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"A economia brasileira manteve em 1973 o alto nível de

atividade econômica observado nos ultime»1; 5 amos, tendo o Produto

Interno Bruto crescido de 11,4%, segundo estimativas preliminares

da Fundação Getúlio Vargas. Relativamente ao setor de energia

elétrica, seu desempenho em 1973 foi altamente satisfatório, ten-

do a capacidade instalada crescido de 2419 MW durante o ano, e a

produção alcançado 65,8 bilhões de kWh, Essa produção permitiu

atender o mercado em condições adequadas, a despeito de o consumo

durante o ano ter crescido de 14,BX. Os investimentos do setor

continuaram a expandir-se, estiroando-se que tenham atingido Crfc

8,9 bilhões no exercício (...)" Eletrobrás, Relatório 1973.

"Cm princípios de 1985, a situação física, econômica e

financeira do Setor Elétrico era part ic»il 3r»»Er»te grave. As res-

trições de investiwent o nos últimos anos faziam sentir seus efei-

tos nas Instalações de suprlmrnto de energia, com reflexos mais

fortes nas círeas de transmissão e distribuição. Os programas de

obras, então em curso, concediam prioridade às usinas geradoras,

que ainda assim eram executadas em ri two lento, devido à falta de

recursos, com a conseqüente elevação dos custos financeiros indi-

retos. A deterioração tarifária também causava um baixo nível de

remuneração dos investimentos, «? permanent es dificuldades di? cai~

M H . Daí o aumento considerável de load implemento nas trwnsFerên-

cias de recursos Inter net oria I s (...) Houve r por isto, a desarti-

culação financeira do Setor Elétrico" Elctrobrío, Belotórlo 1DÜ5.



INTRODUÇÃO

Esta dissertação analisa a centralização e transferên-

cia de recurso* no setor elétrico brasileiro, através da Reserva

Global de Reversão (RGR> e Reserva Global de Garantia (RGG). A

RGR é um -fundo de recursos de propriedade da União, gerido pela

Eletrobrás a partir de 1972. cuja finalidade básica é financiar

investimentos setoriais em energia elétrica, E a RGG, criada em

fins de 1974 - na busca da "progressiva equalização tarifária na-

cional" -, tinha como finalidade prover recursos complementares

aos concessionários cujas receitas se mostrassem insuficientes

para cobrir o "custo do serviço" e atingir a taxa de remuneração

mínima, legalmente fixada.

0 período de nossa análise estende-se até 1985, ano em

que foi oficialmente reconhecida, pelo governo federal, a neces-

sidade de medidas para o saneamento financeiro do setor elétrico.

Essas medidas foram consubstanciadas nas propostas do Plano de

Recuperação do Setor de Energia Elétrica, o "PRS", então aprova-

do, No Relatório Anual 19B5 a Eletrobrá* mencionava o«s problema*

que haviam levado ao "aumento considerável do ínadimplemento nas

transferências'de recursos intersetoríais", e reconhecia a "desa-

articulacão financeira do setor elétrico".

Essa desarticulação foi a resultante dos pesados inves-

timentos realizados a partir de meados dos anos 70 num ambiente



de deterioração tarifária e insuficiente geração própria de re~
t

cursos, e t?m um quadro geral d? desaceleração do crescimento eco-

nômico c sucessiva elevação do patamar inflacionário.

A questão do financiamento setorial foi então contorna-

da, de um lado, recorrendo-se crescentemente ao endividamento ex-

terno - o que acabou deiMando o setor elétrico vulnerável às tur-

bulências do sistema financeiro internacional e às mudanças na

Política econômica brasileira visando o "ajustamento externo",

desde fins dos anos 76. F'or outro lado, além de a Eletrobrás pri-

vilegiar as empresas federais nas aplicações de recursos seto-

riais foram promovidas alterações nas regras de recolhimento da

RGR e RGG - para "salvar" os interesses federais - que agravaram

as dificuldades financeiras das empresas estaduais. Em conseqüên-

cia dessas dificuldades, as empresas estaduais reduziram ou sus-

penderam os recolhimento de recursos à área federal, - o que le-

vou à mencionada "desarticulação". Procuramos apresentar aqui as

distorções ocorridas na gestão daqueles fundos setoriais (RGR e

RGG)/ e as mudanças que beneficiaram basicamente os interesses

federais.

No primeiro capítulo buscamos carat: t rr izar , a título

ilustrativo, o setor elétrico brasileiro - situando-o no contexto

latino-americano e internacional, apresentando dados sobre sua

evolução a partir de 1970, c destacando a importância das empre-

sas concessionária*; estatais, (que detém praticamente a totalidade

da receita operacional fí dor, ativos setoriais).



O segundo capítulo trata inicialmente do cálculo do

h) do serviço e -fixação de tarifas, e da formação doa recursos

financeiros no -setor elétrico, nostrando o fluxo de recursos para

as empresar; concessionárias f? a Eletrobrás, bem como a dest inação

desses recursos. A seguir, é feita uma exposição dos empreendi-

mentos setoriais levados a cabo entre Í967 e i?05, e de sua con-

trapartida em termos do dispêndio (investimento).

0 terceiro capítulo cuida especialmente da te.riática

deste trabalho: a centralização e transferência intersetorial de

recursos. Analisa os antecedentes à criação da RGR e RDG, sua

evolução, e apresenta os dados sobre os recolhimentos e aplica-

ções desses recursos. Os efeitos das aplicações de recursos rea-

lizadas pela Eletrobrás, sobre a composição do endividamento das

empresas federais e estaduais, são então apresentados.

Finalmente, indicamos nossas conclusões a partir do es-

tudo realizado.



Capitulo i - 0 SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO: CARACTERIZAÇÃO E EVOLU-

C8O RECENTE •

1.1. O BRASIL NO CENÁRIO INTERNACIONAL

i.i.i. " Produção de eletricidade total e "per capita":

- o Brasil e os maiores produtores mundiais

- o Brasil na América Latina

. i.i.2. Fontes utilizada? p=tra produção de- eletricidade pe-

los maiores produtores mundiais e lat ino-amf-riranoí»

i.S. EV0LUC20 DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO PÓS-Í970

Í.2.Í. Principais integrantes do «>çtor elétrico brasileiro

Í.2.S. Conceç.Fionários K autoproduteirrs: ge-raçlíci de eletri-

cidade e potência instéilada

i.S. 3. A evolução dos concessionários pó«»-t970

- Capacidade instalada e geracSo de e-nergia elétrícê*:

a) por fonte

b) por r£:gjao

- 0 mercado de energia elétrica:

a) consumo, por clar^e de consumidor

b> consumo, por região

c) ..consumo das principais ciasrf«í, pc»r re-oiãd

- Consumo, ndmcro de consumidores *3 n ti mero >ie empre-

gados: alguns inclicatlcirrir.

a) consumo por consumidor

b> número tlr consumidores por rmf>re9"«f»c»



c) consumo por empregado

1.3. à IHPGRTSWCIA DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS E ESTADUAIS

1.3.1. A entrada do Estado na? ativjdadrs scrtor ia is:

histórico

I .3.S. Participação das empresar* es ta ta is federais r e-s»ln

duais nas1, vendas, nos ativos, r concentraç líc.t da po

tência Instalada

1.4. SÍNTESE

Anexos: <I) Brasil - Conee&sionário? - Evolução e- taxa cie

crescimento da c&pacídêide instalada p de» consume»

de energia elétr ica, de t?70 a i?B7.

(II) Brasil - Relaç-so dos concr^íoonaVíos do serviço

público d© energia elétr ica - Çinpr<?'5a<3 <?>5fcafcais

•federais, estaduais, e demais cone espionar i os>.



o f? i=- iff* M i=: x' o ?=s

» ÍTTIJI O 1

I - Principal?» prortt.itores mundiais de eletricidade.

II ~ Produção "per rap i l a " dos ?0 «talnres pr -odi.it on?s round i a I s '!,?
e le t r Ir i»lart<%.

III - Consumo res idem: ial "per capita" de energia elétrica,
países sBlf?cionHd«s .

IV - Brasil e pwíseç selec. I onado', - produção die emergia elétrica
"per capita", <? r<ntfnimo residencial "per capita", 19R4.

V - América Latina - principais produtores dt? eletricidade, 19114.

VI - América 1.. n I: i rt a - Produção de cl et r i c i dc*d«r "per capita" dos
Maiores produtores regionais, 1904.

VII - Geração de eletricidade?, por fonte, dor» principais
produtores mundiais e 1 at i noamer I canos , 1904 <em 7.) .

VIII - Principais produtores hturul i a i s de el etr i c i dade por fonte
hidráulicas acréscimo da produçíío anual 1970-04, t> taj-ías
tie crese imento da produção Í770/84.

IX - Brasil - Diração cl(? energia elétrica e participação dos
concessionários e. »utoprodutor*?sr por focit.er iV84«

X - Brasil - Potência instalada e participação dos concessions'-
rios e autoprodutores, por fonte, 1904.

XI - Brasil - Potência instalada e geração bruta de energia
elétrica dos concessionários, por fonte, 1970 e 1987.

XII ~ Brasil - Cr>nc.í?s«.r. ionár ios do serviço público de energia
elétrica - Grau de utilização da capacidade instalada,
por fonte 1970 f? 1987.

XIII - Brasil - Potência instalada a «jeração hruta de energia
elétrica do» concessionários, por reyirio - 1970 e .1.937.

XIV - Brasil - Cone: ess i onár los - Consumo de Eruyg Ia Elétrica por
classe» de consumidores ~ 1970 e 1994.

XV - Brasil ~ Concess i onár í os - Consumo de ertr?rgla elétrica por
classe de consumidores - 197© «•; 19H7.

XVI - Brasil - Conress lon.u' los - Consumo de eotryia elétrica t>
participação relalivit, por rfyião - 197O e Í907.

XVII - Brasil - Consumo de rner<jla elétrica ú;.-, principais



10

classes de consum idores r por regi no - 1970 v 1904.

XVIII - Brasil Horn t>rn i nn;5r ios <le fnprgia elétrica - C»im;uii»n,
número de consumidores; e consumo por "consumidor, total

. residencial, 197© e 1987.
i

XIX - Brasil - Concessionários clf? energia elétrica - N»ímero de
consumidores por empregado, c consumo tie energia elétrica
por *?i»prt?gw<lo, 1970 e 1907.

XX - Brasil ~ Setor elétrico - Concessionários - Participação
na Receita Operacional «? Ativo Permanentie, por grupo de

sas, 19BA-

XXI - Brasil - Setor elétrico - Concessi onár 5 tos - Participação
no Ativo Permanent <? c na Receita OPerac ional , dar. princi-
pais ewprpsas estatais federais e estaduais, 198A-

XXII - Brasil - Setor Elétrico - Concessioner ios - Participação
na Receita de Suprimento. 1937.

XXIII - Brair.il - Setor Elétrico -• Concessf onátr ios - Participação
na Receita de Fornecimento, 1987.

XXIV - Brasil - Capacidade instalada dos concessionários, 198A.

Anexo I - Brasil - Evolução da capacidade instalada e do consumo
d«? energia elétrica - í970/87.

Anexo II - Brasil - Concessionários do Serviço Público de Energia
Elétr i ca.



11

O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO - CARACTERIZAS*O E EVOLUÇÃO RECENTE

1.1. O DRASIL NO CENÁRIO INTERNACIONAL

1.1.1. PRODUÇÃO DE ELETRICIDADE TOTAL E "PER CAPITA"

- O DRASIL E OS MAIOnES PRODUTORES MUNDIAIS

Em 1904 o Brasil e m o 109 produtor mundial de ele-

fcric Idade (1). Sua produção total nesftt? ano atingiu

175.710 giaawatt:r,-hora (2>, representando 1,9'Â da

produção mundial. A 9a. posição, era ocupada pela

Itália, com produção de 179.54A B'Wh, e a lia. posi-

ção f>ela índia, com 165.440 GUh. Uma estimativa para

1989 nos levaria a situar o Brasil na 9a. posição,

(3), seguido pela índia em 109 e a Itália em 119 lu-

gar <4>.

(l) Dados do U.W. Statistical Office (Departamento de Estatísticas das Nações UnidaO, apresentados in
'World Resources 1737 - a report by The InternjciortaJ Institute for Environment and Development ft The
World Resources Institute", few York, Basic Books, 1937, As informsç»** refer«::*-se a 146 países. Embora se
registre a ausência de Taiwan (cerca de 15 Milhões de habitantes), d* Haníbia (cerca de UM «ÍIÍIHO de habi-
tantes) e alguns outros países de reduzida expressão (p.e/. Andorra, Brunei, Pelize, Granada, e tc . ) , as

são significativas ei termos nundiais.

(2) O gípitaU-hora (GUh) corresponde a 1 Milhão de IVh (kilowatt-hora), que <? usado COMO medida básica da
»wr9ia elétrica prr.du2ida ou consuntida. 0'itroç búltiplos do lUh freqii?nt€»irt>te utilizados ção o i«pgs-
«atf-hora (1 M, = \m Wh), e o ter aval H i o n (1 TUh = 1 bilhão de kWi). Pessaivc-se sue dados oficiais
brasileiros indicavaw uiaa produção 1 igeir?f.er<te superior a essa, em 1984, COK produção de 17Ó.7A3 HWIi (cf.
SG/nHE'F1etrol>r?s- UI'AEE, Sist'Ma de informações f-cref^ríaís do «etor de energia elelrica-SIESE,
"Rclítírio estatístico ôo setor de energia elítríca - 1970/1984".

(3) Produção de 244.953 GUh t» J9R7, projrtada a partir da produção dos concessionários (232.705 GUIi), sue
cr esti*A representar K% da produção total do Pat's (esta inclui os autoprodutores).

(4) índia, COM ?3é.4M) CUh, estivada COM base na fax* h(ú'r* ínuat de crccÍM^ito 1'76/S1, de 7,\% ao ano;
Itália fo» W.YTJ GUII, cçtiHãda COM base na taxa wfdia anual de cresciucrito «ia proíuçso de eletricidade
de 3,12 ao ano fntre 1970/04.



12

o

Principals prnflMtorrv; muritl I .-•» I r. ilr r l r - l r i r. \

Países

t . EUA
2 . URSS
3 . JAPSO
4. CANADA*
5 . CHIHA
6. R.F. ALEH2
7. FRANÇA
8 . K\m UNIDO
9 . ITÃLIA
I t . B R A S I L
1 1 . ÍNDIA
12. POLÔIIIA
13. SUÉCIA
1 4 . 4FR1CA DO SUL
I S . E5PAHHA
16. AUSTRÁLIA
17. F.O. AI.EHZ
18. NORUEGA
1 9 . HÉXICO
2 9 . TCIIECOESLOV&UIA

l Produção
! 1784

t luvni

2.472.304
1.493,000

447.389
437.770
376.770
376.600
396.B09
280.491
179.546
175.710
165.449
134.792
123.503
122.383
115.509
112.947
110.093
106.972
87.003
78.3B8

! Part. I
•na prod

: PAÍS

26,71
16,1

7,»
4,7
4,1
4,1
3,3
3,0
1,9
1,9
1,8
1,5
1,3
1,3
1,2
1.2
1,2
1.1
0,9
1>,8

kl ativa
. Mindial

AClBiUL

26,7Z
42,8
49,8
54,5
58,6
62,7
46,0
49,0
70,9
72,8
74,4
76,1
77,4
78,7
79,9
81,1
62,3
83,5
84,4
85,3

J Taxa rói ia anual 4e
! cresci Kent o

! 1770/34

3,01

5,2
4,3
5,6
8,8
3,2
5,4
0,7
3,1

10,1
7.4

. 5,4
5,2
6,5
5,2
5,4
3,6
4,5
8,2
4,»

1769/3*

4,61

7,5
5,8
8,0
4,9
6,2
3,0
5,0
8,7
9,2
6,6
5,4
7,0
7,9
6,8
4,3
5,2
9.1
5,0

SUBTOTAL

Outros 126

T O T A L

países

7.703.

1.364.

7.267.

012

408

429

B5

14

199

,3

,7

,9

85,

190,

190,

3

OZ

9 4,

•

,6 4,

»

w

,0

Fonte! "World Resources 17H7 - a report by The Internacional Institute for Envinmnent and Deveiop-
kcrit t The Uorld Rfotmrces Insti tute", l!m Yorl, Bask Pools Inc., 1787. ínforn*çíçs provçr>i*n'çs do
U.N. Statistic»] Office- 0s daJos originais rrffrria-çe à produção dp cad.» país e Uva de rn-çrimento
flob«>1 da prod'iç3o 176fl/84 e 1970/84, a partir dos quais cs1riil*«is a (/«rlicipüçío relft l ivs por país
e Kunuiada, e as t»K?s de cresrixento ntdio anual nos períodos indiradre;.
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Como «Í> pode notar, ronsldprarior. os 20 maiores produtores mundiais

de eletricidade PI» 19R4, a tax* média anua? de crescimento da pro-

dução brasileira de energia elétrica, no período 19A0/B4, de B,9/í

a.a.r foi superada apennn pela da índia, que atingiu 9,3% e pc?la

do México, com 9,i/i a.a. Já no per iodo 197&/B4 o Brasil aumentou

sua produção de eletricidade à taxa média anual de 10,1%, a mais

elevada de todo*;, representando mais do dobro da taxa média anual

mundial <4,/>>£ a,a). Fssa arelcração da ta;;a méflia anual de cresci-

mento da produção brasileira de eletricidade no período mais re~

center (1970/04) rtFlete o substancial invest Imrnto em gpratSo df?

eletricidade nesse período, que se iniciara já em fins da década

de A0.

Pode-se observar ademais, que, ao contrário do ocorrido no Brasil,

nos principais países capitalistas, o chamado "Grupo dos 7" (FIJAr

Japão, R.F. Alemã, Trança, Reino Unido, Itália e Canada), as taxas

médias anuais de crescimento da produção de eletricidade no perío-

do mais recente (1970/84), foram menores que no período 1960/84

ou &eja, o crescimento da produção de eletricidade nesses países

foi maior na década de A0 do que na década de 70. Tal fato «e deve

"certamente ao encerramento, no início dos anos 70, da longa fase

de crescimento daí» economias capitalistas, iniciada no p<»«i-II

Guerra Mundial, além de provável retração adicional do crescimento

do consumo (e produção) provocada pela elevação de preços de pe-

tróleo em 1973/74 ••? Í979/Í10, e política?» de conservação e racloniv-



14

o, dad» a importune in desse con»ht.if.t ível n^ geração de ele-

tricidade nesHPii pa Í5(?s - com a necessária rt:s*;»lva paru o Canadá,

onde a geração de eletricidade é wrijor i tar iamente baseada no apro-

veitainento de fontes hidráulicas^ (2/3 da yeração total), e cujas

lanas de? crer-ic 1 ment o foram as qur aprespíilara» ro«?nor queda pntre

os dois período?»5 tie ü,B/í a.a. entre Í9A0/B4 para r»,A% a.a. entre

1970/B4).

