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Este trabalho procura fazer um estudo dos preços da

eletricidade no Uruguai, enfatizando a relação que existe

entre preços, fundos de investimento e requerimentos de

empréstimos para a empresa pública de eletricidade.

O objetivo principal deste trabalho é fazer um estudo

da evolução das tarifas elétricas, montantes de

investimentos, e a dívida externa do setor de energia

elétrica uruguaio desde 1573 até 153o. Como resultado,

surge a hipótese de que as políticas econômicas seguidas

pelo Governo tem influenciado decisivamente o processo de

fixação das tarifas elétricas.

Fazemos também uma análise prospective para

determinar se o nível das-tarifas elétricas atual seria

suficiente para assegurar a expansão do sistema elétrico,

em caso de manter-se as tendências atuais.
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This work is an approach to the study of electricity

prices in Uruguay, emphasizing the relation linkink prices,

investment funds and loan requirements for the electric

utility.

The main part of the work is a survey of the

evolution of electricity prices, ammounts of investment, an

externai debt of the Uruguayan eiectric power sector from

1973 to 198o. As a result emerges the hypothesis that the

economic policies followed by the Government have

decisively influenced the process or determining

electricity prices.

There is aiso a prospective anaWs^s, to determine

whether tne current electricity price level would be able

to ensure the eiectric system expansion. if current trends

are mantained.
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CAPITULO i

IKTROOÜCAÚ. DESCEICÃO DOS OBJETIVOS £ METODOLOGIA Ã APLICAR

I.1. Introdução geral

À intenção deste trabalho é anaiisar o tema das

tarifas da enersia elétrica no Uruguai.

Kosso irabalho inclui, ea> primeiro lugar* uma

descrição da evolução histórica das tarifas e dos elementos

internos e externos ao setor elétrico que incides na sua

formação.

Consideraremos o período 1373-1988.

À data de início está determinada por duas

considerações. Em primeiro lugar, em 1375 houve um goipe de

estado no Uruguai e começou um período de 12 anos de

governos militares. As orientações econômicas do governo, a

partir daquele ano, nao significaram uma ruptura completa

com o período imediatamente precedente, mas o goipe de

estado acentuou as características mais salientes da

política econômica. Por outra parte, 1973 é o ano do

primeiro choque petroleiro, em que as políticas energéticas

passaram a primeiro piano na consideração de todos os

governos.

0 objetivo desta análise histórica é reaiizar

hipóteses sobre os interesses políticos e institucionais



realmente determinantes no processo de fixação das tarifas

elétricas. Para isso é necessário pesquisar aspectos

específicos do setor elétrico. do sistema energético

uruguaio no seu conjunto total e ainda Mais, também,

conhecer as linhas gerais da política econômica do país no

período.

£• segundo lugar, este trabalho inclui algumas

análises a respeito do futuro papel das tarifas no

financiamento do setor elétrico uruguaio, no contexto de UB

grave endividamento externo do país e do setor elétrico. O

objetivo é determinar, aproximadamente, se o nível atuai

das tarifas permite o desenvolvimento futuro do sistema

elétrico às taxas de expansão históricas.

Finalmente, cabe fazer uma precisão a respeito do

conteúdo deste trabalho. Não é a nossa intenção, aqui,

analisar os aspectos teóricos gerais da fixação das tarifas

da energia, nem os sistemas normativos desenvolvidos com

essa finalidade. Isto não quer dizer que subestimemos a

importância do tema, mas que é necessário resumir o

presente trabalho. Os aspectos teóricos da tariíacâo

constituem um campo imenso que não poderíamos analisar

seriamente num capítulo üa nossa tese. Hão obstante,

mencionaremosi lateralmente, uma proposta de aplicação da

normativa tarifária margínaiista ao sistema elétrico

uruguaio, com a finalidade àe ilustrar a análise dos

aspectos financeiros e institucionais que constituem o

objeto centrai de estudo.



1.2. Revisão da literatura existente

A bibliografia sobre tarifas da energia e a

eletricidade no pais, é muito escassa.

E possível presumir que isto é devido à inexistência,

no Uruguai, de centros acadêmicos dedicados ao estudo dos

problemas energéticos desde UM enfoque econômico e devido

ao papel pouco importante que se ihes outorga às

instituições públicas dedicadas à elaboração das políticas

energéticas globais.

As tarifas da energia só excepcionalmente tem sido

objeto de estudos acadêmicos, como o trabalho de ROCHE

Í195S), que analisa alguns aspectos muito gerais das

tarifas elétricas no Uruguai, sem fazer um estudo histórico

exaustivo nem analisar a problemática financeira do setor,

realizando, pelo contrário, uma exposição ilustrativa da

normativa teórica marginaiista.

Diversas instituições públicas têm contratado

consultores para realizar estudos nos quais foram tratados

os temas tarifários.

0 trabalho de 5PILLER (1976;, contratado pela

"Oficina de Pianeamiento" do Poder Executivo, descreve

alguns resultados teóricos marginaiistas sem entrar no

estudo empírico ao caso do Uruguai. 0 trabalho realizado

pela consultora EDI {i935), para a Direção Nacionai de



Energia iDKE). contes UB dignostico da situação

institucional, e, apresenta algumas opiniões de interesse a

respeito das relações de poder entre as instituições

públicas do setor, aplicáveis ao processo de fixaçào das

tarifas.

No que tange ao tesa institucional* resulta útil

também us artigo de BERRO il9S6i, funcionário da Direção de

Energia, embora o objeto do trabalho não é o tema

tarifário.

A própria empresa monopolista do setor elétrico

ÍUTEi, contratou en 1980 um estudo da consultora HQI

(1982), sobre a aplicação da tarifacão marginaiisra no

Uruguai, cujo resumo é objeto de um artigo realizado por

técnicos da empresa (MOKCHEK, 1986). Este artigo contém

referências interessantes a respeito da estrutura tarifária

existente e das conseqüências financeiras da tarifacão de

eletricidade ao custo marginal.

Outro conjunto de referências ao tema tarifário surge

cios trabalhos sobre temas de política econômica geral, que

contêm brevíssimas menções aos princípios gerais aplicados

pelo governo na fixação das tarifas de serviços públicos.

Entre eles podemos tomar os trabalhos de FAROFPA \19B2i e

KüTARú (1984), como de referência mais habitual.

Achamos que esta é uma resenha bastante completa dos

trabalhos relacionados com o tema das tarifas da energia no



Uruguai. Coao conseqüência da escassez de trabalhos já

realizados no pais» nosso próprio estudo deve* entào,

basear-se principalmente na elaboração própria de

informação primária.

1*3. Hetodoloai* a. ser utilizada no trabalho

Como indicado acima, os objetivos propostos para este

trabalho são dois, apresentados por ordem de hierarquia:

- em primeiro lugar, encontrar as forças

determinantes no processo de fixação das tarifas no período

estudado, obtendo, paralelamente, uma descrição

pormenorizada da situação institucional, técnica e

financeira do setor elétrico

- em segundo lugar, determinar se os níveis

tarifários atuais permites o desenvolvimento do setor às

taxas de crescimento históricas.

À continuação faremos uma breve descrição dos passos

a seguir em nossa análise.

- No capítuio II apresenta-se o quadro gerai no qual

enquadramos as análises tarifárias e financeiras a

reaiizar.

Descreve-se a situação geral do sistema energético do

Uruguai. Analisam-se as principais fontes de abastecimento



energético para cada um dos setores Maiores de

consumidores, tentando determinar, ainda que seja

qualitativamente, os processos de substituição entre

fontes, que tiveram lugar, ÀS fontes básicas de informação

são: os balanços energéticos e pesquisas realizados pela

Direção nacional de Energia, e informações adicionais

obtidas através dos Recenseamentos de População e

Habitação»

Analisa-se o próprio setor elétrico descrevendo as

peculiaridades do sistema elétrico uruguaio desde o ponto

de vista técnico e os usos da eletricidade mais importantes

em cada setor. As fontes de informação, além das do item

anterior, incluem dados extraídos das Memórias da empresa

eiétrica e de estudos descritivos sobre o tema.

Lescrevem-se brevemente as normas legais que

estabelecem a criação e atribuição de funções das

instituições públicas reiacionaãas com o setor elétrico,

inclusive a própria empresa monopolista do setor iUTEi.

Recopilam-se análises interpretarivas existentes sobre as

reais relações de poder existentes entre as instituições

citadas, no período que estamos considerando,

- No capituio III analisa-se a evolução das tarifas.

-se a evolução reai que tiveram as tarifas

elétricas no período ÍSMS-IS&R, de acorao com as definições

das categorias de usuários com tarifas diferentes, e com o



nível médio dos preços cobrados a cada categoria.

Esboça-se brevemente a proposta de uma estrutura

tarifária baseada nos custos marginais, adotada

teoricamente por UTE como objetivo a alcançar. Colhem-se

dados sobre as conseqüências financeiras da aplicação dessa

proposta.

Analisa-se a normativa legal vigente a respeito do

tema específico de fixação do nível médio das tarifas e

determina-se em que medida essas normas foram cumpridas.

- No capítulo IV analisa-se a forma adotada

historicamente pelo equilíbrio financeiro do setor elétrico

e o papel relativo cumprido pelos ingressos tarifários, as

contribuições de capital estatal e o endividamento.

Analisa-se o montante e origem das dívidas que enfrenta

hoje o setor elétrico.

- Ho capítulo V obtém-se o primeiro conjunto de

resultados que se apresentam como objetivo da tese.

Realizam-se projeções da situação financeira futura do

setor elétrico uruguaio, para determinar aproximadamente os

níveis tarifários médios que deveriam fixar-se para

permitir o desenvolvimento do sistema elétrico. A previsão

dos diferentes usos de fundos realiza-se através de

diversos métodos: resultados do modelo de simulação do

sistema de geração elétrica, extrapolações de algumas

despesas e investimentos a partir de sua tendência
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histórica e, por último* simulações do serviço da divida

sob diferentes cenários.

- No capitulo VI procura-se fazer usa interpretação

qualitativa das forças realmente atuantes no processo de

fixaçào das tarifas no período 1973-1988» à luz dos dados

históricos colhidos en capítulos anteriores, con o que se

procura completar os objetivos propostos para a tese.

Presta-se especial atenção ao papel do Poder Executivo, na

hipótese de que tentará obter uma evolução das tarifas,

despesas e investimentos públicos* coerente com os

objetivos da política econômica.

Nos capítulos III, IV e V se faz necessário manejar

dados monetários para cada um dos anos do período 1973-

1986. Tanto os vaiores das tarifas quanto as variáveis

financeiras relevantes aparecem expressados em novos pesos

uruguaios nas fontes de informação utilizadas neste

trabalho.

£ necessário, então, estabelecer uma convenção para

defiacíonar os montanx.es de dinheiro em moeda uruguaia de

diferentes períodos de tempo, para expressá-los em moeda de

valor constante. Decidimos expressar todas as quantias no

que chamamos de "dólares de dezembro de 1985". Para isso,

os vaiores em novos pesos uruguaios de qualquer período se

defiacionam por meio do índice d** Preços ao Consumo da

Direção Wacibnai de Estatísticas e Recenseamentos, para

obter montantes em novos pesos constantes de dezembro de
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1988. Depois, esses valores transforma»-se ei dólares

mediante o tipo de câmbio médio de dezembro de 1988.

Consideramos que é razoável empregar o IPC como

deflacionador, dada a forte distorsao no tipo de câmbio

real acontecida entre 1979 e 1982, que invalidaria o

emprego de valores em dólares correntes de cada ano e sua

posterior deflação a valores constantes. Efetivamente,

nesse período, a taxa de desvalorização foi preanunciada

com vários meses de antecipação e situou-se,

sistematicamente, por baixo do aumento do IPC, até novembro

de 1982-janeiro de 1983 em que teve iugar uma

desvalorização de mais de 100*, quando o Banco Centrai

concluiu o sistema de desvalorizações preanunciadas.

Em gerai, todos os dados que aparecem nos quadros

numéricos chegam até o ano de 1987. Isto acontece porque a

UTE, a empresa monopolista do setor eiétrico, não publicou,

até o momento de elaboração deste trabalho tdezembro de

1350i, dados oficiais posteriores.
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CAPITULO

Q SjSTEMA ENERGÉTICO £ Q SETOR ELÉTRICO

II.1. Requerimentos e_ fornecimento de energia e.

eletricidade no Uruguai

II.1.1 Introdução

Pretendemos evidenciar aqui algumas características

técnicas gerais do sistema energético e do setor elétrico,

que resultam necessárias para a compreensão dos temas

tarifários.

Com relação aos requrimentos de energia em geral e à

demanda de energia elétrica, queremos somente resenhar

alguns dados relevantes e mencionar algumas conclusões de

estudos realizados, sem entrar na análise dos mesmos,

wuanto à oferta de eletricidade, pretendemos descrever

alguns aspectos muito gerais que podem ser de importância

ao considerar os temas de financiamiento e tarifas do

setor.

Na tabela ill.li vemos a evolução do consumo de

energia finai para o conjunto das fontes de energia, e do

consumo por unidade de produto bruto, ao longo dos últimos

anos, a partir dos dados do Balanço Energético (DNE,

Itfôôai. Cabe salientar que, em todos os quadros desse

balanço, a contabilização da eletricidade é realizada

mediante o equivalente de Joule.
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TABELA II.1

CONSUMO FINAL DE ENERGIA E PIB

Ano

1978

1980

1982

1984

1986

1988

Consumo final

(ktep)

2026

2106

1316

1794

1840

1916

PIB

Í10E6 N»

de 1978)

30930

34808

32138

29616

32148

34217

ktep/10E6 NS

0.066

0.061

O.GôG

0.060

0.057

0.056

Fonte: Balanço Energético Hacionai 1988

Evidencia-se, desde 1980, uma descida considerável no

consumo final, só revertida em 1986. A intensidade

energética mantém uma tendência levemente decrescente no

período.

Quando se analisa a estrutura do consumo final

energético por fonte, tal como aparece na tabela (II.2;, é

possível apreciar, nos últimos 15 anos, uma tendência à

diminuição dos derivados do petróleo e o conseqüente

aumento da ienha e outras biomassas e da energia eiétrica.
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TABELA II.2

CCN5UH0 FIKAL ENERGÉTICO TOTAL E POR FONTES PRINCIPAIS

Ktep

1976 1980 1982 1984 1986 1988

Lenha e Canrao Vegetal 407.8 424.4 420.3 459.5 532.0 489.3

{%) 20.9 20.9 22.6 26.2 29.6 26.3

Resíduos de Bioaassa 39.4 35.6 43.9 44.6 54.2 51.4

i*i 2.0 l.õ 1.4 2.5 5.0 2.S

Derivados do retroieo 1280.B 1316.7 1137.9 931.7 924. ó 992.9

\%) 65.7 65.0 61.1 55.9 51.4 53.4

Eletricidade 213.& 239.0 254.B 263.5 283.9 323.9

\%) 11.0 11.6 13.7 15.0 15.6 17.4

TOTAL 1946.6 2026.4 1863.1 1754.9 1800.2 1856.9

{%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

O Uruguai nao dispõe de reservas nem recursos

comprovados de combustíveis f ó s se i s de valor comercial,

devendo importar a total idade do petróleo que consome. A

percentagem do montante das importações de petróleo e seus

derivados no tota l das importações do pa í s , teve um máximo

em 1982, em que alcançou 37.55*. Depois desceu até alcançar,

em 1988, 5.5*.

O grau de dependência, com reiaçào ao exter ior , do

sistema energético uruguaio, poderia ser medido

estabelecendo a fração do consumo finai de energia

originada em fontes primárias nacionais.
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O consumo finai de derivados do petróleo e do carvão

mineral origina-se, em sua totalidade, na importação dos

respectivos combustíveis fósseis primários. A energia

elétrica origina-se» em parte» em fontes primárias

importadas segundo a disponibilidade de hidroenergía nas

centrais hidráulicas. Assumindo que a participação da

energia elétrica procedente de centrais hidráulicas pode

variar entre oO e iõO*, a participação das fontes

importadas estaria entre 51* e 59*, se tomamos a estrutura

de consumo final do ano de 1987.

II.i.2 á demanda de energia elétrica

Os dados principais, empregados aqui, procedem, em

boa medida, do trabalho de MIGUES (1987),

A tabela (II.3i mostra a evolução do consumo total de

energia elétrica desagregado por setor de consumo, entre os

anos 1965 e 1988. Os setores considerados: residencial,

industriai e comercial, são os que acumulam a maior parte

dos consumos. Uma primeira observação a fazer é que o setor

residencial tem um peso muito elevado no total, o que traz

repercussões importantes ao considerar as alternativas da

política tarifária para o setor.

Observa-se que as vendas totais de eletricidade

tiveram uma taxa acumuiativa anual de crescimento, entre os

anos 1965 e 19o6, de 4.5?.. Esse valor pode resultar pequeno

em comparação com outros países, mas deve ser analisado no
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•arco de uma taxa «cumulativa anual de crescimento do

consumo finai total de energia de 0.3% para igual período.

TABELA II.3

VENDAS DE ENERGIA ELÉTRICA POR SETOR EH GKH

ANO

1965

1570

1575

1560

1965

1988

RESIDENCIAL

617

834

869

1165

1411

1710

INDUSTRIAL

563

570

736

1025

1114

1306

COMERCIAL

123

280

276

443

493

565

TOTAL

1337

1727

1540

2706

3110

3683

O crescimento do consumo global de eletricidade viu-

se afetado por restrições de oferta nos anos 1965, 1566»

1570, 1972, 1574, 1575 e 1575, devidas à falta de

disponibilidade de energia hidroelétrica. Essas restrições

afetaram, de maneira importante, os setores residencial e

comercial, alcançando, o déficit, valores estimados por UTE

em até 7* nos anos 65, 74 e 79.

A seguir, faremos uma breve exposição de algumas

características salientes dos consumos setoriais de energia

que envolvem o uso da eletricidade.

A tabela (II.4) mostra a evolução do consumo final

energético por fontes para o setor industriai, entre 1576 e

1988. Resulta clara a diminuição absoluta e reiativa no

consumo de fuel-oil. Isto foi devido, em parte, a processos
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de substituição do sesso por lenha e resíduos de biosassa.

Verifica-se, tasbés, us ausento na fração de energia final

atribuível i energia elétrica. Não existes estudos que

analises a natureza deste ausento, que, a nosso entender,

não pode explicar-se através de processos de substituição

de fuel oil por eletricidade es usos térsicos. Usa hipótese

plausível leva a associar o crescisento do consuso de

energia elétrica aos processos de investisento que tiveras

lugar no período, atribuindo à energia elétrica us caráter

cospiesentário ao capital.

TABELA II.4

CONSUMO FIWAL EWERGLTICG - SETOR INDUSTRIAL
Ktep

Lenha e Carvão Vegetai

(Xi

Resíduos de Bioaassa

a»
Oleo Diesel e "Gas Oil"

tfi

"Fuel Oil"

Ui

Eletricidade

1978

66.5

11.0

39.4

6.5

16.5

2.7

381.0

62.9

o4.i

13.9

1980

50.0

12.9

35.6

5.7

14.6

2.3

380.7

61.3

93.3

15.0

1982

72.5

14.9

43.9

9.0

15.6

3.2

254.2

52.3

88.4

18.2

1984

123.4

25.2

44. õ

9.1

14.&

3.0

205.7

42,0

94.5

19.4

1986

174.1

32.6

54.2

10.1

11.2

2.1

183.7

34.4

106.2

19.9

1988

182.7

32.9

51.4

9.3

12.0

2.2

185.5

35.4

117.1

21.1

Consuso Energético Total 605.6 621.5 486.4 489.3 534.7 555.1

í*i íOO.O 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FOííTE: DHE il9ooa)
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A incidência da autoproduçào industrial de

eletricidade é auito baixa. Desde I960* os valores de

autoproduçào aantiveraa-se entre 5 e 6 ktep equivalentes,

o que representa aenos de õfc do consuao total de

eletricidade da indústria» (DKE, 1988 ai.

Wo setor que o Balanço Energético nacional qualifica

COMO Residencial e Serviços, verificou-se ua pronunciado

ausento da participação da eletricidade, que se reflite na

cabeia tll.5i. As cifras aostraa, taabéa, uaa descida no

consuao de querosene. Resulta induvidável a existência de

ua processo de substituição do querosene na calefaçào de

aabientes e na cocçào de aliaentos, por eletricidade e, ea

aenor grau, por gás liqüefeito. Isto poderá apreciar-se na

tabela ill.7), sobre equipaaento doaéstico, que

analisareaos aais adiante.

A tabela ill.õi aostra a evolução da energia,

potência, e do faior de carga do sisteaa elétrico no

período precedente. Existem circunstâncias que prejudica» a

aelhora do fator de carga: a importância relativa do

consuao residencial e coaercial dentro do total, e o

eaprego da energia elétrica ea calefaçào e cocçao, cujos

perfis horários de consuao sào ciaraaente irregulares no

transcurso do dia.
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TABELA II.5

CONSUMO FINAL ENERGÉTICO - SETOR RESIDENCIAL, SERVIÇOS

Ktep

Lenha e Carvão Vegetai

cx>
Gás Liqüefeito

CX>

Querosene

Óleo Diesel e "Gas Oil"

(X)

"Fuel Oil"

iX)

Gás Distribuído

{%>

Eletricidade

IX)

Consuao Energético Total

ÍX)

1976

341.

49.

40.

5.

136.

20.

18.

2.

14.

2,

7.

1,

128,

16,

685

100

3

6

6

9

4

1

3

, 7

.5

.1

.0

.0

,3

»
,v
.4

.0

1960

344.4

49.1

46.6

6.7

116.6

16.7

27.8

4.0

14.2

2.0

7.2

1.0

144.2

20.6

701.4

100.0

1962

347.6

46.9

51.1

7.2

89.6

12.6

26.1

3.7

23.5

3.4

7.3

1.0

164.8

23.2

710.6

100.0

1964

336.1

49.5

46.4

6.8

71.6

10.5

25.5

3.8

24.6

3.7

7.9

1.2

167,0

24.6

679.3

100.0

1986

357.5

51. ô

49.4

7.2

54.5

7.9

19.4

2.6

25.0

3.6

6.5

1.2

176.2

25.5

690.9

100.0

1966

306.6

43.5

66.4

9.4

55.0

7.6

33.3

4.7

29.5

4.2

8.9

1.3

205.-

29.1

705.0

100.0

FOKTE: DKE (1986 a)
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TABELA II.6

ENERGIA E POTÊNCIA MÁXIMAS GERADAS

ANO

1965

1970

1975

1980

1965

1988

ENERGIA

(GWK)

1646

2160

2396

3279

3758

4756

POTÊNCIA

MAXIMA

(Mb*)

325

436

445

654

754

999

FATOR DE

CARGA

0.58

0.57

0.61

0.57

0.57

0.54

FONTE: MIGUES (1987)

Montevidéu é a capitai do país e concentra

aproximadamente 45X da população. A evolução do consumo de

energia elétrica ten sido diferente es Montevidéu e no

resto do país. Em 1965, Montevidéu acumulava perto de 70%

da energia vendida. Eu 1966 essa percentage» tinha descido

a 55*. Esta variação explicate pelo processo de paulatina

incorporação das cidades do interior ao sistema elétrico

interligado, com eliminação das restrições de oferta

preexistentes, próprias das centrais diesei isoladas.
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II.1.3 Análise do consuao elétrico residencial

Dada a importância relativa do consuao residencial, é

interessante analisar as características principais do

consuao e equipaaento elétrico residencial, nas tabelas

(II.Ti e (II.8i.

TABELA II.7

DADOS DO RECEnSEAHEKTG SOBRE C0K5UM0 £ ÊftlPAMBiTõ ENERGÉTICO

rüKTE: Recenseaaentos de Fopuiaçâo e Habitação de 1973 e lãõõ.

Direção Racionai de Estatísticas e Recenseaaentos.

A) FOKTE FRIKCIPAL DE EKERGIA UTILIZADA EK CCCÇHÚ DOMESTICA DE ALIMEKTÜ3

rercentagea de casas particulares utiiixanòo cada fonte

1985

TOTAL Gás e Gás Energia vuerosene Outro üeniraa

liqüefeito elétrica

PAIS

Urbano

Rural

100

100

100

13

14

4

31

33

23

22

23

13

12

36

l

1975

TOTAL Gás e Gás Energia wuerosene Outro

liqüefeito elétrica

PAIS 100 36

Urbano 100 40

Rural iOO \'->

4»

3"

10

3

•io

nenhua
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De acordo COB O Recenseaaento de Habitação de 1983»

85% das casas particulares ocupadas, isto é, USAS 697.000

dentre um total de 820.000 do país, dispões de serviço

elétrico. A percentages era de 79% ea 1975.

Em 1985, a fração das casas eletrificadas ea sonas

urbanas era de 92% e, em sonas rurais, só de 36%. Nas sonas

rurais, nora usa fração reduzida da população, inferior a

18%. Ea conclusão, pode afirmar-se que o serviço elétrico

acha-se amplamente estendido no país.

Os dados do recenseaaento incluea outras informações

relativas ao consuao doméstico de energia, que dâo uaa

idéia do papel desempenhado pela eletricidade. Essas

informações aparecem nas tabelas ill.7) e tll.8).

wuanto ao principal combustível utilizado para

cozinhar, observa-se um incremento importante no uso de gás

de rua e de gás liqüefeito e da energia elétrica. Também

aumenta a categoria denominada Outros, que inclui a lenha,

especialmente na área rural. For outra parte, registra-se

uma forte queda no consumo de querosene, que passa de 47%

em 1975 a 22% em 1985.

A informação sobre a principal fonte de energia

utilizada para caiefaçâo de ambientes mostra que, em 1955,

em todo o país, 74% das casas dispunha de aigum meio de

caiefaçâo de ambientes, 76% em áreas urbanas e 55% em áreas

rurais. A eletricidade é, junto com a lenha, o principal
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•eio de cal ef ação, de acordo con o mísero de casas

Abastecidas. Coso é de se esperar, esta última predomina na

área r u r a l .

TABELA I I . 8

DADOS DO RECENSEAHENTO SOBRE CONSUMO E EQUIPAMENTO ENERGÉTICO

Bi FONTE PRINCIPAL DE ENERGIA UTILIZADA EM CALEFAÇSO DOMESTICA

ANO 1 9 8 5

IOTÁL Enerfi» Fitei oii Gis it Gis vueroitnr Lenui Outro üeisui

eiétr ict M I oi : ru* i i í i

t.ê

ürbiat íüC- K*

surti Í00

O.i

ii-l

O it.i

I; Vi i.í

li li v.l ü>h

li v.i 4 í .

