e comunidades afetadas. “Toma lá, dá 
cá”, ou ainda “aqui se faz, aqui se paga”, princí-
pios tão simples que aprendemos desde crianças. 

Pena que, ao invés de ser percebida como 
forma de solucionar impasses, parte do setor pro-
dutivo esteja tentando pura e simplesmente 
acabar com a compensação ambiental. No mo-
mento, existe uma ação direta de 
inconstitucionalidade contra a cobrança da com-
pensação ambiental, movida pela Confederação 
Nacional da Indústria (ADIN 3378, em julgamento 
no Supremo Tribunal Federal). Ao invés de se es-
forçar em empreender melhorias no instrumento 
(e há muito que melhorar!), busca-se voltar ao 
tempo em que abusos contra a natureza não cus-
tavam um centavo aos empreendedores – 
embora os prejuízos para o resto da sociedade 
fossem enormes. Ainda bem que esse tempo 
passou. 

 

  

¹  Professor IE-UFRJ  
2 Jornalista 
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No início deste ano foi consolidado o processo 
de busca da auto-suficiência brasileira de petró-
leo. Além dos méritos da Petrobras, cabe 
ressaltar a importância que foi acordada por dife-
rentes governos à consecução deste objetivo. De 
fato, a busca da redução da dependência energé-
tica se constitui no fio condutor da política 
energética brasileira desde os anos 70.  

 Sendo a auto-suficiência uma conquista signi-
ficativa, cabe examinar as questões acerca da 
sustentabilidade da condição de auto-suficiência 
a médio e longo prazos, focalizando sobre os re-
quisitos necessários para que o país possa 
maximizar os benefícios dessa conquista.  

 A sustentabilidade da auto-suficiência depen-
de fundamentalmente de três fatores: i) o ritmo de 
crescimento da economia e da oferta e da de-
manda de combustíveis; ii) o comportamento dos 
preços internos vis-à-vis os preços externos; iii) 
as decisões de política energética e empresariais 
no que tange à possibilidade de exportação de 

óleo bruto e de expansão da capacidade instala-
da de refino. 

 Este artigo não pretende esgotar tema tão 
complexo. Mas é interessante sublinhar de que 
maneira estes fatores interagem e podem contri-
buir para a garantia sustentada da condição de 
auto-suficiência. 

 Diante dos últimos resultados de crescimento 
do PIB, uma ampliação rápida e substancial do 
consumo de petróleo torna-se algo pouco prová-
vel, mas a preocupação deve, desde já, estar 
presente para incentivar a descoberta de novas 
reservas; assim como de novas tecnologias para 
o uso cada vez mais eficiente das já exploradas. 
Nesse sentido, a Petrobras prevê um investimen-
to de US$ 28 bilhões na área de produção e 
exploração para o Plano de Negócios 2006-2010. 
Além da P-50 (que garantiu a auto-suficiência), 
outras três plataformas, de menor porte, estão 
programadas para o final de 2006.           

 

Gráfico 1 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da ANP 
 

Com relação ao segundo aspecto, por ora, ob-
servamos um cenário que se inclina para 
defasagem “controlada” entre preços internos e 
externos dos derivados, o que se justifica pelo fa-
to de que um baixo preço interno em relação ao 

internacional poderia oferecer um estímulo a mais 
às exportações em detrimento da oferta interna. 
Contudo, o que tem sido observado é que mesmo 
se os preços domésticos não se igualam automa-
ticamente aos preços internacionais, é possível 
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constatar, em séries mais longas, a existência de 
um acompanhamento interno das flutuações in-
ternacionaisl). 

 Outro fator que também explica a impossibili-
dade de uma grande diferença entre os preços 
internos e externos, mesmo com a auto-
suficiência, é o fato da nossa capacidade de refi-
no ser muito limitada e inadequada às nossas 
necessidades e disponibilidades energéticas. Te-
oricamente, as refinarias da Petrobras seriam 
capazes de produzir 1,9 milhão de barris diários 
para um consumo de 1,8 milhão, mas o rendi-
mento é inferior pelo que não são adequadas ao 
petróleo pesado nelas refinado. Como se sabe, 
este é um dos aspectos que explica o fato de con-
tinuarmos importando petróleo e seus derivados 
assim como o déficit na comercialização desses 
produtos.  

 Com relação ao terceiro aspecto, considera-
mos a questão da exportação de petróleo bruto 

como o fator crucial para analisarmos a manuten-
ção, a longo prazo, da auto-suficiência. Este tema 
deverá ser objeto de debate nos próximos anos. 
A política da Petrobras de exportar o excedente 
de petróleo não consumido internamente deve ser 
examinada considerando dois fatores. O primeiro 
é o fato de o petróleo ser um recurso escasso, fi-
nito e estratégico. Portanto, o progressivo 
aumento da produção visando, prioritariamente, 
às exportações pode levar a um esgotamento an-
tecipado das reservas, num contexto de preços 
elevados. Isso significa que se a Petrobras ampli-
ar continuamente sua produção com a exploração 
e produção intensiva das reservas encontradas 
para elevar as exportações, poderemos, em um 
não muito longo espaço de tempo, estar impor-
tando um petróleo muito mais caro que aquele 
exportado. O segundo fator diz respeito à perda 
associada à renda de qualidade devido ao fato do 
petróleo nacional ter um preço ligeiramente inferi-
or em relação aos demais, por ser mais pesado. 

 

Gráfico 2  

Petróleo: comparação entre receita  por unidade de exportação e 
despesa por unidade de importação. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da ANP 

 

O Gráfico 2 acima ilustra a desvantagem bra-
sileira em suas transações internacionais. Ao lado 
da necessidade de importar petróleo leve (para 
que muitos derivados possam ser produzidos), 
pagamos por este um preço mais elevado do que 
o que recebemos pela mesma quantidade expor-
tada. O caso se repete se compararmos os 
derivados que mais importamos (óleo diesel) e 
mais exportamos (óleo combustível) nos últimos 
seis anos (Gráficos 3 a 7). Ou seja, decorrente, 
entre outros fatores, das diferenças entre preços 
CIF e FOB, as despesas por barril importado são 

sempre maiores do que a receita. Isso mostra que 
a auto-suficiência apenas garante que, em termos 
de quantidade, somos capazes de produzir tudo 
que consumimos. Porém, qualitativamente ainda 
somos dependentes de um petróleo mais leve e 
mais caro, o que consiste numa desvantagem 
comercial e econômica. 