0 grupo dos 7 maiores países capitalistas, «ju© em conjunto tinha

cerca dp 61.0 milhões dp habitant*?*» em 1V04, ou pouco menos de 137Í

da pofmJação mundial, participou com mais da i»f.?t»ile da produção «J*?

eletricidade mundial naquele ano (T»0,7%). S« os Estados Unidos,

com cerca de 240 milhões de habitantes (5/í da população mundial >,

representavam 1/4 de toda a produção mundial de? eletricidade («tais

exatamente P6,7Z). Os principais países do bloco socialista. União

Soviética e China (respectivamente P.V. e f»P produtores de eletrici-

dade em Âmbito mundial), respondiam em conjunto por cerca de i/5

da produção mundial de eletricidade, mas sua população de 1,3 bi~

lhões de habitantes represent nv»» em 1984 quase i/4 da população

mundial estimada em 4,8 bilhões de habitantes). A China, com 4" da

produção mundial de eletricidade, tinha cerca tie 1 bilhão de habi-

tante» - ou •••><? Jaf pnuro ma I «s de? ?!.<b'Á da populn»,-»fo mundial» 0 Bra~

0Í1, na 10a. posição mundial, era o principal produtor logo aprfs

os "7 grander, capitalistas" e os dois maiores países socialistas,,
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No que «sp r « f ••?!-1? M produção "per c a p i t a " , há gr an rir a l t e r a ç ã o na

ordenação do*; paír-p**. Con?; idurado* aprnas os r?<* na Iorps p r o d u t o -

res «wind ia I r., a Cl»iri=*, T»o prcxlnt ttv murtdiai , <a i para ;\ Í9r». (»««i —

çSo quanto à produvSo "pi?r cap i t » " . A produv'»»» **p*?r rap I t ;» " ri•-* i?—

l e t r ic frl a di? tl« Ch lnn, í nd i a (q»i«? Fica na u l t i m a posição e n t r e os

waiort-f» produtor i /n mund ia is ) , Mf';:iro p B r a s i l , «? i n f e r i o r à de

muito?; out ros pa.íscs crmi t»rod».iç5o «ü»?r»«;i velMPnte nio^nor, «m terenoç»

abso lu tos . 0 Quadro TI c l a s s i f i c a os 20 maiores produtores. man—'

d i a i s dp «?let r i <:: idadf?, spgundo a produção "per c a p i t a " .



QUADRO X I

PRODUÇÃO "PER CAPITA" DOS P© MAT0RE5 PRODUTOREÍS MUNDIAIS DE ELE-
TRICIDADE, 1964

FAIXA
(kWh/h-b/ano)

Acl«a de

n.ee» IMI

De 5.o«© a

8.690 kWh

De 3.990 a
4.060 kWh

De i.m a
Z.MÍ tMi

Abaixo de

PAIS

1 . Noruega
2. Canadá
3. 5'icci»
4. E.U.A.

5. Australia
6. R.O. Alerâ
7. R.F. Alemã
8. França
9. U.R.S.S.

10. Japão
11. Tchccoeslov.
12. Reino Unido

13. rfffr. do Sul
14. Pol so ia
15. I tá l ia
16. Espanha

17. Brasil
18. Kéxico

17. Chirtj
20. índia

PRODUÇSO
TOTAL (GUh)

106.972
437.??»
123.503

2.472.304

112.747
110.W3
376.«0
306.899

i.473.eee
Í47.380
78.383

289.491

122.383
134.772

• 179.546
115.509

175.7IÍ
87.093

37Í.9?»
I6S.449

P0PUIAÇ2O
(«tihits)

4,2
25,1
8,4

236,7

15,6
16,é
61,1
54,9

274,9
129,9

15,5
54,4

31,6
36,7
56,9
38,3

132,5
76,8

1027,9
748,3

PRODUÇÃO "PER
CAPITA"

(kWli/hab/ano)

25.255
17,45»
14.703
19.436

7.249
6.632
6.164
5.583
5.431
5.395
5.05?
4.973

3.873
3.653
3.15S
3.016

1.3ZA
1.131

367
221

Forte* Produção de f le i r ir idade cf. World Resources 1 9 0 7 , c i t . j população CM 1934 calculada cott
base nas inforMÇbes para 1935 e taxa Média anual de crescimento pop>i1aci<>n?1 19S9/R5 contidas d
lanço Radial, R e l a t ó r i o sobre o desenvolv imento mundial 1987 , Rio de Janeiro, FCV, 1937.

Na f a IK». 'de produção "pur c a p i t a " super ior a 10 .000

encemtram~Re ««• EUA P a C.HÍM\ÚÁ, rio grupo <l<><;»'7 maiores pfi ÍSPIS c a -
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p l t a l i s t a s <"G-7">, e ainda a Noruega < la. posição na produção

"per cap i t a " , com mais <le 25.000 kblli/liah/ano) e a Suécia <3a. po-

s ição, com q«ar.c> .15.000 klJb/)>;\t>/;u>o), países de a l t o n íve l tie de-

senvolvimento econômico e soc ia l *

A maioria (B dor» 20 países maiores produtores de e l e t r i c i d a d e ) es-

tá situada na fa ixa de produção anual "per c a p i t a " entre 5000 e

8000. kUh. Estão nesta f a i >ía 4 países pertencentes ao "Grupo dos 7"

(R.F. Alemã, França, Japão e Reino Unido), 3 países s o c i a l i s t a s

(R.D. Alemã, U.R.S.5. e Tchecoeslováquia>, e a A u s t r á l i a .

Na faiüa entre 3.000 e 4-000 kWh/hab/ano estão a Espanha, a Á f r i c a

do Su l , a I t á l i a (outro integrante do "G-7 " ) , e ainda a s o c i a l i s t a

Polônia.

0 Bras i l "? o MÍ;'MICO, qr.ir ocupam respecl i vaiwente a 10a. e «

posição em tf?rmo« muntiraís quanto U produção t o t a l de e l e t r i c i d a -

de, encontram-ne na perm.ilt f ma fa lua mais baiwa de produção "per

capita7 ' , entre 1.000 e 3.0O0 kWI./l»Mb/itno. COMO veremos ao t r a t a r

da América Lat ina, *? nesta faista que está sit<i^da a maior ia dos

grandes produtores» de e le t r i c idade da reg ião . A produção b r a s i -

l e i r a "per capita'" •? 0 vezes» In fe r io r a dos TUA, 5 vezes menor que

a d» R.F.Alemã, 4 v«?;r<7<r, menor que a Fr?*nça e o Japão e ?.rfi

menor que a da I t á l i a .
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Na faixa mais bai>:a de produção "per capita", isto ér inferior a

1000 kWh/nab/ano, eiu.:«:>ntram-se •* China e a índia, os países mais

populoso?» dentre on P.0 maiores proilul nn?i imind I a i s de eletr It i <:la<]«?

(respect ÍVHHHMIIP l>?07,0 milhões e 748,3 milhíT*?* de habitantes).

Sua produção "per capita" de eletricidade representa 1/4 (China) c

1/6 (índia) dn brasileira.

Os dados «obre pro«.lnç:"rt "per capita" não devem ser conf urul I dos com

estatfsticas de consumo residencial "per capita". Aquela ê resul-

tado da divisão da produção total de energia elétrica pela popula-

çSo do país; Já o consumo residencial "per capita" considera ape-

nas a energia destinada ao uso doméstico, dividida pela população

do país. 0 Quadro III apresenta as informações sobre consumo resi-

dencial "per capita" dos EUA, de alguns países ruropeus, e do Bra-

sil.
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X I X

Consumn res itJcnc ial "per capita" lie energia elétr ica, pni'^es sele-
c l l 1984

WHS

EM
Frwifa
I.F.Ale»?
leino Uoido a»
Itália
Espanha
ItftSIL

COHSUHO TOTAL
KSIDEMCIAt H U h »

781,7
136,5
M.I
86,3
«,4
23,3
31,«

F.5TIHADA fKHHT.ES>

236,?
54,9
61,1
56,4
56,»
38,3

!3?,5

CCNSttiO A?nWl
"TEI CWITA*

327SIIA
248&IWI
1541 l ift
1528 tUh
763kllh
614 I W
234 IMi

Fontes: Cowodily Fç-rarch Burc?'ir Commodity Yearbook 1987 para os dados <e ton?»i»w
residencial total nos EUA; Th? Ecw«*içt Intílligçncç Unit, 1 9 8 6 / 8 7 Yearbok -
Western Europe Energy, p?ra os dsdoç «obre concirno nos países europeus; SIESE
- 5iâtE»3 d? SnforMÇífç Eff|>reç3riais do setor de ertrrjia çlétrics, S5/K!IE-DHAcE
-Elctrcbrás, "Pclatírio Estatístico 6o s*tor de energia eU'trica 1970/84" para
o tonsuRo no Brasil. Dados-;ol>re pof*iiH^9 no? diversos países estiuaJos confornr
dados ào Banco K>mdial- ver nota do rodapé Quadro I I .

Observação: » TWh = tcrmtt-hora; I TUTi = 1 bilhÂo de »Uh

«R Dados para o Reino Unido refereis-se a 19B5

Como se v ê r o consumo der e n e r g i a e l é t r i c a

r es i denc ia l " p e r - c a p i t a " , naqueles p» f«e« f é varia*» v<?7cs supe-

r i o r ao b r a s i l e i r o s 14,1 ver.es nos EUA; 10,/» vezes na França ; 6 ,6

veze» na R.r.AlfMUríy A,5 V»>ZÍ>«V no Reino Un ido ; 3 ,3 vezes na I t á -

l i a e 7f,tt vrriies n* £&panl)M. Em <i<<<? r»e«if; « f a t o d<? w f r u r a í a e l é -

t r i c a rn>s>sf>5 países l e r ou t ras «p i i cações domest icas , além das
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usualmente ol>t>i?rvada<3. no B r a s i l (aqucc imento r e s i d e n c i a l , por

e x e m p l o ) , e>;»«*te não o b s t a n t e uma g r a n d e d ispar idade? tios n í v e i s

de consumo r o que rlá uma I d é i a iJe p o t e n c i a l de expansão iln c o n s u -

mo r e s i d e n c i a l de r n e r f j i a e l é t r j c a no B r a s i l » à medida que aumen-

t a r o n í v e l de r e n d a " p e r c a p i t a " e m e l h o r a r sua d i s t r i b u i -

ção ( 5 ) .

Convém o b s e r v a r que a d e s p r o p o r ç ã o en t t e o consumo r e s i d e n c i a l

"per c a p i t a " de e l e t r i c i d a d e e n t r e e s s e s p a í s e s e o B r a s i l é ma ior

que a e x i s t e n t e q u a n t o à produção " p e r c a p i t a " de e l e t r i c i d a d e » 0

Quadro IV i l u s t r a essa d i f e r e n ç a .

(5) A propósito, registre-se os dados do 8anro Mundial ("Relatório 1787 sobre o dçsenvolviiM»nto Mun-
dial"), acerca da distribuição de renda no Brasil e nos 7 países capitalistas mais avançados <"G-7">

PAÍS

BRASIL (72)
EUA (CO)
Japão (7?)
R.F. A i m (78)
França (75)
Canadá (8H
I t á l i a (77)
R. Unido (79)

! Z DA RENDA APROPRIADA POR: !

1 A. MX DAS FAMÍLIAS !
i DE MAIOR mm :

50,6!
23,32
22,42
iA,Vi
26,42
23,82
28,12

_ 23,42

B. 40Z DAS FAMÍLIAS !
DE IIEHOR RENDA :

7,M
17,2X
2I.9Z
20,4Z
17,02
!7,1Z
17,52

A/B

7,n
,35
,62
,Í8
,53
,3?
,61

Obs, Os núicros «ntrp parcnleses ?pís os paísts rtfercm-cc ao ano das infor«?{«es dt cada país.
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ÔI.IADRO

Bras i l f? paísfíF» e e l e c ioundoís - produção r.U? pncrgfa e l é t r i c a "per

c a p i t a " , e consuwo r e s i d e n c i a l "per c a p i t a " , 198-1.

PAÍS (A) PRODUÇÃO DE IP) CONSlülO
EN.ELéTRICA RESID. DE FM. (A) PAÍS <B> PAÍS
'PER CAPITA" ELÉTRICA "PER

CAPITA" (A) BRASIL (B) BRASIL

CUA • 1 « . 4 3 6 kUh 3 . 2 9 5 kUh 7,? 14,i
Franta 5.588 ^ h 2.4B6 kUh 4,2 i<».A
R.F. AlenS 6.164 kUh. i.540 kWh 4,6 6,6
R. Unido 4.973 VUh 1.528 kUh 3,8 6,5
Itália 3.1H kWh 763 kUh 2,4 3 ,3
Espanha 3.61A kUh 614 kUh 2,3 2,6
BRASIL 1.326 kWh 234 IrUh 1,9 1,»

Fonte: Para as colunas (A) e (B), ver Quadros II e III , respectivamente
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COMO se v£, a proporção FUA/Brasil e" 7 f9si no que se rett>rt> « pro-
i

due So "per capita" de eletr Ic idade; nas, no tocante ao conjunto

"per capita" residencial a proporção sobe para 14,isi. E M todos

o« demais países relacionados ocorre uma Maior disparidade, no to-

cante ao consumo residencial "per capita", COM relação ao Brasil»

do que a observada quanto à produção "per capita". Isso ê explicá-

vel pela maior utilização de energia elétrica pelas famílias, nes-

ses países - decorrência de melhor padrão de vida e hábitos de

consuMo de energia -, e ainda pela Maior Importância de fontes e~

nergét icas alternativas, para outros usos (por exemplo gás, carvão

Mineral e derivados de petróleo sendo usados em maior proporção

pela indústria nesses países, relativamente ao Rrasil) <A>. As-

«IM, o "fosso" ou a "distância" entre o consumo residencial "per

capita" daqueles países e do Brasil ê maior do que o observado nos

dados de produção "per capita" de eletricidade

(4) Cwarativmnle i e1etrfcitf»df.
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Segundo projeções do governo federal, o consumo total de (?nergin

elétrica do Brasil (classe residencial, Industrial, comércio c>

serviços, etc), - , deverá atino Ir no ano 201© o* AR0,i TUh, para

uma população estimada de 207.454 mil habitantes (7). Ou seja, o

consumo de energia elétrica "per capita" estaria situado em 3278

kWh, nesse ano. Em termos de comparação, o consumo ''per capita" do

Brasil, no ano 201.0, seria equivalente à produção "per capita" da

Itália em 19P4 (mais precisamente, pouco superior à da Itália, que

naquele ano tinha uma produção "per capita" de eletricidade de

3155 kWh) (8).

17) Cf. Hinlste'rio de Ninas e Ener 9 ia/Centra is Elétricas Brasileiras S/A - ElETROBRft, Plano
2010 - Plano Nacional de Energia E l é t r i c a 1987/2010 (Resumo), Brasília, junho/1930,
Tabela 1.
0 docuBtüto prevê füparisão de 178,31 no cons'mo brasileiro de energia eUlrica no período
1979/2010, com ta.vas de crescínento mídio anual de 5,?Z (1979/2W0) e 4,7Z (2OW/2O10),
COiparativsntente =105 7,3% 4a década de 69 (que deveri levar o consuino total de energia
elétrica aos 244,* TUh eu 1990).

(8) Apenas se utíllz» a entfaracao entre o consumo 'per capita" e proí>n"o "per capita" par*
tar alguMü idéia d: graniza relativas. COMO se sabei en .̂re essas variáveis existen
divcr9?nci54 devido às perdas e alguns outros fatores (por exenpio, ma parte do COOSUMO
pode ser suprida por importai«es).
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- O BRASIL NA AMÉRICA LATINA

O Brasil, Í<ò9. produtor mundial de cletr ic idadp, era em 19B4 o IP

produtor de? eletricidade da América Latina - posição certamente-

mantida até os dias atuais. Os 175.710 «> .1 computador» naqi..<-:le ano

representaram o dobro da produção do México (07.©33 GUIt>, 2° pro-

dutor lat ino&tner i cano e 1?Q produtor mundial.

No contento dos principais produtores latinoawericanos, Brasil e

Cuba foram 05 únicos países que apresentaram aceleração nas taxas

de crescimento da produção de eletricidade no período l?7©/EJ4r fa-

ce ao período J9A0/B4. Ou sejar países para or, quais a taxa de

crescimento da produção foi raaior na década de 1970 do que havia

sido na década de 1960.
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\J

AMéRICA LATINA - Pr inc ipa is países produtores de e l e t r i c i d a d e ,

19B4.

PAiS
I PR0DUC20 t PART. RELATIVA (X) JTAXA HÉDIA AtiUAL DE CTESCIHEKTOÍ

t (GUH) ! PAÍS i ACUMULADA ! 1770/84 ! 1960/84 !

IRA5IL
téXICO
ARGENTINA
VEHE7UEIA
COLOMBIA
CHILE
CUBA
PERU

SUBTOTAL

KKAI5 PAÍSES

AMÉRICA LATIHA

175.719
B7.833
44.914
44.338
27.800.
13.490
12.292
11.769

417.388

51.68?

467.877

37.5Z
18,62
9.6X
9,5Z
5,91
2,91
2,éZ
2,5X

8?,ez

urn

te»

37,n
56r0Z

7S.0Z
Blr»Z
B3,9X
B4.5Z
87.0Z

89,W

-

10,1Z
8,2Z
3,31
9,3Z
B.7Z
4,21
b,2X
-

-

-

-

B,9Z
9.IZ
6,31
9,81
8,72
4,61
6,11
-

-

-

-

Fontes World Resources 1987, cit,para dados brutos sobre os países da Aeilrica
4o Sul, tocric» úo Norte c Africa Central.

No» demais parses , o crersclmento na década 1960 /70 f o i cer tamente

maior tio mut na «f&cada «ufe-guintp, rcfli?!: indo-5«? *?m mpriores taxas no

período í.970/04 do que no período 19/>0/B4 (9> . Como Já mencionado

ante», as taxa* de crescimento mais .elevada» OI»Í»*TVÍM.IHÍ> p^r». o

Brasi l no perrfodo 1.970/0*1 «íío rc f l rxo «los grnndrs invpfr.1: inu>nt:o«> PI»
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geraçSo - basicamente hidrelétrica - feitos a p»art Ir de fins dos

sinos 6t> e especialmente rins anon 70.

No per f orlo 19A0/84 o Bra» 11 apresentou uma taxa» de crescimento mé-

dio anual de fl,9% na sua produção de eletricidade, superado apenas

pela Venezuela (9,8%) e México (9ri% a.a.). No período mal?; recen-

te, 1970/04, a tana d» crescimento médio anual da produção brasi-

leira de eletricidade foi a mais elevada da Aimérlca Latina, sl-

tuando-se <?m i0ri7í a.a.

No tocante à produção "per capita" de eletrIcfdade, entretanto, o

Brar.il situava-se-na 3a. posição na América Lattina, superado pela

Venezuela e Argentina, como se vê no Ouadro

(?) Excedo feíta & Colombia, que apresentou t a m «laveis de 8,7X i . a . , nos períodos mo/B4 e
1979/84,
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QUADRO

AMERICA I ATINA - Produção cie e l e t r I r i da»l* "p*>r cap»*:»" rios maiores

produt«res rvy ionv* Ir», 1984

PAÍS

VENEZUELA
ARGENTINA
BRASIL.
CUBA
CHILE
MÉXICO
COLÔMKIA
PERU

SUBTOTAL

OUTROS
(17 países)

AMÉRICA
LATINA

PRODUÇÃO

ANUAL (GWh)

44.330
44.914
175.71©
. ia.393
'13.490
87.083
27.(300
11.769

417.38B

51.685

469.077

POPULAÇÃO

(MILHÕES)

16,a
30,0
133,3
10,0
11,9
77,4
27,9
18,2

324,7

63,6

388,3

PRODUÇKO "PER
CAPITA"

(kWh/HAtt/ANO)

2.639
1.497
1.326
1.229
1.134
1.125
996
647

Í.285

813

1.S0B

FONTES World Resources 1987, c i t . para ciado* referente?* l\ produçSo
• dp eletr i c hlack?, popiilriçao t:f . Bünco Mund ia l , v ide rodapé

Quart; o I I I .