C) OUTROS EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS CONSUMIDORES DE ELETRICIDADE

ANO 1985

Percentage» cie casas particulares que possuea cada equipamento

Aquecedor de água

Refrigerador

Freezer

TV a cores

TV preto e branco

PAIS

56

75

i

24

68

Urbano

61

78

26

70

Rural

19

51

1

7

48

No Recenseamento de 1975 não se obteve iníormacâc

sobre a fonte de energia utilizada para caiefacionar

ambientes. No entanto, pode-se obter uma informação
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aproximada sobre as substituições entre fontes» a partir de

uma pesquisa sobre consumo energético no setor residencial,

realizada pela Direção Nacional de Energia em I960, (DNE,

1385 i. Dela se depreende que 309b dos pesquisados, que en

1980 utilizavam querosene coio principal fonte de

calefaçào, em 1985 utilizavam outra fonte. A nova fonte

empregada era, em 40% dos casos, a eletricidade, em 14%,

gás de bujâo (gas liqüefeito de petróleo), e, em 38%,

lenha.

Finalmente, no Recenseamento de 1985 incluiram-se

perguntas sobre equipamento do lar. Os resultados a

respeito dos equipamentos adquiridos, que consomem

eletricidade, aparecem também na tabela (11.8).

Evidencia-se, aqui, a existência de outro importante

uso térmico da energia elétrica, no setor residencial.

Trata-se do aquecimento da água, que se realiza,

principalmente, mediante tanques de armazenagem con

ressistèncias elétricas.

Toda essa informação pode ser resumida nos dados

provenientes do Balanço de Energia Útil do Setor

Residencial, realizado pela DNE i1988b). Os principais usos

sâo aquecimento de água (23.2% da energia finai utilizada),

conservação de alimentos (19.6%i, iluminação (14%), emprego

em aparelhos eietro-domésticos ii7.ôã>), caiefacão íl2.8%) e

cocção de alimentos (6.9%).
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Quanto à incidência dos diferentes usos na carga

máxima do sistema, não existem dados concretos mas estima-

se que a participação da calefação e da cocção seja sais

elevada que a indicada acima.

Fazendo uma síntese muito apertada de todos os dados

expostos, é possível afirmar o processo de eletrificação

das casas no Uruguai já tem sido realizado em grande parte,

e que os usos térmicos da eletricidade nas casas são de

grande importância. 0 aquecimento de água em casas urbanas

é realizadoi principalmente, mediante eletricidade. A

calefaçao de ambientes e a cocção por meio da eletricidade

vêm em aumento.

II.1.4 Ç) consumo q*e eletricidade por setor de atividade

industrial

A tabeia íll.4), já apresentada, mostra a evolução do

consumo industrial de energia e de eletricidade.

A tabela (II.S) mostra a distribuição dos grandes

consumidores industriais de acordo com o setor de

atividade, durante o ano de 1988. Entende-se por grandes

consumidores, aqueles que, em algum raés do ano, compraram

mais de 5000 kwh à UTE.

£ possível apreciar, que mais de 50% do consumo

corresponde a três setores da indústria: produtos

alimentícios! têxteis e produtos químicos e farmacêuticos.
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Â estrutura de consumos evidencia a ausência de um setor

forte de indústria pesada, especialmente de insumos

intermédios, que se caracteriza por una grande intensidade

do insumo energético e elétrico por unidade de valor do

produto.

TABELA II.9

VENDAS À GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS POR SETOR DE

ATIVIDADE AKO 1988

Entende-se por grandes consumidores aqueles que consomem,

em algum mês, mais de 5000 kWh

StIVfl

riOíüIGS «LiílEüTICIv»

lEií&ís

FEvíSTü» iiiíiilCGí i hiMt>Ciü~\Kki

FRÚVÜTG» KIüiiÁl» ÜÀO ÜÍTÁLICÚ»

rÁrêiS E C A Í Í U Í Í

DCÕIÚAS E rüHO

IÜDCSTRÍÁ» KEIÁLÍCÁÍ

riGDüíOí DA BúmCnA

PLÁSTICO;

COüiúj E r i l i í

FÁÕÍIICÃÂO DE PEODÜTCS

A? i CÁLÇÀÚC

cLETÁICG E

T. ÜAIERÍAÍ, i t

COüSüió * DE GRÁÜDEÍ i> í»ú TOTAL

COÍÍÜÜIÜGRES DO íi'0%

• • # » » . r • • • *

J4.8J» ÍI.9J»

T.07» 4.7ii

ttjí» 4.4Ü

Ô.ÍC* 4.06*

i l l . O »

ci.ô*

5 ; . l i

óí.i

4j.ôí

i i . í j

5.Ü» <).SÍí

í . i r»

• »* *
l.ii»

O . l .
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II.1.5 A. oferta de eletricidade no Uruguai

0 sistema elétrico uruguaio gera com u«a freqüência

de 50 Hz. Quase que a totalidade da geração da energia

elétrica é realizada pela UTE, "Usinas y Trasmisiones

Eléctricas", empresa estatal, que, de fato» tea o Monopólio

do serviço público de eletricidade. A auto-producào de

energia elétrica é pouco relevante, ultrapassando apenas IX

da produção total do país. Mais abaixo, ao analisar os

aspectos institucionais do setor energético, analisaremos o

regime legal em que se realiza este serviço e o relativo à

possibilidade de fornecimento por parte de concessionários

privados. 0 sistema de geração possui usinas térmicas e

hidráulicas, cujas características mais relevantes se

resumen na tabela ill.10).

As máquinas térmicas estão em Montevidéu, a exceção

de uma pequena turbina de gás localizada na cidade de

Maldonado. A potência total instalada é de 366 HW, dos

quais 313 sao centrais de ciclo de vapor que queimam fuei-

oil pesado. A potência remanescente corresponde a três

turbinas de gás que queimam fuel-oil especial e gas oil.

As centrais hidráulicas encontram-se em duas bacias.
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TABELA 11.10

EQUIPAMENTO TÉRMICO DE GERAÇÃO

Centrais a vapor

Saia B

5a. unidade

6a. unidade

Turbinas a gás

BBC

ÁlshtOB

GEASA

Potência

100

88

125

21

24

10

Consuso

(g/kWh)

340

243

250

480

330

500

Ano de

entrada

1954-57

1970

1975

19i>9

1981

1965

EQUIPAMENTO HIDRÁULICO

Potência Bacia Dias de Construção

Regulac.

i i i

Central

Bonete

Baygorria

Palmar

Salto Grande i

NOTAS: Hi Caicuiado como tvoiume utiii/ivazão mediai

í2 ) Toma-se a potência correspondente ao Uruguai em

i 555

FOKTE: UTE tlueoa)

106

330

330

945

Rio Kegro

Rio híegro

Rio Wegro

Uruguay

142

2.o

í 6.8

12.5

1937-48

1956-61

1978-83

1574-81
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Sobre o rio Negro existes três centrais em fila:

Bonete, Baygorria e Palnar, Mencionadas no sentido do fluxo

do rio. A central de cabeceira, Bonete, é a única que conta

co« um lago suficiente para realizar una regulação

estacionai da energia gerada. Seu volume útil é de

aproximadamente 8 km cúbicos, e o volume de energia

potencial armazenável é da ordem de 1200 GWh, isto é, perto

de uma quarta parte da geração anual requerida para 1388. A

potência instalada sobre o rio Negro é de 566 MW.

Sobre o rio Uruguai encontra-se a centrai bi-nacionai

de Salto Grande, compartida com a Argentina e inaugurada em

1373. A potência instalada total da centrai é de 1890 MW,

dos quais corresponde ao Uruguai uma fração que cresce com

o tempo, até alcançar a metade em 1995. De acordo ao

tratado que precedeu a construção da centrai, a

participação do Uruguai na energia disponível e no serviço

das dívidas originadas, cresce em progressão aritmética de

un duodecimo a cada três anos partindo de un duodecimo em

1980.

Existem duas inter-iigações fortes em 500 kV de

tensão, construídas nas proximidades da centrai de Salto

Grande.

Wa tabela tll.ili aparecem alguns dados relevantes

sobre a origem cia energia elétrica gerada nos últimos anos.
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TABELA 11.11

INSUHOS PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Ktep

1378 1980 1982 1984 1986 1988

Kidrenergia 165.0 335.5 457.S 705.3 738.5 561.5

i ü 25.4 5i.4 55.7 92.3 53.8 57.5

Oieo Diesei e "Gas üii~ 3S.5 40.2 31.7 14-7 2.6 2.2

i i ) 6.5 6.1 4.Í 1.5 0.3 0.2

"Fuel Oil" 351.4 272.1 263.5 2Ô.6 27.4 392.7

i%) 62.6 41.6 34.4 3.7 3.5 4C.5

TOTAL 561.3 654.1 767.3 764.2 757.5 570.7

{%) 100.0 100.G 100.0 100.0 100.0 100.0

FONTE: DKE (lã&ôai

Um aspecto fundamental da geração hidrául ica é o seu

caráter a l e a t ó r i o . Os caudais h idrául icos nas bacias dos

r ios Negro e Uruguai caracterizam-se por uma grande

variabi l idade entre meses e ainda semanas consecutivos e

pela impossibil idade de rea l i zar predicões a respe i to de

sua magnitude. Os caudais evidenciam tanto uma elevada

auto-correiaçâo temporal quanto correlações for tes entre as

sér i e s de caudais em ambas bacias .

pr»r outra pnrtf-i rieterton-sp a ex i s t ênc ia n? secas

prolongadas cie duração superior a um ano. Neste sécu io , os
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registros detectam três secas prolongadas produzidas nos

períodos 1916-17, 1943-45 e 1988-89.

Desta forma, resulta claro que a magnitude da

potência térmica instalada no sistema, junto à

disponibilidade de energia importada, devem ser suficientes

para permitir ao sistema superar as secas sem faltas sérias

no fornecimento. For conseguinte, os requerimentos de

investimentos em geração, serão função, principalmente, da

profundidade ou intensidade das secas esperáveis.

Ainda sem aprofundar muito no problema, é possível

apreciar que se se procura minimizar o valor esperado dos

custos de investimento e operação do sistema, muito

provavelmente, a solução ótima signifique correr riscos

elevados de deixar de fornecer uma parte da demanda,

durante os períodos òe seca mais severa.

E também óbvio que os custos marginais de geração s&o

aleatórios e extremamente variáveis segundo a

disponibilidade dos recursos hidráulicos. Kao é possível

afirmar, com seis meses de antecipação e com uma certeza

razoável, se as centrais hidráulicas estarão em situação de

vertedura ou, se, pelo contrário, o sistema será incapaz de

fornecer a totalidade da demanda, ainda que empregue as

centrais térmicas a fundo. Isto é devido a que a barragem de

Bonete permite- somente uma reguiaçao estacionai , como surge

de comparar a capacidade energética da represa d> 1200 6'Wh,

com a demanda anual de 4800 GWh em 1988.
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Quanto ao sistema de transaissào, consta de um nível

500 kV que faz a inter-ligação de todas as centrais

importantes coi a cidade de Montevidéu, onde se concentra»

COMO visos, a aetade das cargas. A saturação deste sistema

nào se produzirá antes do ano 2000, se se mantêm os atuais

níveis de crescimento da demanda.

ÀS redes de 150 e 110 RV chegam à totalidade das

capitais de departamento do país. depois da incorporação

dos sistemas isolados ao sistema de inter-iigaçio nos

primeiros anos de década dos oitenta.

A suò-transmissão na cidade de Hontevidéu realiza-se

mediante um anel de estações de transformação 150/30 kV,

ligadas mediante linhas aéreas e condutores subterrâneos.

Este subsisterna requer uma rápida expansão para suportar os

níveis máximos de demanda no inverno.

As redes de distribuição urbana em Montevidéu sào de

tensões 30 e 6 kV e 220 V ique é a tensão de fornecimento à

maior parte dos usuários).

À sub-transmissão e distribuição no interior do país

são realizadas mediante redes de 6õ, 30 e i5 kV. À quase

totalidade dos centros povoados estão inter-liados à rede,

restando não mais de vinte pequenas centrais diesei

isoladas, nenhuma das quais.uitrapassa a potência de i WW.
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II.1.6 Alguns problemas auf se apresenta» à política

tarifária.

Quando tratamos os testas precedentes nossa intenção

foi de descrever alguns aspectos técnicos característicos

do sistesa elétrico uruguaio. Essas características deves

ser levadas ea consideração quando se fornulam as políticas

tarifárias da eletricidade. A seguir, formularemos algumas

interrogações neste sentido.

Em primeiro lugar» cabe perguntar-se se é conveniente

fomentar a maior penetração da eletricidades nos mercados

dos diferentes usos da energia.

Se bem é muito provável que a eletricidade gerada no

futuroi no país, seja de origem hidráulica, não é verdade

que a hidro-eietricidade seja um recurso absolutamente

abundante. Uma política tarifária destinada a fomentar o

consumo indiscriminado de energia elétrica, além de

aumentar os requerimentos de investimentos, pode levar a

situações de grave ineficiência energética ou de escassez

de energia, durante os períodos de seca. A determinação da

política tarifária e os possíveis incentivos ao consumo,

devem, então, ser objeto de estudos econômicos delicados,

cujo resultado não é predecívei a priori.

•

A natureza do consumo-de energia elétrica no Uruguai,

onde o setor residencial é extremamente importante e o

fator de carga anuai baixo, apresenta o problema das ações
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para modificar ms curvas de carga dos diversos tipos de

usuário. As tarifas diferenciais por períodos horários

pode» ser empregadas, mas ao serem os consumidores

residenciais responsáveis da maior parte dos níveis máximos

invernais, apresenta-se o problema dos custos de medição

incrementais para um número tio grade de usuários.

Por outra parte, entre os usos quantitativamente mais

importantes da eletricidade residencial encontramos o

aquecimento de água, a calefacão de ambientes e a cocção de

alimentos. Isto significa que os altos consumos de energia

elétrica por casa não manifestam, necessariamente, um nível

de ingressos elevado. Isto deve ser levado em consideração

em caso de querer discriminar as tarifas residenciais por

nível de ingresos.

Os custos do sistema inciuea um forte elemento

aleatório, devido aos custos de geração. Admitindo que as

tarifas devem guardar alguma relação com os custos, de

maneira a provocar decisões "eficientes" quanto ao consumo

de energia, podemos perguntar-nos se os valores esperados

dos custos sào sinais razoáveis para os usuários, sendo tão

grande a dispersão. Provavelmente é preferível que alguns

usos da eletricidade recebam sinais tarifárias menos

estáveis no tempo, mas capazes de conter os consumos nos

períodos cie custos mais eievados. Eis outro problema

aberto,

Um aspecto do problema anterior é a disponibilidade

i
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de? energia excedentária nos períodos de elevada

hidraulicidade. A energia pode ser vendida a grandes

clientes locais ou, be», exportada à Argentina e,

conseqüentemente, a política tarifária deverá adequar-se à

Por último, é possível perguntar-se em quê medida a

eletrificação rural deve ser estimulada através das tarifas

e taxas de ligação. Ainda no caso de considerar socialmente

desejável o fato de prestar serviço elétrico a alguns

usuários rurais, é preciso considerar todas as opções

técnicas de fornecimento além de inter-ligação ao sistema.

ÀS tarifas e taxas de iigaçào têm um papei a desempenhar no

caso, de maneira a orientar aos usuários para a eleição de

fontes descentralizadas, quando forem mais apropiadas.

II.Z. Descrição institucional do setor energético e_ âfi sub-

setor elétrico

II.2.1 Introdução

Neste capítulo descreveremos as normas legais

referentes à criação e funcionamento das instituições

públicas do setor energético. Apresentaremos, também,

algumas apreciações sobre as reais reiaçoes institucionais

que se estabelecem entre eias.

E necessário realizar uma breve descrição histórica

da evolução institucional do setor, para compreender a
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situação presente de Maneira adequada. Para isso» nos

basearenos principalmente em ua trabalho de MIGUES {1987).

Á coaeços do presente século, a atividade do estado

começa a estender-se às áreas produtivas, especialmente de

serviços públicos.

Em 1912, cria-se, por Lei, a "Administración General

de ias Usinas Eiéctricas dei Estado", dependente do Poder

Executivo, e antecedente da atual "Administración de usinas

y Trasmisiones Eiéctricas" (UTE).

Esse organismo tinha como finalidade o fornecimento

público de energia elétrica em todo o território do país,

outorgando-se-lhe caráter de monopólio e autorização para

recuperar as concessões de fornecimento de eletricidade

outorgadas, previamente, a particulares.

Á Lei 14.694 de setembro de 1977 e o seu Decreto

regulamentar sistematiza a normativa vigente até essa data,

relativa ao serviço público de eletricidade concedido à

UTE. Wa prática, a UTE sempre conservou o monopólio de

fato, do fornecimento de eletricidade.

Em um processo semelhante, foi criada, pela Lei i.S3i,

a "Adroinistración ftacionaj de Combustibles, Alcohol y

Portland" t AN'CAP), com a finalidade principal de explorar e

administrar o monopólio do álcool e outros combustíveis

nacionais e de importar, destiiar e vender petróleo e seus
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derivados. Con relação à distribuição e venda, as

companhias multinacionais, instaladas no país, mantiveram

grande parte do mercado de derivados, situação que se

mantém na atualidade.

Por último, em 1974, o Estado interveio a denominada

"Companía del Gas y Dique Seco" de Montevidéu, cuja

principal atividade é a produção e distribuição de gás de

rua na cidade de Montevidéu, cuja importância no balanço

energético é muito secundária.

Desta forma, ficou, em poder do Estado, a totalidade

das empresas de serviço público do setor energético.

ÀS empresas industriais e comerciais do Estado, que

se criaram nas primeiras décadas do século, receberam

estatuto constitucional específico a partir da Constituição

de 1917. A Constituição de 1934 estabeleceu, em linhas

gerais, as normas vigentes na atualidade. Dentro desse

marco, a empresa elétrica UTE foi incluída dentro da

categoria de Ente Autônomo.

Mais adiante, neste capítulo, mencionaremos algumas

das normas relativas ao grau de autonomia que a UTE possui

na sua gestão econômica e financeira, como resultado das

normas constitucionais relativas aos Entes Autônomos.

Como resultado político dos efeitos do primeiro

choque petroleiro sobre o país, os problemas energéticos
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passaram a ser atendidos por um órgão específico do Poder

Executivo. Á Lei 14.218 de julho de 1974, cria o Ministério

da Indústria e Energia. Foran-lhe adjudicadas as funções do

anterior Ministério de Indústria e Comércio e asignada,

adicionalmente, utu» função específica no setor energético.

0 Decreto 574/974 que regulamenta a citada Lei, fixa

em linhas gerais, as prerrogativas do Ministério, que passa

a ocupar-se de todo o relativo à política das fontes de

energia e do desenvolvimento das mesmas.

A Lei 14.416 de 28 de agosto de 1975 estabelece os

recursos orçamentários ao programa denominado

"Administração da Política Energética" e cria a unidade

executora desse programa, a Direção Nacional de Energia

(DN"E), unidade dependente do Ministério de Indústria e

Energia. As funções encomendadas à DNE foram "a direção da

política nacional em matéria energética, tanto em relação

aos combustíveis quanto è energia elétrica, inclusive a

derivada da energia nuclear".

Finalmente o Decreto 831/976 aprova o Regulamento

Orgânico do Ministério da Indústria e Energia que

estabelece em detalhe as funções do Ministério na área

energética, entre elas, a de "coordenar e orientar a ação

das entidades que operam no setor energia".

Um ator importantíssimo na determinação das políticas

públicas do setor energético é a "Oficina de Pianeamiento y
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Presupuesto" (Secretaria de Planejamento e Orçamento) d*

Presidência da República (OPP). Foi criada pela

Constituição de 1966, como organismo diretamente dependente

da Presidência. A missão encomendada a este organismo foi

de assessorar o Poder Executivo na formulação dos Planos e

Programas de Desenvolvimento e em matéria orçamentária.

Por Decreto Constitucional 3/976 de 1376, sancionado

pelo regime militar que governava o país desde junho de

1373, foi criada a chamada Secretaria de Planejamento,

Coordenação e Difusão iSEPLÁCODI), em substituição da OPP

nas funções òe assessoramento ao Poder Executivo.

0 Decreto 346/977 estabeleceu os objetivos e funções

da SEPLACODI. Ela é definida como "... o órgão político

administrativo do Estado encarregado de formular os planos

e programas de desenvolvimento de caráter nacional, de

coordenar a execução das políticas específicas de cada

matéria, estabelecidas junto com cada Secretaria de

Estado ...". 0 citado Decreto estabelece, dentre outras, as

seguintes funções à SEPLÁCODI:

- Assistir ao Poder Executivo na formulação de

políticas e estratégias globais em cooperação com as

diferentes Secretarias o> Estado, coordenando sua

implementação.

- Assessorar o Poder Executivo na determinação das

políticas orçamentárias da Administração Pública toda,
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(inclusive as empresas industriais do Estado), e, nas

instâncias prévias à aprovação dos projetos de orçamento

nacional.

- Controlar o cumprimento dos planos e programas

orçamentários aprovados e a gestão das empresas públicas.

- Assessorar o Poder Executivo em matéria tarifária

das empresas públicas e no relativo à política de

investimentos das mesmas, no estabelecimento de prioridades

a respeito do conjunto dos projetos do setor público e suas

fontes de financiamento.

Ao finalizar o regime militar em março de 1985, a

SEPLACODI transformou-se novamente na "Oficina de

Pianeamiento y Presupuesto" (OPP). E possível afirmar que

tanto esta modificação de denominação quanto a precedent?

não alteraram as funções e estrutura do organismo.

Já temos descrevido brevemente o conjunto de normas

legais relativas às instituições públicas do setor. No

próximo capítulo referiremos exclusivamente à normativa

referida ao funcionamento da UTE.

II.2. 1 á normativa sobre a. gestão econômica £ financeira

Tanto as limitações jurídicas explícitas quanto a

prática política levaram aos Entes Autônomos, e, dentre
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eles, à UTE, a adotarem práticas de gestão econômica

diferentes das de uma empresa privada. As políticas

tarifárias, evidentemente, reproduzes essa peculiaridade.

No seu caráter de Ente Autônomo industrial do Estado,

a UTE está regida por um conjunto de normas de caráter

constitucional* incluídas nas seções XI, XII, XIII e XIV da

Constituição em vigor, a partir de 1967. Por outra parte,

existem disposições de caráter legal sobre as relações dos

Entes Autônomos com outros órgãos do Estado.

A UTE está regida por um Diretório de cinco membros

designados pelo Presidente da República, prévia vênia da

Câmara de Senadores, outorgada por três quintos dos

integrantes da Câmara. A prática política corrente tem sido

a de integrar os Diretórios com representantes políticos

dos partidos majoritários que, dificilmente se mantêm nos

seus cargos aiém do lapso de um período de governo a nívei

nacional.

De conformidade com o capítulo III da seção XIV da

Constituição, cinco meses antes do início de cada exercício

econômico anual, a UTE deve elevar ao Poder Executivo um

projeto de orçamento estabelecendo as despesas correntes,

investimentos e uma estimativa dos recursos a obter por

cada conceito.

0 Poder Executivo, com assessoramento da OPP, pode

realizar observações ao orçamento apresentado pela UTE,
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ficando o Poder Legislativo encarregado de resolver em caso

de não chegar a um acordo.

Adicionalmente, devido às normas constitucionais em

•ateria de orçamento do setor público, a gestão da UTE, bem

como a dos demais órgãos do Estado, está controlada pelo

"Tribunal de Cuentas" (Tribunal de Contas). 0 controle do

Tribunal refere-se a vários aspectos:

- determina as normas a regir na contabilidade e

administração financeira da UTE

- verifica a adequação formai dos orçamentos

apresentados anualmente pela UTE, às normas vigentes

- controla, em forma prévia, a iegalidade das

despesas e os pagamentos da UTE

- controla a rendição das contas a respeito da gestão

apresentada anualmente pela UTE.

A Constituição estabelece que, através de Lei

aprovada pelos três quintos do total dos integrantes das

duas Câmaras, o Poder Legislativo pode autorizar a

integral izaçao cie capitais privados aos Entes Autônomos,

dentre os juais está incluída a UTE. Até o presente nào

existiram contribuições a> capitai privado a nenhuma das

empresas.
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Ao resenhar, acima, as funções da OPP, determinadas

no Decreto 346/97? (referidos à então denominada

SEPLACODI), vimos as diversas funções desse organismo. De

conformidade com as normas legais e constitucionais, a

intervenção de OPP, como assessora do Poder Executivo

relaciona-se com a UTE através de vários aspectos:

- no desenho de políticas e estratégias globais da

empresa e no tocante à formulação e controle da execução do

orçamento

- na matéria tarifária da UTE

- no relativo à política de investimentos da UTE, no

estabelecimento de prioridades a conceder aos projetos da

empresa, dentro do conjunto de projetos do setor público,

para os efeitos da concessão de fontes de financiamento.

Finalmente, a Lei Nacional de Eletricidade, de

setembro de 1979, e o seu Decreto Regulamentar de junho de

1379, número 6958/79, que já mencionamos, estabelecem um

marco legal para as atividades específicas do setor

elétrico. £m um capítulo posterior, analisaremos em detalhe

os aspectos da Lei que se referem exclusivamente às tarifas

da eletricidade; no entanto, aqui nos referiremos às

disposições gerais a respeito do fornecimento público de

eletricidade.

De fato, podemos afirmar que a Lei Nacional e a sua
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regulamentação tivera» escassa influência na prática real

da gestão da UTE. Poré», resulta» importantes na medida em

que estabelecem explicitamente, a possibilidade de atuaçào

de agentes privados no setor elétrico.

A realidade do setor elétrico mostra a existência de

um monopólio de fato por parte da UTE, um desenvolvimento

muito fraco da autoprodução industrial íque como já dizemos

nào ultrapassa õfc do consumo industrial), e a ausência de

investidores privados interessados no setor. Apesar disso,

as normas ditadas previram, como veremos, a possibilidade

de outorgar concessões a empresas privadas para realizar a

totalidade ou algum dos processos técnicos que compõem o

serviço público da eletricidade.

0 Decreto 6.958 regulamenta as condições nas quais se

permite a auto-produção de energia elétrica e o serviço

público.

0 Poder Executivo fica autorizado, prévia consulta á

UTE, para outorgar concessões a entidades privadas para que

executem qualquer das etapas que contituem o serviço

público da eletricidade.

No caso em que a concessão inciua a distribuição de

eletricidade aos clientes finais, ela deve ter caráter

exclusivo numa área geográfica determinada. Se essa área

era anteriormente servida pela UTE, é preciso que ela

renuncie expressamente ao serviço.
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Na atualidade, a possibilidade de intervenção de

capitais privados no setor» é ainda problemática. Porém, o

discurso dos setores políticos majoritários inclui o tema

da privatização das empresas públicas* e é interessante

salientar que a normativa legal existente permite tanto a

possibilidade de concessões de partes do serviço a

particulares, quanto a participação de capitais privados

nos Entes Autônomos, exigindo, para tanto, maiorias

parlamentarias especiais.