 Assim, estes gráficos ilustram a posição brasi-
leira como deficitária em relação à 
comercialização de óleo diesel e superavitária em 
relação à comercialização de óleo combustível, 
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derivado de menor valor de mercado, exemplifi-
cando nossa desvantagem na comercialização de 
derivados. À luz destes gráficos, podemos fazer 
duas observações complementares. A primeira, 
referente ao Gráfico 8, diz respeito ao fato das 
importações ainda superarem as exportações, o 
que está de acordo com a nossa necessidade de 
importar petróleo leve para a produção de alguns 
derivados, ou seja, a auto-suficiência não significa 
que deixaremos de importar petróleo. 

 A segunda, referente ao Gráfico 9, é mais uma 
evidência da nossa desvantagem comercial: 
mesmo quando o saldo (importação – exporta-
ção) quantitativo do produto fica bastante próximo 
de zero, o déficit em dólares ainda é elevado, da-
do que, em termos de preço, o produto importado 
tem peso maior. Em suma, é preciso que expor-
temos uma maior quantidade de petróleo ou óleo 
combustível para que compensemos nossas des-
pesas de importação de petróleo e óleo diesel. 
Nesse sentido, ainda falta uma etapa a mais no 
processo de consolidação da condição de auto-
suficiência. 

 Diante desses dados, uma política de exporta-
ção residual (do que não foi consumido 
internamente) pode ser uma estratégia de ganhos 
atuais que não compense contrapartidas futuras, 
principalmente se os resíduos forem cada vez 
maiores em virtude do aumento da produção. O 
que precisa ser enfatizado é que mais do que de-
cisões paralelas e aleatórias em relação à política 
do petróleo (quanto a exportação por exemplo), o 
Brasil e a Petrobras precisam de um plano de a-
ção consistente visando o curto e o longo prazo.   

 Nesse sentido, poderá ser observado que a si-
tuação atual não é favorável à exportação como 
objetivo de uma ampliação contínua da produção. 
Antes de empenharmos nosso produto no merca-
do internacional a um preço baixo e continuarmos 
a importar petróleo e derivados mais caros, temos 
que priorizar a busca de novas tecnologias que 
enquadre a produção de derivados ao petróleo 
disponível no país e às características de seu 
consumo.  

 As relações de importação e exportação de-
vem ser mantidas em patamares favoráveis à 

manutenção de parcerias comerciais e integração 
energética que possam a vir favorecer nosso po-
der de barganha e apoio internacional. Porém, 
nossas reservas não devem ser sufocadas por 
um aumento das exportações que poderia gerar 
maiores frutos num momento de maior escassez 
do petróleo e no qual nosso desenvolvimento tec-
nológico propiciasse a elevação do preço do 
produto. Também não se pode desconsiderar que 
o prazo de manutenção e quantidade das reser-
vas deve ser ponderado pelo horizonte de tempo 
que poderemos necessitar da auto-suficiência, ou 
seja, que nenhuma outra tecnologia substitua efe-
tivamente o petróleo. Caso contrário, estaríamos 
deixando de exportar objetivando ganhos maiores 
no futuro que podem não vir em virtude da substi-
tuição do petróleo. 

 Cabe também ressaltar que a recente desco-
berta de petróleo leve nas Bacias do Espírito 
Santo, Sergipe e de Santos, aliado a um esforço 
de melhoramento tecnológico e ampliação do re-
fino do petróleo pesado, fornecem indícios de um 
quadro cada vez mais favorável a menor vulnera-
bilidade brasileira no cenário internacional relativa 
ao mercado de petróleos e seus derivados.  No 
entanto, apesar das perspectivas favoráveis, a 
maximização dos ganhos econômicos depende 
das estratégias e condutas atuais quanto às polí-
ticas de exportações e de montante de 
investimentos destinado à procura por novas re-
servas, à capacidade de produção e à 
capacidade de refino. As prioridades de investi-
mento devem estar condizentes com as nossas 
necessidades e estratégia quanto ao petróleo.     

 De fato, uma política eficiente para o petróleo 
é de difícil presunção diante de um contexto de 
várias incertezas, tais como a evolução do preço 
do produto e a que horizonte de tempo ele conti-
nuará tão demandado (será que até a sua 
escassez ou antes outro o substituirá?). Indepen-
dente dessas incertezas, a auto-suficiência é, 
sem dúvida, um passo importante diante do atual 
contexto energético, mas pode perder grande par-
te de sua efetividade se não for acompanhada por 
um projeto energético mais amplo, que pode ser 
viabilizado a partir dessa conquista.     
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Gráfico 3 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da ANP 
 

Gráfico 4 

Óleo Diesel: importações e exportações
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da ANP 
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Gráfico 5 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da ANP 
 

Gráfico 6 

Óleo Combustível: exportações e importações
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da ANP 
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Gráfico 7 

Evolução do saldo de óleo combustível:  Exportação (X) - 
Importação (M) 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da ANP 
 

Gráfico 8 

Petróleo: exportaçoes e importações
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da ANP 
 
 
 
 

Petróleo: exportações e importações 
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Gráfico 9 

Petróleo: Importação (M) - Exportação (X)
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I) Ver por exemplo o trabalho de Carla de Souza e Silva, uma 
breve análise do alinhamento de preços no mercado domésti-
co, julho/agosto de 2005, ano 6, nº. 4 (disponível em 
publicações do infopetro).  
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Ronaldo Bicalho1 

A reforma da indústria elétrica brasileira, ocor-
rida na década de noventa, faz parte de um amplo 
processo de reforma, de cunho liberal, do Estado. 
Os eventos essenciais dessa reforma se concen-
traram no período que vai de 1994 a 1998, 
durante o primeiro governo do Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso. É nesse período que as 
decisões cruciais sobre a reforma são tomadas e 
implementadas, principalmente aquelas que en-
volvem a mudança radical do marco legal dessa 
indústria. Essas decisões tiveram graves conse-
qüências na evolução desse setor nos anos 
seguintes, que culminaram com a sua revisão e a 
elaboração de um novo modelo setorial, em 2003.  