A maior ia dos pafse» cons ld«rra<:lo» (5 dos 8 maiores p rodutores ) CÍV-

tá sl furula na f a l « a de 1.100 » 1.500 kUh/hab /ano . A V»?rt«?zuela é »

exccçfío " s u p e r i o r " , com 2 .639 t<Uh/hab/«rtor e a Colômbia t» o Peru

• It i iam-fif whalxo dos 1100 k\4U/)tab/ano. A mí?d I a d»? outros 17 pa fse«

da r«?olíío «?»iá em cc»rca de? ROO kWh/hab/ano, COM jjrandf* d |çvpt.rsao5

alO"in<;; »?fil:íío acima dois 2000 kWh/lirib/ano, como o Suriname e T r i n í -



dôd-Tobago? outro?» s i t u a m - s e aba i xo t ios T.00 k U l i / l i * h / a n o r cnuo E~

quador , Gu iana, F.l Sa lvador t> ou t ros . A pi\í«u?«s ( 1 0 ) . 1st ti t; i g n í f irra

d i z e r que nmis da metade (? t m l r p 17 p a í s e s ) do?» i lemais P Í J Í S ^ S IA—

t inoampr 11 wurts não i i ) r l u i d o < ; ^ni r*? n«« R m a i o r e s p rodu to r f?s tia r e -

OlSo s i tuam-r.e na weswa fa lMa " p e r cap i t : » " qut> a China e a í n d i a ,

aba ixo de r.OO kUh/hab /ano (w ide Quadro I I ) .

Drntre r<;̂ p«r a de kais f>»ix» produção "pff capita" i o Haiti, com apenas 65 tUb/haò/ano. Em
1904 o Paraguai tínhí prodnc'o "per capita" de 304 kW»/hab/?no, «as cm a bldrçlétr ica de IUip*j rt

funriftn»nrntfl dfvfrá 5er o país ro§ «síor prodiifâo "per CHfífn* (rçrcí de R66* WU/\i?\i/atm),
a produtã') I'MiJi spj<t quaip totalticntr vrndida ao Brasil.
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i.i.2. FONTES UTILIZADAS PARA A PRODUÇSO DE ELETRICIDADE PELOS

MAIORES PRODUTORES MUNDIAIS E LATINOAMERICANOS.

Como se sab<e, a produção de eletr ic I darfe acorre nas

com a utllfrapo de equipamentos chamado» geradores (daí a

produção de eletricidade ser usual went e- chamada geração).

Para acionar os geradores é necessário o uso de uma força

motriz, gue pode provir de uma fonte hidráulica (queda drá-

gua ou curso de um rlor etc.) ou de uma fonte térmica

(queima de um combustível ou restcão nuclear - fissão - que

produzam calor). Conforme o caso temos então geração hidre-

létrica ou geraç-ão termoelétr i ca; usinas hidrelétricas ou

usinas terrooulcH-r icas.

No ca«>o da geraçSo hidrelétrica, a ág«m usada como força

motrij; é geralmente armazenada em um reservatório formado

pela barragem de um curso d'água. As águas armazenadas no

reservatório sSo direcionadas para acionar a» pás tie turbi-

nas» & cujo ehío está acoplado o equpamento gerador. Ma •'-

poça das chuvas ou das "cheias", o reservatório se enche, e
*

a água arnrn;rmadn é t.is;»(J;» ao longo ún ano , I n c l u s i v e nos

per íodos «ecos . Assim, as barríui^ns e r e s e r v a t ó r i o s perftii —



30

tem regular isar a vazSn tin curso d'água p- produzir energia

elétrica cow maior regular idade ao longo do tempo.

A geração termoelétriea, por outro Indo, está baseada na

queima de? derivados de petróleo, carvão, gás, lenha, ou

mesmo bagaço de cana, que? produzem calor e geram vapor numa

calde ira ĵ  este é usado para movimentar a turbina *? o gera-

dor elétrico. 0 mesmo principio ê usado nas usinas nuclea-

ree, que podem ser enquadradas junto com a«s usinas t«?rmo<?~

létricas; convene i ona I r>, no tocante à ger-açâo de calor e ob-

tençSo do vapor para movimentar os equipamentos geradores.
»

Em vez de queima de um combustível, no entanto, produz-se

calor pela reação nuclear controlada ( f

0 Quadro UII i lus t ra a participação re la t i va (%) tias fontes

na produçíío d»? eletr ic idade, parw or. pr inc ipa ls produtores

mundial» e latinoamer'icanon.
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vi

GERAÇÃO DE ELETRICIDADE, POR FONTE, DOS PRINCIPAIS PRODUTORES MUN-

DIAIS E LATIMOAHERICANOS, 1904.

<EM

PAÍS

-

EUA
URSS
vlapSu
Canadá
Ch ina
R.F.Al ema
França
R.Unido
Itália
BRASIL
índia
Pol on ia
SuttC i a
Atr ,*ia Sul
Espanha
Austral ia
R,D.A1t?m*
Noruega
México
Tcbecoeslov.

Venezuela
Ar gun 1: iria
Col ontb i a
Chile
Cuba
Peru

GERAÇftO

COMBUST.
FÓSSEIS

73,4%
*K É. O
r O m ¥

68,9
22,5
77,0
77,5
19,0
79,3
71,0
5,9

64,6
97,5
3,6

96,2
68,3
08,0
07,7
0,3

70,9
06,6

55,6
45,4
27 f 3
30,9
99,4
26,0

TéRMICA

NUCLEAR

13,3%
9,5

19,6
12,0

0
17,8
59,3
19,2
3,0
0

2,3
0

41,3
3,2
7,í>
0

10,7
0
0

9,2

0
10,3
0
0
0
0

TOTAL

86,6
86,4
88,4
34,6
77r0
93,4
79,0
98,6
74,9
5,9

66,9
97,5
44,9
99,4
76,1
08,0
90,4
0,3

70,9
95,0

55,6
55, B
27,3
30,9
99,4
26,0

1 GERAÇÃO

HIDRÁULICA

13,4
13,6
11,6
65,4
23,0
4,6

21,0
1,4

25,1
94,1
33,1
2,5

55,1
0,6

23,9
12,0
ir 6

99,7
29,1
4,2

44,4
44,2
72,7
69,1
0,6

74,0

TOTAL

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

FONTE: r?i1<Ml'><|n
por f o n t f , corri í<

com h ;•»«>•? em
n'j '••»> W o r l d Resources

*» ««br»?
1907, c

prmliw, íío (f>m PIWII)
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Observando o 0>*a«lr o VTIr const at a-«r,e que entr»? «»s ?© Müii>r<--H pro-

dmtores MUIHIIRIS de eletricidade as foitt«?ç térmicas saci predomi-

nantes na geração de eletricidade. Com efeito, IA dentre os 20

países tem as fontes térmicas como principal forca wotr !;:, repre-

sentando em cada UM desses 16 países pelo menos 13/3 da geração de

eletricidade: a índia (IIP produtor mundial) teu nas fontes térmi-

cas bbtVA. da geração elétrica; e a África do Sul (14Q produtor

mundial) cabe o limite superior, COM as fontes térmicas alcançando

uma participação de 99,4/C. Canadá, Brasil, Suécia e Noruega têm

nas fontes hidráulicas a principal força motriz. Dentre os 10

maiores produtores, excetuando-se Canadá (45 produtor) e Brasil

<iO9 produtor mundial), a participação das fontes térmicas varia

de pouco menos de 80% (China, com exatos 77%) para mais.

Na Noruega e no Brasil a quase totalidade da geração elétrica

(99,7% •? 94,i% respectivamente) baseia-se em fontes hidráulicas,

caindo e«r»r»a part Ic: ipaç3o para Ar»r4% no Canadá e 55,1% na Suécia.

No grupo das 7 maiores economias capitalistas, que representam

mais da metade da produção mundial de eletricidade (ver Quadro I),

com a exceção do Canadá, as fontes térmicas são amplamente? predo-

minantes, respondendo por 3/4 ou mais da eletricidade produzida

nos EUA, JctpvTo, R.F.AlewS, França, Reino Unido e Itália.
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Quando coosiilt?rai»o5 o>s 0 maiorrs produtores 1 :*t I ntt^M^r ir.«nus de e-

leiricidade (quase 90% da produçíío regional, C O M O visto no Gu.ulro

V), a 9Pravao li idrelétr ira te» peso maior qup nos matorcs produto-

res Mundiais. E.vcetuando-se o raso de Cuba (7° produtor lat ÍI»O»IH«>-

rlcano de elefcr ic idade), onde a geração térmica praticamente? é to—

tal (99,4% da eletricidade produzida), nos demais países a parti-

clpaçSo das fontes hidráulicas oscila entre 3OZ (México, 2°. produ-

tor regional), na menor participação, a pouco i»pnoç da Metade

(44%) no caso de Venezuela e Argentina (35 c GQ produtores regio-

nais), em torno de 70% na Colowbií», Chile e Peru <5P, c»P e op pro-

dutor regional), até os 04,1% do Brasil (15 produtor 1 at i noamer i —

cano).

A grande? preponderância da geração hidrelétrica no Brasil, combi-

nada com o "tamanho" de sua produção (10° produtor mundial, logo

após as 7 maiores economias capitalistas, a URSS e a China), con-

fere ao País posição de destaque no cenário dos maiores produtores

mundiais de eletricidade baseada em fontes h i tJrául icas. EM 1934 o

Brasil ocupava a 3a. posição na geração hidrelétrica a nível mun-

dial, superado apenas pelos FUA (cuja produção era o dobro da bra-

sileira) e pelo Canadá (cuja produção era cerca de i,7 vezes a

brasileira). A geração hidrelétrica brasíleirA. era 1,6 vezes waior

que a da Noruega, P. vf?2ri»s ou mais a da Chin», a do Jap»r>, da Sué-

cla e da França, e mais de 3 vezes a da India e da Itália - os

países que ocupavam a« 7 posições seguinte»* cm termos de geração

hidrelétrica n nívr'1 mundial.
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Por outro lado, o acréscimo hay Ido entre? 1970 & 19FM, na geração

hidrelétrica ?»nual do Brasil (1?r».f»r»5 g i ««watt «s-hor») ' pral. i camenfce»

iguala-se an ocorrido no Canadá, cuja produção hidrelétrica cres-

ceu 130.000 GUh (de 15&.636 GUh em 1970 passou para 2BA.A44 GUh em

1984). A produção nortearnertcana, por sua ver, aumentou dp 00.207

GUh, considerado o mc^mu período, pa<r.&ando de 2r»0.n9/> RUI»/ano em

1970 para 331.183 em 1984. Ou r,pja, nesse per Todo a construção de

capacidade geradora hidrelétrica do Brasil não ê superada por ne-

nhum outro país, resultando no mencionado acrésc!nto de produção.

0 Quadro V I U apresenta os 10 maiores produtores mundiais de ele-

tricidade por fonte hidráulica, em 1984, e as taxas dt? crest: I men to

da produção entre 1.970 e 1984.
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QUADR O T. T X

PRICIPAIS PRODUTORES MUNDIAIS HE luirTPTHTDADF POR FONTF HIDRÁULI-

CA r ACRÉSCIMO DA PRODIIÇ3O ANUAL 1970-1904 , E TAXAS DE CRESCIMENTO

DA PRODUÇÃO

PAÍS

EUA
CANADA*
BRASIL
NORUEGA
CHINA
JAPZO
SUÉCIA
FRANÇA
INDIA
IT4LIA

SUBTOTAL

OUTROS

TOTAL

PRODUÇ20
1984

331.163
286.644
165.414
105.745
86.789
74.803
68.976
64.399
54.745
45.15Í

1.292.841

695.377

1.978.118

PART. RELATIVA
S/PROD.IÍIWBIAL

ACRÉSC1H0
DA PRCDU-
CZO (»>

TAXAS DE
CRESCIHCNTO
1979/1964

PAÍS ACUMULADO 1979/1904 TOTAL HeDIA AHUAL

14,52
8.4Z
5,3Z
4,42
3,82
3,42
3,32
2,82
2,32

16,71
31,22
39,62
44,92
49,32
53,12
56,52
59,82
62,62
64,92

89.287 GWli
139.003 GUh
125.555 GUh
48.566 GVh
64.265 GUh
-5.639 GUh
26.566 GUh
6.BB9 GUh
29.517 GUh
1.315 GUh

3?Z
832

315Z
85Z

3232
-7X
642
12Z
1172
32

2,W
4,42
19,72
4,52
19,92
-9,12
3,62
9,82
5,72
9,22

64,9Z

35,12

199,92

64,92

199,92

199,02

507.358 GUh 66Z

298.276 GUh 752

897.634 GUh 692

3,7Z

4,12

3,82

FONTE* W o r l d R e s o u r c e s 1 9 8 7 , C i t . par» os dados sobre produção eu 1934 e taxa de crescibtnto 1970/84,
t part i r dos quais calcu1nu-se a participação re la t iva dos países, o acrescido anual da produção e a
taxa de crescimento ncJío anual.

( i ) Produção «M 1984 tsenos a produção e» 1970.
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A tstKa.de crescimento m^dlo anual da giíraçâo hiilrelétr ica brasi-

leira, dr 10,751 na período, só CHI contra paralelo na China, qnt? no

entanto produzia em 1904 cerca de metade da ele1.ricid.Ade d*? fonte*

hidráulica obtida pelo Brasil. 0 crescimento extremamente rápido

na geraçSo hidrelétrica brasileira foi obtido através de investi-

mentos substanciais, concentrados num tempo pouco superior a uma

década. Isso significou uma rápida expansão do mercado para todos

os segment os envolvidos! ««presas de projetos et consultoria espe-

cializada, grandes empreiteiras responsáveis pelas obras civis,'

fornecedores de equipamentos elétricos e mecânicos para as usinas

hidrelétricas, sistemas de transmissão e distribuição (linhas» *»u—

bestaçSes elevadoras e abaiüadoras de tensão, etc). Assim, parale-

lamente ao crescimento da geração hidrelétrica brasileira encon-

tramos o crescimento do conjunto de interesses empresariais, na-

cionais e internacionais, articulados com o setor elétrico*
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1.2. A EVOLUÇÃO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO POS - 1970

i.2.1. OB principais integrantes do setor elétrico

brasileiro

Até aqui, ao nos rtferirmos à posição brasil»ira no

cenário internacional da energia elétrica, falamos do

Pafs(eM sentitlo genérico. Porém, considerando que nos-

so trabalho tem por finalidade analisar a centrallsa-

ç:So e transferência de recursos no setor elétrico bra-

sileiro, é conveniente esclarecer qual o sign ificado

dessa expressão, e o sentido em que a tomamos para a

•finalidade de nosso trabalho.

0 setor elétrico brasileiro é basicamente constituído

por s

a) concessionários do serviço público de energia elé-

trica, assim entendidos aque!es que receberam do

Estado (o Poder Concedenke) a concessão para explo-

rar com fins comerciais, numa área geográfica de—

terminada (a "área de tmicpsfiSu"), as» atividades de

produçílo (gerstçíío>, transporte <transmi ssíío> a d\ 5-

tr Ibuiçtío de energia elétrica íentrega aos consumi-

dores finais) • r«s¥üs at; I v Idade;» tunto podem ser ob-

jeto de uma "divisão de trisbnltio" entre os cone es-



siortâr io<5 - tins, extfrccndo as at iviriadrs t1i> geração

«? transmissão üt? energia e lé t r i ca «?m a l ta tensão?

outro*;, se encarregando de rebaixar a tensão e dis~

I r l h u t r a enery la ao<r> consumidores f i na l s - , como

podem ser exercidas por um mesma c(inc(?<iBl oniSr Io . é

poss/vel d ist inguir a atividade pr •«? (>or)(J(?r í«ul ••-, para

cla«ii«lf Icar as empresar, concess lonár las r <?M oerado-

raa, d istr ibuidoras ou inteoradaa.

b) autoprodutores de energia e l é t r i c a , os que tem au-

torização para produzir energia e lé t r i ca destinada

a satisfazer parcial ou totalmente suas necessida-
9

desr ou seja r sem f inal idade imediatamente comer-

c ia l - embora possam eventualmente comercializar?

Junto as empresas concessionária*», energia e l é t r i ca

excedente ' ( i í ) .

c) tírgSos setor ia is rom atribuições e funções relevan-
tes para o funcionamento do setor. Destacam-se como
roa i« i IHP or t a n t e s!

( i i ) EM 1987, as ronre^íonárias mebfrai» dus auloprodutnre* energia elétrica cquivsicftte >
•r2Z da jtraçíJ.t bruta <1AS foncpçsinnáriaç. Wo ano anterior es«va participação foi de apenas 0,iZ.
Cf. Bolet im Trimestral/SIESE, Síntrsr



o Departamento Nacional de Águas e Energia Elé-

trica - DNAEE uma autarquia vine:•.iluda ?.« Ministé-

rio de infra-estrutura, que representa a União

<Poder Concedente), outorga concessões para pro-

duçfín de energia elétrica e atividades correla-

tas, «? desempenha também funçcíes normativas e

fiscal Isadoras das atividades setoriais (por e—

«emplo, estabelecendo normas, regul adoras, acompa-

nhando o custo do serviço dos concesnionários,

fixando tarifar», etc.)

ar, Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETRO-

BRAS, empresa também vinculada ao Ministério de

infra-estrutura, que tem diversas funções: (i) c—

Mercê funções de coordenação técnica setorial,

com papel de destaque rio planejamento do sistema

cl«?trlc:o brasl Ir Iro (R£P!3 - Grupo Coordenador de

Planejamento do Sistema), p operação do sistema

interligado (RCOI - Brupo Coordenador da Operação

Interligada); (?.) centraliza recursos financeiros

setoriais, para posterior distribuição ou ap l i c a -

Çeío Junto aos concess lonfír J o s , podendo ainda c a p -

tar recursos financeiros extra-setoriaio (emprés-

tfmoi» a fl nane lament»!;;) para posterior repasse a

conressíon;'»r \ns; (3) e a "holding" que detém o

controle acionário da» empresas estatais fede-
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raia concessioner ias do serviço público <!«> ener-

gia elétrica, In?m como M > participa com Ti©2£ do

rrapilal do empreenri intent o Itaif>u Binational S/A,

como representante do governo brasileiro (os ou-

tros 50% s«o propriedade do governo paraguaio,

através da ANDE - Administration Nacional de

Electric(dad).

Esses sSo os principais integrantes do setor elétrico. Porém,

quando alguém fala em setor elétrico, está geralmente se referindo

a URI grupo de concessionárias - as maiores empresas estatais fede-

rais ou estaduais. Por sua participarão na geração e distribuição

de energia elétrica no País - e portanto nas receitas de suprimen-

to (venda de energia "em grosso" a outras concessionárias) e de

fornecimento (venda de energia a consumidores finais), bem como

nos investimentos setoriais e no valor dos ativos operacionais,

essas empresas têm um papel octremamente destacado» Neste sentido

podem ser lomíriai, « justo título, come» representativas do "setor

elétrico brasileiro".



i.2.2. Concessionários e autoprodwtores: geração de energia

elétrica e potência instalada.

Segundo dados of Ic fals ()?), rm 1 ?B4 o Brasil produ? I u p~

nergla elétrica nun> mont nutre- de 176.7A2.767 HlJh. A partici-

pação dos concessionários «? dos autoproclutort»*, bem C O M O a

participarão cias fontes hidráulicas «? térmicas, na energia

produzida, podem «»f?r vistas no quadro a seguir.

112) SIE5E • SKUsa de informa;?» rmpre^rtais do ictor de energia
SD/HJff-DMftEE-ElFTRCBBáS, "Relstírio rstatístico do setor de energia elétrica, J970/17S4;, s/d.
PíSins 2.17.
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QUADRO XX

BRASIL - G?raç"n de energia e l é t r i c a e r>»* t Ic Ipwçíú» do* conc«?sslo-

náriof» e autoproiluíorps, por f o n t e , 1984.