A auto-produçao de energia é permitida em todos os

casos, sujeita a controles técnicos e administrativos

referentes à segurança e à poluição ambientai, nos casos em

que o auto-produtor seja ao mesmo tempo usuário do serviço

público de eletricidade, é necessária a aprovação técnica

do concessionário desse serviço. Por outra parte,

estabelece-se a obrigação de vender os excedentes de

energia por parte do auto-produtor sob pedido da UTE ou do

Poder Executivo tno caso do comprador ser um concessionário

privadoi. 0 preço de venda, salvo acordo das partes, deve

cobrir, no mínimo, o custo de produção.

II.2.3 Utya interpretação das relações institucionais

realmente estabelecidas

A descrição cias normas que envolvem as instituições

do setor energético pode ser realizada em forma objetiva.

Pelo contrário, seria extremamente difícil descrever as

relações reais que existem entre essas instituições, sem
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fazer algum tipo de apreciação subjetiva, nosso propósito é

recorrer a duas opiniões sobre o tesa, que nos parecem

partilháveis e que procedes de técnicos informados sobre a

situação vigente.

Consideraremos» es primeiro lugar, o capítulo de

análise institucional do trabalho (EDI, 1955; realizado

peia consultora Energy/Development International, associada

a Price Waterhouse. Este trabalho foi solicitado pela

Direção de Energia, mediante um empréstimo do Banco

Mundial.

Weie se analisam as relações realmente estabelecidas

entre as diferentes instituições públicas, no tocante ao

setor energético. Entre as afirmações que se reaiizam nos

interessa destacar as seguintes:

ai "A 5EFLACODI tem um papel predominante dentro do

Governo nas atividades do setor energético; suas opiniões

normalmente emerge» como decisões governamentais". Esse

papei estende-se à revisão e aprovação de projetos de

investimento, orçamentos operativos e políticas tarifárias.

b» ÁS atividades da Direção Nacional de Energia

limitam-se à "coieção cie dados em matéria energética, ...

as atividades de conservação no setor industriai... e

certas atividades reguladora. A DNE não reaiiza.

atualmente, planejamento energético".



45

c) "As regulamentações vigentes para determinar os

custos" refere-se aos custos relevantes na fixação das

tarifas do setor "somente se referem aos ingressos globais

necessários para cobrir os custos operativos, o serviço da

dívida e obter uma rentabilidade sobre os seus ativos

fixos. Essas regulamentações não se aplicam, na atualidade,

devido às altas tarifas que resultariam".

Outra opinião que consideramos interessante salientar

é aquela de um técnico da DKE que afirma iBERRO, 1383 i:

"Atualmente o Ministério da Indústria e Energia desempenha

um papel marginal no setor. E quem assume, a nível do

Executivo, as responsabilidades maiores, é a "Oficina de

Planeamiento", que se ocupa principalmente da revisão e

controle orçamentário das empresas e presta muito pouca

atenção ao planejamento a médio e longo prazo... Os Entes

Autônomos UTE e AKCAF são poderosos demais, crescidos

demais e não existem mecanismos de coordenação nem a nível

técnico, nem a nível político que sejam fundamentais para o

êxito de um planejamento do setor energia".

No mesmo trabalho afirma-se que "a Oficina de

Planeamiento" não desempenha a função que lhe corresponde

quanto aos iineamentos e projeções macro-económicas do

planejamento nacional, de onde deduzimos que a OPP tampouco

fornece- as empresas com um marco de políticas de longo

prazo referidas especificamente ao setor energético.
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II.2.4 Ás implicações sobre os temas tarifário»

Este breve panorama nos leva a faser algumas

hipóteses sobre o sistema de relações institucionais que

incide nos processos de fixação das tarifas.

Em primeiro lugar, é possível afirmar que a "Oficina

de Planeamiento y Presupuesto" tem um papel básico na

determinação das tarifas do setor energético, cuja fixação

surge de um processo de negociação da OPP com as empresas

respectivas*

Cabe presumir que as políticas destinadas à

consecução de objetivos de eficiência econômica global do

sistema energético, nâo sao um determinante importante na

fixação das tarifas do setor e, em particular, da energia

elétrica. Esta afirmação baseia-se na debilidade do

Ministério de Indústria e Energia no seu papel de

coordenação setorial e na constatação da ausência de

políticas setoriais surgidas da "Oficina de Fianeamiento".

Por outra parte, a UTE está sujeita aos controles e

restrições orçamentárias originadas no Poder Executivo e às

orientações em matéria de nível tarifário que surgem da

"Oficina de Fianeamiento y Presupuesto". Cabe supor que na

fixação do nível tarifário e do montante dos investimentos

das empresas públicas, a OPF procura, fundamentalmente,

manter o equilíbrio financeiro ao conjunto do setor

público.
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CAPITULO III

Â EVOLUÇÃO DAS TARIFAS £ £ â££ MARCO LEGAL

III. 1. A. evoiucào das tarifas no período. A. proposta de

baae marginalista da Hydro ftuébec International

III.1-1 Introdução

neste capítulo nos propoaos, em primeiro lugar,

descrever a evoiucào das tarifas de energia elétrica no

Uruguai» sea aprofundar* pelo momento, na anáiise dos

fatores que ievaraa a essa evolução, o que faremos nua

capítulo posterior.

Incluímos adicionai«ente uaa descrição breve de una

estrutura tarifária que a UTE adotou COMO objetivo e que

foi caracterizada COMO "de base marginalista", que nos

parece interessante dadas as suas repercussões sobre os

Montantes pagos à UTE pelos diferentes tipos de usuários.

ChaMareMos "tarifas" propriamente ditas aos

pagamentos requeridos pela UTE mensualroente aos clientes

como conseqüência do consumo de eletricidade. Chamaremos

"taxas" aos Montantes cobrados pela instalação áo serviço

elétrico a um cliente, ou bem por outros serviços

específicos que se prestam.-

Analisaremos brevemente o tema das taxas no item 1.5.
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Quanto às tarifas, elas contituiram, em média, «ais

de 903b das cobranças requeridas aos clientes e por tanto

lhes dedicaremos U M maior atenção. Consideraremos os

seguintes elementos salientes para descrever a sua evolução

histórica:

- as categorias tarifárias existentes, quer dizer, as

classificações dos usuários para efeitos da determinação

dos preços a ser cobrados pelo fornecimento

- os valores dos preços unitários cobrados pela

energia ativa

- os preços médios efetivamente pagos por cada

categoria, como resultado dos preços e dos montantes

efetivamente cobrados como média tnão teremos em

consideração o fato de que parte da energia consumida

jamais é paga como conseqüência de furtos).

Conviemos em chamar estrutura tarifária o conjunto de

categorias tarifárias diferentes, e de preços unitários

cobrados aos clientes, já seja por energia, potência ou

como cargas fixas.

Dedicaremos uma maior atenção ãs categoria»

tarifárias correspondentes a usuário? residenciais,

industriais e comerciais, pein importância quantitativa dos

consumos desses conjuntos de usuários, cuja soma é mais de

B0% da energia cobrada.



49

Além da descrição da estrutura tarifária existente,

incluiremos neste capítulo uma análise dos estudos técnicos

realizados na UTE para a formulação de una nova estrutura

tarifária. Esses estudos foram realizados em 1981 e 1982,

no marco de uma consultoria financiada pelo Banco Mundial e

encarregada à consultora canadense Hydro Quebec

International iHQI, 1982). 0 objetivo dos estudos foi

estabelecer uma proposta de estrutura tarifária baseada nos

custos marginais do sistema elétrico.

Á estrutura tarifária proposta então ique chamaremos

em diante "marginalista"), resulta importante mesmo quando,

até o presente, não tenha sido implementada de maneira

substancial. Efetivamente, até o presente é a única

proposta explícita e sistemática com relação às tarifas

elétricas no país. Além disso, as autoridades da UTE

expressaram o objetivo de adotar a estrutura propostat por

exemplo em várias Memórias Anuais da empresa, (UTE, 1931a,

1982b).

Estabeleceremos a seguinte ordem na exposição do

capítulo;

- começaremos pelo estudo da evolução das tarifas no

período 1973-1962

- a seguir, faremos uma descrição da estrutura

tarifária marginaiista, proposta como conclusão do trabalho

da consultora Hidro wueòec International, finalizado em
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1982

- finalmente decreveremos a evolução das tarifas após

1982, o que nos permitirá estudar o grau de coincidência

entre a política tarifária efetivamente adotada e as

recomendações da HQI.

Os dados de base sobre as tarifas procedem de

diversas publicações da empresa elétrica {UTE, 1973, 1982a,

1988a, 1988b).

Os dados numéricos que nos servirão de ilustração

aparecem em vários quadros e gráficas.

A (tabela III. 1) apresenta os preços médios em novos

pesos correntes, pagos pelos usuários de várias das

categorias tarifárias e pelo conjunto de todos os clientes

da UTE. Esses preços médios foram calculados como o

quociente entre os ingressos da UTE e a energia cobrada,

para cada categoria de clientes. Os preços médios da tabela

illl.l) não incluem o efeito dos impostos indiretos que, a

partir de 1973, se arrecadam juntamente com a tarifa, e

que, de fato, são indistinguiveis dela, do ponto de vista

do usuário.

Cabe pontuaiizar duas coisas com relação a esta

tabela. £m primeiro lugar, DOS cálculos de tarifa média foi

incluída exclusivamente a energia vendida a clientes

nacionais, não incluindo-se, portanto, nem os montantes
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arrecadados, new as energias vendidas no quadro da ligação

internacional COB a Argentina e o Brasil. Em segundo lugar,

deve esclarecer-se que no cálculo se inclui apenas a

energia vendida, sem considerar os roubos de energia por

parte dos clientes.

TABELA III.l

PREÇOS HEDI05 SEM INCLUIR IMPOSTOS INDIRETOS

CORRENTES/HWH i

ÍWão é considerada no cálculo a energia exportada)

1973

1974

1975

1976

1977

1975

1979

1980

1981

1982

1983

1984

I9S5

1986

1587

Residencial

2r>. 3

50.0

90.8

143.7

247.5

291.0

437.3

712.9

842.7

1035.5

1325.3

2959.2

4890.2

n ** * « •

Oííli . 0

I4335.í

Industriai

*» * *•
Li . O

37.3

60.1

94.0

142.7

199. 7

315.8

514.8

583.9

72Ô.4

1252.5

2044.9

3 61 õ . ó

6608.ü

í 0985 .è>

Comerciai

53.0

90.4

161.0

246.3

295.8

451.8

655.6

1032.8

1314.7

1604.1

2775.I

4452.7

7375.8

1292-Í.7

19991,0

TOTÀL

30.

51.

89.

139.

214.

279.

423.

691.

815,

1006.

1760.

284 7.

4306.

6673.

13991.

4

3

6

4

0

6

0

2

7

2

O

m

1

0
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A tabela (III.2) apresenta os valores das tarifas

médias anuais expressadas en dólares de dezembro de 1988,

incluindo os impostos indiretos arrecadados com a tarifa a

partir de 1973. cuja taxa foi mantida sempre em 10%.

TABELA III.2

PREÇOS MÉDIOS EM DÓLARES DE DEZEMBRO DE 1988 POR MWH

iINCLUI IMPOSTOS INDIRETOS EXCETO EM 1973)

{A TAXA DE IMPOSTOS E APROXIMADA A 105ii

Industrial Comerciai TOTAL

T 9 7 o

1974

1975

1976

1977

i978

1979

1980

1981

i982

1983

1984

1985

1 5 8 6

1 9 8 7

E e s i d e n c i a i

7 4 . 5 2

7 8 . 9 4

7 9 . 0 4

8 3 . 0 3

9 0 . 4 0

7 3 . 5 3

6 6 . 2 3

6 6 . 8 8

5 6 . 2 4

6 0 . 1 4

7 1 . 0 6

" 4 . 1 8

71.18

73. 54

0-» . i /

58.89

O2.OÍ

54 .31

52.12

50. 4ô

47 .83

47 .65

4u. oc>

42.31

48.76

51.26

f>2.64

54.53

55.42

104 .

142.

140.

142.

lve>.

114-

99.

95.

90.

93.

108.

111.

in i .

106.

100.

i»

73

15

31

04

17

29

68

o /

17

04

62

«u>

6õ

86

r i

ou

77

80

78

70

64

64

56

58

6o

71

69

7i

70

. J I

. 99

.90

.54

. 16

.65

.06

.04

. 38

.56

.55

. •» 1

. 9f>

.57

. 55

Para calcular os vaiores em dólares de dezembro de

158o. o- VHJores em novos pesos correntes passam-se a novos

pesos daqueia data, através do índice de Preços ao Consumo
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e depois se tranforaaa e» dólares através do tipo de câmbio

médio em vigor em dezembro de 1986.

À tabela (111.3 i apresenta os valores relativos das

tarifas médias anuais por categoria, coi relação ao valor

médio gerai para o ano respectivo.

TABELA II1.3

INDICES DOS PREÇOS HELIOS SETORIAIS COH RELAÇÃO AO PREÇO

HEDIO TOTAL

1973

1974

1975

1976

» i i

1978

1979

1980

1981

1983

1984

i960

1986

1987

Residencial Industriai Comerciai TOTAL

U . t»O

0.97

i .01

i .05

1.16

i .04

1.05

1.04

1.03

1.03

í .04

Í . 04

1.02

1.05

m m 04

1 ,K)L

U . f U

0. 73

0.67

0.67

0.67

0.71

0. 75

0. 74

0.72

0. 72

0.71

0. "2

0.75

0.76

0.79

1.76

i .80

1.77

1.58

1.62

1.55

1.49

1.61

i . 59

j . 5 8

1.56

1.55

i

1

1

1

•

i

1

1

1

1

1

1

I

. uu

. 00

.00

.00

. 00

.00

.00

.00

. 00

. 00

. 00

. 00

.00

1.49

1.43

1 .UU

1 . UW

MS tabeias iIIJ.4) a i111.6» apresentam os valores

cias tarifas «cargos por potência e energia e cargos fixos),
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em períodos de interesse, para algumas categorias

tarifárias, em dólares de dezembro de 1988. Para o cálculo

destes últimos valores emprega-se o procedimento já

descrevido de deflação e passages para dólares.

III.1.2 £ período 1973-1982

0 quadro das tarifas da UTE caracterizou-se, antes do

período que nos interessa, pela grande quantidade de

categorias de usuários com regimes tarifários diferentes.

Em 1969 simplificou-se o sistema anterior ao definir-se

nove categorias que subsistiram até 1982.

III.1.2.1 ÀS tarifas em 1973

Considerando o conjunto de tarifas que vigorou entre

julho e dezembro de 1973, aprecia-se a existência de nove

categorias tarifárias, segundo a condição do usuário e o

destino a dar à energia elétrica consumida.

Os valores das tarifas, em dólares de dezembro de

1985, para algumas das categorias mais importantes aparecem

na tabela iIII.4). Em quase todas as categorias eram

cobradas taxas por conceito de energia consumida,

valorizada a preços diferentes segundo os níveis de

consumo. Cobrava-se, adicionalmente, um montante chamado

"taxa fixa" dos clientes, que, constitui uma taxa paga

mensalmente e que varia de maneira discreta com a energia

consumida, ou seja em forma cie "degraus". Essa taxa fixa

aparece neste trabalho expressada em dólares por mês e por

usuário.
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TABELA III.4

TAXAS POR ENERGIA E TAXAS FIXAS PERÍODO JULHÜ-DEZEMBRO 1973

Taxas DOI

Consuno

•ensal

(kWh)

USUÁRIOS

< 21

21 a 50

> 50

USUÁRIOS

* energia

Trecho de

consuno

í kWh)

RESIDENCIAIS

1 a 20

1 a 50

1 a 200

201 a 500

> 500

INDUSTRIAIS

1 a 10000

10001 a í

50000 a

> 100000

USUÁRIOS

todos

50000

100000

COMERCIAIS

Taxa

•ils UiS/kWh

19.13

40.53

48.86

59.85

72.72

51.32

41.49

35.60

32.38

92.42

Taxa fixa

Consuao

•ensal

(kWh)

< 51

51 a 200

201 a 500

> 500

0 a 100

101 a 200

201 a 500

501 a 1000

1001 a 5000

5001 a 10000

10001 a 50000

50001 a 100000

> 100001

v 51

51 a 100

101 a 200

201 a 500

50í a 5 000

> 1005

Taxa

•ensal

(ü$S>

0.00

0.47

1.04

2.92

4.13

7.46

10.26

15.85

32.69

70.02

140.01

186.70

280.04

2.25

3.43

4.58

9.03

45. 74



TABELA III.5

TAXAS POR ENERGIA E TAXAS FIXAS

PERÍODO JULHO-DEZEHBRO 1962

Taxas por energia

ConSUMO Trecho de

•ensal consuao

i kWhi i kWh;

USUÁRIOS RESIDEKCIAIS

I a 50 i a 50

> 50 i a 200

202 a 500

* 500

USUÁRIOS INDUSTRIAIS

1 a 10000

10002 a 50000

> 50000

USUÁRIOS COMERCIAIS

todos

Taxa fixa

Taxa Consuao Taxa

tils USS/kKh «ensal mensal

<kWh > (US5 i

23.32

43.91

52 .00

©0.04

44.72

33.44

28.13

<> oi

51 a 200

202 a 500

> 500

2 a 200

202 a 500

502 a 2000

1001 a 5000

0.

0.

0.

2.

7.

10.

22.

46.

18

55

90

15

21

72

22

32

5001 a 50000 110.06

50001 a 100000 283.38

^ 52

51 a 200

202 a 500

501 a 1000

' 1001

1 .9 J

3.68

7.30

17.58

35.96
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TABELA III.6

TAXAS POR ENERGIA E TAXAS FIXAS

PERÍODO JULHO-DEZEMBRO 1968

Taxas por energia Taxa fixa

Consumo Trecho de

•ensai consimo

(kWh i ( kWh i

USUÁRIOS RESIDENCIAIS

1 a 50

51 a 200

201 a 1000

/ 1000

USUÁRIOS INDUSTRIAIS

1 a 10000

100G1 a 50000

* 50000

USUÁRIOS COMERCIAIS

1 a 1000

> 1000

Taxa

nils USS/kfíh

33.82

55.83

75.00

84.21

60.26

49.83

42.25

66.18

85.09

Consumo

ftensal

í kWh;

< 51

51 a 200

201 a 500

* 500

< 500

501 a 5000

> 5001

rocios

Taxa

•ensai

(U$5i

0.78

1.48

1.48

1.48

5.51

5.51

39.12

5.51

Existiam três grandes categorias arifárias para

usuários residenciais, industriais e comerciais, que

abrangiam a maior parte dos consumos.

Cinco das restantes categorias? tarifárias eram

aplicadas a conjuntos específicos de usuários e consumos;
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- as indústrias caracterizadas como eletroquímicas e

termoelétricas, que gozavam de uma tarifa menor que a do

resto dos usuários industriais

- a empresa municipal de transportes, que utilizava

veículos de tração elétrica

- os consumos de iluminação pública, que eram

cobrados segundo a potência instalada, de maneira diferente

a todos os demais

- a empresa pública de águas correntes, 05E, cujos

consumos áestinavam-se ao bombeio de água para o

fornecimento público

- os estabelecimentos de ensino, jornais e imprensas

onde se editam estes, estações de rádio e televisão,

teatros e cinemas, todos eles incluídos na chamada "tarifa

especial".

0 conjunto destas cinco categorias anteriores

constitui apenas 9* do consumo de energia ativa em 1981.

Por último existiam duas tarifas a serem aplicadas

respectivamente à energia reativa e aos consumos efetuados

em transgressão das regulamentações da UTE, no caso de

detectar-se H irregularidade. Em 1951 arrecadou-se por elas

menos cie 3% cio total de ingresos tarifários.
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Consideremos agora as tarifas residencial) comercial

e industrial:

As tarifas médias comerciais resultavam muito

superiores às residenciais e industriais» no ano de 1873,

como se aprecia na tabela (XII.3).

A tarifa residencial contava com cargos por energia

crescentes quando os consumos superavam os 50 kWH ao mês.

Existiam preços especiais para os consumos mais baixos,

inferiores a 20 kWH e entre 21 e 50 kWH. Estes últimos

obedeciam à intenção àe subsidiar consumos baixos, que se

consideravam associados a clientes residenciais de baixo

poder adquisitivo.

A tarifa industriai, pelo contrário, apresentava

cargos por energia decrescentes com o aumento do consumo.

E interessante comparar os valores das tarifas

eletroquímica e termoeietrica, de transporte e de bombeio,

com a tarifa industrial. As três primeiras estavam abaixo

da industriai, sendo especialmente de destaque a diferença

na eietroquímica e termoelétrica, cujo cargo por energia

era da ordem da metade da tarifa industriai.

A tarifa comerciai, se bem constava de um único cargo

por energia, apresentava valores médios efetivamente pagos

que resuitavam decrescentes ao aumentar a energia

consumida, peio efeito cia queda relativa do peso dos cargos

fixos.
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III.1.2.2 À evolução até 1S82

Em primeiro lugar constata-se a persistência* em todo

o perioáo, das categorias tarifárias existentes ei 1373.

Como já se viu, a tabela iIII.2i apresenta a evoiuçào

dos valores da tarifa efetivamente paga em média, inclusive

impostos indiretos. üs valores expressam-se em moeda

constante, quer dizer, em dólares de dezembro de 1955.

0 setor residencial evidencia um aumento paulatino e

sustentado da tarifa até 1577, ique leva de 74 milésimos de

dólar por kWH em 1973 a 90 em 1977), seguido de uma queda

que chega até os anos 1951 e 1932 em que o nível estava

próximo aos 60 milésimos. Além disso, desaparece, no

período, o cargo diferenciai para consumos menores de

20 kWH.

Para o setor industriai apreciam-se valores estáveis

até 1980, próximos a 50 milésimos e depois uma queda até

níveis de 40 milésimos para 1931 e 1952.

A tarifa comerciai evidencia uma queda brusca em 1977

de 140 para iíO milésimos e depois uma queda leve atingindo

um mínimo em 90 milésimos em 1951.

Vemos que existe uma evoiuçào paraieia nas três

categorias principais, que determina obviamente um

comportamento semelhante da tarifa média total. Esta



OI

mantém-se relativamente estável et 80 milésimos até 1577 e

cai para 1981 » 1982.

Ea capítulos posteriores» tentaremos explicar as

causas deste comportamento das tarifas médias por categoria

e da Média geral, procurando as forças que o determinara».

Peio momento, e como nos havíamos proposto ao iniciar este

capitulo, nos limitamos à descrição.

À tabela illl.õi apresenta os valores das tarifas

para tr<*s das nove categorias que continuavam existindo no

período juiho-dezeabro de 1562.

III.1.3 â proposta tarifária q> base marginaiista da Hydro

wuébec International

Entre 1981 e I5S2 a UTE contrata, coa o apoio do

Banco Mundial, a Hydro wuébec International de Canadá, com

a finalidade de estudar o assunto gerai das tarifas. Os

resultados mais relevantes do estudo entào empreendido e da

descrição da estrutura tarifária proposta como

conseqüência, aparecem no trabalho "Estrutura tarifária

baseada em custos marginais - Caso uruguaio", apresentado

por peritos da UTE no IV Seminário Latino-americano e óo

Caribe sobre Tarifas de Energia Elétrica íMGNCHEK, í&ôôi.

0 objetivo dessa consultoria foi caracterizado no

trabalho referido, como "...uma revisão a fundo do sistema

tarifário, à luz da necessidade de sua racionalização e
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contar COB OS ingressos requeridos para poder, nâo apenas

cobrir as despesas de exploração, M S alcançar um nível de

rentabilidade, coapatível COB OS coaprosissos e COB a

expansão do sisteaa de energia elétrica".

As autoridades da UTE dec1araras COB relação ao «esmo

assunto que os trabalhos da consultora eras "conduzentes a

definir uma nova estrutura tarifária para os serviços que

presta a Entidade, na base de custos marginais", COBO surge

da nemória Anual da UTE de 1981.

À assistência técnica realizada ou financiada pelos

bancos internacionais de desenvolvimento iBIü, DIRDÍ tea

por objetivo dar às eapresas que recebes assistência

financeira dos bancos, certa previsibilidade e coerência

nas suas atividades de pianificação e gestào econômica,

visando à obtenção de usa rentabilidade razoável para os

projetos financiados.

Na sua formulação teórica, peio menos, essa

assistência enfatiza A necessidade de que as empresas do

setor energético incorporem, no seu planejamento ,

elementos de coordenação e integração a respeito do resto

do sistema energético.

Mesmo a risco de incorrer em simplificações

excessivas, podemos afirmar que a origem dessas propostas

teóricas pode estar no campo da teoria micro-económica

neoclássica, da "economia do bem-estar" iwelfare
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economics), e da disciplina econômica de avaliação social

de projetos. À via de exemplo poderiamos referir-nos a

alguns trabalhos, dentro de una extensa bibliografia sobre

o assunto: BüITEUX US56j, MUNASINGHE (1983), MUNA5INGHE e

WARFORD (1982», ALBOUV (1382).

Como já indicamos ao definir os objetivos deste

trabalho, nâo analisaremos os princípios teóricos que

sustentam a normativa tarifária de base marginalista nem a

metodologia que se empregou na UTE para o cálculo dos

custos marginais. Também nâo nos deteremos na análise do

grau de adequação dos mesmos à situação do sistema

energético uruguaio. Nos limitaremos apenas a assinalar as

características mais notáveis da estrutura de custos

marginais achada e da proposta tarifária que se deriva

deles.

Não havendo referência em contrário, nos itens

seguintes descreveremos a proposta tarifária marginaiista

sintetizada no trabalho "Estrutura tarifária baseada em

custos marginais", íMONCHEK, 1986) que já mencionamos.

III.i.3.1 á estrutura dos custos marginais

i"»s custos marginais apresentados são os do ano de

1990, tai como íoram calculados em 1986. Provavelmente os

cáicuios mais atualizados apresentem algumas diferenças de

importância especialmente nos custos de geração. 0

procedimento de cálculo destes últimos variou, como



conseqüência do aperieiçoanento dos modelos computarizados

existentes.

Resenharemos alguna aspectos das hipóteses econômicas

empregadas:

- Trata-se de calcular os custos marginais a longo

prazo, quer dizer, na hipótese de que é possf.vel alterar o

equipamento da UTE, de acordo com os planos de investimento

previstos.

- Para o cálculo dos custos nào foram valorizados os

insumos nos seus preços de mercado para a UTE, mas foram

utilizados certos preços de conta, sobre cuja determinação

em geral não faremos nenhuma anáiise aqui.

Os custos de combustível empregados foram os preços

internacionais em janeiro de 1386.