Pelo enfoque da indústria elétrica, essa refor-
ma pode ser vista como mais uma tentativa mal-
sucedida de se ultrapassar os impasses estrutu-
rais à sustentação da sua expansão no Brasil; 
impasses que já estavam presentes desde a dé-
cada anterior. As razões desse fracasso devem 
ser buscadas na subordinação da reforma a uma 
lógica macroeconômica de curto prazo, na qual a 
privatização jogava um papel essencial na manu-
tenção de uma dada política econômica, e na 
concepção extremamente simplista da natureza 
complexa da reestruturação do setor elétrico, em 
geral, e do setor elétrico brasileiro, em particular. 
Essa combinação entre subordinação e simplifica-
ção gerou um contexto de descoordenação, que 
transformou o segundo Governo Cardoso em uma 
corrida para se evitar a catástrofe que, ao fim, a-
cabou acontecendo em 2001, com o 
racionamento. 

Nesse sentido, não é correto afirmar que os 
problemas do setor elétrico brasileiro foram cria-
dos a partir da reforma, pois eles já vinham de 
antes; contudo, não se pode negar que essa re-
forma não foi capaz de encaminhar, de forma 
sustentável, as soluções desses problemas. Além 
disso, não se deve também ter a ilusão de que o 
fracasso nesse encaminhamento deveu-se a pro-
blemas de implantação, de gerenciamento da 
reforma. As razões do fracasso da reforma resi-
dem na sua própria concepção inadequada aos 
desafios reais do setor elétrico brasileiro, e essa, 
por sua vez, deveu-se a um alinhamento acrítico 
às políticas de reforma que vinham sendo implan-

tadas nos países emergentes, sob a chancela dos 
organismos multilaterais. 

A Lógica da Reforma Liberal da Indústria 
Elétrica Brasileira 

É num contexto de forte desfragmentação, que 
atinge as raias do surrealismo, que o processo de 
reforma da indústria elétrica brasileira se inicia. O 
traço fundamental dessa reforma é que ela é mo-
vida, decisivamente, por forças e interesses que 
estão fora do próprio setor, e, mesmo aqueles que 
a apóiam de dentro, não tinham sido, até então, 
hegemônicos. Nesse sentido, a reforma do setor 
elétrico brasileiro é fruto de um processo que reú-
ne, prioritariamente, recursos de poder exógenos 
ao setor para transformá-lo. Em outras palavras, 
ela é feita “de fora para dentro”. 

A reforma da indústria elétrica nos anos noven-
ta, no Brasil, insere-se em um amplo conjunto de 
reformas açambarcadas em um grande movimen-
to, de cunho liberal, de reforma do Estado. A 
questão essencial aqui é, a princípio, reduzir a 
participação do Estado na vida econômica, e, na-
quelas atividades em que ainda for necessária a 
sua presença, modificar a natureza da sua inter-
venção: do Estado Produtor para o Estado 
Regulador. 

Desse modo, a dimensão mais relevante desse 
tipo de reforma é o movimento de retirada do Es-
tado das atividades produtivas que, na presença 
de ativos estatais significativos, passa inexoravel-
mente pela transferência da propriedade desses 
ativos da esfera pública para a esfera privada. 
Nesse contexto, a privatização apresenta duas 
dimensões: pelo lado do Estado, representa uma 
reforma patrimonial; pelo lado da iniciativa privada, 
representa a abertura de um espaço de valoriza-
ção do capital que antes ela não ocupava. 

Note-se que essa estratégia pode ser imple-
mentada com graus de radicalização distintos. 
Pode-se imaginar que o recuo do Estado e o a-
vanço da iniciativa privada se darão em torno da 
expansão das atividades econômicas, de forma 
que o aumento da participação privada ocorrerá 
mediante a sua exclusividade no investimento em 
nova capacidade produtiva. Aqui, embora haja um 

 
 A Privatização do Setor Elétrico Brasileiro: a  
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viés mais conservador, a preocupação clara é com 
a expansão da capacidade produtiva, portanto 
com o investimento. Em contrapartida, a opção 
mais radical pela saída plena do Estado enfatiza a 
sua exclusão das atividades econômicas, com o 
investimento privado podendo aumentar a sua 
participação tanto através da construção de nova 
capacidade quanto da aquisição dos ativos já exis-
tentes. Cabe observar que, em um caso como no 
outro, os investimentos privados resultam dos in-
centivos que eles recebem. Dependendo desses 
incentivos, eles irão ocorrer, ou não. A diferença 
fundamental é que, no primeiro caso, o aumento 
da participação privada será sinônimo de investi-
mento em nova capacidade produtiva, no 
segundo, isto não é necessariamente verdadeiro. 

No caso brasileiro, a opção escolhida, em par-
ticular para o setor elétrico, foi a segunda via; ou 
seja, aquela que embutia a solução mais radical, 
que contemplava, no limite, a saída plena do Es-
tado das atividades da cadeia produtiva da 
energia elétrica, restando-lhe apenas a função de 
regulador. Face a isto, pode-se afirmar que a ên-
fase não era no investimento em nova capacidade 
produtiva, mas na entrada da iniciativa privada no 
setor; com o investimento vindo em um segundo 
momento, a partir dos incentivos dados pelo Esta-
do Regulador. 

Um outro aspecto importante das reformas li-
berais é o peso da introdução da competição em 
setores de infra-estrutura tradicionalmente mono-
polistas. Nesse caso, o objetivo principal é a 
liberalização das forças de mercado mediante a 
retirada de todas as barreiras à sua livre expres-
são. É evidente que, como no caso anterior, 
existem graus distintos de aprofundamento dessa 
dimensão da reforma, em função do grau de com-
petição que se espera alcançar. Uma reforma 
mais radical procurará introduzir o máximo de 
competição; ou seja, construir institucionalmente 
uma estrutura de mercado que se aproxime de 
uma estrutura de mercado idealmente competitiva. 
Independentemente da vontade do reformador, a 
questão fundamental aqui é o quanto as restrições 
estruturais do mercado em questão dificultam a 
construção do mercado idealizado. Quanto maio-
res forem essas restrições, mais pesadas serão as 
agendas reformadoras e maiores serão as de-
mandas, em termos de recursos político-
institucionais, para o avanço das reformas. Sem 
dúvida, as tensões entre as vontades e as restri-
ções serão específicas a cada setor e a cada país; 
em síntese, a cada experiência reformadora. 