HIDRÁULICA TÉRHICA TOTAL

Wlh X HWi Z KUh Z

Concessionários 163.4i9.745 ?8Z j i .M2.549 451 Í68.922.294 ?SX

totoprodutorps 3 . W 7 . 8 Í 2 2Z 5.700.611 S5Z 8.740.473 52

BRASIL 166.'43?.687 100* 19.393.14» !WX' \7 6.7 62.7 b7 MM

Fontes SIESE. "Rclatírio Estatístico....* c i t . . plj. 2.17

Da energia t o t a l gerada, 95* f o i produzida pelos concessionários

da serviço príhi ic:o - if ito é r produção com f i o s comerciais Imedivi—

t o s . Os autoprodutores rfrprcsenl aram apenas 55C da onera i» t o t a l

gerada. A g*?r»<;:£i:> clo<> autoprodutores tem ma I or importância no que

se r e f e r e à geração por fonte té rmica , caso rm que ai: iria** pouco

mais da metade da energia gerada no Pafr». No entanl:o f o sistema c?~

I n t r i c o b r a s i l e i r o »«tá baseado predomlnant:e»rnte em fontes h i -

dráu l ica» í IAA.459.A07 MWh de» energia e l é t r i c a gerada por fon te

hidráui i<::ar para uma geração t o t a l de 176.7A2.7A7 MWh, ou s e j a ,

par t ic ipação de 94/£>, e neste caso a geração do»; autoprodutor*;?»

rcutr Inge-se a apenas 7!'Á da energia gerada»
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No que s«? rvf&re à p o t ê n c i a i n H t a l a d a ( 1 3 > , a p a r t i c i p a ç ã o dos» » u ~

t o p r n d u t o r e s é mais e l e v a d a , compara i ivaint?ntf? à g t ; raç«o de e n e r g i a

e l é t r i c a ? de q u a l q u e r modo, não, i a a lém dos OX da p o t ê n c i a t o t a l

i n s t a l a d a e x i s t e n t e no P a í s em 19B4s 31A9 MU, p a r a uma p o t ê n c i a

I n s t a l a d a de 42 .199 MU.

(13) A potência instalada de ti» sistf*3 elétriro ê usuaiMrnte urdida ein \U (V,ilowaft) ou 'in de seis
•últíplos (ucn»w»tt, KU = 1609 kU). Sc UMA potfncía df 1 I!U tÔr scionsds JpjrsrtU i hora cof.^oitÍVÍ,
produzirá 1 r)Uh dp mrgia elétrica; ev un ano (365 dias x 74 fior»<-,Alia = 9760 hnra*/*iio) proil>j;irí
87éí KUh de tufraia fictrica. Obvbwrn^, a poffiiria de un si%tr«a n"o é *it í 1 ízaifa de hünfira inin-
terrupta, vi«to q>ip exíçle flutuação dp demnnita, a ffifrgís nfcíiiír ia ts»bé» se altera, parte do «is-
trn deve passar tenporariaMente por revides e wiiutenfSo, etc.
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X

Brasil - Potência instalada e part Ic Ipação dos concessionários c

autoprodt.it or «?<sr par •Font»?, 17B4.

HIDRÁULICA TÉRHICA TOTAL

HU I HU Z HU

Concessionários 35.567,» m 3.463,5 58Z 37.930,5 92Z
(92) (ICO)

fatoprodutores 622,9 22 2.547,» 42Z 3.169,0 BZ
(2«Z) ' mi) (ItOZ)

BRASIL 3&.J8?,0 mi *.eiO,3 1051 42.197,5
(84Z) (I4Z) ( i m >

'Fonte dos d?dos brutos sobre potência instalada: SIESE, 'Relatório Estatístí-
c i t . , p í 9 . 1.21

O» conccr«j*»ior»í»r i o s ilpl: Inl iain ?07i d a p o t ê n c i H i n s t a l a d a der f o n t » h i -

d r á u i i r » «? nn% d a p o t fn<:: i a d«? f o n t » ? h ' r w i c a ? i>o t o t n l d»? f o n t e »

<h I d r i l t i l f c a ^ t é r w i i r ? » ) «n»a p a r t i c i p a ç ã o p r a dp
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1.2.3. h EVOLUÇÃO DOS CONCESSIONÁRIOS PÔS - 1970

Já vimos a importância tios concessionários no tocante à po-

li £n cia instalada (92% do total do País). Sua atividade» - o

serviço publico d> <?n<?rgia elétrica -, tem fins diretamente

coMPrcfals, enquanto os autoprodutores visam satisfazer

sua* necessidades part Icuiares. Nossa p.tenção está voltada,

agor», para a evolução dos concessionários entre 1.970 e

1.987, no tocante à evolução da capacidade irtstalada, gera-

ç3o de energia elétrica c «terçado de venda dessa enerjaia»

No final 'destt? capítulo, apri?«;enta~se dados dos concessio-

nários, sobre? potência Instalada c consumo total no pc?r iodo

1970/87 (Anexo I).

a> CAPACIDADE INSTALADA E GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POB

PONTE

Entre 1970 e 1987 a participação das -Pontes hidráulicas

r»a potência instalada e na geração de isrmrgia dos con-

cessionários aumentou, como se vf* no quadro XI.
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QUADRO XT

BRASIL - Potência instalada e geração bruta de energia elétrica

dos concessionários, por Fonte, 1970 i? 1987.

Potência Instalada Geração Br-ita Taxa ilédia ftitfiftl
(KW . (M i ) de cresciaento

1979/87

1970 1967 1979 1987 Potência Geração

Hidráulica

Tiriica

8.4B9 42.é29 39.549 198.963 19.» 19,12
(B4Z)

1.619 4.429 3.939
(9X>

19.163
(5Z)

è,n z,n

TOTAL 19.099 47.049 42.487 209,026
UM» (109Z) (190X) (1607)

Fonte dos dados bruto;: SIESf, "Ke)»\ir\o Estat fst iro 1?7©/B4<r c i t . , f?ra 1979; e "Boi et in triMS-
trai SIESE - üíntese 1987" psra este ano.

A ta?:a mr'dia »n>.i»l dr c i r f í i c l iwnto d ri p o t ê n c i a i n s t a l a d a , -foi de

9,5%, f>otr<? 1970 «? Í.7O7 p para a flfraçíío b r u t a de e n e r g i a e i c S i r i c »

f o i 9 ,0%. Mo qup «se* rvfurts h font*? h i d r . Á u l i c a e««a« l a ^ a s «»cíc»

mal«»'»?<5 a indn ( l f t / í d« crese imenio wf'tlii» ami» ! na f»otí!ncí« e 1 0 , 1 %
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na geração de pnprgia). No que tliz respeito às fontes témiiraçi, Í»Ü

taxas sí?o wnis Mntlcf.ta5 (A,i% para a potência instalada e T,t7X pa-

ra a energia goradn). A participação da*, fontes hidráulicas na po-

têncla total instalada aumentou de B42, em 1970» para 91% em 1987?

quanto à ger ;>ç"o de energia por fonte hidráulica, que era 91X da

geração total em 1970, em 1907 i liega aos 95%.

0 crescImenlo global da potência total instalada foi de 36n£ entre

1970 e 1987 (passando dos 10.099 MM para 47.040 IHJ>? e o d» gera-

ção atingiu 392*1 (de 43.-107 GUh para 2O9.G2A GUI»). A diferença en-

tre as taKar» de cresc liwerito dn potT-nria instalada e d& geração hi-

dráulica (403% e 416X respectivamente), frente às da potência ins-

talada e geração térmica (173% e 150". respectivamente), ilustra a

crescente importância tia h idrelelr ic idade - que já era preponde-

rante e» 1970 -, ao longo desse período. A energia gerada por fon-

te térmica perde importância relativa, em muitos casos, sua utili-

zação apenas complementa a geração hidráulica. Por outro lado, não

se deve esquecer que a "opção hidráulica" tem iim apoio importante

no conjunto de interesse a ela articulados historicamente, que

certamente exercem Influencia sobre decisões de obras a realizar,

além do que a elevação dos custos da geração térmica, devido ao

encarec Intento dos derivados d*> petróleo, tornou ainda mais atraen-

te a opção hidráulica (como se sabe, embora o capital necessário

para a construção*df? uma usina hidráulica seja superior ao de uma

térmica, o custo de operação da térmica é bastante superior ao da

hlclráiii í ca).
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A utlllracão da capacidade instalada, tanto térmica quanto hidráu-

lica» ê apresentada no quadro X I I .

Q U A D R O

BRASIL - Concessionários do serviço público de energia elétrica.

Utilização da capacidade Instalada (*>, por for»te - 1770 e 1987.

F O N T E S

Hidráulica

TfViica

T O T A L

CAPACIDADE INSTALADA

1 9 7 *

31,91

57,6Z

«,ei

CTftU DE UTILIZAÇÃO I

1 7 8 7

53,32

n,n

W,7X

Fonte: Cálculo a partir das infornaçfc* do SlfSE sobre geração de e»er9la elétrica e potência
, Instalada

(•) 0B5. Grau de Geração bruta de energia elétrica anual tSVh)
Utilização *

Potência noiiinai instalada <GW> X 874» bs/ano

Asíl», o grau óe utllizaçSn I calculado » relação a «áxí«a jeraç ib- teór ica possível •
vide nota de rodapé (13). ís<>ii f»rü>i1a incorre nuaa subí>stitiaçSo da grau ir ntili?a(üo,
pois a potência i n s t a l a d a tra a e x i s t e n t e ao f i n . i l d r cada ano, rnqnanlo a energ ia
e l é t r i c a f o i gerada ao longo do p r ó p r i o ano, cono u»a potência instalida de fato UM
pouco «nor.
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COMO st? observa, o grau de ut I) I zaçSo tia capacidade instalada (po-

tência) térmica «5 cerca da metade do que se verifica para Í* potên-

cia hldr ául Ir». Por outro lado, a ut M l ração d« capacidade tot<*l

(hidráulica + térmica) deve ser considerada a luz do comportamento

da demanda de energia elétrica. Ela flutua ao longo dos diferentec»

períodos e meses do ano, dos dias da semana e das horas do dia (o

"plcp" se d4 no horárIo entre 17 e 20 horas). O sistema elétrico

deve estar dimensionado para poder atender a exigência máxima dos

consumidores, sem perda de qualidade da energia fornecida (queda

de tensão, etc). Assim, fora dos horários e períodos de "pico" da

demanda, sempre existirá capacidade instalada nSa-ut i 1 i zatla, ócio-

(14) Para deslocar a demanda de horário? e períodos 'de pico" para "fora do pico", fctihoranJo a ut i -
lização da capacidade instalada, vfM seoJo \nfUwn\iià a chaftaria tarifa horo-»;ona1, tu que ie
tot»ra tarifai naic elevadas no período çeco (*aio/novf#ihrí») e nns horário* "d»> ponta* (3 horas
4eternin«das pelo concessionário, entre a« Í7 e 22 horas). Mrc * tarifa diferenciada e a curva
de carga do sistema elétrico nacional, ver: KHE/DMAÊF, "Mova tarifa ce energia elétricas wtodo-
logia e aplicacV, Brasília, 198*5.
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b> CAPACIDADE INSTALADA E GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR RE-

GIRO

No período 1976/1907, ocorreu «ma aU*»raç»n na

relativa da capac idade Instalada © da gtrraçSo de energia elé-

trica, por regiSo, com o Sudeste perdendo importância e as

regiões Sul e Norte aumentando a sua participação na potência

instalada e geração tie energia elétrica total do País, como

se v£ no Quadro XIII. Isso se di:?vc> ao proorcççivo esgotamento

de aproveitameritos hidráulicos práüimos dos centros consuui-

dores i»«*i s' Importantes, que -Foram explorados "mais cedo". Es-

se deslocamento para reglefes mais dlstentcsr <? ou para apro~

veftamentos menos favoráveis, significa a elevação dos custos

de produção e transporte da energia elétrica <não só porque

os custos do projeto sSo maiores para uma dada quantidade de

energia obtida, devido à necessidade de maiores reservatórios

«? obras civis, como pela longa extensão cl̂ s linhas de trans-

missão, aumento da tensão no transporte da energia elétrica

para reduzir as perdas, etc.)
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QUADRO XXXI

BRASIL - Potência instalada e> geração bruta c5e energia elétrica

dos concesslonár losr por rcglao - 1970 e 1987.

RefiSec

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

BRASIL

Potência

197»

168
(21)

94»
<9Z)

7.(33
(76Z>

1.108
UIZ)

259
(21)

10.077
tieez)

Instalada

1987

3.627
(8Z)

4.221.
1131)

23.676

12.874»
(27Z)

642
(1Z)

47.04»

(HU)

Z
a.a.

I9.8Z

11.8Z

6.9Z

15,5Z

5,7Z

9,5Z

Gerado Bruta (GWt)

1971

443
(1Z)

3.781
(9Z)

33.126
(78Í)

3.937
t9Z)

979
(2Z>

42.487
(I09Z)

1987

(8Z>

22.953
(I1Z)

105.305
(5«Z>

62.é81«
(30Z)

2.899
III)

207.026
(199Z)

a.

23

10

7

* 17

9

Z
a.

,2X

. «

,w

,71

,6Z

,8Z

Part. relaftiv»

Potênci*
197» 1"87

M I

9,3Z

75fAZ

11,GZ

2.5Z

loez

7,71

IT.2Z

zr,n

1,4Z

«/ Brasil

Geração
1979 1?B7

1,11

9,4Z

78,W

9.3Z

2,31

100Z

7.7Z

10,6%

5I.4K

1,«

mi

Fonte dos dados bruto*: 5IE5C, "Relatório EstaiísUco...l?70/B4'p cit. para os dado? de 1979, e
"loietit Tríitestral - síntese 1707" para este ano.
WS.I») Inclui t.m W de Itaipu Binacionai; (»») Inclui 34.631 GWh, idet.

Pode~«e observar que a r e g l ' i o Sutlpslr?, embora t e n h a expand frio sua

p o t ê n c i a I n s t a l a d a «? geraçSo de e n e r g i a e l é t r i c a a t a n a s de 7% ao

«no «?m mí?diar e n t r e 1970 c 1907 r perdeu i m p o r t â n c i a r e l a t i v a rio

talai de r»oiílnrlrt Irifil:alada P geração d«? cnerjjtci elétr ica no P^ís*

caiu de pouco mais de 3/4 do total para cerca d<? melade do to ta l .
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O avanço mais siyn I f leal I vo, em termos relativos, ê o da«r.

Norte e Sul, onde se destacam as h Idrelétr icas de Tucurui (Par 4) e

Itaipu (Paraná/Paraguai), servindo respectivamente a r«?g i ao Nor-

te/Nordeste e Sudeste/Sul /Cent ro-Oeste. A participação tia região

Norte se multiplica por 4 na potência instalada e por 8 na geração

(devido inclusive à ampliação da geração hidrelétrica face a gera-

ção térmica, de menor rendimento). A potência instalada da região

Sul tem sua participação quase triplicada, • a geração elétrica cia

região mais que triplica sua participação no total Bra&il. A re-

gião Nordeste aumenta em cerca de 50% «sua participação na potência

instalada e cerca de 20% na geração de energia do País; e a região

Centro-Oeste apresenta a menor taxa de crescimento do País quanto

a potência instalada e geração de energia, reduzindo à metade sua

participação nacional em 1937, comparativamente ao ano de 1970.

m

Torna-se claro, portanto, o progressivo deslocamento dos aprovei-

tamento» para regiões Norte e Sul. E««a mudança afetou a posição

ocupada pelas maiores concessionárias estaduais <CE5P, CEMIG) que*

progressivamente cedem posição as empresas BGr^dw** federais, en-

carregadas de realizar os novos aproveitamentos de âmbito regio-

nal, aos quais ficou vedado o acesso de empresas estaduais,

viram minguar suas pass it» 11 i dades dr> e x ã
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O MERCADO DE ENERGIA ELÉTÍIICA

a) Consumo, por c l a s s e de consumidor

0 merendo de energia e l é t r i c a tios concesr» Sonár los está d i v i -

dido nas seguintes classes de consumidores: res tdenc í :»1 r i n -

d u s t r i a l , comercial ( i n c l u s i v e «f-rvlços <? outras at i vidadet»),

r u r a l r poderc» púb l icos , iluminação p ú b l i c a , serviços p ú b l i -

co» (água, esgotos e'saneaoento; traçSo e l é t r i c a ) , e ainda o

consumo p r é p r i o dos concessionários. Esses consumi dor «?sr por

sua vez, podem enquadrar-se em d i f e r e n t e s n í v e i s de tensSo de

fornecimentos grupo A ( a l t a tensSo, energ ia e l é t r i c a f o r n e c i -

da em tensão igual ou superior a £ .300 v o l t s , ou 2 , 3 kV) e?

grupo B (baixa tensão, energia e l é t r i c a fo rnec ida em tensão

i n f e r i o r a 2,3 k V ) , Existem ainda d iversos subgrupos nos

quais estão subdivididos os grupos A e B»

0 setor i n d u s t r i a l ê o p r i n c i p a l consumidor de energia e l é -

t r i c a do« concessioner losr no B r a s i l < i 5 ) . Dados de 1.987 i n -

dicam que o consumo Indus t r i a l a t i n g i u 77 .317 OWh, ou 53% do

consumo t o t a l de 1OS.OI33 GWh naquele ano. A seguir vem a

classe r e s i d e n c i a l (30439 DUI> de consumo, ou Pl'A cio t o t a l ) as

a classe comercial (20 .540 RUhf ou Ü5Í do t o t a l ) .

(15) A título ilustrativo, » pn?rjia elétrica produzida p̂ >os in\o\>ro<More<i i quase total^nle des-
tinaria ao wo íriduftriai. EM 1704 (cf. SIESE, "Relatório EitatiMíco...1970/84", c i t . ) de u» to-
tal áe 0.740,5 r.Uli consusidos pelos autoprodutores, 992 ou 8.647,8 f.Uh forau destinados ao uso
Industrial.
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Ou seja, essas três classes em conjunto consutniram em 1987 mais
\

de 4/5, da energia elétrica fornecida pelos concessionário-; (16).

Dados do período 1970/84 mostram a mudança na participação das

diferentes classes de consumidores no consumo total devido ao

crescimento mais rápido de algumas, que aumentaram sua participa-

ção relativa no total. As alterações podem ser observadas no qua-

dro XIV.

( l i ) CíSkuio a partir doídadot brutos "SlfSF, Boietia Sintcsr Í?S7"
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QUADRO XXV

BRASIL - Concessionários - consumo de energia elétrica por classe

de consumi dores - 1970 e 1904.

Classe dr

Consulto

Industrial
Residencial
Cosercial
Outros:
- l l u i i n . Public»
- Àg»ja/Sanea»ento

- Rural
- toútrts Ptjlii icos
- COASUIW Príprío

- Tração Ele'trica

1971

GVh

li.192,4
8.372,5

5.181,4
i.328,7
1.244,7

765,»
330,3

1.594,4
1.737,9

454,3

l

44,71
23,3X

14,41
I7,*X
3,51
2,IZ
0,91
4,4Z
4,81

i,w

1984

m

89,539,8
31.043,8
17.701,7

21.656,»
5.5W.7
4.159,5
4.056,&
3.9C3.7

. 2.917,9
l.iii.i

Z

33,4X
20,6X
11,71

14.3X
3,«Z
2,8Z
2.72

2,a
l,9Z
I,7Z

Variaçâo(Z)

1970/84

489,IX
27),8Z

241,él
242r2Z
342,41
443,7Z

1.120,2t
Í44.8Z
67,91
*9,4Z

Média a.a.

12,2Z
9,8Z

9,2Z
9,2Z

11,2Z
12,92
I?,Ã:

MX
3,8Z
3,8Z

TOTAL 35.985,9 100Z 0 . 9 3 2 , 3 I00Z 319,« 1»,BZ

tote: 51E5E, > b » í r i o EsUtístíco.. . 1979^84', c i t . , para os dados brutos
OBS. Dados originj.s f» m convertidos para GWh (1 GUh = 1969 KUh)
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A e«pan«ião do consumo no período 1.970/04 situou-st» na média

anual dp 18,R2.