- üs custos variáveis de geração, surgiram de fazer

uma média entre os valores obtidos para as diferentes

situações hidroiógicas registradas historicamente. Desta

maneira tentou-se estimar os vaiores esperados destes

custos, que como descrevemos num capítulo anterior são

aleatórios, devido à variabiiidade das vazões das bacias em

que estavam as centrais.

- Aos insumos de capitai se lhes tiraram os impostos

e taxas diretos.



- Devicio ao excesso relativo de potência disponível

em centrais de geração hidráulica con relação às potências

máximas previstas, no médio prazo atribuiu-se o custo

marginal da capacidade de geração à energia, sendo nulo o

custo atribuído à potência.

Quando aos resultados, apreciasse na tabela iIII.7 i

que o custo marginal variável de geração em bornes de

máquina, é praticamente constante ao longo do dia. Pelo

contrário, a estacionaiidade da demanda e das contribuições

de água nas centrais hidráulicas, estab * «ce uma variação

notável entre os custos dos diversos mes

TABELA II1.7

CUSTO MARGINAL VARIÁVEL

imilésimos de U$/kWH;

jan fev »ar abr mai jun jui ago set out nov dez

hora 2 32 31 36 32 30 31 21 22 16 16 23 2o

hora 20 33 31 39 34 33 35 23 24 16 16 24 26

übtiveram-se valores para o custo marginal de

capacidade anualizado, devido a investimentos em

transmissão e distribuição, podendo ser atribuído a uma

procura de potência coincidente com a carga máxima. Estes

valores diferem segundo a demanda incrementai se der no

interior do país ou na capitai, dadas as peculiaridades do

sistema. Os vaiores obtidos, tomando a demanda ao nívei de

baixa tensão (220 V) §âo de 76 Ui/kW para biontevidéu e 20J

Ui/kW para o interior. Estes sãof evidentemente, vaiores
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médios e cada ponto da rede terá um valor exato que

diferirá dos anteriores.

A partir dos custos anteriores, e de um critério de

apropriação dos mesmos às diferentes horas do ano, é

possível assignar custos marginais de energia e de potência

a cada una das horas do ano, segundo a demanda marginai se

produza no interior do país ou em Montevidéu.

Adicionalmente, através de formulação de hipóteses

com relação às curvas de carga das diferentes categorias de

usuários, {hipóteses que não discutiremos aqui em

pormenori, foi possível determinar, de maneira aproximada,

os montantes que deveria pagar cada categoria se toda a

energia se cobrasse no seu preço marginal.

III.i.3.2 á estrutura tarifária proposta

Uma vez determinados os custos marginais de maneira

exaustiva, aparece o problema da determinação das tarifas a

serem aplicadas.

A consultora HQI estabeleceu as características

gerais de um novo sistema tarifário, cuja intenção é

conseguir que os montantes pagos pelos usuários "reflitam"

os custos marginais que provocam seus consumos.

A premissa assumida é que os custos marginais de

produção da eletricidade, avaliados os insumos a preços de
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conta, representas o sinal tarifário «ais apropriado para

induzir nos usuários decisões economicamente racionais com

relação ao emprego da energia elétrica.

Reconhece-se a existência de "distorções"> tanto nos

preços dos produtos energéticos que estão em concorrência

con a eletricidade por segmentos do mercado, como dos bens

compiementares da eletricidade» cujo caso mais evidente é o

dos equipamentos de uso.

À existência dessas "distorções" teoricamente deveria

levar a nâo aplicar estritamente os custos marginais como

base das tarifas, mas a efetuar modificações

compensatórias. Porém, no estudo se reconhece a

impossibilidade prática de calcular essas compensações,

afirmando-se que, ainda sem elas, os custos marginais são

uma referência apropriada para a fixação das tarifas.

Por outro lado, trata-se de encontrar um compromisso

entre o objetivo de cobrar a cada usuário o custo marginai

e os custos de medição que isso implica.

Finalmente existe o problema fundamentalíssimo das

restrições orçamentárias da empresa elétrica. Esta

restrição surge canto dos imperativos concretos da política

fiscal do governo, como das normas iegais que estipulam

rentabilidade» pré-fixadas- para UTE. Nesse sentido o

trabalho que resenhamos nâo estabelece os critérios

considerados apropriados para ter em conta esta restrição.
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Como resultado de todos os imperativos anteriores a

K4I propôs o estabelecimento de uma estrutura tarifária que

consta de cinco categorias principais:

- Á categoria Residencial» aplica-se aos usuários

residenciais cujo consumo mensual médio não excede os

5.000 kWK e tem duas modalidades: Simples e Opcional

Horária. A tarifa Residencial Simples aplica-se em

principio a todos os consumidores incluídos na definição

anterior e consta de um cargo fixo e três trechos de cargos

por energia, aplicáveis a diversos segmentos de energia

consumida: i a 50 kWK, 51 a 1000 e superior a 1000 kWK.

Os dois últimos trechos são diferentes segundo a

estação, propondo-se um valor mais elevado na chamada

"estação seca", de outubro a abril.

Á tarifa Residencial Opcional Horária aplica-se aos

assinantes que a pedirem e precisa da instalação de

aparelhos de medição especiais. Diferencia-se da tarifa

Residencial simples em que se cobra a energia a preços

direrentes segundo seja o consumo: entre ai 7 e as 24 horas

ou no período restante de cada dia.

- ÁS tarifas Geral Siropies e Gerai Opcionai Horária

aplicam-se aos usuários não residenciais e cujos consumos

não excederem os 5000 kWH mensais como média. Sua estrutura

é em tudo semelhante às anteriores, embora os vaiores a

serem cobrados difiram.



- À tarifa de Grandes Consumidores é aplicada a todos

os clientes que superes, como nédia, os 5000 kWh de consumo

mensal. Esta tarifa consta de um cargo fixo, UB cargo

segundo a potência máxima tomada pelo usuário e cargos por

energia. Os cargos por energia variam segundo a estação do

ano e a hora do dia, e para cada período são únicos,

qualquer que seja a quantidade consumida.

De maneira coerente com as tarifas anteriores,

mantém-se, tanto a diferenciação entre estação seca

(outubro - abril} e estação úmida, quanto a diferenciação

horária entre o período de 7 a 24 horas e o restante.

- À tarifa de Iluminação Pública, cujos consumos de

energia na realidade não são medidos, estabelece-se em

função da potência instalada, com vaiores diferentes

segundo a estação.

Propõe-se, ademais, uma modificação na faturação da

energia reativa, de maneira que se cobre apenas a consumida

no período de 7 a 24 horas.

Embora o trabalho que tomamos como referência

(MGNCHEK, 1956) não apresenta os valores de rodos os cargos

que compõem as diferentes tarifas, presume-se que o seu

vaior surge de igualar cada um deles ao respectivo custo

marginal médio da energia ou potência cobrada mediante esse

cargo. Wão são explicitados os procedimentos para caicuiar

os afastamentos das tarifas com reiação aos custos
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marginais para ter em conta as distorsòes «ais salientes

nos preços dos restantes energéticos, e as restrições

orçamentárias da empresa.

III.1.3.3 £s efeitos da estrutura proposta sobre a.

arrecadação global por categoria

ÜD dos resultados procurados pela HQI foi determinar

os afastamentos dos ingressos cobrados com a estrutura

tarifária em vigor, com relação aos que resultariam de

implantar a estrutura marginalista.

Â tabela ilII.Si, extraída literalmente do trabalho

de MOKCHEK (1986) é por tanto expressada em dólares

correntes, resulta ilustrativa a este respeito. Nela se

apresentam os valores do preço médio efetivamente cobrado

às diversas categorias de usuários no ano de 1931 e os

preços médios que teriam sido cobrados se se houvesse

adotado a estrutura tarifária proposta, com níveis de

tarifas iguais aos custos marginais. Supôs-se que os

montantes consumidos se mantêm constantes.

Adicionalmente apresentam-se os xngresos globais da

empresa por categoria tarifária.

Uma primeira constatação é que os recursos totais

obtidos em 2 961 ao aplicar.a tarifa proposta, (baseada na

iguaiação cios preços aos respectivos custos marginais),

alcançam quase exatamente a cobrir o montante total
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arrecadado pela tarifa existente. Isto se aprecia na tabela

(III.8). Fores, nào se pode afiraar que esta situação,

válida para aquele ano, seja válida taabê* no presente.

TABELA II1.8

COMPARAÇÃO DOS IKGRESOS FOR EKERGIA, COM AS TARIFAS

EXISTENTES E PROPOSTAS, PARA AS VENDAS DO ANO 1381

- INGRESSOS EH MILHÕES DE DÓLARES DE i981

- PREÇOS MÉDIOS EM MILÉSIMOS DE DÓLAR DE I98í FOR XWfí

Categoria

existente

Tarifa existente

Preço Ingressos

médio totaies

lGEõ UiS

lariza proposta

Preço ingressos

médio totaies

lOEõ UiS

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL SOCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

TRAÇÃO

ELETROQÜIMICM

ESPECIAIS

BOMBEIO

ILUMINAÇÃO PUBLIC*

PUNITIVA

REATIVA

TOTAL

72.4

76.2

lio.»

56. í

40. i

50.5

44.2

35.1

96.2

258.4

-

90.1

0.6

53.9

57.9

G. 7

0.9

1. í

2.5

O.6

0.1

5.4

220.0

oi . 1

133

75.2

70.4

59.2

52.5

72.6

ÔO.ê

69.5

100.9

1.0

34.1

70.2

1.1

1.5

i.õ

4.3

4.9

5.4

225.1
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Se analisamos a situação dos usuários das mais

importantes categorias existentes, aprecia»-se diferenças

substanciais entre as tarifas médias cobradas efetivamente

em 1361 e os montantes médios que teriam pago os usuários

por kWH, no caso de aplicar-se a nova tarifa proposta.

Â tarifa efetivamente cobrada aos usuários comerciais

situou-se muito por cima dos valores que se teriam pago

peia nova tarifa, como usuários da categoria Gerai.

Contrariamente as demais categorias existentes em

1551 pagaram realmente somas inferiores às que reaver iam

pago com a tarifa proposta correspondente. Não se

pormenorizam no trabalho as hipóteses com relação ao

emprego das tarifas opcionais por parte dos usuários em

situação de optar por elas.

Estes afastamentos são considerados no estudo de

MüKCKEK ílSôô; como "subsídios cruzados".

Poderíamos pressumir então, baseados no trabalho que

analisamos, e em outras afirmações públicas da empresa

elétrica, que a política tarifária a partir de 1962

apontaria â eliminação gradativa dos chamados subsídios

cruzados iafastamentos das tarifas a respeito dos custos

marginais). No item seguinte desre capítulo nos ocuparemos

de pesquisar em que- medida verificou-se, na realidade-, essn

política e, mais em gerai, se foi adotada a estrutura

tarifária proposta.
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III.1.4 à evolução das tarifas depois dj; 1962

Vejamos, em primeiro lugar, a evolução dos preços

médios pagos pelas três principais categorias, entre 1962 e

1988, na tabela \III.2>.

0 nível médio da tarifa efetivamente paga pelos

usuários residenciais eleva-se de 55 milésimos de dólar em

1981 até valores superiores a 70 no resto do período.

O nível do preço médio efetivamente cobrado à

indústria ascende de 40 milésimos por kWH até valores

superiores a 50.

O nível do preço médio efetivamente pago na tarifa

comercial, apresenta uma evolução algo diferente das duas

anteriores. Aumenta até 1984 e cai um pouco nos anos

seguintes, o que provoca uma pequena queda do quociente

entre seu valor e o da tarifa média, apreciável na tabela

iIII.3), entre 1983 e 1988.

Nos três casos observa-se que o aumento mais

importante acontece entre 1982 e 1983.

Um dado adiciona] que reiteramos aqui, é que, a

partir de 1983, a UTE começou a reter a importância dos

impostos indiretos arrecadados com a tarifa, cuja taxa

única foi de 105*. Dessa maneira, em 1933, o vaior médio

recebido peia UTE por cada kWH vendido subiu adicionalmente

por esta razão.



Ao analisar as tarifas em vigor no período julho-

dezembro de 1986» apresentadas parcialmente na tabela

(III.6), aprecia-se, em primeiro lugar, a queda no número

de categorias tarifárias para a energia ativa faturada

normalmente, que passam de sete a quatro.

A tarifa residencial manteve cargos por energia

crescentes com o consumo. Eliminou-se a consideração

especial aos usuários cujos consumos nào superavam os

50 k*K ao mês. Efetivamente, todos os usuários residenciais

passara» a pagar o mesmo preço pelos primeiros 50 kWh

consumidos.

A tarifa industrial continua apresentando cargos por

energia decrescentes ao aumentar o consumo. A categoria de

usuários eletroquímicos e termoelétricos desaparece em

dezembro de 1984, depois de um ajuste progressivo da tarifa

correspondente, que levou à sua nivelação com a tarifa

industrial geral.

As categorias aplicáveis aos consumos do transporte

urbano e de bombeio de água para o serviço público, se

incorporam à tarifa industrial a partir de abril de 1965.

Os consumos da iluminação pública continuam sendo

faturados através %» um cargo único atribuído à potência. 0

preço unitário cobrado manifesta um aumento desde 1962 até

o fim do período considerado.
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A tabela (III.9Í, da «essa procedência que a (III.8)

e também exprimida ea dólares correntes* Mostra os

afastamentos entre as tarifas médias pagas realmente em

1986 e as que surgiria» da aplicação da tarifa marginaiista

proposta. Continua» verificando-se os chamados "subsídios

cruzados" com relação aos valores de tarifas marginai istas,

co» o «esmo sentido que em 1361.

TABELA III.9

COMPARAÇÃO DOS PREÇOS MÉDIOS RECEBIDOS COM AS TARIFAS

EXISTENTES E PROPOSTAS PARA AS VENDAS DO AKO 1956.

PREÇOS MÉDIOS EH CENTAVOS DE DÓLAR DE í 956 FOR KWH

Vaiores médios do kWh

milésimos de USS/kWh

Categoria

existente

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

ESPECIAIS

i a i

Tarifa

existente

63.4

92. í

47

1 O 1

Tarifa

proposta

76.0

61 .0

52.0

õô .0

i a i / i b >

0.53

i .51

0. 90

0. 91

aparece em 19S6 uma nova categoria tarifária, pela

quai podem optar os usuários cujo consumo exceda dos

100.000 kWh anuais, H tarifa cie Grandes Consumidores. Neip.

faturam-se aos clientes uma pequena carga fixa, uma carga
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por ktí de potência «áxima mensal e três cargos diferentes

pelo consumo de energia, segundo a hora do dia em que se

consumir. As Magnitudes desses cargos sào aproximadamente

iguais aos custos marginais nos respectivos períodos: 18 a

22 horas, 0 a 7 horas, e finalmente o resto do dia.

Em 1988 a energia consuaida nesta categoria era pouco

inferior a 1.53i do total dos conSUBOs do pais.

Verifica-se es várias categorias, usa queda dos

pontos de descontinuidade na chamada carga fixa, o que

produz uma conseguinte simplificação da curva de preço

médio em função de consuao em kWH.

III.l.õ &s_ taxas

Á tabela {III.10i apresenta os valores dos ingressos

derivados das diversas taxas cobradas pela UTE aos

usuários.

Temos discriminado nessa tabela dois conjuntos de

taxas:

- ai ÀS que são cobradas como contrapartida de

diversos serviços que se prestam esporadicamente aos

usuários pré-existentes, lais como reclamações por

desperíeitos, reabilitações de serviços suspendidos, assim

como multas e sanções. Os vaiores pagos por estes conceitos

aparecem na coluna l da tabela. Ha realidade, uma parte

destas taxas não apresenta nenhuma diferença conceituai com

os cargos fixos da tarifa, até o ponto de pagar-se
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mensalmente COB una quota fixa. Por comodidade seguimos

aqui essa diferenciação, de acordo COD a apresentação dos

dados nos Balanços da UTE.

- b) As que são cobradas como contrapartida das obras

que executa a UTE ao ampliar a rede elétrica para ligar um

novo usuário, que pode ser de grande magnitude no CÉTSO de

usuários rurais afastados da rede pré-existente. Os valores

arrecadados aparecem na coluna 3 da tabela.

TABELA III. 10

IKGRESSOS POR TAXAS E

VALORES EM MILHÕES DE

Ano

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

12)

Ingressos por

taxas exceto

ligações

(10E6 U$S)

10.72519

4.640407

10.07840

10.79734

10.90127

11.57435

13.23280

13.80960

4.721140

2.695415

2.600520

ORÇAMENTOS

DÓLARES DE

(3)

Ingressos

por

ligações

(iOEô U»S)

9.766107

4.984991

16.56327

13.47562

17.24098

17.44073

14.04326

9.024099

6.478336

o . ua 143i

4. 755447

DE LIGAÇÃO

DEZEMBRO DE 1988

(4)

Taxa média

mensal

por usuário

já ligado

13.73577

5.871443

12.53693

13.22273

13.03991

13.60398

15.34134

15.58794

5.167589

2.855409

2.630948

(5 i

Taxa média

paga por

ligação

927.0417

524.0188

1221.300

1062.997

867.8408

1177.383

1194.967

386.3386

233.9594

190.9436

182.7922
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Quanto às taxas do grupo a), a importância dos

montantes arrecadados cresceu até 1984 e decresceu

bruscamente depois» devido à grande queda dos preços

unitários cobrados, pela eliminação de alguma das taxas

cobradas anteriormente. Isto se aprecia na coluna 4 de

montantes anuais médios pagos por usuário.

Seguir a evolução dos ingressos arrecadados pelas

taxas do grupo bi é um pouco mais complicado, porque

existem dois elementos que explicam a sua evolução: a

quantidade de novos usuários ligados cada ano e o valor

médio pago por usuário.

Depois de 1983 apresenta-se uma grande queda do valor

médio pago pelos usuários, que podemos atribuir a una queda

dos preços unitários cobrados, já que não existe razão para.

pensar que a composição dos novos usuários haja variado

substancialmente, modificando a natureza das obras exigidas

para a sua conexão. 0 valor pago como média por novas

conexões apresenta-se na coluna 5 da tabela till.10).

III.1.6 Resumo da evolução descrevida

Podemos resumir brevemente os rasgos mais importantes

da ionga descrição que nos foi necessário fazer.

Quanto ao nível dos valores cobrados efetivamente aos

clientes por kWh faturado, constatamos uma queda paulatina

entre 1978 e 19S1, e uma recuperação rápida entre 1982 e
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1983. Obviamente estamos nos referindo a valores em noeda

constante.

Os valores relativos das tarifas das diferentes

categorias mantiveram-se aproximadamente constantes no

tempo, embora aprecie-se uma pequena alta das tarifas

industriais e uma queda relativa das comerciais. Em todo o

período as tarifas industriais estiveram abaixo da média,

as comerciais acima e as residenciais coincidiram com o

valor médio.

A partir de 1982, procedeu-se a eliminar as

categorias aplicadas a ramos produtivos específicos.

Introduziu-se, pelo contrário, uma categoria de Grandes

Consumidores, que não atraiu ainda uma parte importante

dos clientes potenciais.

Em teoria, a partir de 1932, a UTE sustenta uma

racionalidade explícita na determinação da estrutura

tarifária, que se caracteriza como "tarifa baseada em

custos marginais". Porém, os passos dados para levar à

prática a estrutura proposta forma muito cautos.

Mesmo assim, apreciam-se algumas mudanças na

estrutura das tarifas, que parecem estar dirigidas a

aproximar a estrutura tarifária real à proposta:

- a eliminação das tarifas. Eletxoquímica e

Termoelétrica, de Bombeio e de Transporte, que constituíam
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categorias tarifárias derivadas da natureza dos usuários e

não de sua modalidade de consuao de eletricidade

- a introdução da categoria Grandes Consumidores, a

partir de julho de 1986, nos mesmos termos em que aparece

na estrutura proposta

- a fraca tendência para fazer converger os valores

das tarifas comercial e industrial io que se evidencia

especialmente na tabela (III. 2; de tarifas médias pagas), d

maneira a unificá-las no longo prazo, constituindo a tarifa

chamada Geral na estrutura proposta.

híão foi enunciado um modelo teórico explícito a

respeito da obtenção dos afastamentos ótimos a serem

introduzidos nas tarifas a custo marginal, para considerar

tanto a restrição de financiamento da empresa, quanto

outras diferenças entre a situação real e as hipóteses

requeridas para a validade da teoria marginaiista estrita.

III.2 áS. normas tarifárias na ^ei Hacionai de Eletricidade

e_ sua re ft u lament ação

III. 2, i Introdução

Resenhamos anteriormente alguns aspectos gerais da

Lei Nacional df Eletricidade e de sua regulamentação, Neste

capítulo analisaremos essas normas no que se relaciona,

especificamente, com as tarifas da eletricidade.
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As disposições da Lei têm caráter geral ou

doutrinário, expressando alguns princípios básicos sobre os

critérios de fixaçào das tarifas.

0 Regulamento inclui, pelo contrário, critérios muito

explícitos COB relação ao cálculo do nível médio das

tarifas que deve realizar a UTE, de maneira a obter

rentabiiidades pré-fixadas com relação a seus ativos fixos.

III.2.2 As disposições tarifárias da Lei Nacional

Eletricidade

Como vimos num capítulo anterior a Lei 14.694, de

setembro dp 1977, inclui um conjunto de disposições gerais

a respeito do serviço público de energia elétrica.

0 artigo 13 da Lei determina de maneira genérica que

"ÁS receiias por venda de energia deverão ser suficientes

para mant«>r uma boa qualidade de serviço e ampliar as

instalações para atender o crescimento do mercado".

0 art igo 14 prescreve que "As tarifas aplicáveis para

a venda de energia elétrica a terceiros pelos fornecedores

do serviço público de eletricidade serão dispostas peio

Poder Executivo em todos os casos, prévia opinião da UTE e

das empresas concessionárias". Como se viu, a Lei prevê o

marco iegnj que permita - a existência de fornecedores

privados, situação que não se deu na prática até o

presente.
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O artigo 15 estabelece que "A fia de que a estrutura

tarifária reflita os custos que os subscritores origina»,

eles serào agrupados e classificados segundo suas

modalidades de consumo... Dentro de cada modalidade de

consuio, nao serão considerados para a determinação das

tarifas o caráter social ou jurídico do subscritor, como

tampouco o destino final que dê a energia que consome".

Cabe salientar que, tanto na data de promulgação da lei,

como na atualidade, a estrutura tarifária mantém

discriminações segundo o emprego dado à eletricidade

íestebelecendo três grandes categorias: residencial,

industriai e comercial).

Não podemos deixar de assinalar aqui, que o princípio

que se sustenta, que poderia caracterizar-se, numa análise

muito primaria, como de "eqüidade tarifária", significa

tanto juízos de valor, como hipóteses a respeito do

funcionamento da economia.

Efetivamente, ao cobrar igualmente peio mesmo produto

a usuários diferentes, está se fazendo caso omisso das

características da distribuição do ingresso entre os

usuários residenciais, o que significa considerar que nâo é

desejável a sua modificação.

Por outra parte, ao considerar igualmente a todos os

usuários produtivos, deix«-se de considerar a diversidade

de tratamentos de que são objeto esses usuários por parte

do resto das políticas públicas, ou, mais em gerai, a
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diversidade de situações dos mesmos con relação ao que

poderíamos chamar, de aaneira pouco precisa, as

"imperfeições do mercado".

0 artigo 16 estabelece o principio de que a faturação

deve ter em conta a energia vendida e a potência iembora a

Lei nâo o especifique parece referir-se a potência máxima

num período i.

III.2.3 Disposições tarifárias do Regulamento da Lei

Nacional de Eletricidade

Em julho de 1979 o Poder Executivo promulgou o

decreto 339/975 que regulamenta a Lei de 1977.

0 capítulo VIII do decreto regulamentar trata das

tarifas e das contribuições dos usuários para a aiepliação

do sistema elétrico.

Inicia-se ratificando as disposições em vigor,

através do artigo 31, que estabelece que as tarifas para a

venda para terceiros de eletricidade serão dispostas pelo

Poder Executivo, prévia opinião da UTE e de forma tal que

os ingressos resultantes permitam cobrir todos os custos de

exploração e obter uma rentabilidade razoável sobre os

investimentos.

0 artigo 32 estabelece que o poder Executivo deve

determinar uma taxa de rentabilidade a ser aplicada na
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fixação das tarifas, segundo procedimientos que

descreveremos mais adiante. Estabelece-se ademais que essa

taxa deve ser maior de 6% e menor de 10%.

0 artigo 33 dispõe que antes do primeiro de novembro

de cada ano, a UTE deve apresentar o projeto de tarifas a

aplicar no exercício seguinte junto ao Poder Executivo.

À partir do artigo 34 descreve-se pormenorizadamente

o procedimento de cálculo destinado a determinar o montante

total das receitas tarifárias, ou o que é equivalente, o

nível que deve alcançar a tarifa média.

O procedimento de determinação do nível médio das

tarifas que se estabelece procura que a empresa elétrica

obtenha valores pré-fixados de rentabilidade sobre os

ativos contáveis, antes do pagamento de juros. Pretende-se

que essas margens de rentabilidade sejam as apropriadas

para remunerar o capital investido na empresa, ou bem o

obtido no mercado financeiro.

Para tanto, foram definidas, na regulamentação, as

seguintes magnitudes contáveis:

Receitas de Exploração íREi - E o valor total

faturado pelo fornecimento elétrico e por outros serviços

relacionados com a atenção aos consumidores.

Custos de Exploração iCE; - E o montante de todos os
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custos imputáveis à prestação do serviço em todas as suas

etapas, desde a geração até a arrecadação, incluindo:

- operaçãoi supervisão técnica dos equipamentos

- custos de «edição, faturacão, atenção aos clientes

e promoção de vendas

- custos de administração gerais atribuíveis às

atividades anteriores

- impostos pagos pela empresa

- depreciação de bens físicos e demais ativos

tangíveis.

Como se vê não se incluem como custos de exploração,

os juros e demais custos financeiros decorrentes dos

passivos da empresa.

Ativo Fixo jAF; - Soma dos valores antes da

depreciação dos bens físicos duráveis em serviço produtivo,

que inclui cerros intangíveis correspondentes a despesas

legítimas e verificáveis e exclui as obras em construção.

Ativo Fixo Atualizado iAFAi - Vaior coniévei

resultante cia revalorização do mesmo vaior no período

anterior, acrescentando-lhe as incorporações ao Ativo Fixo

durante- o período corrente.
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Depreciação {DA) - Medida contável da perda de valor

do ativo fixo durante um ano, calculada segundo os

procedimentos contáveis de praxe na UTE.

Depreciação acumulada atualizada (DAA> - Valor

contável resultante da revalorização do icsio valor no

período anterior, acrescentando-lhe a Depreciação do

período corrente.

Taxa de Revalorização - Taxa a empregar na

revalorização do ativo fixo e da depreciação, que deverá

refletir adequadamente a perda de valor da moeda nacionai.