No caso do setor elétrico brasileiro, houve, ini-
cialmente, mais uma vez, a opção, pelo menos no 

âmbito das concepções, por uma solução mais ra-
dical que contemplasse uma significativa 
introdução da competição e, com isso, por uma 
maior pressão sobre as instâncias político-
institucionais. 

Considerando-se que, a natureza de cada re-
forma é definida a partir da interação entre as 
suas dimensões principais, a privatização e a in-
trodução da competição, conclui-se que a marca 
inicial da reforma brasileira foi o seu radicalismo. 
Radicalismo que nascia da natureza essencial-
mente exógena das forças políticas e econômicas 
que a sustentavam, e que levava a se priorizar a 
privatização e a se subestimar as dificuldades da 
introdução da competição em um setor com as 
especificidades do setor elétrico brasileiro. 

Nesse sentido, o gradualismo observado, ao fi-
nal, na evolução da reforma do setor elétrico 
brasileiro não resulta de uma concepção inicial 
gradualista, mas das dificuldades encontradas na 
sua implementação, que, claramente, foram sub-
estimadas no início do processo. Assim, ao fim e 
ao cabo, os avanços na privatização e na compe-
tição foram menores do que aqueles imaginados a 
princípio pelos reformadores; e foram menores, 
não por uma escolha desses últimos, mas em fun-
ção das barreiras concretas encontradas na 
realização do que havia sido concebido no início 
da reforma. 

O Embate dos Interesses 

No caso do setor elétrico brasileiro, a privatiza-
ção e a competição não estavam presentes de 
forma significativa na formação do seu núcleo du-
ro. Pelo contrário, a iniciativa privada, que teve um 
papel relevante nos primeiros passos da indústria 
elétrica brasileira, havia dado lugar ao Estado, jus-
tamente em função da sua incapacidade de fazer 
face aos desafios representados pela construção 
de uma indústria elétrica que atendesse às neces-
sidades de um desenvolvimento econômico 
acelerado. No que diz respeito à competição, a 
própria formação da indústria elétrica brasileira, 
baseada na hidroeletricidade e sustentada na ex-
ploração de grandes reservatórios, privilegiava a 
forte coordenação, em detrimento do exercício das 
autonomias dos agentes, tão caras à concepção 
liberal. Nesse sentido, apesar de todas as dificul-
dades, havia uma clara associação entre o 
sucesso alcançado na construção de uma grande 
indústria elétrica de âmbito nacional e a preponde-
rância do Estado e da coordenação. Logo, a 
primeira característica a se observar da experiên-
cia da reforma brasileira é que há um nítido 
conflito entre os seus objetivos, privatização e 
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competição, e a forte cultura estatal e centraliza-
dora presente no setor. 

Portanto, não é de se estranhar que uma re-
forma, como a que foi implementada na década de 
noventa, não brotasse de dentro do próprio setor 
elétrico brasileiro; pelo menos do seu núcleo duro, 
representado pelas empresas federais de energia 
elétrica.  

Por outro lado, também não se deve estranhar 
que os interesses estaduais mais estruturados, 
que já se defrontavam fortemente com os interes-
ses federais no interior do setor elétrico brasileiro, 
identificassem na reforma a possibilidade de se 
desvencilharem das amarras institucionais que os 
sujeitavam à centralização comandada pela Uni-
ão. Assim, o embate federativo, que sempre 
marcou as relações institucionais no setor elétrico 
brasileiro, começava uma nova rodada de esca-
ramuças; sendo o caso de São Paulo bastante 
emblemático, face à histórica presença da iniciati-
va privada na formação da indústria elétrica 
paulista e o, também histórico, conflito entre a bu-
rocracia do setor elétrico paulista e a burocracia 
federal do setor. 

Em contrapartida, ainda na esfera regional, não 
se deve subestimar a capacidade das grandes 
empresas federais amealharem apoios políticos 
significativos, a partir de uma forte interação exis-
tente entre o desenvolvimento econômico de 
determinadas regiões e a presença dessas em-
presas. Deve-se notar que essa capacidade não 
se restringia às regiões Norte e Nordeste, mas in-
cluíam também uma parte do Sudeste – Minas e 
Rio de Janeiro - e suas relações com FURNAS. 

Assim, a reforma irá representar, inicialmente, 
uma saída para o impasse federativo existente no 
setor elétrico, desequilibrando a correlação de for-
ças a favor da descentralização. Desse modo, as 
forças que a pleiteavam receberam o decisivo a-
poio de um movimento que vinha de fora do setor. 
No entanto, se esse apoio era capaz de deslan-
char um novo projeto de organização do setor 
elétrico brasileiro, ele não era capaz de sustentá-
lo; dada a sua incapacidade de construir novos 
espaços de coordenação que permitissem estrutu-
rar a indústria elétrica do país a partir das novas 
bases representadas pela competição.  

A descentralização almejada pelos estados ti-
nha como principal objetivo viabilizar 
institucionalmente a possibilidade deles poderem 
definir os rumos de suas próprias indústrias elétri-
cas regionais a partir dos seus próprios interesses. 
Nesse sentido, a dimensão mais importante do 
movimento de descentralização era a sua face po-

lítica, que privilegiava a convergência da evolução 
de cada indústria elétrica regional com os interes-
ses econômicos e políticos regionais, reforçando 
um determinado localismo na concepção e imple-
mentação das estratégias da indústria elétrica 
brasileira. 

Por outro lado, a tradição centralizadora do nú-
cleo duro do setor elétrico, justamente aquele que 
havia sido decisivo na construção de uma indús-
tria elétrica verdadeiramente de âmbito nacional, 
fez com que ele resistisse ao movimento de des-
fragmentação da indústria elétrica brasileira, 
tentando preservar alguns mecanismos de coor-
denação e alguns ativos importantes nas mãos do 
Estado. 

Nesse sentido, travou-se uma luta surda nos 
bastidores do Estado brasileiro, em torno dos ru-
mos do setor elétrico, que mobilizou recursos 
políticos importantes e travou a evolução da re-
forma setorial, sendo responsável por muitas de 
suas aparentes incongruências, que não resultam 
de “erros”, como pensam alguns, mas da impossi-
bilidade de sustentar politicamente o avanço da 
reforma em determinadas direções. 