A ta«a tie crescimento main elevada relativamente « média o-

corrpu no consumo rural, que atingiu quase 20% a.a., ao Ion90

desse periodor t ai fato d* •-•*?—«»«> â modern í-zaçSo agrícola, e

aos prograntas de eletr i f I cacao rural, que levaram a energia a

Iniltueros estabelec i men tos ante?» nSo atendidos. A p** \: ic ipação

dos consumidores rurais no consumo total efle energia elétrica

triplicou no período» em 1770 era a classe d«? menor importân-

cia, com participação de 0,9%, ocupando a 9a. posição (últi-

ma); em 19ÍJ4 pasmara a 7,77., o que? significou a 6a. posição.

Certamente colaboraram para o aumento do consumo, tarwbém, or»

subsídios tarifários concedidos a essa classe de consumido—

rea. Outras classes de consumidores que t i ver am ta«a de cres-

cimento médio anual acima da observada no> consumo total foram

a de áoua/Baneatnento (serviço de purificação de água e trata-

mento de esgotos) e de iluminação pública. As classes de me-

nor crescimento médio anual do consumo foram traçSo elétrica

. (sistema de trolebus, metrS e ferrovias) e consumo próprio

dos concessionários.

No que se refere aos principal» consumidores -classes indus-

trial, residencial e comercial - , é possível observar o for-

fct» crescimento da part I c fpaç&o do consumo ri;* cl»»«r»e Indus-

trial, que p si o* a de 44,77* em 1970 para 5r»f4% em .1934 - sua
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ta>ía de expansão média anual nesse período fui de 1P,?.%. Sem

dúvida, a incremento do tonnumo esteve 1 i-gario não somente ao

crescimento industrial, »Í»S ainda ao barateamento relativa o~

corrido com as tarifas industriais de energia elétrica, espe-

cialmente se considerarmos a elevação de preços dos derivados

de petróleo, ocorrido em 1973/74 e especialmente 1979/80, que

Induziu à substituição de outras fontes energéticas em prol

da eletricidade (inclusive para eletrottermia, oficialmente

estimulada nos anos 80).

As classes resld^nc ial «? comercial, não obstante tenham tido

um crescimento do consumo superior a 9% a.a., perderam parti-
*

clpaçíío relativa, pois cresceram abaixo cfa média (1,0,8% a-

.».). Apesar disso, o crescimento do consumo industrial foi

t§o sign if I cat í vo a ponto de levar a um aumenta da participa-

çSo dessas três classes, conjuntamente consideradas, no con-

sumo total <de 82,4% em 1970 para 83,7% «=»m 1984).

Dados mais recentes, permitem verificar a evolução no período

1970/87. Houve uma retração da lama média anual de crescimen-

to de todas a?» classes, fruto da desaceleração ocorrida no

período 19R4/B7, comparativamente ao lonyo período J.970/B4,

de maior dinamismo. Assim, o consumo industrial no período

1970/87 cresceu a taxa m«£d I a de 11,?% ao ano (contra os 12,27.

a.a. no período 1970/04, como se viu no quadro XIV) t o conuu-

mo residencial rre<sc:eu ew médíw 9,4% a.a- no mesmo período
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(contra 9,8% mitre 1970/04), e o comercial cresceu 0,42 a.a»

(contra os 9,P"Í a .a . cl«? .1970/84). As demais classes de coriçiu-

MO, conjuntamente consideradas (17) , também crescera» com me-

nor intent Idade ao ss? considerar o período I97ft/R7s* 9rA5£ ao

ano, contra os 9,25£ a .a . de 1970/84.

QrUAORO XV

BRASIL - Concessionários - Consumo de energia elétrica, por classe

de consumidores - 1970 e 19B7

Classe de

Consuno

Industrial
Residencial
Cowrcial
fctait
B R A S I L

6Ub

16.192,
B.372,
5.181,
6.328,

35.985,

1979

4
5
4
7
9

I

44,7
23,3
14,4
17,6

169,9

1987

6Uh

97.317
' 38.439

29.549
25.757

182.953

X

53,5
21.1
11,3X
14,1Z

199,9

Variado

1979/87

594,4Z
359,1Z
296,42
397.9Z
465,91

<Z>

Anual

11.2Z
9.4Z
8,4Z

19,91

Fontes: SIESE, 'Anuirio Estatístico...1970/84% c i t . ; BoTetiu Trimeslral, Síntese 1987.

(17) A» deircis clashes de cowmo for>» calculadas pela diferença entre consuno total e consuwo* In-
dustria), rcsiilenciaf e tüwertíal .



b) CONSUMO POR REGIÃO

A região Sudeste é, obviamente, a de maior consumo tie e l e -

t r i e idade no País» dado o nível de d«?se<nvol vi men to v* t i r*« i -~

do, a importãrir. I» de «eu parque indus t r i a l , nível de renda

de sua poftuinç&o, e tc . Pm 1907, seu consumo at ingiu

Ü7.0AA o ig«wattr»-ht>ra, ou A4,32 do consumo nacional . En-

t re 197© e 1987, o crescimento fo i de 313%.

QUADRO XVX

BRASIL - Concessioner io«v - Consumo 'de Tn*?rgia E l é t r i c a e Partici-

o RCÍIativa, por RpgiSo - 1970 e 1907

Retries

Norte
. Nordeste

Sudeste
Sal
C. Oeste
I R A S I L

C«h

364
3.09»

28.367
3.631

«23
35.983

1970

I

i,K
8,3Z

7B,8Z
19,12
1,72

100,02

6.493
26.398

Í17.C4A
24.791
7.195

182.053

1987

Z

3,72
14,32
64,32
13,62
4,0

100,02

Taxa de crescimento

1970/87

1.7392
7802
3132
5801

1.6552
4962

tied ia ».a.

16,72
13,6?

8,72
11,92
15,52
10,02

Fontes SIFSf, "RflsUrío tstst íst ico. . . 1970/84" e Boletiti Trtnestrai, Síntese 1987, par» este ano.
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N3o obstante, entre 1970 e 1907 a r<?gictt> Suttestt» pentou posição

relativa; sua participação no consumo nacional caiu de quase 80%

para os £4,3% mencionados. A taxa de crescimento do consumo foi df?

8,7% ao ano face a média nacional, de tOJC an ano. DP qualquer mo—

do, a «#g!ão Sutli-st»- ainda e, de longe, a mai<» impor tanl* ts-m ler-

mos de consumo de eletr ic idade:sozinha, consome praticamente o do-*

bro de todas as demais regiões em conjunto.

Aft regimes Norte e Centró-Oeste apresentaram as mais altas taxas

de crescimento do consumo no período 1970/87 — respectivamente,

18,7% a.a. (ou "i.739% no período) e 15,5% a.a. (ou 1.055% no pe-

ríodo). A regiSo Norte, que em 1970 representva 1% de* consumo na-

cional, passou a 3,7% em 1907» a região Centro-Oeste passou de

lr7% para 4% sua participação no consumo nacional de eletricidade.

Apesar desse Incremento significativo, a participação dessas re-

giões continua reduzidas «?m conjunto têm menos de 8% do consumo

nacional, pouco mais da metade do consumo da r«?gl3o Sul ou Nordes-

te.

A reg icJo Nordeste? teve um aumento de 7130̂  no seu consumo, no pe-

ríodo considerado (ou 13,6% ao ano, em média), contra 589% (ou

li,9% a.a.) da regi So Sul. Esta que <;;m J.970 orupava a 2a. posição

por consumo rpg Imial , com um» participação de eprea de? 10%, eiw

Í987 crescer» para pouco mpno* df? 14% do consumo nacional, pe»rd«?n-
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do não obstante a 2a. posição para a região Nordeste, que

de 8,3Z para 14,5% do cortnumo nacional. O cniisuno da regi rio Mor —

deste em 1987 CPA.39B GWU) era ainda Inferior ao observado na r«?—

glSo Sudeste rn» 197© C2R.3A7 GUh). De qualquer «iodo, convém regis-

trar • que houve uma relativa desconcent raçíTo do consumo In—

ter-reg I «>ps, apesar das gr andes disparidades que ainda ex

«endo notável a forte expansão observada na regi So Nordeste.

c> CONSUMO DAS PRINCIPAIS CLASSES. POR REGIJCO

Já vimos que a classe de consumidores Iradustr iai s é a de

maior importância, respondendo por mais dia metade do consumo

de eletricidade nacional. Essa preponderância é observada em

praticamente todas as regiões da País, com a única exceção

do Centro-Oeste, onde a classe residencial adquire maior im-

port Sncia.
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OUADRO

BRASIL - Concessionárias - Consumo d»? energia i»l Ulrica da* princ

pais classes de consumidores, por regi So - 197© e Í907

cussc
IC8ISO

NORTE '
197»
1987

NORDESTE
197*
1V87

SUDESTE
197*
1987

SUL
1971
1987

INDUSTRIAL 1

léZ
531 .

m
m

48Z
561

3*Z
45Z

CENTRO OESTE
197» 9Z
1987 25*

BRASIL
Í97«
1987

45Z
53Z

ÍESIOEMC

381
211

26Z

tez

m
21Z

28Z
23Z

391
34Z

23Z
21Z

SUBTOTAL OUTRAS. TOTAL

22Z 76Z 34Z Í98Í
13Z . 87Z 13Z

i4z BIZ \n mi
m 86i t4z mi

W 84Z Í6Z
m m i2i íeez

17Z 81Z 17Z ÍCOI
i2z sei 2«z

23Z 7» 301 1001
2» 79Z 2 U 1WZ

14Z 8?I 1QI 1OQZ
111 B5Z 15Z 1«»Z

Fonte: Calculado a partir de dados brulos de consumo por d»s«e, por região, contido* eu SIESC,
"Helatírío Estatístico..1979/84", C i t . , r Bolctín TriMestrüi-Síntese 1737, CÍt ,

! * * * * ' ! • • " • ' • ' • • -•*»'• # p « ^ » ' ltM'*jM«*
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Nas regions 5udt>ster Nordeste e Norte, a pari:1c;ipaçâo t' su-

perior a 50X. Na regiSo Norte, passou de 1A% em 1970 para

53% cro 1907f na regi 3o Nordeste ampl I ou-se de 39/í para 5B%

nesse mesmo período* na regi So Sudeste, ai de maior *» mais

antigo n ível de industrialização passou de AB"Í par» 5/>2 en-

tre 1970 e 1987. Na regISo Sul passou dos; 36'Á em 1970 para

45% em 1987; e na região Centro-Oeste pas.sou de 95£ para 25%.

Como mencionado, esta é a única reyiSo eiw que o consumo da

classe industrial nSo é o de maior importância, sendo su-

plantado pelo de classe residencial (que em 1987 representa-

va 34% do consumo total). Mas, mantida a rapidez do cresci-

mento de consumo industrial certamente será afirmada a sua

preponderância fact? classe residencial.

A nível nacional, o consuma industrial aumentou de 457£ para

53% sua pari: Ir ipação, entre 1970 c 19D7. Obviamente, a maior

participação relativa do consumo industrial é acompanhada de

uma retração da participação de outras classes de consumo. 0

crescimento da geraçSo de eletricidade tornou-se imperativo,

para atendimento da crescente demanda de eletricidade pela

Industria; seja para sua ampl laçíío/eKpansão ou instalação,

seja paru substituirão de outros energéticos por eletricida-

de.

:-*-.*:, finalmente, «*>.if? ar» tr«?s principais <::lrt«.«if» d»?
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consumi d o r e s - i n d u s t r i a l , comerc ia l e res ident : I ai - , r p p r e -

«enlam cor» juntamente, cm cada r t g i ã o do P n í s , 4/í> ou mala do

consumo t otal de e let r I cI d« de.
t

Consumo, numero de consumidores e numero de empregados: alguns in-

dicadores.

») Consumo, por consumidor

Em 1970, os concessionários de energia elétrica atendiam pouco

mais de 8 mi In ties de unidades consumi dor as, dae quais 6,8 «I —

lhoes (84%) eram unidades residenciais. Em 1987, o total de u-

nidades consumidoras atendidas atingiu cerca de 37 milhões, das

quais S3 milhões (05%) residenciais. Ou seja o número total de

unidades consumidoras cresceu 23A% no período <l:a«« m«?dia anual

de 7,4%), e o ntímero de unidades consumidoras residenciais au-

wentou S417Í (tasta de crescimento médio anual de 7,5%).

Já vimos anteriormente que, entre 1970 t» 1987, o consumo total

de energia elétrica aumentou mais de 400%, «? o consumo resi-

dencial 359% - taxas de crescimento superiores as do mímern

de consumidores.
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EM conseqüência, aumentou o consumo por unidade, tanto para o

tota l dos consumi <lort:s. como para os consumidores res idem: iaUs,

COMO mostra o quadro X V I I I .

GUADRO X U I I I

BRASIL - Concessionários de energia e l é t r i c a - Consumo, ntíroero de

consumidores e consumo r>or consumidor, t o t a l e residencia l - 1970

e 1987

ANO
CONStRIO(ei) GHh>

TOTAL RESIDENCIAL

Í97« 35.983 8.373

1987 182.053 3S.439

N? DE CONSUMIDORES ( M U ) *Hh/C9i!3UítID9ír

TOTAL RESIDENCIAL TOTAL KES1DMOAL

8.938 6.756 4.482 1.23»

36.975 23.049 6.744 1.668

FONTEt 51ESE, "Relatório e s t a i í s t i c o . . . ' c i t . e Bolet i* T r í i es t ra i , 'Sínteçe 17B7 para os dados sobre
consulto e núktro it

O consumo t o t a l por consumidor passou de 4AB2 kWh em 1.770 para

6744 kWh em .1987 (aumento de 5O,fí% no p e r í o d o , ou £,4/£ ano, em mf?~

d ia )» O consumo por consumidor r e s i d e n c i a l aumentou 34,A5£, de 1339

kWh parn 1A6B kWI», e n t r e 1970 e 1907 (aumento de 1,0% ao ano, em

média) .
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8e deduzirmos do consumo e número d»? consumi doreç» total, i» parte

referente aos consumi flores residenciais, temos qmr cm 1970 o con-

sumo nSo-resldenclal era de P7.613 BUI), passando para 143. 614 GUh
t

em 19B7, sendo o número de consumidores nso-re«> idenc I a is d»* l.í»7í>

Mil e 3.9f>r> mil, respectivamente, naqueles ano*;. Assim, o consumo

por consumidor níío-resldenc lal passou de 21-7WB kUti em 1970 par»

36.312 kUit e»» 19B7 - um aumento de A7Xr quase duas vezes superior

aos cerca de 33% de crescimento do consumo por consumidor residen-

cial. . . *

b> Numero de consumidores por empregado.

Em 1970 os concessionários tinham 101.901 empregados, número

que aumentou para 192.699 empresados em 19137. Considerando os

dados sobre número de consumidores, já mencionados no ft<?m (a)

anterior - 8.028 mil cm 1970 e 26.995 mil em 19S7 -f o número

de consumidores por empregado passou de 77:1, em 1970, para

140:1 em 1907, ou seja, um acréscimo de 777. no período, ou 3»4%

ao ano, em média.

c) ConBUjno, por empregado.

0 consumo por empregado, calculado com bar.e nos dados citado*

no» Itens <a> e <f>> anteriores, »>o«tra uma evolução de 353 MWh

€ím Í970, par* 94f* MWh em 1.907 - 35.983 0MI» de consumo total pa-

ra 101.9(31 empregador en. 1770, c 1132.053 fíMI» de:- consumo total
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para 192.A99 empregados ew 1987. Ou s e j a , o consumo de energia

e l é t r i c a por empregado cresceu 168% no per Todo, o que s i g n i f i -

ca uma t«*>;<* média anual de A*.

OUAORO XIX

BRASIL - Concessionários de energia e létr ica - Número de consumi-

dores por empregado, e Consumo de energia e l é t r i c a por empresado,

197» e 1987.

(A) MffiERO DE
AN» CONSUMIDORES

(NIL UNIDADES)

(6) CONSUKO
TOTAL

(BMO

to wmm
DE

WREGA003

m DE CCHSU-
KID0RE5 POR
EKPSEGA09

CONTUHO
TC*

1937

8.128

26.995

33.985

182.K3

111.981

192.699

7* 333 Mft

94SIM»

Fonte dos dados brutos: S1ESE, c i t .
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1.3. A IMPORTÂNCIA DAS EMPRESAS ESTATAIS FRDRRAT5

E ESTADUAIS

1.3.1. A entrada do Estado nas atividades setoriais: breve

histórico

A intervenção direta do Estado no setor elétrico ocor-

reu de maneira progressiva, até a praticamente comple-

ta estatizaçSo da atividade. Até Tins do século passa-

do, havia vários empreendimentos privados ou munici-

pais, de âmbito restrito, na maioria das vezes, a lo-

calidade. Na virada do século assiste-se à chegada do

grupo canadense LIGHT,' que passaria desde então a do-

minar as atividades em SSo Paulo €1899) e Rio de Ja-

neiro (1905). Em 1912, as três empresas do grupos São

Paulo Tramway, Light and Power? Rio de Janeiro Tram-

way, Light and Power, e SSo Paulo Electric Co., - esta

Oiltima constituída para explorar a atividade na região

de Sorocaba - ficaram sob o controle d» holding a Bra-

zil iar» Traction, Light and Power Co. Ltd.

Na década de 1910, observou-se u» "processo de concen-

tração de usinas por empresa. Promovido por companhias

de Smbito regional de maior porte, ele ocorreu princi-

palmente no interior de S§k> Paulo, determinando ».*m?s

sensível ampliação d» área de atendimento de cada con-
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cessionária. (Obs. Data de 1912, por exemplo, a cons-

tituição da CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz, que

reuniu diversas outras empresas «Io interior de São

Paulo, JBSAF). Na década de 1920, (...) t?*st» processo

seria extremamente intensificado" (18). Ne<->ta década,

o grupo Light expandiu suas atividades para o Vale do

Paraíba. No final da década de 1920, maio precisamente

em 1927, instalou-se no País o grttpo AMFORP - American

and* Foreign Power Company, empresa de origem norteai»*?-

ricana, criada pela Electric Bond and Share Corpora-

tion em 1923 (ligada ao grupo Morgan). A penetração da

AMFORP no País ocorreu através da holding Empresas E-

létrlcas Brasileiras, que "concentrou sua atuação no

interior paulista e um certo numero de capitais esta-

duais, do Nordeste ao Sul do País, Incorporando diver—

sas concessionárias entre 1927 e 1930" (19).

(18) Cf. 'Panorama do setor de energia etftrica no Brasil*, Centro da Nuríria d? Eletricidade no
Iras i l , Rio de Janeiro, 1983; píg.AS. Ver tsubé* biblíoarafía adicional sobre o assunto, for
exenpio: Lima, José L. "Estado e energia no Brasil • o setor elétrico: da« origens '*
criafão da FLFTROBRáS" (I89M962)", IPE/USP, São P»ulo, 1984} B i b l i o t e c a do E x é r c i t o
E d i t o r a , "A energia rh'trica no Prasíl (d* prif.»ira \%wto * EICTRÔBPMS)", í io de
Janeiro, 1977; r o já elástico trabalho de T e n d l c r , .ludith - "Electric pever in Brazil
- efltrepreneurship in the public sector", Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1968.

Ct. "Panoraaa do setor ..." c i t . , fit. 45.
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En conseqüência, "o vigoroso movimento de concentração empreendido

pela t.iaht f Amforp na segunda metade dos anos 1929 determinou'

profundas alterações no quadro da indústria de energia elétrica no

Brasil. Assim, em 1930, praticamente todas as áreas mais desenvol-

vidas do País e também aquelas que apresentavam maiores possibili-

dades de desenvolvimento, caíram sob virtual monopólio das duas

grandes empresas estrangeiras. 0 que restou -Fora do alcance da

Light e da Amforp era pouco expressivo. (...) De qualquer maneira,

foi definido nesse período o novo perfil do setor elétrico brasi-

leiro, que, caracterizado pela presença maciça do capital estran-

geiro, se manteve sem modificações pelo menos durante as duas dé-

cadas seguintes" (20).