Enquanto não se determine outro procedimiento será igual à

semi-soma da taxa de desvalorização e a taxa de crescimento

do índice de preços ac consumo determinado pela Direção

Geral de Estatística.

Ativo Fixo Líquido (AFL; - Ativo Fixo Atualizado

menos Depreciação Acumulada Atualizada.

Base Tarifária Real tBTR» - Valor necessário para

efeitos de calcuiar a rentabilidade real obtida num

exercício passado e que se- forma pela soma cios seguintes

valores;

- R média cios vaiores áo ativo fixo líquido ao início

e ao fim do exercício

- o valor cio inventário ao encerramento cio período
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- o valor do ativo corrente ao encerramento do

período.

Taxa de Rentabilidade Real Í7RR)- TRR = ÍIE-CE)/BTR.

Taxa de Rentabilidade Assignada (TRAÍ - A taxa de

rentabilidade fixada pelo Poder Executivo para um período

dado, segundo indicamos anteriormente.

Diferença sobre Rentabilidade Assignada ÍD5RA) -

DCRA = iTRH - TRAi * BTR

O acúmulo dos resultados com sinal, ano a ano, da

D5RA permite um Saldo de Diferenças sobre Rentabilidade

Assignada.

Base Tarifária Estimada iBTE) - A estimativa da Base

Tarifária Real de um exercício futuro, realizada a partir

da estimativa dos ativos e inventário finais, expressada em

moeda de 31 de dezembro do ano anterior ao qual se

considera.

A finalidade pela qual o Decreto Regulamentar define

as magnitudes precedentes é permitir o cálculo de um valor

médio da tarifa a cobrar-se num exercício que se inicia, a

partir do vaior de rentabilidade fixado pelo Poder

Executivo. weíine-se- assim- o Wívei Tarifário Médio Básico

iN'TMB/, expressado em moeda de 31 de dezembro do ano

anterior.



88

NTHB = (TRA*BTE + CEE + DSRA) / VEE

onde: CEE é o montante dos custos de operação estimados do

exercício em moeda do 31 de dezembro do ano anterior

VEE é a estimativa da venda do exercício em unidades

físicas

Cono se vê, pretende-se que o valor médio das tarifas

a cobrar a cada ano permita compensar os deficits ou

superávits dos ingressos nos períodos anteriores

{representando pela magnitude DSRAi.

Se a média das tarifas efetivamente cobradas em cada

categoria tarifária «usando como ponderadores as energias

vendidas es cada categoriaj, coincide com o NHTB assim

definido, o conjunto das tarifas permite obter a

rentabilidade assignada, dadas as estimativas de custos e

vendas em unidades físicas.

0 artigo 47 determina que ao apresentar-se ao Poder

Executivo o Kível Tarifário Médio Básico, a UTE deve

determinar a composição dos seus custos, por meio de uma

fórmula paramétrica, com a finalidade de realizar ajuste ao

WTHB como resultado de variações inter-anuais de seus

custos.

0 Wívei Tarifário Médio \ivTM) surge de aplicar ao

NTMB as correções previstas nessa paramétrica, cuja forma

é:
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NTH = KTMB * (a*F* + b*Pc + c*Pin + d*TC)

sendo:

a, b, c, d as íracçòes dos custos da UTE no ano

anterior imputáveis a salários e cargas sociais,

combustíveis, outros insumos nacionais, e insuaos

importados respectivamente.

Pm a variação ôo índice médio de salários

Pc a variação do preço de venda à UTE do "fuel oil**

Pin a variação do índice Geral de Preços ao Consumo

TC a variação do tipo de câmbio comerciai vendedor do

dólar.

Os valores assim calculados do KTM sâo os que se

deverá empregar para efeitos de calcular os incrementos

periódicos do nível das tarifas em moeda corrente.

5em entrar na formulação matemática do problema, é

possível determinar qualitativamente algumas condições que

devem ser cumpridas para que os valores de tarifa média

calculados segundo as disposições da Lei, permitam o

equilíbrio financeiro da empresa;

- em primeiro iugar, que as taxas de juros dos

empréstimos tomados pela empresa com destino à formação do
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capital fixo» e a taxa de rentabilidade repartida sobre o

capital próprio da empresa sob a forma de dividendos» sejau

menores ou iguais à Taxa de Rentabilidade Real

- em segundo lugar, que os valores dos ativos

mediante os quais se calcula a base tarifária seja»

adequadamente atualizados para refletir a perda de valor da

d nacional

- em terceiro lugar, que a rapidez com que são

amortizados os empréstimos contraídos para adquirir ativos

seja comparável com a velocidade com que se depreciam os

ative.: mesmos, aparecendo como custos no cálculo da

rentabilidade.

Quanto à primeira condição, se bem a UTE não reparte

divicí-ndos sobre o capital fornecido pelo Estado, em

compensação, a taxa de juros dos empréstimos contratados

superou amplamente as taxas òe rentabilidade obtidas, como

veremos neste capítulo e no próximo. 0 cumprimento àa

segunda condição parece assegurado pela grande dedicação

com que é atendido o ponto na formulação da Lei. A terceira

concucao não foi cumprida, já que a parte mais importante

dos a-.ivos incorporados à UTE no período foi financiada por

empréstimos dos bancos comerciais estrangeiros com prazos

relativamente breves, como veremos no capítulo próximo.

Esta regulamentação é extremamente pormenorizada no

que se refere a determinar um nível de rentabilidade para a
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gestão da empresa. A seguir, faremos uma análise de qual

foi o grau de cumprimento desta normativa na realidade.

III.2.4 y cumprimento cftas disposições legais em matéria

tarifária

Os balanços da UTE não apresentam os cálculos dos

valores de rentabilidade» calculados de acordo com a Lei

Nacional e a sua regulamentação, antes de 197».

À tabela illl.lii mostra os valores publicados da

rentabilidade, apreciando-se que, em caso algum, foram

atingidos os valores prescrevidos pela lei, entre 6 '- 10%.

A solução formal tem sido a de imputar sucessivamente

os montantes necessários para a conta de Déficit de

rentabilidade assignada, sem que isso acarretasse maiores

conseqüências práticas.

Podemos concluir então que a normativa iegai em vigor

não pesou decisivamente na fixação do nívei tarifário

médio, e partiremos dessa premissa no capitulo de

interpretação dos determinantes da política tarifária.

A esta situação se acrescenta o fato de que o

financiamento dos investimentos foi feito em condições

desfavoráveis, o que nos permite pressumir que o período em

estudo foi de graves penúrias financeiras para o setor

eiéctrico. Isto é motivo de análise no capítulo próximo.
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TABELA III.11

RENTABILIDADE SOBRE A BASE TARIFARIA

Ano Rentabi1idade

real

obtida

1960

1981

1982

1983

1924

1955

1986

1987

4.6o

2.16

-ü.86

1.33

2.59

1.51

3.52

3.36
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CAPITULO IV

FIKAKCIAHEKTO ^ SETOR ELÉTRICO g$ PASSADO RECENTE

IV.1. Introdução

A finalidade deste capítuio é apresentar um panorama

qualitativo sobre a forma adotada pelo equilíbrio

financeiro do setor eiétrico no período 1973-1985.

Este tema está diretamente ligado às tarifas, porque

estas constituem & principal fonte de fundos mediante a

qual o setor cobre os seus requerimentos financeiros para

operação e a expansão do sistema elétrico.

Wào apresentamosi neste capítuio, a anáiise dos

custos contábeis, mas a dos fluxos de fundos do setor

elétrico.

Trata-se da anáiise de tudo o relativo aos

equilíbrios entre fluxos de despesas correntes,

investimentos e custos financeiros por uma parte e fiuxos

de ingressos correntes, incremento neto do endividamento e

do capital capazes de equilibrá-los. Normalmente estas

análises dão iugar aos estados contábeis chamados "fontes e

usos de fundos", que constituem uma ferramenta típica dos

estudos financeiros aplicados a qualquer empresa. Seu

emprego é comum nas anáiises teóricas e empíricas dos temas

t»rif árí os \ BERGOUGKCUA, 1531 ),
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O «odeio sais completo para descrever o problema

precisaria contar COB OS àados que permitisse» equilibrar

para cada ano t, a identidade:

Gt • It • C F í & t - i > = R t • Dt - Dt - 1 • Tt

Onde G e R sào as despesas e ingressos correntes do

ano, I o incremento dos ativos no período, í* o Montante da

divida no final do período, CF os custo financeiros do

período dado o montante da divida no finai do período

anterior e T as transferências líquidas do Governo Centrai

à empresa, bem como qualquer outra contribuição que a

empresa integraiize ao seu capitai.

Já descrevemos, em capítulos anteriores, que as duas

centrais hidrelétricas de Salto Grande e Palmar fora»

construídas por entidades aiheias à UTE.

rt construção de Salto Grande esteve e cargo da

chamada Comissão Técnico Hixta íCTMi, ente bi-nacional

argentino-uruguaio, que ainda hoje opera a centrai. Em Í58Í

passaram â UTE os ativos e passivos correspondentes às

obras construídas pela CTH e atribuíveis ao fornecimento de

energia exclusivamente para o Uruguai, basicamente linhas e

estações de transmissão, denominadas habitualmente "obras

não comuns".

A construção de Paimar esteve a cargo da COHIPAL,
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empresa pública uruguaia que foi desintegrada depois da

finalização da centrai. A totalidade dos ativos e passivos

da COMIPAL passaram à UTE em 1983.

Para analisar o tema do financiamento do setor

elétrico uruguaio» consideramos, em primeiro lugar» a

evolução do financiamento da UTE, inclusive os efeitos das

incorporações dos ativos e passivos provenientes da CTH e

da COHIFÀL.

Procuraremos fazer, depois, uma aproximação muito

parcial ao tema dos recursos aplicados ã construção da

central de Palmar e às obras não comuns de Salto Grande.

O financiamento das obras comuns de Salto Grande ia

totalidade da represa e a centrai de geraçãoí é totalmente

diferente do comum nos investimentos da UTE. A CTH arrecada

ingressos para pagar seus custos de operação e o serviço de

sua dívida financeira, mediante uma tarifa a pagar pela

energia eiétrica tomada por cada país. Isto faz com que o

peso da dívida por Salto Grande não apareça nos passivos da

UTE, mas se reflita na compra de energia à CTH, como um

custo de operação. Veremos que estes custos não foram dos

mais onerosos para a UTE, apesar da magnitude do

investimento da centrai, pela forma peculiar de

financiamento adotado em acordo com a Argentina.

Como já indicaoo, o serviço das dívida» pelas obra»

comuns da centrai bi-nacionai de Sai to Grande correu por
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conta, dos dois países, em proporção à energia e potência

disponíveis para cada pais. A parte correspondente ao

umgu»i, que, em 1380, foi de 5/12, incrementa-se a cada

três anos nessa M S M fração, alcançando a um meio em 1995.

Existe U M presunção geraiizaòa de que. na realidade, o

arrecadado pela CTH por conceito de energia e potência não

coincidiu exatamente com a soma de custos operativos e

serviço da divida pago pelo organismo òinacionai. Kao

existem dados púbiicos sobre os montantes devidos por ambos

países à CTH. nem da* dívidas desta empresa binacionai com

os organismos financiadores da centrai. Por sua parte, o

Governo argentino garantiza a totalidade da divida da CTH

com os financiadores da centrai, mas o panorama é

extremamente complexo devido aos problemas financeiros

desse governo.

Apesar òos probiemas realmente verificados no

pagamento das tarifas áa CTH por ambos países, é possível

assegurar que o financiamento áa centrai Saito Grande foi

basicamente favorável para os dois países, levando em

consideração que as tarifas da energia a pagar sao, na

atualidade, da ordem de 2,5 centavos de dólar por kWh,

durante o próximo decênio. Essas tarifas sao bastante

inferiores ao custo de desenvolvimento da energia

termelétrica no Uruguai iVlc, í5ôõc)>

A centrai raimar, peix> contrário, apresentou, como

veremos, problemas de financiamento mais graves.
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IV.2 \a. tltltfof ÚÊ. Font»» g usos de Fundo* da UTE

À metodologia de elaboração dos estados de fontes e

usos de fundos nos balanços publicados pela UTE, não foi

estritamente homogênea no período i573-1566 que estaaos

considerando.

Os estados prévios a 2552 nào apresenta* una

estrutura que- peraita reconstruir os dados do equilíbrio

que mencionamos no inicio do capitulo cuja forma é a que

pemite perceber os íe none nos econônicos relevantes para o

setor, tais cono o peso do endividamento, o nontante dos

investisentos e contribuições de capital, etc.

Forem, para o período 1552-1557 é possível contar con

dados significativos, utilizando a Tabela de Usos e Fundos

que aparece nos baianços anuais da UTE, que fora*

realizados con una metodologia coerente no sub-período

todo. iUTE 2 552c, 2 553, 2 554t i556t 2557).

A tabela tXV.l) apresenta un resumo de informação

desses estados contábeis. A netodologia com que são

elaborados baseia-se na determinação dos diversos conceitos

peios quais se produzem variações no Capitai de Trabalho

«CdT» òa empresa, expressando os montantes em dólares

correntes. Define-se o CdT como a diferença entre os Ativos

Correntes e os Passivos Corr*nres.
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TABELA IV.1

ESTADOS DE FOKTES E USOS DE FUNDOS DA ÜTE EM 10 Eõ USS
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Os valores que apresentamos resultam simplesmente cie

passar a mo e ei a estrangeira os valores aparecidos nas

tabelas cie fontes e usos àe fundos cios Balanços cia UTE,

utilizando o tipo de câmbio médio do ano respectivo.
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As fontes de fundos consideradas separadamente são:

- Os fundos provenientes de operações, isto é, o

saldo dos ingressos e despesas correntes. inclusive

financeiros, produzidos no ano. Seu valor é obtido da soam

do Lucro de Operação obtido no Estado de Resultados nais as

partidas de Depreciação e Ferda por Diferença de Cambio,

nais outras quantias nenores. Resulta claro que estas

quantias adicionadas representa* aqueles custos contábeis

do período que não correspondea a fluxos efetivos de fundos

da enpresa.

- Os fundos obtidos por endividamento en passivos de

iongo prazo.

- Os fundos obtidos por capitalização de

contribuições do Estado, especialmente os arrecadados por

conceito de iapostos indiretos iIHE5Ii não vertidos ao

Tesouro, cuja finalidade, deterninada por lei, é

incorporar-se et us Fundo Energético Nacional íFEKí.

Na realidade, a função do FEK COR relação ao

financianento das obras hidrelétricas de Saito Grande e-

Faiaar. será considerada nais adiante.

0 uso do» fundos é essencialmente o Investinemo e»

Ativo Fixo e- Inventários.

A observação principal com relação aos resultados da
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(IV. 1) surge de amalisar o montante dos

investimentos anuais e as fontes de fundos empregados.

Aprecia-se que em 1993 se produs a incorporação dos

investimentos correspondentes à Central Hidrelétrica de

Palmar, que eleva o montante total do investido em 1993 a

mais de 500 milhões de dólares. Este importante

investimento corresponde-se com a incorporação ao Passivo

da UTE das dividas que a COMIPÀL contraiu previamente pela

construção da central, o que fas con que o endividamento en

1993 aumente em uma quantia próxima ao anterior. Se levamos

en consideração que nesse ano as vendas de energia foram de

perto de 150 milhões de dólares, é óbvio afirmar que um

investimento da magnitude da central Palmar afetou

poderosamente o equilíbrio financeiro da UTE.

Resulta claro que o incremento dos custos

financeiros, derivado deste investimento pesou

poderosamente sobre o equilíbrio financeiro do setor

elétrico.

Ã análise qualitativa a respeito da rentabilidade

disposta pela Lei Nacional de Eletricidade, realisada no

capítulo III, nos indicou que, quando as taxas de juros dos

empréstimos contraídos sao superiores i rentabilidade

asignada e quando os prazos de amortização aos empréstimos

sao muito curtos, o equilíbrio financeiro pode nao

verificar-se. Estas condiçSes "anormais" surgiram depois de

1960.
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Por outra parte, e como também vimos mo capitulo III,

os níveis médios das tarifas, depois de 19*0, foram

inferiores aos especificados pala Lei Nacional de

Eletricidade. A. rentabilidade real no período foi ainda

muito menor que a determinada pela lei, entanto que esta já

resuitava muito baixa para manter o equilíbrio financeiro

da UTE, dadas as duras condições do financiamento dos

investimentos.

IV.3 Estimativas adicionais de variáveis econômicas

relevante»

IV.3.i Metodologia £ fontes dos dados

A informação da tabeia de Fontes e Usos de fundos

pode ser complementada de diversas maneiras. Em primeiro

lugar, é conveniente contar com informação de maior

amplidão no tempo. Também é interessante conhecer o

montante dos ingressos e custos correntes e dentro destes,

separar Aqueles devidos à operação da empresa, cia

depreciação, os juros e outras taxas financeiras.

Para apresentar toda a informação disponivei geramos

a tabeia iIV.2». Neia tentamos analisar aigunas das

variáveis econônicas mais relevantes, sem a pretensão de

coapor una tabeia de usos e fontes de fundos.
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TABELA IV.2

VARIÁVEIS ECONÔMICAS RELEVANTES - PERÍODO 1976-1987

10 E6 Dólares de dezembro de 1988

áfó 1976 157* i?íj IS 73 ijêü íiôí i i i í

Venói* OÍ eitrfiâ

net IKÍSIÍ Hi.5 W5.S Í45.I üi.O Í54.4 iiv.i Ui.i

Ottiroí Ug. ée expionçio Yt.i i i . i í i . í 25.7 24.3 ü.í. i i . i

ÍBÍ. íiieioi k eipioriçio í-i iú.õ í i . i tt.i iO.i 5,ú t.4

CoBiribiiiçio òe Ctpiui i

c*rgo «c Esudo

Incrtieíto ót divida

ideíitcioMóa • ptrtir de ütj ú.i - i i . í - í í . v -51-2 - I j . j 44.1 íãô.i

InvcitíuBto eiccatèdc 5i . t 4 i . i t í . j 4*.i i i . ê í i í . í Í S . Í

Cuito» ien9i u m

íittinceír»! e oeprecíiçic \'»i.í YO-.l iúú.ô Yú.i iúi .j i í i . o Ii4.»

Juros t outrti

ííoiiteeim *.' l.' Lí t.i l.i \\,l i.i



103

TABELA IV.2 (Continuação)

ANO 1983 1984 1985 1986 1987

Vendas de energia

(sea IHE5I) 177.1 164.4 195.1 211.3 239.0

Outros ing. de exploração 29.1 24.8 13.5 10.2 9.9

ing. alheios à exploração 0.4 3.2 2.5 2.1 2.5

Contribuição de Capital a

cargo do Estado 17.7 18.4 19.5 21.1 23.9

Increaento da dívida

(defiacionada a partir de H$i 681.0 21.3 -20.1 -112.6 -18.0

Investimento executado 773.2 42.3 61.1 38.5 45.1

Custos Menos taxas

financeiras e depreciação 105.3 89.0 105.8 107.6 652.5

Juros e outras

taxas financeiras 94.5 100.8 96.6 72.8 69.5

Todas as magnitudes apresentadas na tabela Í IV.2) ,

expressam-se em dólares de dezembro de 1988 e são ext ra ídas

de um trabalho de GIU5TZ (1989) que recopilou e ordenou os

dados publicados nos Balanços e Execuções Orçamentárias da

UTE. Nesse t raba lho , todos os dados de base aparecem

expressados em moeda nacional tNéi. Para expressar essas

somas em dólares de dezembro de 1988, deflacionam-se

mediante o IPC os valores en N* obtidos das respect ivas

fontes , para levá- los a valores em Ni de dezembro de 1988 e
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depois se transformas em dólares dessa data mediante o tipo

de câmbio Médio do mês citado. Para deflacionar os valores

de di ;pessas, ingressos e investimentos anuais, utiliza-se

o IPC médio do ano respectivo. Para deflacionar os valores

de endividamento no final de cada ano utiliza-se o IPC

médio dos meses de dezembro e janeiro respectivos.

Como se expressou na introdução deste trabalho, o

motivo para utilizar este procedimento de deflação, em

lugar de expressar as cifras em dólares correntes é o forte

afastamento das taxas de desvalorização e de inflação

acontecido entre 1980 e 1982, que levou a uma

sobrevalorizaçao do poder de aquisição do N$ com relação ao

dólar e à moeda estrangeira em geral durante esse período.

A metodologia utilizada distorce os valores de incremento

do endividamento nesse período, já que os passivos sao

essencialmente em moeda estrangeira. Pelo contrário,

reflite mais exatamente os ingressos, custos e aqueles

investimentos que se realizam em moeda nacional.

ús ingressos discriminados na tabela (IV.2) sao as

vendas de energia, os demais ingressos correntes, a

contribuição de capitai a cargo do Estado {resultado da

retenção pela UTE do imposto indireto cobrado aos usuários)

* finalmente o aumento do endividamento.

Ás vendas e demais ingressos correntes surgem dos

Estados de Resultados surgidos nos balanços da UTE.
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A contribuição de capital a cargo do Estado foi

calculada na tabela (IV.2), como 10% dos ingressos por

vendas (livres do imposto indireto). Desta forma surge o

fato de que, na prática, os fundos são obtidos pela UTE ao

reter um imposto (IMESI), de 10% sobre os valores cobrados

aos usuários. Por conseguinte, os valores nào coincides COB

os da tabela (IV.l), que resultam dos decretos do Poder

Executivo que autorizam a UTE a capitalizar fundos que, de

fato, já havia arrecadado.

0 endividamento liquido de cada ano foi calculado

coao o incremento do passivo (excetuando, obviamente, o

capital), entre dois balanços sucessivos, expressando

sempre os valores em dólares de dezembro de 1986, mediante

o procedimento de deflação já descrevido. A fonte dos dados

de endividamento no final de cada ano, são os balanços da

UTE onde os montantes estão expressados em novos pesos;

neles, as dívidas em moeda estrangeira se transformam a

moeda nacional mediante o tipo de câmbio a 31 de dezembro

de cada ano.

Devido à revalorização do novo peso com relação à

paridade com o dólar, no período 1979-novembro de 1932, o

endividamento líquido calculado, está subvalorizado em

termos reais. Esse atraso é recuperado mediante a

sobrevalorização do endividamento de 1982» pois, em fins de

novembro desse ano se produz uma grande desvalorização da

moeda nacional. Estes erros são inevitáveis a menos que se

realice uma complexa separação das dívidas em moeda
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estrangeira e nacional e sejam assentadas separadamente» o

que não é possível dada a informação de base contida nos

balanços.

Apessar dessas ressalvas> a informação apresentada

reproduz as características mais salientes apreciadas na

tabela ilV.li, is-o é, o peso da divida gerada a partir de

1981-1983.

Apresentamos também na tabela *IY.2i os custos

correntes inão incuindo os custos financeiros, depreciação

e perdas por diferença de câmbio i, os investimentos e os

juros e outras tax%s financeiras.

Os custos correntes se extraem dos balanços da UTE.

Foram excluídos «IOS mesmos todos os custos contábeis

financeiros tque aparecem por separado) e os valores de

depreciação.

Os investimentos são extraídos dos resultados da

Execução Orçamentária da UTE.

Os juros e outras taxas financeiras surgem dos

Estados de Resultados dos balanços.

IV.3.2 Resultados i&ais importantes

A tabela \l\'.'i) resulta útil para analisar

qualitativamente, como era a nossa intenção, a evolução dos
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problemas financeiros do setor elétrico uruguaio.

0 período anterior a 1982 caracteriza-se, em

aparência, por uma evolução compassada dos ingressos de

exploração, os pedidos de fundos externos e os custos

financeiros para a UTE. Isto se deve a que os fortes

investimentos e passivos de Palmar nâo foram incorporados à

UTE até 1983.

Durante o período prévio a 1982 incorpora-se a sexta

unidade térmica de geração e ampliam-se as redes de

distribuição e transmissão em 150 kV. As estimativas do

montante da dívida em moeda constante indicam que nao se

produz um aumento do endividamento no período. Os

investimentos se mantêm em geral bastante por baixo de 50%

dos ingressos correntes e a carga dos juros é reduzida em

comparação com aqueies. Não existe, por conseguinte, um

problema grave de financiamento nem necessidades de

transferências por parte do Estado, que, pelo contrário,

vale-se da energia elétrica para arrecadar um imposto de

10X sobre o preço efetivamente arrecadado pela UTE.

Em 1981 se produz a incorporação ao ativo da UTE das

obras nao comuns da central Salto Grande e do sistema de

transmissão em 500 kV que iiga as centrais hidrelétricas

com Montevidéu. Isto se refute em um aumento considerável

do investimento que passa-a ultrapassar o montante dos

ingressos correntes.
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E» 1983 incorporam-se ao ativo da ÜTE os ativos da

COMIPAL. À tabela (IV.2) apresenta informação a respeito

dos custos financeiros provocados pela divida resultante.

Por outra parte* o período em que se termina a

construção das duas centrais hidrelétricas, coincide com

una alça desmedida das taxas de juros internacionais, como

evidencia-se na tabela ÍIV.3i.

TABELA IV.3

EVOLUÇÃO DA TAXA DE JUROS PRIME RATE

1978 1973 1380 1981 1982 1983 1984

Janeiro 8 l i 1/2 15 1/4 19 1/2 15 3/4 11 11

Abril 6 í/16 11 3/4 18 1/2 17 1/2 16 1/2 10 1/2 12

Julho S 11 1/2 11 1/2 20 1/2 15 1/2 10 1/2 13

Outubro 11 15/16 15 1/4 iâ 1/4 14 19 11 1/2 12 1/2

FONTE: SOYA (1986;

Entre 1983 e 1985 os juros produzidos pela d ív idas da

UTE ultrapassam 5ü% dos ingressos de exploração, entanto

que o invest imento v o l t a a va lores relat ivamente menores,

c a r a c t e r í s t i c o s da tendência da evolução das redes de

transmissão e distribuição.

Desde essa data até 1988, a UTE teve que refinanciar

sua dívida e manter seus ingressos por tarifas.

Compiementariamenie, os investimentos foram comprimidos até

níveis baixos, semelhantes aos valores prévios a 1980,
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•pesar do ausento do taaanho do sisteaa.

A seguir tentareaos descrever as fontes do

endividamento posterior a 1982 e os refinanciaaentos que

tiversa lugar.

IV. 4 Estrutura do passivo ^l^tlKitJT0 da UTE

Os dados amis globais sobre a evolução do

•ndividaaento a longo praso da UTE apareces) na tabela

ÍIV.4».