A Reestruturação Subordinada 

Face aos obstáculos industriais e políticos ao 
avanço da reestruturação competitiva, a dimensão 
que prevaleceu na reforma do setor elétrico brasi-
leiro foi a da privatização. Não só por que as 
forças que a sustentavam eram nitidamente he-
gemônicas no processo econômico, mas também 
porque ela era a mais viável em termos de imple-
mentação. Assim, foi a privatização que 
determinou a lógica da reforma do setor elétrico 
brasileiro, amealhando os recursos de poder mais 
fortes e mais eficientes do aparelho de Estado pa-
ra implementá-la, e avançando mais na 
consecução dos seus objetivos.  

Face a isto, a introdução da competição ficou 
subordinada a essa lógica, sendo muitas vezes re-
legada a um segundo plano. E, de fato, há de se 
reconhecer que não havia condições objetivas pa-
ra que o desenrolar dos acontecimentos fosse 
outro. Se a privatização ia ao encontro de uma es-
tratégia macroeconômica em torno da qual era 
possível reunir apoios econômicos e políticos de 
monta, a competição esbarrava em barreiras signi-
ficativas que advinham, não apenas de certas 
características estruturais da indústria elétrica bra-
sileira, mas de crescentes dificuldades de 
coordenação institucional que, com a reforma, se 
ampliavam, ao invés de se reduzirem. 
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Desse modo, a idéia de que a coordenação 
econômica passaria a ser feita pelo mercado fun-
cionava mais como um recurso de retórica do que 
como uma solução viável para a saída de um novo 
impasse que estava sendo construído. Por trás de 
uma leitura pedestre do trade-off entre competição 
e coordenação, escondia-se um profundo equívo-
co sobre a natureza essencial da indústria elétrica, 
na qual este tipo de contradição não se coloca 
dessa forma. Na verdade, a introdução da compe-
tição amplia a necessidade de coordenação, e não 
o contrário. Nesse contexto, uma concepção ex-
tremamente simplista dos desafios representados 
por um processo de reforma do setor elétrico, ba-
seado na introdução da competição, viabilizou 
uma postura em que a predominância de uma de-
terminada lógica macroeconômica soterrou 
qualquer possibilidade de sobrevivência de uma 
racionalidade microeconômica que respeitasse as 
especificidades do setor; daí, a necessidade de se 
recorrer a uma lógica microeconômica simplista 
para poder compatibilizar conceitualmente os mo-
vimentos nas duas esferas: micro e macro. 

A incompatibilidade real entre as esferas micro 
e macro é o marco essencial da reforma do setor 
elétrico brasileiro. Essa incompatibilidade não é 
fruto de uma incompetência dos nossos reforma-
dores, mas das condições objetivas que a 
construíram. A privatização era um recurso essen-
cial na implantação da política econômica adotada 
pelo Governo Cardoso. Através dela era possível 
atrair os recursos externos necessários ao fecha-
mento do Balanço de Pagamentos e à 
sustentação de uma dada taxa de câmbio, funda-
mental para a manutenção de uma baixa taxa de 
inflação. Isto era feito tanto de forma direta, atra-
vés dos recursos que entravam no país para a 
aquisição dos ativos das empresas públicas, 
quanto de forma indireta, através da entrada de 
recursos especulativos, acalmados pela sinaliza-
ção dada pelo cumprimento de uma agenda de 
reformas exigida pelos organismos multilaterais e 
pelo mercado. 

Dessa maneira, a privatização foi a estratégia 
crucial, e a ela se subordinaram as demais. Face 
a isto, a reestruturação da indústria elétrica brasi-
leira, que deveria enfrentar os seus dois grandes 
desafios históricos, o financiamento da expansão 
e a coordenação, direcionou-se no sentido de a-
tender a objetivos que não colocavam esses 
objetivos no centro de sua agenda. 

Desse modo, pode-se afirmar que a grande re-
forma do setor elétrico na década de noventa foi a 
sua reforma patrimonial, dentro do quadro mais 
amplo da reforma do Estado; com a reforma das 

suas estruturas de governança assumindo um pa-
pel secundário e subalterno. Os impactos dessa 
estratégia de subordinação da lógica do setor aos 
ditames da privatização só apareceriam no se-
gundo Governo Cardoso, quando os seus custos, 
traduzidos na desestruturação crescente da indús-
tria elétrica brasileira, explodiram de forma 
contundente. Nesse contexto, o racionamento de 
2001 é fruto da profunda descoordenação (técni-
ca, econômica e política) do setor elétrico 
brasileiro; descoordenação esta que a reforma 
ampliou ao invés de reduzir.  

Em outras palavras, a subordinação à privati-
zação e à retórica simplista dos modelos 
importados “prêt-à-porter” é que está na raiz da 
maior crise do setor elétrico brasileiro em toda a 
sua história. Compreender esse fato é fundamen-
tal para construir as condições institucionais 
necessárias à sustentação da operação e da ex-
pansão da infra-estrutura elétrica necessária ao 
desenvolvimento econômico e social do país. 

As Lições que Deveriam Ter Sido Aprendi-
das 

Visto sob uma perspectiva histórica, o fracasso 
da reforma liberal é explicado por fatores que já 
estavam presentes na evolução do setor elétrico 
brasileiro, antes mesmo da própria reforma, e que 
ela não foi capaz de afastar. A subestimação des-
ses fatores não só custou muito aos reformadores, 
mas também ao próprio país. A ênfase na privati-
zação e a subordinação do próprio processo de 
reestruturação a essa estratégia de abertura do 
setor à iniciativa privada tiveram a sua funcionali-
dade política no primeiro Governo Cardoso; 
porém, no momento seguinte, se demonstraram 
extremamente custosas para o país e para o pró-
pria projeto de manutenção no poder da coalizão 
capitaneada pelo partido do Presidente Cardoso. 