Após a Revolução de Í930 e a. ascensSo de Get til Jo Vargas ao poder,

assiste-se aos primeiros esforços concentrados de regulamentação

da atividade, obviamente sob forte oposição dos grupos estrangei-

ros aqui Instalados. Sub esse aspecto, o Código de água* de 1934 é

UM marco. Sua regulamentação, no entanto, srf viria a ocorrer mui-

tos anos depois-(com o Decreto 41.019, de 1957).

121) Ibid, pi9«. 63/64
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A penetração direta governo -federal/estado* na atividade produtiva

ocorreu na década de 1940; destacaw-se aqui a criação nu Rio Gran-

de do Sul da Comissão Estadual de Energia Elétrica <CfIEE>, e a ní-

vel federal a criação da CHF.5F - Cia. Hidro Elétrica do Gão Frau-

clsco, "criada com o objetivo prec fpuo de promover a construção d«-

una grande usina hidroelétrica que explorasse o potencial energé-

tico da cachoeira de Paulo Afonso" <2i).

Nos anos 50, a penetração direta do Estado no setor elétrico cres-

ceu fortemente, COM a elaboração dos Planos Estaduais de Eletrifi-

cação' e a constituição de inúmeras empresas estatais estaduais.

Já a Mensagem de 1951 de Vargas ao Congresso "defendia a maciça

participação do Estado na produção de energia elétrica" <22t). A

presença federal foi reforçada com a constituição de Furnas Cen-

trais Elétricas S/A, para fornecer energia elétrica ao Rio de Ja-

neiro, SSo Paulo e Minas Gerais. Para apoiar »s iniciativa* esta-

tais, elaborou-se o Plano Federal de EletrificaçSp e foi criado o

Fundo Federal de Eletrificação, constituído pelo IIJEE-Impost o úni-

co sobre a Energia Elétrica e'outras fontes de recursos, distri-

buído entre União, Estados e Municípios. Os estados também criaram
*

fontes adicionais de recursos fiscais para financiar seus empreen-

dimentos.

121) ftid, fií. 95
122) Ibid, pis. 125
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O projeto de criação da ELETROBRrfíS, encaminhado ao Conuresso em

1954, ainda no governo Vargas, teve forte oposição das empresa?»

concessionárias privadas bra*iletras e estrangeiras. 0 debate en-

tre "pr i vat istas" e "estat izantes'* acirrou-se bastante n«?r>se pe-

rfodo até início dos anos 60. Finalmente, em abril de 1.961, no Go-

verno Jânio Quadros, foi aprovada a lei que autorizava a consti-

tuição da ELETROBRáS, que s<S se concretizaria no governo Goulart,

CM 19A?.

Na verdade, as empresas estrangeiras já vinham restringindo sua a-

tuaçSo na geracSo de energia, "retirando-se" para a distribuição,

» produção de eletricidade passou a ser feita crescentemente pelas

empresas estatais

(23) Sobre a aco*od»(»o rntrr rtpresas fúblicM e ««presas privíd»», ver T e n d i e r , J u d i t h - "Electric
fONtf io Irazil * entrepreneurstttf in the pubtic «ector", Hürvarrf Uoivcrsita Press, Canbr tdge,
W6, at.3.
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Os atritos entre Estado e capital privado estrangeiro I;ornarai»-6R

Mais agudos nos anos 30, e especialmente no início dos anos AO,

COM a ocorrência de conflitos entre os governos estaduais do Rio

Grande do Sul e de Pernambuco COM empresas do grupo AMFORP. Pará

contornar as dificuldades criadas, o governo Goulart .comprome-

teu-se junto ao governo nortearnericano a adquirir as empresas dó

grupo. Isso ocorreu já no governo militar, em fins de 1964, quando

essas empresas foram nacionalizadas e passaram para o controle da

ELETROBR/SS. Posteriormente, com a ELETR0BR4S reservando para si a

parte' de geração, a parte de distribuição das empresas da AMFORP

foi progressivamente transferida para as empresas estatais esta-

duals. Um exemplo é a Usina de Peixoto, transferida da CPFL para

FURNAS antes da F.LF.TR0BR45 vender a CPFL, que pertencera à AMFORP,

ao Governo paulista.

Assim, em meados dos anos 60, além das empresas estatais estaduais

e do grupo ELETROBRÓS, restava ainda de significativo o grupo pri-

vado estrangeiro Light. Mas, "no in feio da década de 1970 a compa-

nhla holdino Brascan Administração e Investimento, fundada em 1956

pela Brazilian Traction, Já detinha o controle ou participava de

Mais de 40 empresas instaladas no Brasil, o que tornava claro o

Interesse do grup'o canadense em se deslocar para setores mais ren-

ttfveift economicamente. (...) A decis&o da Brascan tie negociar a

Light foi comunicada ao governo em 1.974" (24). Apís algumas tenta-

tivas de aquisição pelo setor^rivado, em 1976 (Ewbraparr reunindo
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diversos capitals» nacionais) e 1977 (grupo Cataguazes-Leopold lr»ar

COM recursos do banco norteawer icano American Express), rejeitadas

pelo governo por razões técnicas ou financeiras, a nacionalizarão

da Light ocorreu ao apagar das luzes do governo Gel sei, <?M 197B,

adquirida pela própria ELETROBRÓS, num processo que despertou di-

versas críticas, face a proximidade da caducidade da concessão,

entre outras razões (25). EM 1901, o subsistewa SSo Paulo-LSght da

empresa foi adquirido pelo governo do Estado de SSo Paulo, consti-

tuindo a empresa estatal'estadual Eletropaulo. No Rio de Janeiro,

permaneceu com o nome LIGHT, sob o controle da ELETR0BR4S.

Ver t»noraiia <o tetor de enersia e l é t r i c a . . . ' c í t , r h .
(25) Vtr, por excuflo, Sanas,G. "Os donos do B r a s i l " , Sio Paulo, a d . B a n » ,



1.3.2. Participação das eapresas estatais federais e estaduais nas

. vendas, nos ativos, e concentração da potência instalada.

A intensa penetração do Estado nas atividades setor iais^

be» COMO a nacionalizaçSo/estatIzaçSo dos grandes grupos

estrangeiros que atuava» no País (Light: e Amforp), conferiu

papel de grande destaque às e»presas estatais federais e

estaduais. Essa importância pode ser avaliada pela parti ei —

pação dessas concessionárias nas venda?» de energia elétrica

e nos ativos do setor, bem como na potência instalada.

Receita e Ativo permanente

De u» conjunto de 59 concessionários (26), as empresas es-

tatais (federais ou estaduais) são 33r e as 26 restantes

sSo empresas privadas ou municipais. Dentro desse conjunto,

e» que as empresas estatais representam, numericamente,

pouco mais da metade, sua participação na receita operacio-

nal é de 98,5%; e atinge 99,5% no ativo permanente». Ou se-

ja, o setor elétrico brasileiro é, em termos práticos, es-

tatal. 0 Quadro XX a seguir ilustra a situação, por grupo

de empresas.

KVA Ver reiacio co**1eta desses concessionários oo final drstt capítulo (ftoexo I I ) . Ttaipu INacio-
nal (k»i1eiro-p»r;>9«»i») nm é concessionário do Fstatfo fcrttiltíro, regtftdo-fe w aornas ev

f* **«a razão não esti incluída.



Q U A D R O X X

BRASIL - Setor elétrico - Concessionárias - ParticipaçSn no ativo

permanente e receita operacional, por grupo de empresas, 1986.

m DE I I D O ! ATIVO rtMWHENTE ! IECEITA OPC»ACtOHAL
CONCESSIONÁRIOS IEHP&ESAS ITOTAL J 1

I :usi MILHÕES ;: DO TOTAL IUSI MILHÔIES ;X DO TOTAL

1. Estatais
l.it Federais
1.2. Estaduais

2. Outras (privadas
f Wfticipais)

3. Total
(1+2)

33
8

25

54,»Z I 44.525,4 I
13r« ! 25.244,8 !

19.284,6 !

59

44,ez 243,3

S 44.7*3,9
l

99.5Z

43,11

•»5X

7.62W
2.5W.S
5.114,1

116.4

98,52
32,4*

1,52

im : 7.737,3 ; \m
t t

Fonte dos dados b r u t o s em cruzados, por empresa: SIESE, "D^dos ecortonico-financeiros 1936",
encarte ao Boleii» Trimestral SIESE, 29 tr'm/1987. Os valores e* cruradors fora* convertidos
tara ditares norteawfricanos pelos seguintes critérios: Ativo Pcrtanent? = taxa <te cs^io
oficial, de venda, rie 31/12/84- íCzi 14,939/USIDf Receita operacional « taxa de cSwbio «.édta
anual, de venda, ponderada por dias úteis de vif&icia (Czt 13,455/USIl), et. Banco Central
do l r»» ' l .

No conjunto da« 33 ̂ mpr^sm^ estatais concessuionárias, há 6 empre-

sas estatais federais, das quais A pertencem ao grupo FLETROBRáS:

- 4 grandes geradoras reoionais - Flctronorte», Chesf, Furnas e E-

letroriul - e 2 distribuidoras com atuação em Smhito estadual -

Light <RJ>, e Escelsa <Ef»>. As c»ul:ra« 2 estatais federai* perten-

cem ao Minister i o do Interior e term reduzida expr»*f»ís8n! CEA, a-
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tuando no território do Amapá, e CER, no de Roraima.

Quanto «ks 2?> empregas estatais estaduais, correspondem l«v»»icam«»nte

una a rada estado da Federação, inclusive o Distrito Fcdf ai. As

•xceçffes sSo Espírito Santo <que nSo possui empresa de. energia e-

létrica estadual, sendo atendido pelo federal ESCELSA, do grupo E-

LETROBRÓS), Rio de Janeiro (onde além da estatal federal LIGHT si-

tua a estadual CERJ) e Sao Paulo (que possui 3 emprtsas - CESPT E~

LETROPAULO e CPFL).

As 26 empresa*» .pr ivadas ou municipais ftSo de reduzida

atuando em mercados locais, ou em» alguns poucos municípios cont í-

guos. A mais significativa ê a Cia. Força e Luz Cal aguvizes - Leo-

pold! na r cujo ativo permanente era á& Cz% i.4riP,3 miihues em

3Í/12/8A, ou US9 97,2 milhões (representando cerca de 40% do ativo

permanente do grupo de concessionários privados ou municipais, mas

mpenas 0,2% do ativo permanente setorial), e cuja receita opera-

cional em 198A ating-.i Cz« 193,3 milhões, ou Uf>$ 14,1 milhões <t2%

da receita do grupo de concessionários privados ou municipais, e

•,2% da receita operacional do setor).
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Dentro do conjunto doe concessionários, observa-se uma forte con-

centração na participação nos ativos e na receita operacional. A-

penas 1/3 das 33 empresas estai:» Is, — onze concessioner i as, ou se-

j a , menos de 1/5 do total de 5? existentes -9 detém mais de 9O3C do

ativo permanente» e mais de 80% da receita operacional, como. mos-

tra o Quadro XXI.

f >.••.!.'<AMA

C í"\ V, ' \ "T • i. COMUTAÇÃO

83 s?
lOO " í " Wj2ZP~-
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Q U A D R O X X I

Brasil - Setor Elétrico - Concessionários - Participação no ativo

permanente, c na receita operacional, das principais empresas es-

tatais federais e estaduais, 1986.

COMCESSlOHfllO

1 . FURHAS (E)
2 . EIETRONOSTE(E)
3 . CESP (SP>
4 . CHESF (E)
S . KKI6 (HG)
6 . aETRGPAULO(SP)
7 . ELETROSUL (E)
8 . CEEE (RS)
9 . LIGHT <E)

1 1 . COPEI (PR)
t i . CPFL (SP)

I. SUBTOTAL dali)

i . Outras 22 esta-
taif

c . Total 33 esta-
tal» (a*b)

i. Outras 26 Eupre-
§»S

t* Total S? cone.
U*ú)

1 ATIVO PERflAHEMTE

US1 HUMES'. J

• 8.592,7
8.091,7
7.117,4
4.647,9
2.665,5

•2.393,1
2.321,3
1.970,1
1.494,2
1.215,5

411,2

41.951,6

3.473,9

44.525,4

243,5

44.768,9

i
i
i
i .
i
i

J
i
•

?
9
1
•
1

J
f
1

t
9
1

í
í
V
:
i
•

t
Í

!
i

DO TOTAL!

19.0X
19,11
15.9Z
19,41
6,9Z
5,61
5,2Z
4,4Z
3,1Z
2.7Z
1,4Z

91,7Z

7,81

99,5Z

9,5X

100X

•

•
i
i

•
•
:
i
9
:

ti

]
\
1

1

1
1
l
•
1
J

1
!

RECEITA OPERACIONAL

USI MILHÕES

8 8 5 , 1
18?,7

i.esá,5
391,6
598,6

1.364,7
386,7
349,9
S4?,6
242,2
335,8

1.289,2

7.629,7

116,3

7.737,2

i Z DO TOTAL

: li,«
1 2.5Z
: i3,n
: 5,n
! 7,7Z
: 17,61
: 5,oz
í 4,4Z
! 7,1Z

3,1Z
! 4,3Z

82,92

!
! 16,5Z
!

98,51
í
! 1,52

1
! 199Z

! fteCOKRAC/ :
: ATIVO m o . :
: (EM 2) :

: 19,4Z :
: 2,3i :
! 14.8Z :

8,4i :
1 22,52 ;

54,51 !
! 16,7Z :

17.3Z I
39,2Z !
19.9Z S
54.9Z !

15,42 {

36,72 1

17,12 1

47,82 1

17,32 !

Fonte dos ciados b ru tos ea cruzado, por empresa, SIESE, "Dados econonico financeiro
le 1986", c i t . As letras entre parênteses indicai a sigla do estado a que pertenrea
MCMpreus (E = ELETR03RÍ5).
08S. Valores convertidos para dílares cf. critérios iiencionados M frjadro XX.

O conjunto das 11 maior*?» inclui» 5 oeradoraa (4
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to regional pertencentes a ELETROBRÓS - FURNAS, ELETRONORTE, CHESF

e ELETROSUL, mais a geradora estadual CESP)f além de 3 empresas

integradas (CEMIG, C.EF..E e COPEL com significativa geração própria

• também atuação no mercado consumidor final) e 3 distribuidoras

<ELETROPAULOr LIGHT e CPFL), atuando nas regiões ou pitados de

«•lor importância do Sudeste/Sul do País. Assim, não ê de estra-

nhar sua elevada participação no ativo permanente e receita opera-

cional do setor.

A proporção entre receita operacional e ativo permanente dessa*

empresas é bastante divergente, como se pode observar. Dentre at>

geradoras, um caso extremo é o da ELETRONORTEs com elevado at ivo

permanente (de alto valor em virtude do custo elevado e de ter si-

do imobilizado em período mais recente), e COM reduzida receita o-

peracional (mercado restrito e tarifas reduzidas, para grandes

consumidores eletro intensivos), aquela proporção é pouco superior

• 2%. Nas demais geradoras (CHESF, FURNAS, ELETROSUl. E CESP) essa

porcentagem oscila entre 8% ?. 17% (média de

Mo outro extremo, estão as distribuidoras, com reduzida geração

prrfpria de eletricidade, e portanto pequeno ativo imobilizado para

produção. Sua receita operacional decorre de vendas no mercado

consumidor final, com tarifas mais elevadas que as g^radoras. A

receita operacional atinge pouco mais da metade do valor do ativo

permanente na ELETROPAULO e CPFL; na LIGHT, representa



Nas intearadas (CEMIG, COPEL, CEEE) essa proporção situa-se em

torno de 2&X. COMO se observa, quanto mais voltada a geração, e

mais "distante" do mercado consumidor final, mvais l>«ixa è a rela-

çSo receita operacional/ ativo permanente. '

As demais 22 estatais sSo quase todas exclusivamente distribuído-

ras, daí .* maior relação receita operacional/ ativo permanente

(36,9%). As empre«iü>«i privadas e municipais tamftém atuam basicamen-

te na. «J i •>« i- ihuição, e apresentam uma relaçSo iwériia receita opera-

cional/ativo permanente de 47,8%, próxima à das grandes distribui-

doras mencionadas anteriormente. .

RECEITA DE SUPRIMENTO E RECEITA DE FORNECIMENTO

A receita operacional das empresas pode ser desmembrada em 2 ca

tegorias: receita de suprimento (vencia de energia "em grosso". Is

to á, em grandes quantidades, feita por empresa basicamente gera

doras) e receita de fornecimento (venda aos consumi dons finais

feita basicamente por empresa distribuidoras ou "intesrada?*").

A« quatro grande* geradoras regionais «Ia ELETR0BE/ÍÍ», mai» a

tem participação extremamente elevada na receita d<? supr imento.
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COMO se vê a«» 3 empresas» respondem por

QUADRO XXII

BRASIL - Setor Flétrico - Concessionários

Participação na Receita de Suprimento 1987

COHCESSIOHftlAS

1 . FURNAS
2 . CESP
3 . ElETROSUL
4 . CHESF
S. EIETRONWTE
SUBTOTAL (5 MAIORES)
OUTRAS ESTATAIS FED/EST.
0EHAIS EKPRESAS
TOTAL CWCESSI6HAIAS

Z M RECEITA DE
SUrtlHEIfTO

39,31
3t,3Z
11,4?
8f4X
3,7X

99,«
i,W
-

1M,IZ

RECEITA DE SUPRIKKTO
EM Czt MILHÕES CWtREFTFS

(fmifflRAR)

52.614,8
48.633,3
i5.2*7,t
11.273,4
4.948,4

132.739,3
1.2M.3

21,5
134.«2»,S

Fonte: Calculado a partir tt íaán brutos sobre receita de wpri»e»to dk» cofice*siw>»rio$ contidos *»
Planilha de cálculo do "Custo do Serviço Consolidado - trasil-1987", MACE, Proj«ç»o prelUtínar,
27.11.87.
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O «esmo cálculo, relativamente a receita de fornecimento. Mostra

ntimero*» bem menos concentrados.

QUADRO XXTII

Brasil - Setor Elétrico - Concessionários - Participação na Recei-

ta de Fornecimento, 1987.

CWCESSIW/SRIOS

t . ELETROPAUIO (SP)

2. OHI6 (RG)
*

3 . IIGHT (E) (RJ)

4 . CTFL tSP)

5. CEEE (RS)

ê . CQPEL (PR)

7 . CESP (SP)

SUBTOTAL ( I a 7 )

WTIAS ?4 ESTATAIS
FEDERAIS/ESTADUAIS

«•TOTAL 33 ESTATAIS
FEDERAIS E ESTADUAIS

•CKAIS 26 EMPRESAS

TOTAL 5? CONCESSION.

RECEITA DE FOTIEClfcEirTO, E1f
Czf KILHSES CORRENTES

31.192,9

W.«5M

17.W6,*

U.458,9

12.748,4

t.7«,5

186.917,8

M.823r9

249.743,7

5.849,3

273.593,2

X DA RECEITA SC
FORNECIMENTO

26,21

11,43

10,31

é,2X

4,«

4,71

3,61

4B,« -

29 ,51 -

W,9Z

ttt,«Z

fonte: Calc«l»do a partir de M M bruto* «Are receita de forneciceAt* J»s fMice«íonírí« contidas
M Planilha de cálculo 4o 'disto do Serviço COMOIidado, Brasil 1997" - OHAEE Projeto
27.11.87.
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As 7 concessionárias com maior recita de fornecimento detém pouco

•ais de 2/3 (68,4%) do totalr cabendo às demais 2A concessionárias

estatais federais ou estaduais pouco menos de 30% daquelas recei-

tas.