TABELA IV.4

DIVIDAS FIKAKCEIRAS DA UTE

SALSOS AO 31/12 DE CADA ANO EH MILHÕES DE DÓLARES CORRENTES

1587 1966 1955 1984 1963 198Z

UTE

BIRD 712

1779

2484

2622

BID 379

BOFA

B.REAL

Sub total UTE

SALTO GRANDE

COHIPAL

DIVIDA IKTERWA

TOTAL

12

20

0

0

27

16

3

79

66

515

47

629

11

16

0

0

24

16

3

72

75

516

64

659

10

15

0

G

19

16

3

62

76

523

51

65G

1C

6

G

G

15

16

G

49

74

526

15

616

11

9

0

G

13

16

ü

49

am m,

»O

536

12

625

13

6

G

G

6

6

0

3G

86

G

6

92
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Apreseatam-se nessa tateia exclusivamente os passivos

financeiros a longo prazo da UTE divididos em quatro

categorias:

- empréstimos contraídos pela UTE COB a banca

internacional de desenvolvimento (BID e BIRD) e con bancos

privados estrangeiros iBank of America, Banco Real)

- empréstimos contraídos originalmente pela CTH, que

passara* ao ànbito da UTE como resultado da incorporação

aos ativos e passivos ligados às obras nâo comuns da

centra] de Salto Grande

- enpréstinos contraídos originalmente pela COHIFAL,

para a execução da central Palmar, a cargo da UTE depois da

incorporação, a seus ativos, dessa centrai

- dívida interna contraída principalmente con o Banco

Centrai do Uruguai, depois que este tomou conta de parte do

serviço da dívida da UTE.

Como vemos, os dois itens mais importantes do passivo

são os empréstimos contraídos para a construção das

centrais Salto Grande e Palmar e aepois transferidos & UTE,

junto com os ativos respectivos.

Á díviòti peia centrai Sai to Grande, originada nos

passivos de CTH, é, en sua maior parte de taxa de juros

fixa, entre 7.5 e Bfc anual. A dívida pela centrai Palmar,
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originada nos compromissos contraídos pela COMIPAL,

apresenta um forte componente a taxa de juros variável.

A tabela ilV.õ) apresenta a estrutura das dividas

originadas na construção de ambas centrais, em fins de

1987, especificando algumas características adicionais.

Para ter U M idéia das dificuldades que a UTE teve

para enfrentar o serviço da dívida, resulta ilustrativo o

montante dos passivos que teve que ser refinanciado pela

impossibilidade de pagamento. Até dezembro de 1988 tiveram

lugar três refinanciamentos da divida externa do país. Na

última destas, assinada pelo Governo uruguaio e a maioria

da banca credora en março de 1388, entraram 341 milhões de

dólares procedentes da divida por Palmar e um pouco menos

de 25 milhões devidos à dívida por Salto Grande. Isto

representa un montante refinanciado da ordea de 5Gfc das

dividas financeiras da UTE.

IV. 5 Qs. recursos para as obras hidrelétricas

IV.5.1 y Fundo Energético Nacional

Até agora soaente consideramos as obras das centrais

de Salto Grande e Palmar na medida em que seus passivos se

incorporam aos da UTEr
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TABELA IV.9

ESTRUTURA DAS DIVIDAS PELAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS

VALORES EM MILHÕES DE DÓLARES EQUIVALENTES AO 3 1 / 1 2 DE 1987

Central Credor

SALTO GRANDE Manufacturers Hannover

BID

Exiabank íJapào)

Outros (#)

Total

Saldo no

31/12/87

(10 E6 USS)

24.8 (1)

31.1

15.4

-4.7

66.5

Juro

anual

LIBOR • IX

8i

-

{#} Inclui saldos credores da UTE coa reiação à CTH por energia

Saldo no Juro

31/12/87 anual

(10 E6 LttSi

PALMAR CACEX-Banco d o B r a s i l

Citicorp International

Manufacturers Hannover

Bank of America

Banco Central del

Uruguay

Outros

Total

(1) Dívica incluída no acordo de refinaneiaaento do Governo

e a banca credora*

156.4

30.6

65.5

21.5

227.6

11.3

515.3

ill

O>

u>

6-10.193t

LIBOR *

LIBOR *

LIBOfi +

-

-

1.255.

U

1 1/6*
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A seguir» procuraremos descrever brevemente o sistema

de acumulação de recursos internos destinado às obras

hidrelétricas, que foi previsto pelas autoridades nacionais

com anterioridade à execução de Salto Grande e Palmar

(SEPLACODI, 1975).

Desde a década dos sessenta foi considerado altamente

provável que a expansão do sistema de geração uruguaio

fizesse necessária a construção das duas centrais.

Em naio de 1971 cria-se o Fundo Energético nacional

iFEKi, por Lei 13.958. ü destino dos recursos a acumular

era "financiar total ou parcialmente os investimentos

reais, financeiros e as transferências de capital

demandadas pela execução das obras de geração hidráulica".

Foi estipulado que o produzido por um conjunto de

impostos fosse vertido ao FEK.

Cria-se, em primeiro lugar, ua imposto de 10* sobre

as vendas de energia elétrica, categorizado depois como

Imposto Específico Interno ilHESZi, com destino ao FEK.

Estipula-se que parte do produzido por dois impostos

pre-existentes seja destinado ao FEK: 37.5% do imposto à

venda de gasolina supercarburame a 25V do imposto à venda

de gasolina comu».

For outra parte, as taxas globais de ambos impostos
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«mm evolução crescente ao período que considei

Ka data d* criação de ambos impostos, ea 1961, as taxas

eras de 20% sobre o preço de gasolina supercarburante e de

30k sobre a gasolina COMUM. Ea 1988 as taxas era» de 49% e

50X, respectivamente.

IV.5.2 Ã£ previsões no inicio da construção das obras de

«eracào hidráulica

O Plano nacional de Energia Elétrica íPKEEí, aprovado

pelo Poder Executivo ea *aio á> 1975, estabeleceu que o

destino do FEK seria o financiamento de parte dos

investimentos ea aoeda nacional das obras nio coauns de

Salto õrande, e da totalidade dos investimentos em moeda

nacional de Palmar. O montante dos recursos a acumular ao

FEK entre 1975 e 1963 foi previsto em aproximadamente 135

Bilhões de dólares.

O plano preveu para Palaar ua montante de

investimento de 90 ailhoes de dólares equivalentes para o

componente de moeda nacional e de 105 ailhoes de dólares

para o componente de moeda estrangeira. Para financiar os

investiaentos ea aoeda estrangeira e os juros durante a

construção, preveu-se a contrataç&o de passivos por 117

milhões de dólares até 1963, ea créditos dos fornecedores e

da banca internacional.

Para as obras não comuns de Salto Grande foi

destinado, no Plano, 51.5 milhões de dólares provenientes
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do FEK a 1 Bilbao de outras fontes internas» ao

que foi prevista a contratação de passivos por 32 ailhoes

de dólares coa financiaaentos externos.

Essas perspectivas apresentavaa coao altaaente

razoável a execuçio das obras de aabas ceatrais

hidrelétricas antes de 1983. A capccidade de geraçio de

fundos internos, estiaada ea 185 ailhoes de dólares até

1983 parecia cobrir folgadaaente os requeriaentos dos

investiaentos ea aoeda local.

IV.5.3 Resultados f íniIlCf 11*9* das obras

A tabela iIV.2), já aencionada anteriormente, aostra

o peso dos passivos que a UTE toaou a seu cargo ea 1981 e

1983» coao resultado das incorporações das obras nio coauns

de Salto Grande e da central Palnar, respectivaaente.

As previsões do Plano Kacional de Energia Elétrica

con relação ao endividaaento derivado das obras nao coauns

de Salto Grande, situavaa-se ea 32 ailhoes de iólares. Pelo

contrário, o passivo adjudicado à UTE ea 1981 é quase 90

aiihoes de dólares, isto é, da ordea do total dos

investiaentos que se devia financiar.

Ko caso de rainar, enquanto previa a existência de

passivos por 13 7 aiihoes.o> dólares na finalização das

obras, na prática» as dívidas aicançaraa nais de 500

Bilhões. £ evidente que aiéa dos probieaas de
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financiamento, os próprios custos diretos de Palmar

elevaram-se muito por cima das previsões.

Nào analisaremos aqui as causas do afastamento dos

resultados financeiros da construção das centrais

hidráulicas, com relação às previsões feitas em 1975. Em

todo caso, resulta claro que o FEN n&o constitui um

mecanismo adequado para o financiamento desses

investimentos, seja porque os custos foram superiores aos

previstos ou porque os fundos do FEN nio foram utilizados

para a construção das centrais.

IV.ô ConclusSes

As cifras apresentadas anteriormente nos permites

extrair algumas conclusões primárias a respeito das

finanças da UTE no período considerado e ao papel das

tarifas como fontes de fundos para o setor elétrico.

Os mecanismos previstos para a acumulação de fundos,

com vistas a um financiamento nacional das grandes obras

hidrelétricas, nao foram suficientes. Foi necessário

recorrer, em grandes quantidades, ao financiamento externo;

isto resultou particularmente grave depois da alça

espetacular das taxas de juro ao redor de 1980.

Esta circunstância agravou-se ainda mais pela

necessidade de recorrer A empréstimos dos fornecedores ou

da banca privada estrangeira, muitos deles a taxa de juros

variável.
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Em fins de 1987, as dívidas da UTE ultrapassava» os

600 nilhòes de dólares. Os credores mais importantes eram

os bancos privados internacionais e o próprio Banco Central

do Uruguai, que tomou conta da parte dos passivos

remanescentes com a banca estrangeira.

Estes montantes sao extremamente relevantes se

levamos em consideração que a dívida externa bruta do setor

público uruguaio alcança, em inícios de 1988, os 4231

milhões de dólares. Isto significa que o peso da dívida

externa gerada pelo setor elétrico, com relação ao total é

de 15%.

Depois da fase expansiva do crédito privado

internacional para os países subdesenvolvidos, que acaba nu

crise da dívida nos começos dos anos oitenta (LICHTENSZTEJN

e BAERt 1986), anula-se praticamente essa fonte de fundos

para o setor de empresas públicas uruguaias, que passam a

depender exclusivamente do BID e do BIRD (KOTÁRO, 1984).

O nível de endividamento externo atual da UTE é

extremadamente elevado e a renegociação das dívidas tem

sido o caminho ineludível para encerrar o balanço

financeiro. A obtenção de melhores condições para o

pagamento da dívida externa pública do país vira o

principal determinante da evolução financeira do setor

elétrico.

Se nao tivessem recorrido ao refinancianento das
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dividas e à restrição dos investisentos, os níveis

tarifários requeridos teria» sido extremamente elevados,

•uito superiores aos maiores registrados no período que

estamos considerando.

Neste marco* é de presumir que o nível tarifário

necessário para equilibrar, no futuro, as finanças do

setor, seja alto com relação aos valores históricos. Resta,

então, analisar este assunto, procurando mostrar a evolução

futura no marco de diversas hipóteses de financiamento e

níveis tarifários.
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CAPITULO V

NÍVEIS TARIFÁRIOS REQUERIDOS £0. FUTURO PROXIMO

V. 1. Introdução

Um dos objetivos proposto* neste trabalho é a

obtenção de idéias aproximadas sobre os níveis Médios que

deverão ter as tarifas de eletricidade no futuro próximo,

de maneira a permitir o equilíbrio financeiro do setor.

0 objeto das projeções que realizaremos neste

capítulo nao é, então, encontrar quadros exatos de fontes e

usos de fundos para o setor, que foge tanto às

possibilidades quanto ao objetivo do nosso trabalho. Trata-

se, pelo contrário, de obter algumas conclusões

qualitativas a respeito do nível das tarifas requerido para

assegurar a operação e expanç&o prevista do setor, durante

o decênio 1990-1999.

Com essa finalidade realizaremos, neste capítulo,

previsões financeiras do setor que permitam obter a

identidade

G t • I t + C F í D t - i » = R t ••• ( D x - D t - i i + T t

para cada um dos anos do decênio 1990-1999.

Onde G e R são a despesa e receita correntes de cada

ano, I o montante dos investimentos realizados no mesmo, D
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o montante da dívida no final do período, CF os custos

financeiros do período e T as transferências líquidas do

Governo Central ao setor.

Esta identidade verifica-se em menos de USA variação

no capital de trabalho do setor, que podemos definir como a

diferença entre os ativos e os passivos correntes.

Consideraremos que essa variação é, no decorrer de um ano.

de uma ordem de magnitude inferior à das demais variáveis.

Cabe destacar que os valores de investimentos {li e

despesas (Gi que se procura prever, expressam desembolsos

de dinheiro, a cobrir pela UTE, anualmente, mediante fundos

gerados com sua própria receita por vendas (R), com

endividamento (incremento de D) ou bem, mediante

contribuições de fundos públicos para a empresa (T).

Resulta claro que as despesas e os investimentos a utilizar

na análise diferem dos custos contábeis da empresa. Assim,

por exemplo, uma parte dos custos contábeis, a depreciação

dos investimentos, nao aparece entre os requerimentos de

fundos desse mesmo exercício, enquanto a devolução dos

empréstimos contraídos constitui um egresso de fundos

embora nXo apareça entre os custos contábeis do exercício.

As previsões qus faremos devem permitir-nos encontrar

aproximadamente os níveis tarifários requeridos em diverso»

cenários dp financiamento do setor. Os cenários diferem

quanto às condições de pagamento da dívida externa já

contraída pelo setor elétrico e na origem dos fundos
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adicionais necessários. Dado um cenário financeiro e um

nível tarifário médio, nosso nodeIo deve obter os

requerimentos de fundos externos (nao provenientes das

tarifas) que equilibras o fluxo de fundos da UTE no decênio

1990-1999.

Consideraremos us cenário de demanda, empregado pela

UTE para a realização de seus estudos de expansão de

geração (UTE, 1988c), com uma taxa de crescimento média no

período 1368-1999 de aproximadamente 4%. Esta taxa é

aproximadamente igual à taxa de crescimento histórica da

demanda nos últimos 20 anos»

Cabe fazer várias aclarações com relação às análises

financeiras que vamos mencionar.

Em primeiro lugar, realizaremos os cáicuios em valor

esperado, porque ainda que pré-fixada a demanda futura, as

despesas de operação em geraçào variam aleatoriamente com a

disponibilidade de recursos hidráulicos. Este critério de

considerar os valores esperados das despesas, oculta as

situações extremas, mas é um recurso necessário se nao se

deseja multiplicar o número de cenários possíveis.

Também cabe salientar que nao procuramos encontrar os

valores ótimos de investimento e despesas em cada nível do

sistema, mas fazer uma previsão razoável dos montantes que

serão realmente requeridos de manter os critérios de gestão

pré-exístentes. For esse motivo faremos referência, em
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alguns casos» à extrapolação de valores históricos mas n4o

será analisado o problema da otimização dos investimentos e

das despesas.

A unidade em que se expressam todos os resultados é

dólares de dezembro de 1988.

V.2. Método de previsão dg despesas e. investimentos

V.2.1 Despesas correntes

Para os efeitos de realizar uma previsão das despesas

de funcionamento do setor nos parece necessário discriminar

dois conjuntos de despesas:

a) aquelas que depende» em grande parte da

disponibilidade de energia hidráulica em um ano

determinado, essencialmente a despesa de combustível, a

aquisição de energia à CTM (empresa binacional que opera a

central hidráulica Salto Grande) e os montantes de

importações netas de energia desde a Argentina

oi aquelas que nao apresentam este caráter aleatório,

das que podemos supor que crescem com o volume de energia

gerada e vendida pelo sistema.

Por conseguinte realizaremos a prediç&o de maneira

diferente para os dois conjuntos.
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As projeções dos valores esperados das despesas do

conjunto ai serão realisadas em base aos resultados do

•odeio de simulação do sistema de geração da UTE que

apareces nos últimos estudos de planejamento realisados

{UTE, 1988c). Esse node Io permite obter estimativas dos

valores esperados das quantidades de combustível a empregar

pelas centrais témicas e das quantidades de energia a

adquirir à CTH (Salto Grande) e a ser intercaabiadas COB a

Argentina.

Utilizando hipóteses adequadas a respeito dos preços

unitários a aplicar às quantidades indicadas, é possível

realizar U M previsão das despesas. Cabe indicar que os

preços unitários da energia adquirida à CTH estào

estipulados desde a construção da central e se anulam a

partir de 1998* em que se cancela a totalidade da divida da

CTH coi seus credores.

Cabe destacar que as simulações utilizadas sào

conservadoras em «ateria de intercâmbio de energia con o

sistema argentino, dando lugar a importações e exportações

muito baixas, o que nao necessariamente acontecerá no

futuro.

Peio contrário, para o conjunto bi, que inclui as

restantes despesas, inao aleatórias), suporemos que sua

soma é uma função estável das vendas de energia.

Aproximaremos essa função peia reta de ajuste de mínimos

quadrados em base às séries históricas óe despesas e vendas

anuais extraídas dos balanços da UTE.
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Os dados históricos de investimentos e despesas que

utilisareaos, sào elaborações realisadas por GIUSTI (19891,

ã partir das Execuções Orçamentárias e dos Balanços da UTE,

apresentados COB periodicidade anual.

A tabela iV.lj apresenta a obtenção dos valores

históricos das despesas na© aleatórias, o que temos chamado

de conjunto bi. A coluna 2 conte* a totalidade dos custos

contábeis, A coluna 3 contéa os valores da depreciação,

que, coao visos, nao Modifica o capital de trabalho e, por

conseguinte, será descontada dos custos contábeis do ano. A

coluna 4 apresentas os montantes de aquisições de energia à

CTH pela energia de Salto Grande e os custos de

combustível, ambos valores aleatórios e que, por

conseguinte, serão sustraídos aos custos contábeis totais

junto à depreciação. O resultado dessa sustração apresenta-

se na coluna 5, que contes» então, os valores históricos

das despesas do conjunto bi.

As despesas nào aleatórias, assia calculadas, indues

todas as despesas de exploração e as despesas líquidas

alheias à exploração (deduzidos os ingressos alheios à

exploração). As definições utilizadas sao as dos Balanços

da UTE.

Os coeficientes cia reta de ajuste que nos permitirá

calcular as previsões das despesas do conjunto b; inao

aleatóriosi aparecem ao pé da tabela (V.lí. A variável

dependente V sâo os valores de despesas. A variável
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X sio as veadas amais d» energia.

TABELA V.l

DESPESAS DO SETOR ELÉTRICO

MIUOES DE Ü$S DE DEZ. 1988

As*

1877

1878

1878

1986

1861

1882

1883

1964

1885

1986

1887

» • • • • • • •

123.7

109. S

113.6

138.1

153.6

190.1

175.1

164.7

180.6

169.:

200.C

fiepreciac.

22.0

19.6

18.8

42.2

41.0

61.6

71.9

75.7

77.2

63.6

61.6

Ceabestivel

aavisiçao

dr esergia

83.7

42.6

56.3

53.6

57.0

68.7

47.5

34.6

36.1

31.0

57.8

e Total

coajeato b)

42.0

47.2

38.5

42.2

55.6

59.7

55.7

54.4

67.3

74.6

81.3

VesdM

CGlia)

2167

2405

247»

2706

2914

2919

3018

3018

3110

325C

3438

Saída de Regressão:

Constante

Err. Std. de Y Est

R ao vuadrado

K. de Observações

Graus de Liberdade

Coeficiente X

Err. Std de Coei.

Te«te t

0

0

6

.0326

.0054

.0940

- 3

6

0

r.Gfa8

.4136

.8049

11

9
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V.2.2 Investimentos

O problema de esticar o montante dos investimentos

que serão realizados no período 1990-1999 nos leva •

analisar a série histórica de investimentos, no período que

começa em 1973, na tabela (V.2).

TABELA V.2

INVESTIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO

MILHÕES DE UiS DE DEZ. 1938

lino

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1976

1979

Investisentos

totais

executados

29.4

79.5

67.3

61.2

43.3

27.7

47,3

Investisentos

es 500 kV

e Geração

8.1

41.9

11.0

-

Total

conjunto b)

21.3

37*6

56.3

61.2

43.3

27.7

47.3

Vendai

ÍOih)

1442

1520

1513

1618

1727

1881

1783

1806

1797

1940

2072

2187

2405

2479



127

TABELA V.2 (Continuação)

IKVESTIHEKTOS DO SETOR ELÉTRICO

KIUttES DE U*5 DE DEZ. 1S88

ABO Isvestimtatos Iavestimeatos Total

totais ea 506 k» coajwto b)

e Geração

0.5 53.5 270»

72.3 T9.2 2314

59.2 291$

599.S 73.3 3016

42.5 3015

«1.1 3110

38.5 3250

45.1 3438

19»

19S1

ISS2

1983

1984

198»

1988

1987

W.6

lSi.5

55.2

773.2

42.3

« . 1

35.5

45.1

Aprecia-se na coluna 3 da tabela. que a evolução dos

investimentos em Geração e Transmissão «500 kV) apresenta

três irregularidades muito marcadas, caracterizadas por

investimentos de montantes muito maiores aos precedentes ou

posteriores:

- no ano de 1974 a soma de investimentos de Geração e

Transmissão 1500 kVj vê-se incrementada pela existência de

um forte montante atribuívei à instalação da sexta unidade

térmica da Centrai Batlie-

- em 1951, o investimento em Transmissão Í500 kV) vê-
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se particularmente incrementado pela incorporação ao

sistema uruguaio das obras da rede de transmissão que liga

as centrais de Salto Grande e Palmar a Montevidéu

- em 1983 aprecia-se o elevado montante dos

investimentos em Geração, atribuível à incorporação ao

ativo da 17FE da central hidrelétrica de Palmar.

Estas apreciações nos ievam a pensar que, para tentar

analisar séries históricas de investimentos do setor,

procurando as leis de regularidade do seu crescimento, é

preciso considerar separadamente as grandes obras de

Geração e Transmissão.

Então dividimos o problema da previsão dos

investimentos no próximo decênio em dois subproblemas:

- prever os investimentos correspondentes às grandes

obras de geração e de transmissão em 500 kV, que

denominaremos do tipo a)

- prever a evolução do conjunto de investimentos

individualmente pequenos, correspondentes ao resto do

sistema elétrico, que chamaremos do tipo bi.

5e substraimos da série histórica de investimentos

totais os valore» correspondentes às centrais de geração e

à rede de 500 kV, obteremos uma nova série de

investimentos, que, por sua natureza, não apresenta as
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;adas descontinuidades da séria origimal. A nova série

que nos interessa obter está constituída por todos os

investimentos em redes de transmissão e distribuição, de

tensão 150 kV e inferior e pelos investimentos ea serviços

gerais de apoio à gestão da eapresa.

A tabela CV.2i apresenta os cálculos para achar a

série histórica de investimentos do tipo b). À coluna 2

apresenta os valores totais dos investimentos, em moeda

constante, À coluna 3 contém os investimentos da rede de

500 kV, extraídos dos dados da Execução Orçamentária e os

montantes dos investimentos nas centrais de geração (duas

centrais térmicas entre 1973 e 1975, e a central hidráulica

de Palmar ea 1983). A coluna 4 apresenta a diferença da 2 e

3, contendo, por conseguinte, os valores dos investimentos

do tipo bi, que nos servirão para uma extrapolação

tendencial.

Para estimar os valores futuros dos investimentos do

conjunto bi, procura-se fazer regressões linesres em base

aos dados da série histórica da tabela (V.2í,

A tabela íV.5; apresenta as regressões analisadas. Ea

primeiro lugar, toma-se como variável independente as

vendas Vt, na hipótese de que os investimentos têa relação

coa o tamanho da empresa, representado pelas vendas. Os

resultados sao negativos coso surge dos valores oe R3 e do

teste t. Igualmente sao negativos os resultados da

regressão dos investimentos do ano t com as vendas de anos

posteriores.
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TABELA V.3

Resultados de regressões

Vt Vendas no ano t

It Investimentos do conjunto b) no ano t

{variável dependente)

Variável R2 Test t

independente

Vt

Vt • í

Vt • 2

Vt • 4

Vt-l - V t o

Vt-i - Vt-4

Vt-l - Vt-s

Vt - 1 - Vt - «

Vt-l - Vt - 7

Vt-l - Vt - 8

0.127

0.038

0.004

0.011

0.147

0.115

0.126

0.311

0.340

0.252

1.378

0.694

0.219

0.339

1.497

1.303

1.367

2.423

2.566

2.094

£ possível supor que os investimentos It, no ano t

estão determinados pela expectativa de crescimento futuro

da empresa e que essa expectativa se forma em base ao

crescimento nos anos imediatamente anteriores. Então é

possível provar regressões tomando como variável

independente os incrementos de vendas nos n anos anteriores

ao ano t, isto é Vt-i - Vt-n-i. Neste caso, o coeficiente

da variável independente resulta significativo ao õ% se

tomamos n*5 e n*6, a pesar dos valores de R3 serem baixos.
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Diante destes resultados decidimos realizar as

prediçoes baseados na regressão dos investimentos tomando

como variáveis independentes os incrementos de vendas nos 6

anos anteriores. A reta de ajuste obtida é:

Yt = 28,63268 + 0,03844 Xt

A variável dependente Y sao os investimentos do tipo

bi. A variável dependente sào os incrementos de vendas nos

6 anos anteriores ao ano t. 0 número de observações é 15.

Quanto aos investimentos em geraçào e na rede de

500 kV, que temos chamado de investimentos do tipo a),

podemos analisar o panorama futuro com maior detalhe.

Podemos determinar, em base às declarações públicas

de autoridades do setor, os investimentos em geraçào

devidos à incorporação de novas centrais.

Conhece-se publicamente o propósito da UTE de

instalar uma potência térmica da ordem de 300 H'W em

turbinas de gás antes do ano de 1997 (UTE, iSSêci. Por

outra parte, resulta necessário incorporar, para o final da

década do noventa, uma central de base, para a cual pensou-

se no emprego da lenha como combustível (SWEDFORE5T, 1990).

Desta forma, assumindo custos unitários cie

investimento razoáveis dado o tipo de central e tomando um

cronograma de investimentos que distribua o montante das
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•essas num período pré-fixado, é possível dar conta da

parte mais importante do investimento futuro em geração»

Os montantes que tomaremos para os custos de

investimento unitários sao de 400 USS/kW instalado para as

turbinas de gás íUTE, 1988c) e de 1610 U$S/kW instalado

para uma central de base queimando lenha (ANTMANN e ClAN,

1886i.

Também é razoável supor que os investimentos já

realizados na rede de 500 kV de interligação das centrais

hidráulicas com Montevidéu, serão suficientes para cumprir

com seu objetivo no que resta do século. Desta forma nao é

previsível uma extensão adicional neste setor do sistema

elétrico.

Desta forma podemos completar as previsões de

investimento que terào lugar até 1999.

V.2.3 À caraa financeira

Como mencionamos acima, analisaremos dois cenários a

respeito da origem dos fundos externos (nao procedentes de

vendas), que serão requeridos entre 1990 e 1999. ÁS duas

hipóteses sao:

- ai que a totalidade dos fundos adicionais sao

outorgados pelo Estado como incrementos do capital da UTE e

que, por conseguinte, esses fundos nao significam carga
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financeira alguma para a ÜTE, isto é, que o Estado nio

percebe dividendos pelo capital contribuído.