O fato do governo não ter levado em conta cer-
tos aspectos fundamentais da crise do setor 
elétrico brasileiro pode ser debitado ao processo 
de agiornamento da reforma brasileira às premis-
sas da grande reforma liberal do setor elétrico no 
mundo. A idéia de que é possível refundar a in-
dústria elétrica sobre bases inteiramente novas é 
muito tentadora. Graças a ela, é possível abstrair 
todo um passado complexo, que passa a servir 
apenas como referência negativa, e não como ex-
periência estruturante dos ensaios realizados no 
presente. Desse modo, a reforma perde qualquer 
referência com o passado, prevalecendo apenas, 
como referências legítimas, as experiências con-
temporâneas de reforma. Assim, constrói-se uma 
descontinuidade radical na evolução da indústria 
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elétrica, que é fundamentalmente falsa. Dado que 
apenas uma inovação tecnológica extremamente 
radical poderia gerar esta descontinuidade, ela 
acaba tendo que ser construída através da radica-
lidade da retórica reformista. É ela que vai 
procurar sustentar a descontinuidade institucional, 
sobre a qual repousa realmente a sua natureza 
radical. O problema é que a descontinuidade insti-
tucional, em um quadro no qual não há 
capacidade excedente e governança forte, por 
parte do Estado – independentemente de ser pro-
dutor ou regulador -, pode gerar um movimento de 
desestruturação que implica na perda de controle 
do processo de transição da reforma. 

Nesse sentido, o quadro brasileiro de desestru-
turação do setor elétrico foi agravado pela 
descontinuidade institucional introduzida pela re-
forma liberal. Uma parte daqueles que apoiavam a 
reforma não estava verdadeiramente preocupada 
com esse problema; já que os seus interesses 
concentravam-se no curto prazo, portanto essa 
questão não constava da sua agenda. Por outro 
lado, a parte que estava preocupada com a deses-
truturação, considerava que para enfrentá-la 
bastaria o alinhamento da reforma brasileira às 
demais experiências de reforma; daí a sua ênfase 
no processo de adaptação da reforma brasileira às 
outras reformas que estavam acontecendo nos 
países desenvolvidos.  

Em outras palavras, a preocupação era com a 
consistência da reforma brasileira em relação às 
outras reformas, e não a sua consistência com a 
trajetória real de evolução da indústria elétrica 
brasileira. Portanto, a questão principal colocada 
por esse grupo era sobre quais as melhores re-
gras de funcionamento do mercado atacadista e 
de acesso à rede que poderiam vir a configurar 
uma estrutura de mercado mais próxima daquela 
apresentada como sendo ideal pelos reformadores 
dos países centrais. 

Assim, os nossos melhores esforços foram 
destinados à construção do mercado ideal; justa-
mente aquele em que os melhores resultados da 
competição, por definição, seriam alcançados. Em 
nenhum momento foi indagado se essas normas 
seriam adequadas às estruturas industriais e, 
principalmente, institucionais do setor elétrico bra-
sileiro. Na verdade, a pergunta fundamental que 
deveria ter sido feita é: as instituições brasileiras 
seriam capazes de implementar uma reforma radi-
cal, como a que se queria, garantindo a 
governança técnica, econômica, jurídica e política, 
necessária ao não descarrilhamento do trem re-
formista? A resposta dada, pelo desenrolar dos 
fatos, a essa pergunta foi muita clara: não. 

Além disso, é claro que a opção pela privatiza-
ção implicou em um fortalecimento de 
determinadas instâncias governamentais em de-
trimento de outras. Assim, os recursos mais ágeis 
do Estado foram alocados ao processo de privati-
zação, e comandados diretamente pelo núcleo 
mais forte do governo, ligado diretamente aos mi-
nistérios da Fazenda e do Planejamento, como é o 
caso do BNDES. A reestruturação, propriamente 
dita, foi deixada sob a responsabilidade do MME, 
um Ministério que já vinha em um claro processo 
de esvaziamento e que comandava a holding do 
setor elétrico brasileiro (ELETROBRÁS), também 
caracterizada por um processo de perda acentua-
da de poder.  

Diferentemente das instâncias anteriores, con-
sideradas estratégicas, que permaneceram sob o 
comando do PSDB, o MME e a ELETROBRÁS fi-
caram sob o comando do PFL, segundo partido da 
base governista; assim permanecendo, pratica-
mente, durante os dois governos do Presidente 
Cardoso. Desta forma, à hierarquização estratégi-
ca do Governo Cardoso, a favor da privatização, 
correspondeu uma hierarquização de poder políti-
co real. Esse fato teve conseqüências importantes 
para a reestruturação, na medida em que esse 
processo exigia uma coordenação político – insti-
tucional muito forte para levá-lo adiante e, 
portanto, um poder político significativo. Em outras 
palavras, a reestruturação do setor elétrico alme-
jada pela reforma liberal pedia um Ministério de 
Minas e Energia e uma ELETROBRÁS fortes; e 
não o contrário, como era a interpretação do eixo 
econômico do governo. 

Subordinada à lógica premente da privatiza-
ção, a reestruturação do setor elétrico brasileiro 
procurou viabilizar em primeiro lugar essa privati-
zação. Nessa concepção, essa reestruturação 
teve sempre a sua agenda definida pelos lances 
que aconteciam no front econômico. 

A crítica à defasagem evidente entre o proces-
so de privatização e a constituição de um novo 
modelo institucional para o setor elétrico brasileiro 
é sobejamente conhecida e irrefutável. Por trás 
dessa defasagem, encontrava-se a necessidade 
de atender as urgências definidas por uma política 
econômica baseada na sustentação artificial de 
uma taxa de câmbio. Portanto, não cabem ingenu-
idades na análise dessa defasagem. A 
privatização sem a respectiva definição do marco 
regulatório não foi um equívoco, mas uma escolha 
deliberada. Uma decisão política que priorizou de-
terminados objetivos à custa de outros. Se, por um 
lado, deixou o setor elétrico a correr atrás do pre-
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juízo, por outro contribuiu com a paridade cambial 
o tempo suficiente para reeleger um presidente.  

O problema do descompasso entre privatiza-
ção e reestruturação não é apenas um problema 
de cronograma. Não se trata apenas de constatar 
que a ANEEL só vai começar a operar, plenamen-
te, em 1998; no mesmo ano em que são criados o 
ONS e o MAE, que só começarão a operar no ano 
seguinte; que a proposta do novo modelo só ficará 
pronta em 1997; que o CCPE só será constituído 
em 1999; que a primeira reunião do CNPE só se 
dará em 2000; enquanto o grosso da privatização 
se dá nos anos de 1997 e 1998. A questão fun-
damental é reconhecer que mudanças profundas 
estavam sendo operadas na indústria elétrica bra-
sileira sem seguir uma estratégia consistente. O 
novo modelo institucional foi montado correndo 
contra o relógio, atropelado por uma cadeia de 
acontecimentos que fugia ao controle daqueles 
que estavam envolvidos no processo de reforma. 