>

0 conjunto de 33 concessionárias estatais estaduais ou federais

detém 97,9% de receita de fornecimento, contra apenas 2,1% corres-

pondentes aos 26 concessionárias privados.

As 3 concessionárias paulistas - ELETROPAULO, CPFL e CESP - de-

tém, em conjunto 362 da receita total de fornec imetito de energia

elétrica; a ELETROPAULO (responsável pela distribuição na Grande

8So Paulo, interior até a regiSo de Sorocaba, Vale do Paraíba e

parte do litoral >t sozinha, participa com mais de 1/4 da receite»,

total tie fornecimento do setor. A CEMIG (MO) e a LIGHT (RJ - gru-

po ELETR0BR4S), juntas, respondem por outros 2fi,7%. A receita de

fornecimento das concessionárias de 3 estados - São PPUIO, Minas

Gerais e Rio de Janeiro (aqui, deve incluir-se> a estatal estadual

CERJ, com 2,5% da receita) atinge 3/3 aproximadamente (60,2%) da

receita total de fornecimento dos concessionários do País. Os con-

cessionários estaduais do Rio Grande do Sul (CEIEE) *> Paraná (CO-

PEL) detém aproximadamente 10% da receita de fornecimento nar. lo-

nal, chegando assim a 70% da receita de fornecimento do Pafs a

participação das concessionárias de T> estados do Sul /Sudeste.



CONCENTRAÇÃO DA POTÊNCIA INSTALADA

Vimos que a« 5 grandes concessionárias, geradoras - FURNAS, CESP,

ELETROSUL, CHESF e ELETRONORTE -, detém 992 dai receita de supri-

mentn (venda de energia "eu grosso" a outras concessionárias). No

entanto, essa concentração da receita de suprimento não deve ser

tomada como representativa de Igual concentração da potência ins-

talada: existem concessionários com signi-Ficatt iva potência, mas

que geram energia para atender o seu próprio mercado consumidor

final.

As 5 grandes geradoras detém, em conjunto pouco mais de 2/3 da po-

tência nominal instalada <A7,4Z>. Outras 5 concessionários detém

22,7*4 de potência instalada. Destas, 3 sSo empresas "integradas" -

CEHIG, COP EL F CEEE -*, e produzem cerca de 502 ou mais da energia

que vende» ao consumidor -Pinai r as outras í? são em inert temente dis-

tribuidoras, atuando nos maiores mercados consumidores do País -

8So Paulo (Eletropaulo) e Rio de Janeiro (Light).

Assim, os 1© maiores concessionários <i/A dos 59 concessionários

existentes) - todos elêsf empresas estatais -Federais ou estaduais

- detém 90% da capacidade nominal instalada.
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QUADRO XXIV

BRASIL - Capacidade instalada dos Concessionários, 1986

Concessionárias : Capacidade R M Í M I Instalada (RH)

1.
2.
3.
4.
5.
* .
7.
8.
t.

1*.

CE»
FffiWS
CHESP
CEHI6
ELETfiOSUL
ElETBOMtTE

com
RETP0PW.Í.0
CEEE
LlfiHT

(SP):
(SE/E)!
(ME/E)'.

mr,
(S/E)!
(N/E):
(PD:
(sp):
tfiSH

<pj/n!

WTOTAL (!• HAIQKSV.
WTBOS
NASIL

i
•

§.595
8.123
«.174
4.4H
3.222
2.8W
2.178
1.391
I.M8

822

3B.A14
4.244

FMTTE: SIESE (dados brutos)
085: As iislãs entre parênteses refcreu-se ws est»dos ou resiles it atvaçâo dos concessionários. (E)

indica concessionário* to grupo Eletrobrás (federais)
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1.4. SÍNTESE

Vi «OH nestp capítulo que em 1984 o Brasil era o 109 produtor »un-

dial de eletricidade - superado apenas pelas 7 grandes economias

capitalistas ("6-7") e 3 socialistas -, e o 16 produtor latinoame-

ricano. A taxa média de crescimento de produção brasileira de ©-

nergfa elétrica, entre 1970 e 1984, foi de 10,1% a.a., a «ais ele-

vada dentre os 20 maiores produtores mundiais» Embora a produção

"'per capita" e consumo "per capita" do Brasil estejam bastante a-

baixo de inúmeros países, o nível absoluto da produção dá Idéia da

importância do mercado brasileiro no contexto mundial. Essa impor-

tância é ainda mais destacada quando se considera a preponderância

•d« geração hidrelétrica (94% de geração total do País), em que o

Brasil fica atrás apenas dos EUA e Canadá. O crescimento de produ-

ç8o brasileira entre 1970 e 1984 equiparou~se ao do Canadá, supe-

rando o dos EUA - o que reforça a importância a nível mundial do

M«rcario brasileiro para esse tipo de obras e equipamentos associa-

dos, e a magnitude dos empreendimentos.

Os concessionários do srrvíço público têm enorme importância no

•«tor plcHrfco brasileiro, representando 957» da geraçfío total do

País. Dentro do conjunto <if> !59 concessioner fo«f d^tac-nm-*» »s 33

«mpresas estatais - federais» (B) ou est adua i <r> iP3), «pie rf»f>re«üer>~
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tarn 98,5% tia receita operacional e. 99,5% do ativo permanente do

setor. E, dentro desse conjunto de 33 eupresas estatais federais

ou estaduais, apenas 11, ou 1/3 delas, respondem por 9?% do ativo

permanente e 82% da receita operacional setoriais. Dessas 11 em-

presas, 5 detém 99% da receita de suprimento (venda de ti^rgia" cet

grosso") do setor e 7 tem 68,4* de receita de fornecimento. As

dez maiores em potência geradora representavam 90% da capacidade

existente no Pat's em 1986.

Assim, o setor elétrico brasileiro é praticamente estatal e um re-

duzido número de empresas estatais constitui o "núcleo" <lesse se-

tor, é co» o foco nelas, basicamente, que tratamos do "<m\ or elé-
w

trlco", neste trabalho.
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A N E X O

BRASIL - Evolução da capacidade instalada e do consumo de energia

elétrica - 1970/1987

ANO !

7 Í970 1
1971 !
1972.!
1973 1
1974 1
1975 1
1976 1
1977 i
1978
1979 1
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1984
1987

POTÊNCIA INSTALADA
CMll) 1

10.999
11.416 1
12.356
14.237
15.714
18.251
19.800
21.564
24.152
27.240 1
30.459
33.993

í 36.010
1 37.010
! 39.031

41.617
t 42.619
I 47.040

* X a.a.

í 13,0 i
1 8,2 1

15,2 !
10,4 !
16,1 1
8,5 !
8,9 1

! 12,0 !
12,8 !

t 11,8
: n,6 i
í 5,9
1 2,8
I 5,5
1 6,6
t 2,4
1 10,4

ConSUMO Total
! <CUh)

! 33.985
41.094

! 45.772
52.315
98.663
64.53?
73.473
82.871

t 92.089
193.632

! 114.492
í 118.214
í 125.144
1 134.353
í 150.932
t 163.345
1 17A.493
1 102.053

•
•í

i
i
•

í
!
!
!
t
i

•
>

»

!

!

t
•
i

t
i

?
S
í

% a.a.!

_ 1

14,2 1
11,4 J
14,3 !
12,1 í
10,0 :
13,8 t
12,8 :
11,1 S
12,5 l
10,5 t
3,3 !
5,9 \
7,4 I
12,3 5
8,2 1
8,0 i
3,2 Í

Obt.: Ciprtsas Concessionárias (exclui tòtoprotfutorts).

WWí* SIE8E - SUteia de inforiactes etpresarfaU do setor de eoerfia elétrica; ' le iat i r io t i t * t f » -
lico... 197*734"; e " l o M i * Tr imtr» ! - Síntese 1987' (par» dado» de 1985, 1986 e 1987). ft
•otfflcfa Instalada inclui Haipu 8ínacional.
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ANEXO XX

BRASIL - Concessionários do serviço priblico de energia

33 EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS OU ESTADUAIS!

a) Estatais federais: 8 empresas

- Grupo ELETROBRAS (MME): 6 empresas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ELETRONORTE

CHESF

FURNAS

ELETR08UL

LIGHT

ESCELSA

• Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A

- Cia, Hidro Elétrica *o SSo Francisco

- Centrais Elétricas S/A

- Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A

-.Serviços de Eletricidade S/A

- Espírito Santo Centrais Elétrica» S/A

- Ministério do Interior: 2 ««presas

7. CEA

8. CER

- Cia. de Eletricidade do Amapá

- Centrais Elétricas de Roraima S/A



b) Estatais estaduais: 25 ««presas

91

9. CEAM

1«. CELPA

11. CERON

12. ELETROACRE .

13. CEMAR

14. CEPISA

15. COELCE *

16. C05ERN

17. SAELPA

18. CELPE

1?. CEAL

20. ENERGIPE

21. C0EL8A

22. CEMIG

23. CERJ

24. CEHP

29. ELETROPAULO

26. CPFL

27. COPEL

28. HEI.ESC

29. CEEE

Cia. Energética do Awazonas

Centrais Elétricas da Pará S/A

Centrais Elétricas de Rondônia S/A

Cia. de Eletricidade do Atzre

Cia. Energética do MaranhSo

Centrais Elétricas do Piauí S/A

Cia. de Eletricidade do Ceará

Cia. d#? Serviços Elétricos do Rio Grande

do Norte

S/A de Eletrificação da Paraíba

Cia. Energética do Pernambuco

Cia. Energética de Alagoas

Empresa Distribuidora de Energia em

Sergipe S/A

Cia. de Eletricidade do Estado da Bahia

Cia. Energética de Minas Gerais

Cia. de Eletricidade do Estado do Rio de

Janeiro

Cia. Energética de SSo Paulo

Eletricidade de Sao Paulo S/A

Cia. Paulista de Força « Luz <8P)

Cia. Paranaense de Energia Elétrica

Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A

Cia. Estadual de Energia Elétrica (RS>
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Istataia estaduais (continuaçSo)

3«. CEMAT

31. ENERSUL

32. CELG

33. CEB

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A (Hato

Grosso)

Empresa de Energia Elétrica de Mato Grosso '

do Sul S/A

Centrais Elétricas de Gtfias S/A '

Cia. de Eletricidade de Brasília <DF>

26 EMPRESAS PRIVADAS OU MUNICIPAIS:

34. CELB

35. SULBIPE

36. CAIU*

37. CENF

38. CFLCL

39. CJE

40. CLFM

41. CLFSC

• 42. CNEE

43. CPEE

44. C8MEE

43. CSPE

46, DME

*

47. EEB

- Cia. de Eletrificação da Borborema

- Cia. Sul Sergipana de Eletricidade

- Serviços de Eletricidade S/A

-.Cia. de Eletricidade de Mova Friburgo

- Cia. de Força e Luz Cataguazes-Leopoldina

— €1 a. Jaguar I de Eletricidade

- Cia. de Luz e Força de Hococa

- Cia. de Luz e Força Santa Cruz

- Cia. Nacional de Energia Elétrica

- Cia. Paulista de Energia Elétrica

- Cia* Sul Mineira de Energia Elétrica

- Cia. Sul Paulista áe Energia

- Departamento Municipal de Eletricidade de

Poços de Caldas

- Empresa Elétrica Bragantloa
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48. EEVP

49. EIM

M . ELFBM

51. COCEL

32. EFLUL

53. ELETROCAR

54. CFLO

55. FLCV

56- HIDROPAN

57. HXL

58. UENPAL

59. CHESP

- Empresa de Eletricidade Vale do

Paranapanema S/A

- Empresa Industrial de Hi ratty S/A

• Empresa de Luz e Força Santa Maria S/A

• Cia. Campolarguense de Eletricidade

- Empresa de Força c Luz de tlrussana» Ltda.

- Centrais Elétricas de Caratzinho S/A

- Cia. de Força e Luz do Oeste

- Força e Luz Coronel Vivid» Ltda.

- Hidrelétrica Panambi S/A

- Hidrelétrica Xanxerê Ltda.

- Usina Hidro Elétrica de Mova Palma S/A

- Cia. Hidroelétrica de SSo Patrício

OBSs Todos os concessionários incluidos na planilha do Custo do
Serviço Consolidado - Brasil, do DNAEE - Depto. Nacional de

s e Energia Elétrica*



Capitulo S - FORHAÇ&O E FLUXO DE RECURSOS NO SETOR ELÉTRICO. E OS

INVESTIMENTOS NO PERÍODO 1967/83

£.1. ForssaçSo c Fluxo de Recursos no Setor Elétrico

fi.i.l. Introdução: o Custo do Serviço * a Fixação de Ta-

rifa*

<a> Uma VisSo Geral
t

(b) Custo do Serviço e Tarifas no Brasil

£-.!.£. 0 Fluxo de Recursos no Setor Elétrico: a Fletrobrás

* as empresas concessionárias

(a)'As Fontes e Usos de Recursos da El^trobrá*

(b) As Fontes e Usos de Recurso» das Fwprps&s Con-

cessionárias

e: Valores anuais de fontes» e uso?» c'p recur-

sos» da EletrobrÁs n dâ s empresa*

sionárias

8.8. Os Investi «tentos do Setor Elétrico (1967/85)

E.&.i. Os empreendimentos

(a) A Re-estruturaçXo Setorial

<b> A Multiplicação de empreendimentos e o«*

Jeto* (1967/75)

(c) A continuidade da expansão (197A/80)

(d) A retração de Empreendime-nIo* (J9P5/Or>)

<«) A tentativa de recup*raçXo setorial p*5«s-l983

JS.' Breves notas «obre as urinai. nucl<?arp<»
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B.8.S. Os Dispcndtos con Investimentos

(a) Crescimento (19*7/78)

(b) Estabilização (1979/83)

(c) Declínio (1983/85)



t.i. ForaacSo e FIUMO de Recurso» no Setor £1 «it rico

E.l.i. Introduclo: 0 "Custo do Serviço1* • a Fixação d« Tarifa»

•> U m VisSo Geral

fe semelhança das empresas que operam e* outro? ramos da

economia, as de serviços de utilidade pública, entre as quais as

de energia elétrica, devem buscar obter receitas suficiente* pa-

ra: a) cobrir suas despesas de operação; b) provisional- recursos

visando à futura reintegração dos ativos (d̂ preciauiSo/aiiiorti<£a-

ç5o>i e, c) obter um resultado líquido positivo (lucro).

No entanto, como observam Garfield ft Leve joy, HO con-

tráYio das empresas que operam em outros ramo«s o*a economia, "...

public utilities OF «rate with government approval as. niunnpol ie&

and supply a service which is indispensable fco modern living.

These two unique characteristics make inevitable a third distin-

guishing feature — puhl tc reau^aHnn nf ori>;>>«s anri oftifJ'r-A (...)

It is important to note that the work ably competitive market pls<-

ee, which is relied on to set the tcrwi of trad* tn oth*?r busi-

ness, is absent in the case of public utility. Consequently, go-

vernment regulation has been adopted as a «substitute for K

tion in the market for public utilities srrvjres. Thf

purpose of such regulation is to achieve the results of

tion in the for» of (a) reasonable prices, or rater., antf ren*oii:i™
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ble profits* (b> adequate service quality"

O controle do Estado sobre as empresas que opera» no

serviço público de energia elétrica 4 feito através «ío Custo do

Serviço. Este deve. registrar, essencial «ente, os valores re-feren-

tes as despesas operacionais* às quotas 4* r* in tear a»; So «íos ati-

vos,, e k "remuneraç&o legal" (o lucro arbitrado pelo F&lado),

'Calculada pela aplicação sobre o capital e«pr*?ga»ía pelo conces-

sionário, de uma taxa fixada por lei ("taxa de remuneração le-

gal").

Con base no Custo do Serviço estimado, associado a uma

previsão acerca do mercado de venda da energia elétrica, são fi-

nadas as tarifas:

"Public utility rate-making under regulation follows

two basic steps: first/ the utility* cost of service urvfer pru-

dent management is determined* second, the utility is authorised

to charge for its services under schedules of rates which, on an

anticipated volume of business, will produce total revenue* about

equal to the cost of service. As stated earlier, the «:ost of ser-

vice is the sum of: a> operating expense** b) depreciation expen-

se* c> taxes; and^d) a reasonable return on the net valuation of

(i) Oarfield, P.J. & Lovejoy, W . F . "Pi<hHf utilitM &sjB>Mitiic%.",
Prentice Hall, Inc., New Jersey, USA,



the property devoted to the public service**

Os itens que compõem o Custo ^o Serviço estão sujeito»

4 avaliação e aprovação pelo Estado, podendo *s despesas ser ou ,

não "reconhecidas" para fins de inclusão no cálculo .tarifário

O ) . Da mesma forma, existe») regras de depreciacSo/amortÍZHCSÍO, * ,

critérios para avaliação do capital investido p«rlo concessioná-

rio, um dos elementos mais importantes na composição do Cu&to do

Serviço.

"the key issue in the determination of the rate base is

the valuation of the public utility's plant and equipment. This

is emphasized for two reasons: • > the valuation of plant and

equipment is the largest component part of the rate base; and b)

the particular valuation method employed can affect the size of

this principal component. (...) ... the valuation of plant and

equipment has long been an issue in controversy. At the heart of

this controversy is the fact that the total valuation of plant

and < equipment may very with the particular method of valuation

Ibid, P. 96.

(3) No caso brasileiro, por exemplo, o DNAEF — Repartimento Na-
cional de água? e Energia Flétrica estabelece li no tfo quanto
ao salário médio por empregado, relação nújn»?ro rf<? consumido-
res por empregado, benefícios concedidos, aos empregado?» p-**>-
síveis de inclusão no Custo do Servíco, «etc. e, »i*?-:áa forma,
está controlando o? gasto» com pessoal d«<f> rmf/rf«.»?. con-
cessionárias. Buscando "escapar" a um control»? mais rígido,
no Brasil muitas concessionárias contratam pt-frí-oal inOirain-
mente, onerando a rubrica "Serviços de t*rc«lros", de muis
difícil controle.
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applied. Implicit in this controversy is the fact that khn grea-

ter the valuation of public utility tangible property, lhe grea-

ter will be the rate base and, therefore, the total cost of ser-

vice, other things remaining equal. (...) Of course, as the ro&t

of service goes, so* goes the level of rates that will be charge»!.

Standing over this entire problem and complicating it further is

the factor of long-term price inflation which has characterised

our economy" ***.

Em termos bastante simplificado?., pode-se representar:

CSC « ' Rp (o custo do serviço e*tt«ado, CSe, deve ser

coberto pela Receita prevista, Rp)

Rp » T.Mp (a Receita prevista depende •!•:> preço de

venda da energia, ou tarifa T, e da quanti-

dade k ser vendida ao mercado previsto, Mb)

Segue-se C8É

A tarifa" é resultante de Custe de Serviço r*t jmncio p do

Mercado previsto,

14) Garfield ft Lovcfjoy, cit., p. 56/57. 0 que os autert?. ch«nn<*m
"mte base" constitui "the total net value of the company'*
tanoible and intangible capital" <P.



CSC • Op + d.Kd + r.K,

onde:

Op » despesas operarion»is previstas

d * taxa de depreciação

K|| « capital sujeito à depreciação

r * taxa de remuneração legalmente fixada

Kr-
m capital sujeito à remuneração (líquido da depreciarão acumu-

lada)

b) Custo do Serviço e Tarifas no Brasil

No Brasil* o capital aplicado e considerado necessário

à prestação do serviço é chamado, no setor elétrico, "Investimen-

to Remunerável", constituindo-se das instalações (barragens, edi-

ficações), máquinas e equipamentos, como também >in capital de

fliro, valores em aimoxarifado, e outros, dentro d* certc>& limi-

tes.