- bi que a totalidade dos fundos adicionais líquidos

requeridos anualmente sao obtidos Mediante endividamento

externo eu dólares através de empréstimos com instituçoes

financeiras: o endividamento acumulado por este conceito

gera, obviaiuonts, juros.

Temos excluído a possibilidade de endividamento em

moeda nacional {que nao é tradicionalmente uma fonte

disponível para as empresas públicas), e a existência de

situações intermédias entre a) e bi em que a procedência

dos fundos seja mista. Resulta claro que a opção a) é a

mais favorável para a UTE porque os fundos tomados nào

geram juros nem pagam dividendos.

Para projetar o serviço da dívida que deverá pagar a

UTE no decênio próximo, consideraremos quatro conjuntos de

dívidas;

- dl ) a dívida externa contraída com organismos

financeiros até dezembro de 1989

- d2) a dívida contraída com o Banco Central até essa

mesma data

- d3» o resto das dívidas contraídas até dezembro de

1989, fundamentalmente dívidas comerciais e de curto prazo
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- d4) o endividamento que eventualmente resulte

necessário para cobrir os requerimentos de fundos a partir

de 1990, que é nulo no caso em que os fundos requeridos

sejam obtidos por contribuição do Estado (cenário ai da

origem dos fundos).

Como indicado no capítulo 1» o último balanço

publicado pela UTE é de 1967. Por conseguinte não dispomos

dos valores do passivo da UTE em dezembro de 1989.

Suporemos que todos os componentes dl, d2 e dô desse

passivo se mantiveram constantes até dezembro de 1989. Essa

hipótese parece razoável dada a inexistência de grandes

investimentos incorporados à UTE em 1988 e 1969, capazes de

gerar passivos muito grandes.

Com relação às taxas de juros das dívidas,

consideraremos dois casos:

- as dívidas que denominamos d2, d3 r d4

- a dívida externa financeira da UTE contraída antes

do fim de 1987, que constitui o grupo dl, que consideramos

por separado porque está sujeita aos refinanciamentos que

se obtenham para o conjunto da dívida externa pública

uruguaia.

Chamaremos to à taxa de juros para as dívidas do

conjunto dl, que surgirá dos refinanciamentos.
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COB relação às dividas d2, d3 e d4, suporemos que

estarão sujeitas à taxa de juros COB a qual as empresas

públicas uruguaias podem obter fundos externos em dólares»

taxa que chamaremos ti.

Vimos no capitulo IV que a taxa de juros que a UTE

paga pelos fundos obtidos nos últimos anos, é a taxa LIBOR

mais uma sobretaxa algo superior a 1%. 0 valor da taxa

LIBOR variou consideravelmente nos últimos 20 anos. A

titulo informativo, é possível indicar que o valor médio

dessa taxa no período 1970-1573 foi de 7.6%, subiu a 14.7%

nos anos 1980-1982 e desceu novamente a 9.7% em 1983-1985,

(DORKBU5H, 1557,.

Em 1989, o valor médio da taxa LIBOR foi de 9.27%

ÍFHI, 1990).

Os dados anteriores referem-se à taxa LIBOR a seis

meses por empréstimos em dólares.

Por outra parte, a taxa de juros à qual os países da

América Latina obtiveram financiamento externo no período

prévio à crise da dívida de 1982 foi de 10.66% para os

fundos privados e de 8.12% para os fundos do BIRD.

í LICHTEKSZTEJK e BÁER, 1936 i.

As cifras indicadas anteriormente nos levam a tomar

para ti um valor de 10%. Este valor não pretende ser uma

projeção ajustada dos valores das taxas de juros
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internacionais, cuja realização, evidentemente, está fora

do objeto deste trabalho.

Quanto à dívida externa financeira da UTE, contraída

antes do fia de 1987, que constitui o grupo dl), o

pagamento do principal e juros dependerá das condições de

refinanciamento da dívida externa uruguaia. COMO se sabe, a

possibilidade de reduções no capital e nas taxas de juros

da dívida externa dos países latino-americanos tem sido

considerada desde há alguns anos.

A título ilustrativo optamos por considerar duas

possibilidades de renegociação: a redução acordada do

montante da dívida em 50% e a redução das taxas de

juros de maneira que sejam a metade das taxas correntes

para os novos empréstimos. Isto último quer dizer que

tomaremos as possibilidades: to = ti e to = ti/2.

Outro ponto a considerar é a desvalorização da

unidade de conta em que estão expressados os juros e as

amortizações das dívidas do tipo dl), dl) e d3). Enquanto

as despesas, investimentos e ingressos a prever são

diretamente calculados em dólares de dezembro de 1988, as

amortizações e juros que obtemos dos dados existentes {UTE,

1987) são pagos em dólares correntes. Como nossos cálculos

são realizados em moeda constante, é necessário computar a

desvalorização dos juros e amortizações, que opera em favor

do devedor. Por conseguinte, a amortização e juros em

dólares correntes são defiacionados para expressá-los em
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dólares de dezembro de 1998. O deflacionador utilisado é a

taxa média de inflação acumulativa anual dos preços ao

consumidor nos Estados Unidos no período 1982-1988» segundo

dado* extraídos de Estatísticas Financeiras Internacionais

Vol. XLII ÍFHI, 1989». O valor obtido é de 3.301* anual.

Veremos então, em detalhe, coso se projeta o serviço

das dividas de cada tipo.

V.2.3.1 Divida externa financeira contraída antes de 31/12

1S57

Foi publicado no Balanço da UTE de 1987, o montante e

perfil do serviço de sua dívida externa de caráter

financeiro, durante o próximo decênio, calculadas nos

temos contractuais dos refinanciamentos realizados antes

de 31 de dezembro de 1987 e coa as taxas de juros

internacionais vigentes a essa data. Esses dados apareces

e» dólares correntes em sua fonte original.

Os juros pelos empréstimos contraídos até o ano de

1987, que figura» na informação mencionada foram calculados

para um vaioi da taxa LIBOR de 7.94 (para empréstimos em

dólares a seis meses). Como a maior parte dos empréstimos

contraídos foram acordados a taxas de juros variáveis,

iguais à LIBOR mais uma pequena sobretaxa, consideramos

raíoável supor que o montante dos juros a pagar em cada ano

do período futuro, é aproximadamente proporcional ao valor

que tome a taxa com que seja refinanciada a dívida externa
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(que chamamos to).

Em resumo, as amortisações deste tipo de dividas não

variam com a taxa de juros e o seu valor só depende da

possibilidade de reduções no capital da divida que podem

obter-se por refinanciamento. Os valores correntes dos

juros deste tipo de dívida sào supostamente proporcionais

aos valores que tome a taxa de interesse refinanciada da

dívida externa atuai ique chamamos toi.

V.2.5.2 Dividas com o. Banco Centrai

0 serviço da divida com o Banco Centrai é calculado

sob a suposição que essa dívida se cancela em cinco anos a

partir de 1590, em pagamentos iguais e sujeitos à mesma

taxa de interesse do novo endividamento externo ique

chamamos ti).

V.2.3.3 Resto das dívidas iá contraídas ep 31/1,2 djt 1967

wuanto ao terceiro grupo de dívidas, que inclui

principalmente o crédito dos fornecedores da UTE, supomos

que o montante da mesma se mantém em dólares constantes,

isto é, que amortizações e novo endividamento sâo iguais

ano a ano. Na realidade, é presumível que essas dívidas

tenha» um aumento proporcional ao incremento do volume da

empresa, mas depreciaremos esse efeito.

0 montante desta dívida é estimado por seu valor no
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final do ano de 1987. Os juros são calculados aplicando a

taxa ti ao Montante da divida.

V.2.3.4 Kovo endivid.UlntTI Para cobrir os requerimentos

de fundo»

Como vimos» tomaremos duas opções a respeito dos

fundos novos requeridos. Numa delas, os fundos são obtidos

por contribuições de capitai do Estado. Na outra, por

empréstimos à taxa de interesse ti, cujo valor estimamos em

I5K.

0 novo endividamento e o serviço dos seus juros só

tem sentido quando os fundos novos são obtidos por

empréstimos. Nesse caso supomos que os juros são

proporcionais ao montante do endividamento líquido

acumulado por requerimento de novos fundos.

Esse endividamento incrementa-se cada ano no valor

dos requerimentos de fundos adicionais. Se esse

requerimento adicionai é negativo, isto é, se os fundos

próprios gerados pela UTE na sua operação são maiores aos

usos, então supõe-se que o excedente é utilizado em

diminuir o endividamento liquido acumulado.

V.3, áa fontes de fundos

ÁS fontes de fundos estão constituídas peías vendas

no mercado uruguaio, A receita por exportação de energia à
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Argentina e os outras receitas de exploração.

A principal receita está constituída pelas vendas

internas.

Vinos que, até o presente, não foran cumpridas as

normas legais de fixação do nível médio das tarifas.

A prediçao dos níveis tarifários a aplicar, de

cumprir-se a iei, enfrenta a dificuldade de realizar

projeções de Estados de Situação e de Resultados dos

balanços da UTE, trabalho que foge às possibilidades desta

análise.

Isto nos leva a realizar projeções para diversos

níveis médios, sem prestar atenção especial aos valores de

rentabilidade dispostos pela lei, mas observando as

conseqüências financeiras. No capítulo VI veremos que este

tipo de considerações foram as mais importantes no processo

real de fixação das tarifas. Adicionalmente, cremos que, no

futuro, predominarão os fatores que levam à falta de

cumprimento das disposições iegais que descrevemos no

capítulo VI.

Ao calcular as vendas locais, partimos de dados de

vendas faturadas em kWh, calculados coerentemente com as

hipóteses de demanda e energia gerada. Esses dados vem de

simulações do sistema de geração. As vendas são ÍS%

inferiores à quantidade de energia gerada, pelas perdas
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técnicas e devidas a furtos de energia.

Ka realidade, existe uma diferença entre as vendas

faturadas anualmente pela UTE e os fundos realmente

obtidos. Essa diferença está constituída pela faturas não

pagas cada ano, sobre a cual a UTE não publica dados. Na

nossa previsão não consideraremos esta diminuição, cujo

montante normalmente deveria ser pequeno, dadas as

características do serviço elétrico, interrumpívei por

parte da empresa perante a falta de pagamento.

Assume-se que a totalidade do recebido dos clientes é

utilizado para financiar o funcionamento da UTE, isto é,

que os impostos indiretos incluídos na fatura do cliente,

cuja arrecadação corresponderia ao Governo Central,

continuam sendo retidos pela UTE. Esta situação iniciou-se

em 1983, continuava em 1986 e parece razoável que continue

enquanto a UTE não produza excedentes.

Os montantes obtidos por conceito de exportações de

energia são obtidos de resultados de simulações do sistema.

Estes dados, bem como os de importação não são totalmente

precisos.

ÀS demais receitas de exploração, não devidas ã venda

de energia, serão consideradas iguais a uma percentagem

fixa dos ingressos de - exploração. Estimamos essa

percentage» a partir dos últimos dados disponíveis,

procedentes do Balanço de 1957 da UTE, em um 4.15%.
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V.4. Descrição da» hii>óteses sobre rirJBlítrtrff importantes

Como indicado acima* as previsões dos usos e fontes

d* fundos do setor elétrico uruguaio dependem de diversos

parâmetros.

Em primeiro lugar vamos definir exatamente os

parâmetros relevantes e os valores que vào tomar:

ii Tarifa média arrecadada pela UTE, expressada em

moeda constante de dezembro de 1986, pela venda de energia

a usuários nacionais.

Como vimos no capítulo III, a tarifa média nos

últimos anos esteve muito próxima a 70 milésimos de dólar.

Kas análises que realizaremos, procuraremos determinar se

este valor é suficiente na década presente.

ii; Taxas de juros.

Vimos que existem duas taxas relevantes na previsão.

Denominamos to à taxa que se obtenha do refinanciamento da

dívida externa contraída até 1983 (que chamamos dívida dli,

e ti à taxa vigente para todas as dívidas restantes, e,

especialmente para os fundos externos requeridos no caso de

ser obtidos por empréstimos.

Tomamos para ti o vaior ÍO% por motivos que já

esclarecemos antes. Para to tomaremos duas hipóteses; 10% e

3%.
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iii) Percentages do capital da divida externa

contraída até 1988. que será realmente amortizada.

Este valor pode ser menor de 100% na medida em que se

obtenham condições de refinanciamento favoráveis.

Conseqüentemente, as amortizações da divida dl serão

reduzidas na mesma proporção.

Analisaremos duas possibilidades: pagamento de 100% e

de 50% do capital da dívida.

iv) Taxa de perda de valor do dólar.

Como já vimos, realizaremos previsões em valores

constantes \dólares de dezembro de 1988). Por conseguinte,

os valores correntes devem ser deflacionados. A taxa a

tomar é de 3.301% como indicado acima.

v) Taxa de aumento anual dos preços dos combustíveis

derivados do petróleo, pagados à AKCAP.

Tomamos uma taxa de crescimento dos preços de 2% em

termos reais. Essa taxa é compatível com algumas projeções

do aumento de preços internacionais de petróieo realizadas

recentemente íAL FATIH, 1989). 0 vaior de base para as

projeções são os preços pagados à empresa estatal

petroleira AKCAP no segundo semestre de 1988.

vi) Percentagem de perdas sobre a energia gerada,

Este valor inclui as perdas técnicas e os roubos de
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energia. Tomaremos perdas de 18%.

vii) Origen dos fundos externos requeridos para

equilibrar o fluxo de fontes e usos de fundos.

Como já vinos, consideraremos dois casos:

contribuições do Estado sen pagamento de interesses ou

dividendos e obtenção de empréstimos em dólares à taxa ti.

V.5. Descrição dos resultados

0 objeto das projeções é encontrar os requerimentos

líquidos acumulados de fundos externos no período 1990-

1999• para diversos cenários.

Esses fundos externos são obtidos de contribuições

estatais ou de empréstimos.

üs usos de fundos considerados sao:

Investimentos: constituído pela soma de investimentos

em centrais de geração com turbinas de gás (TGi, central de

geração de lenha, e o resto dos investimentos calculado

extrapolando a reta de regressão obtida.

Despesas não financeiras: constituído pela soma de

despesas em combustível, aquisição de energia à CTM (Salto

Grande), importação de energia da Árgenrina, e o resto das

despesas calculado extrapolando a reta de regressão obtida.



145

Serviço da dívida: Constituído por amortizações e

juros da dívida dl, amortização e juros da divida d2, juros

da dívida d3 e juros da dívida d4.

As fontes de fundos consideradas sao:

Vendas de energia no mercado local: obtidas coso o

produto da tarifa média pela quantidade vendida em cada

ano.

Exportação de energia obtida como o produto da

energia exportada obtida de simulações do sistema, pelo

preço da venda de 10 milésimos de dólar.

Outros ingressos de exploração: obtidos como 4.15% da

soma dos dois anteriores.

A diferença entre os usos totais de fundos e as

fontes totais de fundos, constitui os fundos externos

líquidos requeridos em cada ano iseja por contribuição do

Estado ou por endividamento líquido adicional;.

0 valor que procuramos obter é a soma acumulada dos

fundos externos líquidos requeridos até 1999.

A tabela (V,4) apresenta os montantes de fundos

externos acumulados requeridos para diferentes cenários.
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TABELA V.4

ESTIMATIVA DOS REQUERIMENTOS DE FUNDOS

EXTERNOS DO SETOR ELÉTRICO (1990-1999)

MILHÕES DE DÓLARES DE DEZEMBRO DE 1988

Tarifa rercutifn Tui óe Origea aos ÍUBOOS Toui àe íwâos

•edit o» òiviát jani tontrinçòes íiprèitiios requeridos

ii i i i extent i iif do isudo iíiiô-

5i»/m,' ptgir i*.' iiwôí

(ti tiíú ii» X Í'i%

"iV li:) Ü i Mi

»: IOt" ÍÜ 1 - Ü

ôv ívú 5 x 756

u ivv 5 x 2.33

êü ivv 5 x - Í5?

8í 5í- 5 x i":

7» 50 5 x - C Í

êí »;.• 5 x - m

ti> í 00 ÍO x J 6 72

êí; ii/ii iv I Í ;

"t; JÚí 5 X i í í

"í u/u ó x 6í

ftii y,i ;, X i 7 i

í c 5i- 5 X v
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Os resultados são obtidos mediante folhas LOTUS

semelhantes à que aparece na tabela (V.5), que apresenta os

cálculos para um dos possíveis cenários.

Para os efeitos de ter uma referência de valores,

lembremos algumas cifras de interesse:

- a dívida externa da UTE em 1988 era de 66C milhões

de dólares

- os ativos totais eram, no finai de 1987, de 1.613

milhões de dólares

* as vendas que temos previsto para 1999 são de 450.

milhões de dólares, aproximadamente.

Não entraremos aqui na análise detalhada dos

indicadores da situação financeira que se obtêm nos

diversos cenários.

Porém, podemos afirmar que não parece factível que o

setor elétrico possa obter fundos adicionais com

facilidade, nem por contribuição estatal, nem por novo

endividamento.

ÁS contribuições de fundos adicionais por parte do

Estado sào extremadamente difíceis devido à necessidade de

diminuir os deficits públicos, que, como veremos no

capítulo VI tem sido constante no Uruguai desde vinte anos

atrás.
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Os fundos obtidos por endividamento externo estarão

disponíveis no futuro em Magnitudes muito menores que as

que permitiram a explosão da divida de 1982, e serão

fornecidos quase que exclusivamente pelo BID e peio BIRD.

Nesse aarco, parece razoável pensar que os níveis

tarifários deverão ser suficientemente elevados coio para

aicançar uma situação próxima de auto-financiamento.

Os níveis tarifários requeridos para o

autofinanciaaento variam de acordo às hipóteses a respeito

òa redução do capital e das taxas de juros da dívida

externa existente no presente, como resulta da tabeia

(V.4).

Se nao se produzem reduções no capitai e juros da

dívida, os níveis tarifários requeridos seriam de

aproximadamente 60 milésimos de dólar por kWh, isto é,

ainda superiores aos de 1988 í 70 milésimos).

caso de reduções de 50% no capitai e os interesses

da dívida, o nível de 70 milésimos parece ser suficiente.

«âo pretendemos que os nossos cálculos dêem valores

exatos, mas que mostrem uma tendência. A pesar disso

achamos que é possívei extrair algumas conclusões

qualitativas.

Nos parece ter mostrado que se nâo se aliviam as
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condições do serviço da dívida, é possível que a tarifa

•édia tenha um ausento com relação ao valor de 1988, para

evitar a agravaçao da situação financeira do setor.

Apesar dos alívios substanciais no serviço da dívida,

o nível tarifário atual nào parece ser excessivo na próxina

década, nem parece possível que a UTE deixe de reter os

iapostos indiretos {IMESIi que arrecada na atualidade.
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TABELA V.í

SAÍDA OE LOTUS 123
TABELA DE P3KEÇ0ES DE FORTES E USOS 5£ F«tQS
fOTMTES IBKSTttlQS B IO S5 WS» DE D E . 1388
KIPS7E5ES :

i) Tarifa «teia tails US)
ii> Tata de juros: divida

i t ; ; Percentages á divida

AK:
VENDAS <GVh>

fovas T.S.
c e m r a i : usar*.
Investiiento ccr.j.(t
TETAL

DE£FESAS KAO FIMNCEISA:
Cotaustivei
Cospra a S.S.
iipcrt. de energia
Despesas cor;;, i)
TOTAL

SERVIÇO DA DIVIDA
dl) Aiortizaçoes
dl» Juros
d2) A s o r t : : . e j u r e s
d3) Jures
dM Juros
TOTAL

', dec.W.wm.-
atual :
atuai a t*f*

!99>}
42EI

20.00

49.S3
69.5:

24.40
51.27
O.W

K1.92
177.49

13.77
17.12
4,9i
6.2!

44.05

s

5.00»
r -

1991
•430

40.00

72.87
112.6"

31.30
53.02
0.00

107.36
192.1?

18.17
15.9!
4.73
8.2!
0.00

47.07

«0

50.301

19S2
460?

20.X

74.0!
54.0!

29.55
63.1=
0.0C

113.16
2C5.85

18.63
14.26
4,62
6.21
0.00

45.79

1»;
«753

20.»

73.61
Sl.il

34.73
64.06
0.15

119.17
219.!4

18.73
12.75
4.è"
8.21
0.00

44.16

4985

29.09
53.6?
71.26

144.Sc

*1.33
64.57
0.50

125.43
232.20

25.33
11.27
i.32
8.2!
0.00

44.13

T3TAL :>E USOS 291.46 352.11 345.55 255.92 421.25

VENDAS LOCAIS DE ENE3G:*
EIPQmçtf íí ENERGIA
0UTP.3Í ÍNGPiSSO; DE EX?L3RACAr.

255.64 265.53 276.50 2E7.5T 2S9.0S
3.9S 3 . i7 4 .2" 3.5" 3 .c"

10.75 : ; . Í6 ; ! . ó * !2.05 12.55

TOTAL II FOIÍTEE 27C.4C 280 .4 : 232.41 3C3.S3 315 .3 :

FUNDC5 EXTESN3- .li. 3EÍÜESÍ50E
FUND5S EXTE8N0S L I Í . ACüRI

71.6*.
52.?:

s:.:: 52,25 io:.«-
! i : .3: 196.:- 304.13
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TAEUV.5 icMtit.)

DE LOTOS 123
7AELA DE PWTECOES DE FORES E USOS DE FMXtS
«MTMTE n c n i I Q S & IO E6 USI BE DEC. 1988
HIPÓTESES :

•' T i r i f i i t f i a d i l s USí t t c K r t t f t ? • 6)
i i ; Tua et juros: divida ataai s 5 .0»
ii i - PtrccnUfta d» divida atui a papr * 50.001

MC
IBB4S (ilft.'

WESTlHENTtJS
Notas T.G.
entrais into
inmtiwnto canj.(b
TOTAL

DESPESAS MO F I M K E i M S
tatotivt!
Co^ra a S.6.
(•port, ét merfis
D t i s e s a s c tmj . b)
TOTAL

SEâVivO DA MVíD*
dl) Atertizacots
dl) Juros
d2' Asortiz. e juros
iü Juros

1995
5183

53.67
82.94

135.61

37.63
73.96
0.95

131.90
2U.43

18.9?
ã.78
0.00
8.21

1995
5391

53.6?
64.09

117.76

42.59
75.17

2.05
138.66
258.48

18.71
8.48
0.00
8.21

1997
5607

65.54
65.54

47.52
75.02

1.85
145.72
271.11

14.89
4.28
9.00
8.21

1996
5831

67.03
67.C3

53.54
0.00
2.9C

153.02
209.46

14.40
4.14
OM
6.21

1999
6065

66.54
68.5*

184.65
0.00
4.69

160.63
349.97

13.93
4.90
0.00
8.21

44) Juras 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OC
TOTAL 36.97 35.41 27.39 26.76 26.14

TOTAL X USOS 418.01 411.65 364.04 303.24 444.6C

VENDAS LOCAIS DE EKKIA 310.99 323.44 338.43 349.86 363.89
EIPWTACAO DE ERES6IA 4.50 4.23 4.02 3,71 3.40
OUTECS 1NSZESS0S DE EZPLOitAÇAO 13.09 13.58 14.1! 14.66 15.23

TOTAL DE FORTE? 328.57 341.26 354,56 368.23 382.5!

FUNDOS EZTERKGS LIS. KSKRIDOE 89.42 70.39 9.48 -W.99 62.15
FUNDOS EXTERNOS L U . ACURUUD03 393.62 464.01 473.48 408.49 470.61
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CAPITULO VI

FORCAS DETERMINANTES fiâ EVOLUÇÃO DAS TARIFAS

CONCLUSÕES FINAIS

VI.i. Introdução

Nos capítulos anteriores nos limitamos a descrever a

evolução de diversos elementos relevantes para o tema

tarifário:

- a configuração técnica do sistema elétrico uruguaio

- a estrutura institucional do setor energético

- a normativa legai referida ao setor elétrico e

especificamente à fixação de tarifas

- o modo em que foram equilibrados os requerimentos

de fundos que se produziram no setor

- a própria estrutura tarifária que regeu no período,

caracterizada pelas suas categorias de usuários e pelos

níveis de preços cobrados aos mesmos.

Wosso interesse, agora, é interpretar quais as forças

realmente determinantes da evolução registrada nas tarifas,

e, particularmente, no seu nível médio, è iuz da evolução
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econômica do pais no período 1973-1988. Presumimos que

existe» quatro conjuntos de forças determinantes dessa

evolução:

- as normas legais sobre a fixação de tarifas

- os interesses corporativos da direção da empresa

elétrica, que busca o maior grau possível de autonomia

financeira

- as considerações técnico-econômicas, sustentadas

dentro e fora da empresa elétrica, que procuram aproximar o

comportamento das tarifas a normativas teóricas,

justificadas por sua "eficiência" ino sentido de

aaximizaçâo de um objetivo econômico definido a priori, no

conjunto da economia ou do sistema energético).

- os interesses do governo central (transmitidos à

UTE, principalmente, através da "Oficina de Pianeamiento"

da Presidência», com o objetivo de adequar a política

tarifária e financeira da empresa às políticas e objetivos

globais do governo.

As observações feitas no capítulo III, mostram que na

fixação do nívei médio das tarifas nào foram observadas as

normas iegais relativas ao tema. Isto se evidencia quando

se observam as taxas de . rentabilidade sobre a base

tarifária obtidas no período posterior a 1981, que foram

sistematicamente menores às dispostas pela iei. Por outra
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parte, persistem as categorias tarifárias de acordo à

natureza do consumidor, contra o estabelecido pela lei»

Como conseqüência da análise do capitulo II»

referente à situação institucional do setor energético

público, podemos afirmar que a intervenção da Direção

Nacional de Energia na formulação das políticas energéticas

e, em particular, as tarifas, é praticamente irrelevante.

ÁS considerações relativas a uma eficiência global do

sistema energético, quaiquer que seja a definição dada a

esse termo, não parecem incidir no processo de fixação das

tarifas.

Por outra parte, os intentos de guiar a fixação da

estrutura tarifária por princípios teóricos baseados num

enfoque de eficiência parcial do setor elétrico, estão

representados pela proposta de estrutura tarifária de base

marginalista. Essas propostas não incidiram de maneira

essencial na política tarifária, como vimos no capítulo

III.

As observações que realizamos no capítulo II, sobre a

estrutura, funcionamento e subordinação das instituições do

setor energético ao Poder Executivo e à "Oficina de

Pianeamiento y Presupuesto" nos ievam a conjeturar que

deles provêm os elementos determinantes na política

tarifária.