Nesse contexto, a questão que se coloca aqui 
é a seguinte: se o governo tivesse sido mais radi-
cal na implementação da reforma, avançando na 
privatização e na introdução da competição, o ra-
cionamento teria sido evitado? Observando o que 
aconteceu de fato, a resposta é não; e mais do 
que isso não cabe nem mesmo colocá-la. 

O governo demonstrou que não teve força polí-
tica real para implementar os mecanismos de 
mercado no funcionamento do MAE; também não 
teve força política para bancar um regulador inde-
pendente e autônomo; também não teve força 
política para mobilizar os recursos financeiros e 
regulatórios para tomar as medidas de curto prazo 
para evitar o racionamento; portanto, de onde viria 
a força política para radicalizar a reforma? 

A presença ou a ausência de instituições fortes 
explica parte do sucesso ou do fracasso das re-
formas do setor elétrico no mundo. O caso inglês 
explicita bem a importância da presença dessas 
instituições na condução segura da reforma; assim 
como o caso californiano explicita bem a perda 
dessa condução e suas terríveis conseqüências. A 
reforma inglesa foi gerida por um governo forte – e 
na verdade continuou sendo sob o domínio dos 
trabalhistas -, já a reforma californiana foi coman-
dada por uma falsa coalizão de interesses. 
Embora o modelo de reforma brasileiro se mirasse 
no caso inglês, parece que, em termos políticos, 
ele se aproximava mais do caso californiano. Tan-
to no caso californiano quanto no caso brasileiro, 
houve claramente uma superestimação da força 
política de apoio às suas reformas, que ficou evi-
dente nas crises de abastecimento resultantes das 

duas experiências. No primeiro caso, houve uma 
radicalização no processo de concepção e imple-
mentação da reforma, no segundo caso, a 
radicalização foi, ao que parece, mais de inten-
ções. 

Portanto, a experiência que se desprende das 
reformas do setor elétrico nos países desenvolvi-
dos, e nisso a experiência brasileira não foge a 
essa regra, é que a sua implementação exige ins-
tituições fortes. Contudo, a fragilidade institucional 
era justamente um dos fatores que geraram a cri-
se no setor elétrico brasileiro, portanto isso era um 
dado do problema; e não era apenas mais um da-
do, era o dado. A idéia de que a criação de uma 
nova institucionalidade, radicalmente diferente da 
anterior, resolveria essa fragilidade era ingênua. 
Nesse sentido, há que se reconhecer que são as 
próprias instituições que transformam a si pró-
prias, e essas transformações ocorrem dentro de 
limites estipulados por elas mesmas. Logo, as ins-
tituições brasileiras se transformaram dentro dos 
seus limites; se isto não foi suficiente para dar a 
governança necessária ao sucesso da reforma, 
não se deve culpar a elas, mas sim à radicalidade 
da reforma que demandava uma dotação institu-
cional que verdadeiramente não existia no país. 

A combinação perversa entre a competição au-
tista e a privatização oportunista desestruturou o 
setor elétrico brasileiro, e gerou a maior crise des-
te setor em mais de cem anos de existência, com 
farta distribuição de custos ao final. Ao consumi-
dor, coube pagar o seguro apagão e a 
recomposição tarifária extraordinária; às empre-
sas, administrar a crise financeira gerada pelo 
descasamento entre as suas receitas e os seus 
custos, e ao novo governo encontrar uma saída 
para mais um imbróglio do setor elétrico brasileiro, 
que deu mais um passo na direção de sua des-
fragmentação, aumentando a sua 
descoordenação institucional e agravando o pro-
blema da sua expansão sustentável no tempo. 

Nesse sentido, o que foi fundamental para o 
fracasso da reforma do setor elétrico brasileiro no 
Governo Cardoso não foi privatização de menos, 
não foi gerenciamento de menos, não foi água de 
menos. O que faltou foi uma política consistente 
para o setor elétrico, que respeitasse as condições 
dadas pela realidade objetiva do setor, e que não 
se acomodasse nas facilidades falsas e simplistas 
da retórica reformista.  

 

¹ Professor IE-UFRJ/Pesquisador GEE   
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Petrobras Pretende Construir Planta de GTL  
A Petrobras em conjunto com a inglesa Com-

pact GTL, pretende construir uma planta piloto 
para produção de petróleo sintético a partir do 
gás natural associado. 

O contrato entre as duas empresas tem prazo 
de três anos e serão investidos US$ 10,6 milhões, 
informou a companhia em nota. 

O processo inicial envolve a elaboração do 
projeto da planta piloto de 20 barris por dia; a ins-
talação desta planta em uma área de teste da 
Petrobras, situada em terra; a avaliação do seu 
desempenho e a elaboração do projeto conceitual 
para uma unidade industrial de 1.500 barris diá-
rios. 

Se aprovada sua viabilidade, a unidade de 
produção deverá ser instalada em plataformas flu-
tuantes da Petrobras do tipo FPSO, que produz, 
processa, armazena e escoa petróleo. 

De acordo com a Petrobras, se os testes de-
rem certo unidades de GTL poderão ser 
instaladas em plataformas possibilitando a aplica-
ção ao gás natural produzido nos campos 
marítimos, quando não for possível a reinjeção 
nos reservatórios ou a construção de gasoduto 
para exportação. 

O petróleo sintético é considerado leve, ou se-
ja, de boa qualidade, e entra no processo de 
refino da companhia, informou a assessoria da 
Petrobras. 

Dois Poços no Campo de Manati Têm Potenci-
al de Fornecer Mais de 10% do Gás Importado 
Por Dia da Bolívia  

A Petrobras informou que os dois primeiros 
poços perfurados pela empresa e parceiros - 
Queiroz Galvão e Rio das Contas (do grupo Nor-
se Energy, da Noruega) - no campo de Manati, na 
Bacia de Camamu, no Sul da Bahia, apresenta-
ram juntos vazão de aproximadamente 1 milhão e 
800 mil m³ de gás natural e 60 m³ de condensado 
de petróleo por dia.  

 Os dois primeiros poços contribuirão, de iní-
cio, com cerca de 2 milhões de m³ de gás por dia, 
podendo chegar à capacidade máxima de 3 mi-
lhões - o que representa 10% do total importado 
diariamente da Bolívia.  