5e esta hipótese é verdadeira, a evolução das tarifas

elétricas no período de estudo deveu eavar fortemente
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determinada pelas políticas macro-econômicas globais do

Poder Executivo. A maior restrição a esta intervenção deveu

surgir dos requerimentos de auto-financiamento do setor»

que nào se podem reduzir indefinidamente sem afetar o

serviço elétrico.

Isto nos obriga a conhecer os rasgos principais da

evolução econômica do país e as políticas econômicas

utilizadas no período de estudo.

A seguir, neste Capítulo, intentamos descrever a

maneira em que o Poder Executivo incidiu na fixaçào dos

níveis tarifários, guiado por objetivos macro-econômicos.

Obviamente, a análise e a exposição pormenorizada da

evolução econômica no período é uma tarefa que ultrapassa

os limites impostos a este trabalho. Por conseguinte, nos

limitaremos a apresentar alguns dados muito dementais

sobre a evolução econômica, formulando, depois, nossas

hipóteses sobre a incidência das políticas econômicas no

processo cie fixação das tarifas.

Determinamos três períodos para os efeitos de

realizar a análise já descrevida. üs anos de inflexão entre

esses períodos são Í97S e 1932.

VI.2. Período 1973-1575

Fizemos coincidir o começo do horizonte do nosso

estudo com dois acon^ecinentos relevantes: o primeiro
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choque petroleiro e o começo do governo militar no Uruguai.

0 golpe de estado de 1373 nao deu lugar a uma

descontinuidade abrupta em Bateria de política econômica

(FAROPPA, 1981).

Se bem se produziram substituições entre os membros

de equipe de assessores econômicos do Poder Executivo,

ratificou-se UB conjunto de objetivos e políticas incluídas

no Plano Nacional tíe Desenvolvimento 1975-1377, assinado

pelo anterior Governo mediante sucessivas declarações,

especialmente as dos chamados "Conclaves Governamentais"*

de San Higuei e Colônia Suiza.

VI.2,. 1 Qs. ob.ietivos e_ ferramentas da política econômica

O modelo econômico seguido foi caracterizado como de

"aberturasta" ou "neo-liberal". FAROPPA (1981i enumerou os

princípios básicos sustentados pelas autoridades econômicas

no marco desse modelo.

- A preferência pela produção exportável perante os

requerimentos do mercado interno e da substituição das

importações, entendendo que o principal obstácuio ao

crescimento vinha da impossibilidade de expandir a oferta

de moeda estrangeira.

- A reestruturação das relações de preços relativos,

como meio de induzir os empressários privados a investir em
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atividades de exportação.

- A subordinação dos níveis de salários aos objetivos

de crescimento da rentabilidade empresarial e em geral a

preferência por um maior grau de concentração econômica.

- Uma ênfase crescente no papel dado ao empresário

privado como protagonista do desenvolvimento econômico,

junto ao objetivo de redução do setor público e de

liberalização da atividade econômica interna e dos fluxos

de bens e capitais e dos mercados, inclusive aquele de

moeda estrangeira.

- 0 estabelecimento, como prioridade, pelo menos no

discurso, do combate à inflação, junto a uma apreciação da

mesma como fenômeno essencialmente monetário, isto é,

provocado pela expansão da quantidade de dinheiro que, no

Uruguai, era destinado a cobrir os deficits fiscais.

- 0 apelo ao capital estrangeiro para facilitar os

grandes investimentos requeridos pela alta tecnologia.

Algumas medidas das autoridades econômicas,

encabeçadas, a partir de 1974, pelo Ministro de Economia e

Finanças, Alejandro Vegh Viiiegas, enquadram-se nos

propósitos 1iberalizadores definidos acima:

- Procedeu-se à unificar o mercado de câmbios e a

eliminar restrições à compra e venda de moeda estrangeira.
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- Liberaram-se e desgravaram-se as correntes

financeiras de entrada e saída de capitais financeiros e de

investimento.

- Diminuiu-se o número dos preços fixados

administrativamente pelo Estado, inclusive os de muitos

produtos básicos de consumo.

No entanto, a condução econômica optou também por um

conjunto de ferramentas que, de fato, se afastaram na parte

substancial dos princípios de liberalização que haviam sido

sustentados.

- 0 tipo de câmbio continuou sendo fixado pelo Banco.

Central, mediante pequenos ajustes nào-periódicos tendentes

a manter a rentabilidade das exportações perante o aumento

do nível de preços.

- As taxas de juros dos créditos, destinados peia

banca estatal às atividades de exportação, mantiveram-se,

deliberadamente, em níveis baixos, e os montantes foram

abundantes.

- 0 Tesouro Público outorgou "reintegrações"

«devoluções de impostos) e outorgou isenções impositivas a

certas exportações, procurando incentivar as denominadas

"não tradicionais". As exportações tradicionais incluem,

basicamente, carnes, lãs e couros com pouca elaboração

industriai.
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- Os salários continuara» sendo fixados em forma

administrativa, de maneira a assegurar o atraso do seu

aumento nominal con relação ao do índice de preços.

Apesar da percepção das conseqüências inflacionárias

dos deficits públicos, a administração incorreu neles

durante o período todo. Por essa razão, o Tesouro deveu

solicitar o financiamento do Banco Central mediante

emissão, que nao chegou a ser esterilizada pelo efeito dos

deficits da balança comercial sobre a base monetária.

Isto evidencia a disponibilidade do governo de

assumir a existência de inflação como preço para

estabelecer uma estrutura de preços relativos favoráveis à

exportação e à rentabilidade empresarial.

Os deficits da balança de pagamentos do setor público

e da balança de pagamentos em conta corrente foram

financiados mediante endividamento com a Banca

Internacional, principalmente o FMI, e pela colocação de

valores públicos em moeda estrangeira,

Quanto às tarifas públicas, KOTÁRO (1984;

caracterizou este período como de "realismo tarifário",

isto é, de adequação das tarifas aos requerimentos de

funcionamento e investimento das empresas públicas.

Veremos, a continuação, que esta qualificação cabe, em

particular, ao setor elétrico.
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VI.2.2 AS tarifas djj setor elétrico (1973-197»)

Vinos, no capítulo III, que o período que precedeu o

ano de 1978 se caracterizou por una marcada estabilidade

dos preços médios reais de eletricidade.

À observação das séries de investimentos do setor

elétricoi nus mostra valores elevado3 em 1974 e 1975, como

conseqüência da incorporação da Sexte i idade de geraçào e

uma descida nos deis anos seguintes.

Á empresa elétrica pôde afrontar, no período, o

serviço de sua dívida, porque as fontes de financiamento

utilizadas foram principalmente os empréstimos da banca

internacional de desenvolvimento. Os montantes e condições

destes empréstimos foram razoáveis dada a situação do setor

elétrico.

For outra parte, devido à magnitude da geraçào

hidráulica com que contou a UTE no período, foi possível

absorber o impacto do aumento dos combustíveis de 1973.

Nesse marco, parece razoável admitir que os níveis

tarifários da época foram os mais adequados para as

políticas do governo central, pois permitiram cobrir os

requerimentos de fundos da UTE e, ao mesmo tempo,

arrecadar, a partir de Í97S. o imposto denominado IHESI. 0

IWESI, se bem estava destinado à formação do Fundo

Energético Nacional destinado a financiar obras
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hidrelétricas, de fato, passou a operar como um ingresso

adicional para o Tesouro.

0 nível tarifário vigente foi capaz de permitir a

expansão do sistema, sen introduzir aumentos no nível

tarifário real e sem requerer a contribuição de capital do

governo central. A nosso entender, isto explica a

estabilidade do nível tarifário no período, que não

contradizia as diretrizes da política econômica do Poder

Executivo»

VI.3. ^ tarifa como ferramenta da política contra £ inflação

{1978-1982}

Em outubro de 1978 se produz um câmbio na política

econômica.

0 período que começou então foi caracterizado como de

"liberalismo estabilizador" (NOTARO, 1984i. Á justificação

desta definição se baseia na constatação de duas

características:

- a prioridade absoluta asignada pela condução

econômica ao objetivo de diminuição da taxa de inflação,

que, em 1977, tinha ascendido a 57% anual.

- a existência de um discurso de caráter marcadamente

liberai por parte dos condutores da política econômica,

convalidado por algumas das medidas de redução da



intervenção estatal na asignaçao de recursos da economia.

Esses objetivos tinhas sido explicitados Mediante

declarações públicas COB motivo do quarto "Conclave

Governamental", de dezembro de 1977.

Ne entanto, coao veremos sais adiante, o elemento

•ais saliente da política econômica ia sobrevaiorizaçao da

moeda nacional com relação ao dólar), foi uma medida

fortemente interveneionista e produziu fortes

desequilíbrios na economia.

VI.3.1 ÃS ferramentas da política econômica

Em procura dos dois objetivos básicos, foram

utilizadas un conjunto de ferramentas cuja ação era

considerada eficaz e coerente.

* Á diminuição das taxas de importação

- Uma política salarial contrativa, no marco do

regime autoritário vigente, tendente a diminuir a taxa de

crescimento nominal dos salários.

- Uma redução sistemática do conjunto cie preços

internos fixados administrativamente, em especial os de

primeira necessidade e os bans agropecuários.

- A diminuição do crédito interno outorgado pela
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Banca estatal. Assim se eliminaram os créditos promocionais

para as exportações e se reduziu o financiamento do Banco

Central ao Tesouro Nacional* ao reduzir-se o déficit

público. Isto levou a uma diminuição dos valores reais da

Base Monetária.

- Eliminaram-se as restrições vigentes sobre a

instalação de entidades financeiras, os impostos à

atividade bancária e os encaixes bancários obrigatórios i se

bem isto nào levou a um aumento do multiplicador monetário

que compensasse a contração no item anterior}. Eliminaram-

se, também, os topes às taxas de juros bancárias.

- Manteve-se, de forma mais absoluta, a movi1idade de

capitais, livre de qualquer imposto.

- Como eiementc fundamental da política, estabeleceu*

se um prenuncio de vários meses para o tipo de câmbio, com

taxas de desvalorização consistentemente inferiores às

taxas de inflação do período precedente.

0 esquema conceituai que inspirou a política

econômica é descrevido por ANTIA (1986).

0 elemento centrai da política econômica era o

prenuncio do tipo de câmbio de modo que as taxas de

desvalorização fossem sistematicamente inferiores à

infiação do período imediatamente precedente. Esta política

teria, como previsto pela equipe econômica de governo, um



164

duplo efeito anti-inflacionário:

- Por uma parte, impunha-se diretamente um teto «o

preço dos bens comerciáveis internacionalmente, ao descer o

preço da moeda estrangeira. Mediante um processo de re-

des ti nação de recursos na produção e de substituições no

consumo, essa desaceleração dos preços de bens comerciáveis

estenderia-se à totalidade dos preços da economia.

- Por outra parte, o tipo de câmbio prenunciado, em

um marco de equilíbrio fiscal que o fizesse acreditável,

agiria sobre as expectativas infiacionárias aos agentes

econômicos, tendente a uma diminuição progressiva da

inflação esperada.

A total jDovil idade de capitais asseguraria uma

tendência à iguaiação das taxas de juros reais em moeda

nacional, com as taxas internacionais, mais um prêmio de

risco supostamente pequeno.

Na prática, a conjunção do aumento das taxas de juros

reais internas e das taxas de desvalorização decrescentes,

conduziram à existência de elevados rendimentos para os

capitais procedentes do exterior, investidos em novos pesos

e reconvertidos a dólares para realizar os lucros.

Isto permitiu, no inicio do período, a existência de

um persistente fluxo oe capitai» privados estrangeiros,

favorecida pela fase expansiva do crédito internacional que
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se viveu na segunda metade dos setenta (LICHTENSZTEJN e

BAER, 1985).

Esse ingresso de capitais permitiu, ao mesmo tempo, o

mantimento de elevadas taxas de crescimento do produto, ao

financiar os elevados deficits da balança comercial. Houve

UB forte incremento da divida externa, especialmente do

setor privado. Os fornecedores desses créditos fora»,

substancialmente, os bancos privados estrangeiros.

A inflação diminuiu durante o período que precedeu o

ano de 1982, pela atuação temporária dos mecanismos

previstos pela condução econômica.

ÀS tarifas dos serviços públicos desceram em termos

reais. Isto foi interpretado como um elemento adicional de

apoio à política econômica (NOTARO, 1984i. Procurava-se,

através da descida das tarifas públicas, tanto diminuir os

custos reais das empresas quanto as expectativas

infiacionárias.

For outra parte, a persistência, a longo prazo, de

uma situaç&o como foi descrevida acima, resultava

impossível, tanto pela distorsão dos preços relativos,

quanto pela perpetuação cios requerimentos de fundos

externos. A evolução posterior a 1982 mostrará a quebra da

política seguida.
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VI.3.2 Aft tarifas dfi ««tor elétrico {1978-19821

No período 1978-1982 se produz usa descida acentuada

dos valores reais das tarifas de eletricidade, semelhante

para todas as categorias de usuários.

À empresa elétrica UTE mantém, em aparência, seu

equilíbrio financeiro* sem necessidade de recorrer ao

endividamento nem às contribuições do estado. Isto é

possível peia confluência de vários fenômenos;

- até 1930, os níveis de investimento interno da UTE

sào muito baixos e o serviço da dívida é muito baixo

- os fortes investimentos de "Salto Grande",

incorporados em 1951, nao acarretam problemas financeiros

dado o favorável sistema de financiamento através de €TM

- os investimentos da Central Palmar, nao afetam

ainda a UTE, pois encontram-se na esfera do COMIPÁL, que

acumula, no período, uma dívida enorme, ao amparo da

abundância de crédito internacional privado.

Podemos afirmar que a descida de tarifas nao esteve

orientada para o fomento da rentabilidade de determinados

setores, no marco de um programa de expansão industriai.

Esta afirmação pode ser sustentada por dos fAtos:

- As reduções de tarifa foram percentuaimente

semelhantes para todas as categorias de usuários.
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- Kâo existet no Uruguai, um forte setor de

indústrias para as quais a eletricidade constitua um insumo

principal.

E possível supor que a descida das tarifas

residenciais nio esteve Motivada pela conveniência social

de fomentar o consumo de eletricidade. Efetivaaente, nesse

período já tinha sido incorporada ao sistema elétrico, a

grande maioria da população. For outra parte, as menores

tarifas foram aplicaas da mesma forma a todos os usuários

residenciais, sem procurar uma seietividade para os de

menores ingressos.

Em conclusão, cabe afirmar que a descida das tarifas.

da eletricidade, realizada no período, foi uma ferramenta

da política anti-infiacionária do governo, Á prioridade da

luta contra a inflação fez com que esta descida fosse

indiscriminada e que fosse realizada sem levar em

consideração as sérias conseqüências a médio prazo para o

setor elétrico.

VI.4. Recomposição dos ftouilibrios perdidos í1SB3-1588)

VI.4.1 Áiuste ortodoxo i1983-1985)

Desde fins de 198Í inicia-se, no Uruguai, uma

recessão sem precedentes que levou a uma descida cio PIB da

ordem de íôfc entre esse ano e 1984.



Em novembro de 1982» a condução econômica abandonou a

fixaçào prenunciada do tipo de cambio, ante a

impossibilidade de mantê-la pela contínua descida das

reservas internacionais do Banco Central. Entre novembro de

1982 e janeiro do ano seguinte, o mercado cambiário levou a

uma desvalorização da ordem de 100%.

Na análise da situação econômica no período baseamo-

nos em trabalhos de NOYA (19861 e AKTIA (1966}.

Â quebra da política econômica seguida até 1952 levou

a múltiplos desequilíbrios no sistema econômico.

Em primeiro lugar, o setor privado entrou num período

de insolvência geralizada. O período precedente havia-se

caracterizado pela abundância de crédito em moeda

estrangeira estendido ao setor privado, especialmente peia

banca privada, e dentro desta, pelas dependências no país

da banca privada internacional.

Á recessão em 1981 e o aumento das taxas de juros em

dólares combinaram-se em 1982 para conduzir a uma situação

de morosidade geralizada dos empresários privados, com

relação às dívidas contraídas com o sistema bancário.

úutro elemento de desequilíbrio do sistema econômico

esteve constituído pelo enorme déficit público. A origem do

déficit pode encontrarse tanto ná diminuição da arrecadação

fiscal ante a descida do PIB, quanto na absorção por parte



do >estado das perdas do sistema bancário privado e do Banco

Hipotecário do Uruguai (banco público destinado ao foaento

da construção de casas-habitaçãol. Essas perdas originaram-

se na incapacidade de pagamento dos devedores» recéa

mencionada.

Desde 1982, o Banco Centrai procedeu a coaprar as

carteiras de dívidas aorosas de vários bancos estrangeiros,

especialmente o Citibank e o Bank of América, a câmbio da

concessão, por parte destes» de créditos adicionais ao

setor público. As carteiras compradas demonstraram ter um

valor nulo pela imposibil idade de cobro, mas foram

adquiridas no valor nominal. Estas operações foram o

principal motivo de incremento dos egressos do Estado.

Um terceiro eieaento de desequilíbrio na economia foi

o desbaianço das contas externas do país. Em 1982, o saldo

na conta corrente foi negativo em, aproximadamente, 500

milhões de dólares (aproximadamente igual a 5O3i das

exportações). A isso acrescentou-se uma enorme fuga de

capitais estimada em quase 1300 milhões de dólares.

As causas deste desequilíbrio externo encontram-se na

sobrevalorizaçào da moeda nacional, o elevado montante dos

juros da dívida externa e a perda de confiança dos

capitalistas no sistema financeiro nacional, que os levou a

retiradas nassivas.

A condução econômica do governo militar, depois do
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fracasso de 1982, adota um esquema de ajuste de tipo

ortodoxo, co» uma grande compressão dos salários públicos e

do investisento público a partir de 1983, tendente à

diminuição do déficit.

Â recessão, a queda do investimento global e a

desvalorização da moeda de 1983, conduziram ã melhora dos

saldos em conta corrente.

Esta política contrativa permitiu ao Estado continuar

com o pagamento de juros da dívida externa, refinaneiando,

pela primeira vez, os empréstimos em 1983.

VI.4.2 Á recuperação econômica i1985-1988)

Em março de 1985 assume o poder o primeiro governo

democrático depois do golpe de estado de 1973.

Em 1984 o PIB alcançou um mínimo, marcando o pior

momento da recessão começada em 1981. O novo governo viu-se

enfrentado a uma situação grave, car. *rizada pela

persistência do déficit público, das restrições externas e

do grave problema do endividamento interno das empresas.

0 período de 1985 a 1936 caracterizou-se por

modificações no ambiente externo do país.

- A descida das taxas áe juros internacionais

aliviou, em parte, o serviço da dívida externa.
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- EM 1986 produziu-se usa descida pronunciada dos

preços do petróleo e seus derivados, que constituía» perto

de 30% das importações até esse sosento, aliviando a

pressão sobre a balança de pagasentos.

- Coso conseqüência dos pianos econôsicos que tivera»

lugar na Argentina e no Brasil, houve us ausento das

exportações cos destino a esses países, que ausentou a

desanda efetiva.

Estes choques externos favoráveis conduziras a usa

recuperação econôsica que persitiu, es 1587, recuperar os

níveis de produto de 1951.

Coso resultado do ausento do produto, a arrecadação

por conceito de ispostos seihorou, persitindo usa redução

do déficit público.

Es 1566 a fase expansiva parecia ter chegado ao seu

esgotasento. A ocupação quase total da capacidade instalada

industriai e a aaeaca de desòaianço nas contas externas

levara» o governo a aplicar Medidas contrativas do nívei de

atividade.

VI.4.3 ã política tarifária í 1562-1985 i

Entre Í562 e 1554 as tarifas da energia eiétrica

experiMentam, COMO vinos no capítulo III, u» ausento e»

termos reais. Esse aumento compensa quase exatamente a

descida acontecida no período 1978-1562.
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Resulta evidente que o aumento das tarifas era uma

necessidade indispensável *>ara compensar o forte

desequilíbrio introduzido nas finanças da UTE com a

incorporação dos ativos e passivos de COMIPAL, como vinos

no capítulo IV. No marco da política econômica de ajuste,

que descrevemos no item anterior, era imprescindível que o

setor elétrico mantivesse fortemente limitados seus

requerimentos às fundos do governo central no período 1983-

1985.

A diminuição dos montantes de investimentos da UTE

depois de 1983, comprimidos aos níveis de 10 anos antes,

como vimos também no capítulo IV, parece enquadrar-se

dentro da política de redução da despesa que o governo

desenvolveu contemporaneamente.

Adicionalmente ao aumento das tarifas, o governo

tomou duas medidas tendentes a equilibrar as finanças do

setor elétrico:

- A UTE foi autorizada a reter o produzido do imposto

indireto de 10% sobre as vendas de eletricidade (IMESI).

- 0 Banco Central ocupou-se de parte do serviço da

dívida externa, nos casos em que a UTE foi incapaz de

cobrir os desembolsos. A câmbio, a UTE adquiriu passivos

com o Banco Central pon um montante- que chegou a

aproximadamente 60 milhões de U$S em 1358.
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ReSUBindo, em todo o período posterior a 1983, os

níveis tarifários concedidos pelo Poder Executivo à UTE,

foram os estritamente necessários para manter o equilíbrio

financeiro do setor elétrico. Esse equilíbrio alcançou-se

através da compressão dos investimentos a um nível muito

baixo. Esta evolução enquadrou-se em uma política mais

geral aplicada a todo o setor de empresas públicas, que

mantém, no seu conjunto, um déficit de caixa perto de zero,

depois de 1964 íBERRETTA, 1983).

VI.5. Conclusões finais

No início deste trabalho apresentamos dois objetivos

básicos para o conjunto do mesmo.

- em primeiro lugar analisar a evolução financeira e

institucional do setor elétrico no período 1973-1988, com a

finalidade de determinar as reais forças que incidiram na

fixação das tarifas elétricas

- em segundo lugar, analisar as perspectivas

financeiras do setor no futuro próximo, procurando nos

aproximar aos níveis tarifários capazes de permitir o

desenvolvimento do sistema elétrico.

0 presente capítulo VI procura responder ao primeiro

objetivo, entanto que as- análises do capítulo V tem

procurado responder ao segundo.
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Acreditamos ter mostrado que a Direção Nacional de

Energia nào tem um papel importante nas decisões a respeito

do sistema energético no Uruguai. Por conseguinte, as

tarifas e os investimentos das empresas do setor se manejam

sem que exista uma coordenação permanente entre as mesmas,

dirigida a otimizar um objetivo global do sistema

energético.

No entanto, as empresas do setor e, particularmente a

UTE, nào têm autonomia nos temas que estamos considerando.

Nas grandes decisões de gestão econômica do setor elétrico

do Uruguai tem sido essencial a iniciativa do Poder

Executivo, Em particular, isto manifestou-se nas decisões a

respeito dos níveis tarifários e aos montantes globais dos

investimentos a serem executados pelo setor.

i\a determinação das tarifas elétricas, a existência

de uma política energética ou os objetivos teóricos de

eficiência econômica global não desempenham um papei

predominante como guia das intervenções do Poder Executivo.

Parece claro, pelo contrário, que ao longo do período, a

principal preocupação referiu-se ao nível das tarifas.

Se bem existe uma legislação a respeito dos níveis de

tarifa para o setor elétrico, temos mostrado que a mesma

não é cumprida na prática. As tarifas tem sido

insuficientes para cumprip com os requisitos legais de

rentabilidade legai mínima do setor.
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Nós não procuramos fazer a análise teórica da

adequação da legislação vigente que estabelece

rentabilidades pré-fixadas sobre os ativos, para verificar

se permite* a longo prazo, a estabilidade financeira da

empresa elétrica. Ho entanto, vimos no capítulo III que o

financiamento da empresa deve cumprir determinadas

condições necessárias para que se verifique esse

equilíbrio, condições que, de qualquer forma, não se

cumpriram no período estudado.

Vimos neste capítulo quais os critérios que guiaram

o Poder Executivo na fixação dos níveis tarifários.

Até 1S7B, procurou-se que os ingressos tarifários

cobrissem razoavelmente os requerimentos de fundos do

setor, de maneira a limitar ou anular a assistência

financeira do Tesouro central ao setor elétrico. Pelo

contrário aquele arrecadou, mediante a tarifa, um imposto

indireto de 103b. Esta política tem sido denominada

"realismo tarifário" e estendeu-se às empresas públicas

mais importantes.

Entre 1578 e 1982, pelo contrário, o Poder Executivo

impôs à U7E uma redução cio nível de tarifas, com a

finalidade de apoiar a política anti-iníiacionária. Este

foi o critério seguido para o conjunto das empresas

públicas, de maneira coerente com a absoluta prioridade

dada à estabilização dos preços.
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Nesse período anterior a 1982, construiram-se as

centrais hidrelétricas de Palmar e Salto Grande, obras de

grande porte dentro de um sistema elétrico pequeno como o

do Uruguai.

Em geral, os mecanismos destinados a acumular fundos

para a realização dessas obras hidrelétricas, foram

absolutamente ineficazes, já que foi necessário recorrer

massivãmente a empréstimos externos, em condições

financeiras extremamente desfavoráveis.

Em 1982 e 1983 incorporaram-se à UTE os ativos e

passivos correspondentes à central hidrelétrica de Palmar e

às obras não comuns da centrai Salto Grande, Á coincidência,

deste fato, com o aumento das taxas de juros internacionais

e a crise geralizada da dívida externa na América Latina,

originou uma situação financeira seríssima para o setor

elétrico.

Desde 1982 a 1988, as tarifas retomaram

aproximadamente seus níveis reais prévios a 1978, de

maneira a conduzir a um precário equilíbrio financeiro, de

sucessivos refinanciamentos da dívida externa da UTE e da

compressão do nível dos investimentos. 0 Banco Central teve

que assistir a UTE no serviço de sua dívida.

0 nível de endividamente existente em fins de 1988

influi fortemente na evolução futura do setor elétrico.



177

Temos procurado fazer usa aproximação ao tema dos

requerimentos financeiros do setor na década próxima. A

pesar de suas limitações, acreditamos que as conclusões

qualitativas desse exercício são corretas. De nào reduzir-

se substancialmente o serviço da dívida externa da UTE (no

marco da renegociação da dívida externa uruguaia), é muito

provável que os níveis tarifários de 1338 nào resultem

suficientes para um desenvolvimento adequado do sistema

elétrico. A redução das tarifas não parece possível em caso

nenhum.

õ grave desequilíbrio financeiro produzido como

conseqüência das reduções do nível médio das tarifas antes

de 1982, é um problema que não deveria repetir-se. 0

desfinanciamento leva inevitavelmente a uma diminuição dos

investimentos, com o conseguinte deterioro da qualidade do

serviço, üm exemplo disto é o racionamento do consumo que

teve lugar em 1359, como conseqüência da seca e a carência

de centrais térmicas capazes de cobrir a demanda.
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