O Projeto Manati prevê a perfuração de sete 
poços, ao todo, e deverá produzir cerca de 6 mi-
lhões de m³/dia de gás natural a partir do início de 
2007, contribuindo decisivamente para a consoli-
dação do mercado de gás do Nordeste brasileiro. 

A Petrobras Pretende Construir Navio para 
Exportação de Álcool  

A Petrobras pretende construir um navio com 
capacidade de 80 mil a 100 mil metros cúbicos 
para embarcar álcool para o mercado asiático a 
partir de 2012, afirmou Sillas Oliva Filho, gerente 
de comércio de álcool e oxigenados da estatal. 

A embarcação seria bem maior que as nor-
malmente usadas para transporte de álcool, com 
capacidade para 15 mil a 20 mil metros cúbicos. 

A Petrobras tem planos para exportar 3,5 bi-
lhões de litros de álcool em 2015, quando o 
combustível renovável deve estar sendo adotado 
por mais países. O Brasil é o maior exportador 
mundial de álcool, com embarques de aproxima-
damente 3 bilhões de litros este ano. 

Oliva Filho ressaltou que o mercado a ser a-
tendido pelo navio não seria apenas o Japão, 
mas vários países da região. Ele ainda afirmou  
que o alcoolduto que a Petrobras pretende insta-
lar, ligando Goiás ao Estado de São Paulo, deve 
começar a ser construído no primeiro semestre 
de 2007. As obras levarão dois anos e meio para 
serem concluídas. 

Petrobras Bate Recorde de Exportação e Pro-
dução de Petróleo Nacional  

A Petrobras atingiu no mês de outubro de 
2006 um novo recorde de exportação de petró-
leos nacionais: 453 mil barris por dia, totalizando 
14 milhões e 53 mil barris. A venda externa resul-
tou numa receita de US$ 700 milhões para a 
estatal. 

 O volume total de 453 mil barris por dia de pe-
tróleo nacional teve como origem a Bacia de 
Campos, no Estado do Rio de Janeiro. Os desti-
nos foram as regiões do Golfo Americano, Costa 
Oeste dos Estados Unidos, América do Sul, Eu-
ropa, Índia, Coréia e China. 

Neste mesmo mês, a Petrobras registrou no 
dia 23, a produção recorde de 1 milhão 912 mil 
733 barris de petróleo no Brasil. A produção su-
perou em 30 mil barris o recorde anterior, de 1 
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milhão 882 mil barris, obtido no fim de maio deste 
ano. 

 A estatal afirmou ainda que mantém a previ-
são de atingir produção de 2 milhões de barris 
diários no fim do ano, com a entrada em opera-
ção de mais duas plataformas na Bacia de 
Campos. Se não houver atraso, em novembro en-
tra em operação a P-34, no campo de Jubarte, 
com capacidade para 60 mil b/d e em dezembro 
está programada a entrada da plataforma flutuan-
te (FPSO) Rio de Janeiro, no campo de 
Espadarte, com capacidade de produzir 100 mil 
barris diários. As duas unidades no entanto só a-
tingem o volume total em 2007. 

 O novo recorde resultou, principalmente, da 
manutenção da produção nos campos terrestres 
e da entrada em produção de três novos poços 
interligados à plataforma P-50, no campo de Al-
bacora Leste, na Bacia de Campos. Com eles, a 
P-50 já atingiu uma produção de aproximadamen-
te 150 mil barris diários. Está em fase adiantada a 
ligação de outros quatro poços à mesma plata-
forma, quando a P-50 deverá atingir, nas 
próximas semanas, a sua capacidade máxima de 
produção, programada para 180 mil barris por dia. 

Petrobras e a YPFB Fecham Acordo  

O acordo assinado entre Petrobras e YPFB e 
entre os governos brasileiro e boliviano estabele-
ceram regras que criam uma espécie de gestão 
conjunta dos empreendimentos na Bolívia. Os 
impostos e royalties, que chegavam a 82% a par-
tir da nacionalização, caíram para 50%, ainda que 
o restante, após o reinvestimento nos campos de 
produção, tenha que ser dividido entre Petrobras 
e YPFB. 

A partir deste acordo para a Exploração e 
Produção nos campos de San Alberto e San An-
tônio, o contrato de fornecimento de gás boliviano 
para o Brasil também foi ampliado até 2036. An-
tes, o contrato terminaria em 2019. 

Sobre este acordo, de compra e venda de gás 
natural, ainda está em negociação a revisão da 
cláusula de preços, a partir do pedido da Bolívia, 
que pretende aumentar seus rendimentos. O pró-

ximo encontro entre Petrobras e YPFB está 
marcado para a semana de 6 a 10 de novembro, 
no Rio de Janeiro.    

A respeito das refinarias adquiridas pela Pe-
trobras à YPFB, será mantida a operação pela 
Petrobras, mas a empresa se compromete a pas-
sar os ativos para propriedade da YPFB ao final 
do contrato, em 2036, conforme afirmou o minis-
tro das Minas e Energia, Silas Rondeau. 

Segundo o presidente da Petrobras, José Sér-
gio Gabrielli, a companhia não sofrerá prejuízos 
com os acordos assinados com a Bolívia. O acor-
do entrará em vigor após sua aprovação no 
Congresso boliviano.  

Usinas de Biodiesel da Petrobras Recebem Li-
cenças Ambientais para Serem Construidas 

A Petrobras informou que recebeu a licença 
ambiental para iniciar a construção de uma uni-
dade de produção de biodiesel em Quixadá (CE). 

A empresa informou ainda que outras duas u-
sinas de biodiesel em projeto, uma em Candeias 
(BA), e outra em Montes Claros (MG), já haviam 
conseguido as devidas licenças ambientais e que 
está pronta, agora, para começar a construção 
dos três projetos, que devem entrar em operação 
em 2007. 

As usinas terão capacidade para produzir cer-
ca de 57 milhões de litros de biodiesel por ano, 
utilizando matérias-primas como óleos vegetais 
(de algodão, soja, mamona e dendê) e gordura 
animal. 

Para alcançar a meta de produção de 855 mi-
lhões de litros de biodiesel por ano até 2011, a 
Petrobras informou que analisa cerca de quinze 
outros projetos em várias regiões do país, em 
parceria com diferentes investidores, desde gran-
des grupos econômicos até cooperativas de 
trabalhadores rurais. 
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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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ANEXO ESTATÍSTICO 

 
 

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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