Como mencionado anteriormente, as drftpes>a* o

devem ser reconhecidas pelo Estado (representado pelo

Podrr Çoncedente. Valores "nSo-r«conhecidos" *Ro de-sce

• a empresa concessionária deve arcar com recur<s>?<* prúprtc»

•Um cobertura (por exemplo, um "excesso" de bcnff/cioí- cemerdido
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«os empregados, nSo reconhecido pelo Poder Con*:e4*?nte( não e in-

cluído no Custo do Serviço, e a empresa deve destinar parte do

•eu lucro para cobri-lo). Juros e demais encargo-* financeiro* n%o

•Ko computados no Custo do Serviço, devendo Jsuai«ente *er supor-'

tados pelo lucro ou remuneriç&o obtido pelo concessionário. Asui»

O princípio é de que o capital aplicado no serviço público iú rs-

tá sendo remunerado, pela taxa legalmente estipulada» *«? a eapre-

sa recorrer, para constituir, parte do capital **em serviço", a re-

cursos de terceiros, os encargos desses recurso* finan«:*iro* de-

veM ser cobertos com remuneração obtida pelo CCMTIC espionar ic« ne**a

parcela'de seu capital "remunerável".

Como vimos, a tarifa *5> finada, ou preço de venda da

energia elétrica, deveria ser uma resultante do Custo do Serviço

estimado, e do Mercado previsto (quantidades).

(3) Na verdade, existem diversas tarifas, aplicáveis a diferen-
te* classes de consumidores, atendidos em diferentes» níveis

\̂  de tensão. 0 Custo do Serviço deve s*r rateado, através de
certos critérios de apropriação, entre ***a* cla**?fe c*e core

. sumidores, chegando-se assim aos valores a cobrar (tarifa)
de cada clarse. As tarifas, conforme a rla*&e de consumo,
•odern ser "monômias" - aplicáveis à quantidade d? eneraí*
consumida (classe residencial, por exemple), ou "bine/mias",
em que o consumidor paga uma combinaçlo >i*i valor*?^, referen-
te à potfincia colocada a sua dir.popiçSo <"tarifa c*e- dfman-
da") e à energia consumida ("tarifa de oif«»ui»o"). Sobre cri-
térios para"determinação da* tarifa* ver Decreto nS 68.724,
de 17/9S/6B e Portaria ONAKG n9 Wh, de 97/96/6*, * ltfjji'jla-
cXo subseqüente. Ver ainda Prcinpr, P. "A atual rt>truturM de
preços de energia elétrica", in Revista »io S*rviço Público,
ano 43, vol. 114, PP. 166/169, núWro e*pcrií«l hdbr* v f.»tor
de energia elétrica no Brasil, Bra«jílla-üF, F'JNCEP - Funda-
çSío Crntro dr Formação do Servidor Público,



Dado que o Custo do Serviço e a quantidade d* ene raia a

»er vendida (Mercado) são uma estimativa ou previsto, a partir

dam quais é fixado o preço (tarifa) da energia elétrica, 4 po«3*í-

yel, e mesmo altamente provável num pai* em que a inflação atinge

níveis elevados, que ocorram divergência* entre o«i valore*» esti-

mados no Custo do Serviço e o* efetivamente incorridos. Também c»

comportamento do mercado pode divergir da previsão inicial. Numa

, situação dessas, torna-se necessário realizar ajuste* periódicos»

nas tarifas. Mesmo assim, ao final de cada ano a rr~<?ita apurada

poderá mostrar-se superior, .ou inferior, àquela necessária para a

«nata cobertura do Custo do Serviço incorrido; se for superío» ao

Custo do Serviço, o concessionário obtém um Fxce&so de- Remunera-

cio; no caso oposto, existe uma Insuficiência de Remuneração. A

compensação dessas divergências é feita acumulando-^?, numa conta

- chamada Conta de Resultados a Compensar ("CRC"), o<s excesso*» ou

insuficiências observados a cada período. 0 saldo da CRC - Conta

de Resultados a Compensar - e adicionado ao "Tnw^stintento Remuiie-

rável" do concessionário (a base para cálculo da remurieracSo le-

tal," ou seja o "capital remunermVel" do conc*r«*«*i'mário>. S<? exis-

te um excesso - ou insuficiência - de rcwunfraçSo, acumulado na

CRC, o "capital remunerável" ou "investimento r«emunerável" do

concessionário será reduzido - ou acrescido - &rç> t-ginjci. Ou seja,

considera-se que o excesso de remuneração corresponde a uma reti-

rada de capital, por essa ra>Ko deduzida do "rrniunerítvel") r a

insuficiência de remuneração i tratada como «»e fois* um capital

adicional aplicado pelo cdnces&icnárJc. Per í *•«•€•, c> Mil do da CRC

. deve ser incluído no "Inveotimsnf:-? Rcmun^rivjl" originalmente
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composto por outros valores de ativo (imobilizado, capital de ai~

rot almoxarifado, e t c ) . 8e a* tarifa? sSo finadas através cie

critérios que busquem persistentemente propiciar receita igual ao

custo do serviço, através de reajustes periódico*. t> Sctlc!e« da CRC '

deve oscilar em torno de zero. Eventual insuficiência de remune-

ração, num dado exercício, será compensada por tarifas maiores t '

receitas um pouco superiores ao custo no exercício «seguinte, "<e-

rando" o saldo da CRC, e "vice-versa"; ou mesmo, ao longo ce um

exercício, serão feitos ajustes sucessivos para evitar arandes

divergências entre a receita e o Custo do serviço.

Até 1974, o procedimento utilizado no Brasil era o de

«puraç&o do Custo do Serviço para a fixaçSo efe tarif&f» em csttí«t

empresa concessionária. Apés rateio do Custo entr* as diversa*

classes de consumidores., segundo as regras determinadci* PÊ-IO PÜ-

der Concedente, eram elaboradas tabelas «ie tarifas que, uma ^/e^

«provadas, passavam a- vigorar. Assim, para a ikc-sma class*? der ccfi-

sumidor, cada empresa concessionária cobrava tarifa-s ilifiçrencia-

das das demais empresas, devido às diferenças de custo do serviço

e*mercado respectivo (quantidade de energia vendida).

Em fins de 1974, deliberou-se que» uma me-sma class* cie

consumidor deveria ter tarifas iguais em todo o t«rrit»$río nacio-

nal, implant ando-se progressivamente» a "equal iraç ãc* tarifária na-

clonal", concluída em 1978. 0 Custo do Serviço x mercado d»» venda

de cada concessionário de-ixavani ôe ser base paru a fixação dfe

tuas» tarifas. Com a equalivraçko tarifária nacional, o



a fixar tarifas para vigência em todo o território na ional, a

despeito das divergência* do Custo do Serviço e mercúrio das con-

cessionárias. Como resultado, se pasmaria a apurar um Custo do

Serviço "geral" ou agregado que, face ao «errado nacional (quan-
t

tidades) de venda de energia, deveria implicar um determinado ní-

vel tarifário.

Face às diferenças cíe Custo do Serviço e de Mercado de

cada concessionária, obviamente para algu-a* empregas o nível ta-

rifário nacional seria insuficiente para propiciar receitas que

cobrissem integralmente o Custo do Serviço; para outras, a recei-

ta seria superior ao necessário para cobertura do Custo do Servi-

ço. A compensação seria feita através da transferência, para a«

empresas "deficitárias", de recurso? centrali*'»dos num fundo <ute-

sc denominava ROG - Reserva Global de Garantia **' .

No Custo do Serviço e Receita óa Serviço de racíi» con-

cessionário existe uma rubrica referente à RGG. Dad>3 qu«5 u "aros-

*o" dos recursos arrecadados através d» RGB ê de*linac!o a trans-

ferência entre concessionárias, qú?mdo *íe con«olí>ia o Custo do

Serviço e Receita do Serviço das empresa* concessioner*«<&, re&ia

•penas uma pequena parcela, que se constitui »?in a<it«:tonal liquido

Sobre sua criação e evolução, ver adiante, item 3.3.Fm 19BP,
após algumas modificações em ?u«t &j?temát íc n c'e coN»ítnci«, a
RGG passou a denominar—$* RGNCOR - Re^irva NairíiKial >.ie Com-
pensação de Remuneração.



do Custo do Serviço, apropriada peto Poder Con»:e«l«nte para ou-

tras destinaçSes

Assim, alC..l das Ht>«nnmar. fipprafjnf.^jft (pFSí>Oal,

r ia l , Serviços de Terceiros, Combustível para Produção «lç Energia

Elétrica, Energia Elétrica Comprada para Revenda), e da rr i

calculada sobre o "Investimento Re«un*ráv<?1" (íncluido

aqui o saldo da'Conta de Resultados a Compensar - CRC) aparecem

no Custo do Serviço valores referentes à Rftfi/iftFHPnR qu* também

aparecem em contrapartida na receita dos concessionários, (pois

sKo pagos por uns e recebidas por outros). Apenas a RGG/RENCOR

nSo repassada a-concessionário» pelo DNAEF rotif>títui de falo um

acréscimo líquido de Custo do Serviço. Outros valor*-; adicionai*

incluídos no Custo do Serviço *§ío a* quotas da rcn - Cwtv de

i'v»T . recursos destinados ao ressarcimento, fe -

ia Eletrobrás, das despesas com a aquisição de comtmitívei* para

termoelétríca/ e a RGft - Re«sgrva Plabal d̂

A Reserva Global de Reversão originalmente

Ré*trva de ReversSo e constituía no concessionário um fundo de

recursos para financiar investimento*. Arumulando-se ao louvo dos

anos, esses recursos gerariam um saldo credor para a r*?v<?r*5o da

propriedade privada para o Estado *8># ^Xo obstante o setor

(7> Sobre dett inaçSes da RPO, vrr adiante-, i t r » 3 . 3 .

(•> Sobre a RGR, sua origem r evolução, dff-t inac^pç», r l c . , ver
adiante, item 2.?..
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elétr ico estar hoje» de fato, praticamente «^UH-tado (como

vimos no capítulo 1), observa-se a continuidade' da cobrança cia

RGR (nova denominação da reserva, administrada pela FHe

desde 1979) destinada a geração de um funrigf para rf>nre-«,«=»Sgt

às concessionária*, p«rri*ndo-â>e a f i -

nalidade original de "reversão da propriedade"*.

; . Outros itens incluádos no Custo do S*rviço são as "dua~

k»m. ttt> rgjptgciracan" d O at^vo i»ob j 1 j •ypctp (deprec JaçaC») e do JBÜ"

- A depreciação const i tui uma provisão

de recursos para que, ao final da "vida ütil contábil" do* bens cr

instalações destinados à prestação do serviço - registrado* como

Ativo Imobilizado - seus valore* tenham sido "reeroboi&stcfci*»" para

o concessionário. Quanto à amortização, trata-se de "reembolso"

(reintegração) de outros valores - registrados remo Ativo Diferi-

do -, devidos ao concessionário. 0 mais significativo é a remune-

ração devida a um empreeendimento, durante o período de- s>ua rea-

lização (investimento). Durante esse período contábili^am-se se-

paradamente o» valores de brns e instalações. ímobi 1 i?acío*# e a

remuneração devida sobre essas imobilizaçSes «sm curso. Ao final

tf» obra, os valores imobilizados passam a «*r obietn de c4&preci«c

,çlo, enquanto a remuneração devida durante o período d«? constru-

çXo (ativo diferido), é objeto de amórti?aç«íf.

Os itens mencionados —

» «atcrinis, serviços de trrctfíror-, ccmt/u&tjvtrl

P»r« « Krodução de energia elétrica, <?nerjjta nltkric*



para revenda)» quotas de reintegração «Io at iwn imobil L

e ^o ativo diferido (amnrt yy^f ão> r quota* referentes à

EBB (Reserva Global de ReversSo). quotas da FtPUC.oq (Reserva Na-

cional de Compensação de Remuneração, antiga RGB - Reserva Global

de Garantia), e CC£ (Conta de Consumo de Co«bu*tívnl), constituem

a parte nais significativa do Custo do Serviço. Adicionalmente,

sfto computados "outros itens a critério do ONA*^", o "prejuízo na

desativação de bens e direitos", e a "provisffo para contribuição

«ocial" (FINSOCIAL, incidente «obre o ^ervt.;o d* energia elétri-

ca).

A seg.uir, apresentamos o Custo do Serviço Fra&il

1989, elaborado em fevereiro de 1989, a pr*ço% con-stantes de ja-

neiro desse ano, pelo DNAFE. Os valore? em cruzado* novos pociem

ser convertidos diretamente para dólares norteamericario'» da épo-

ca, dada a paridade vigente <NCr$ 1,00 <* US* 1.00),

reali^ada para o ano de 1989 supunha uma

determinada política de reajustes tarifário» r um crescimento e&-

timado do mercado de venda de energia elétrica, (no caso «i.»*te nSo

•* verificar, então os cálculos seriam objeto de kju?te* p*ríócíí-

.cos). Os cálculos do Custo de Serviço foram realizados com ba*«

numa f-awa H» rrnimpracãn Ipqai máxima de 12% ao ano cobrir o "In-

vestimento Remunerável" das empregai, exceçSfa feita à«» grande*

»«radoras federais (FLETRONORTF, CHFSF, FURNAP e Fl FTROSUL>, e ÍH,

empresas que deveriam receber tra,.<»f«3r»"ncia 6*i r«?cur«5o«i «Ias de-

mais (RENCOR), cuja remuneração foi computada h tunh. mínima legal
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de 10X anuais». A resultante taxa m»?rtia »jg r«*mu.ngrrit;5o 1pc?a\ do

agregado das empresas concessionária? situava-se em 19,8X. Porém,

«pesar de previsto um r̂ aitf«tbg real, das tarifas (além da infla-

çSo, ou acima do nível vigente naquela data). podia-s*- verificar

que as receitas obtidas pelos concessionaries deviam mostrar-se

insuficientes para assegurar o atin&immto daquelas taxas de re-

mineraçSo legal previstas. A transferência de remuneração das em-

presas mais "rentáveis" nao seria suficiente- para assegurar a ta-

xa de remuneração mínima legal de iOX para todas a«5 empresas re-

cebedoras da RENCÜR. Essa insuficiência de remuneração - tíireta-

•ente registrada na Conta de Resultados a Compensar >io exercício

- atingia as empresas federais, mais especificamente a«> arantíes

geradoras, cuja tá*» d<? r^mnneragão rra) entSo prevísíra era de:

0,96% (Eletronorte); 6,93% (CHESF); B.64% (Furna?) e 9,95% (ELF-

TROSUL). Os demais concessionários obteriam taxas tie remuneração

real de 10% ou 1S5Í (conforme critérios mencionado? c\cim«t). A ní-

vel nacional, a t:̂ ka méd-t^ dp rfymuni?racão re^^, atingiria B,

A» divergências, no quadro a spguír, na? coluna? Conso-

lidado e Somatório, para os valores assinalados com (*>, decorrem

da compensação devalores devido à conr-olidaç-So de? cálculos re-

ferentes ao conjunto dos concessionários. No caso da despesa com

fJUfrqja I.El̂ trIfifl ffíflP*"8^8 para Rpypny*^ (5tem 11), com a cc»risoli—

dacSo é feito o cancelamento parcial com a receita de 3

Am onorp^fj ̂ H^^rira (item ?4), pois o custo da pnergia

por uns concessionários corresponde h reretta d*? ven^a

energia por outros concessionário?, 0 saldo o> curto t'»&



CALCULO DO CUSTO DO SERVIÇO - BRASIL 1789
(NCzt de janeiro/8?)

NCz* i.H- l*t l.M

1 . Inv. Reaun. antes da CRC
, toldo da CRC - anterior

toldo da CRt - exercício

t . Stabtotal CRC
Ajuste no saldo CRC - anterior

S. CRC - conta de Result, a Cow.

4. INVESTIMENTO REfflWER/WEL
(4 « 1 + 3)

5. Ativo Reversível

6. RemioerácSo Legal
f. fessoa)
I . Material
• . Service de Terceiros

I t . CMbust. p/Prod. En. Elétr.
11. En Elétr. couprada p/ Rev.
IS. Quotas reínt. ativo inobil.
13. Quotas reint. ativo di fer i .
14. Despesas gerais e outras
19. Ene. consua. - quotas RCR
l i . Ene. cons. - quotas RENCOR
17. Ene. consua. - quotas CCC
I I . Outros itens critério ÍHAEE
t f . Prejuízo desat. bens/direito*'
H. Provisão p/Contr. Social
f l . TOTAL DO CUSTO DO SERVIÇO

I I . Fornec. En. Elétr, - Faturado
O . Fornec. En. Elétr. - N i o F a t .
t t . Suprinento Energia Elétrica
0 . Outra» receitas
té . Lucro na desat. bens/dirritos
87. Outro» itens critério WAFE
9. Reserva COOP. Ream. (RENCOR)
t f . Sufic.(-) Insuf.(+> de Ruída
3f. TOTAL DA RECEITA SERVIÇO

Consolidado

3t.llS.135.M4
4.32?.364.172

834.184.?W

5.IS6.548.3M
(34f.P45.65B>

4.B16.392.7Ü9

34.931.437.7?6

25.16P.KI6.26»

3.768.Í5Í.747
2.56B.?75.J4^

2J#.566.9ftü
461.455.881
174.737.7J?

i.94».8J5.3?4
i.??ft.862.748

P62.973.P59
559.828.659
373.199.231

19.946.96*
Í87.255.995
(71.566.62»)
57.37ft.5#3
59.285.P9t

íí.792.857.743

it.S?2.664.4K
246.ft7ft.665

f
179.343.232
J2.Í95.2?6

t
#

834.l84.Pft9
íí.792.857.743

Soratôrio

3ft.Ui.135.ftf4
4.322.364.172

834.t84.9fte

5.156.548.38*
t34ft.e45.658)

4.8U.3ft2.7&

34.931.437.726

P5.162.856.26ft

1.76H.Z59.7V
2.568.275.J4ft

25ft.566.995
46i.ft55!881
J74.737.719

7.335.773.119 í#)
1.220.862.748

P62.973.259
559.828.65ft
373.Í99.P3Í
498.673.383 (•)
Je7.255.995
(7J.566.62ft)
P7.37ft.5ft3
59!?85!29ft

»í.792.657.743

ift.52?,.«64.41?
246.t7ft.665

5.394ÍW7Í795 (*)
Í7B.343.232
12.195.226

478.726.415 («)
834.tC4.?«C(««)

J7.666.P4i.953
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cooprada existente na coluna dos valores consolidados dignifica

energia elétrica obtida de Itaipu Bi nacional e outros *ur>ridor*s,

nKo controlados pelo DNAEE, portanto não incluídos no conjunto de

concessionários.

No caso das quotas de ftgwrnfr (antia* R6G), o

de .uns (item de custo 16) ten em contrapartida rece-t»intento tít

Outros concessionários (item de receita EB). 0 saldo «ia RENCOR

existente no cálculo de custo do serviço consolidado re-̂ rescrita

recursos destinados para "fora" do conjunto dos concessionários

(ou seja, recursos apropriados pelo IU4AEE para outras finalidade?»

nao a de complementar receita de concessionários).

Para igualar a receita do serviço «o custo ôo s

•os níveis tarifários previstos, foi lançado na receita o valor

correspondente à insuficiência de renda assinalada com («*). 0

item corresponde ao "saldo da CRC - exercício", adicionado ao

"Investimento Remunerável" no alto do quadro. A jtr.«u-r?r<gr.r<& $&

renda anual prevista atingia o equivalente a mais de US* 80G mi-
9

lhSes. 0 saldo da Conta de Resultados a Compensar (saldo ante-

rior, mais o do exercício, menos ajuste no saldo da CRC ante-

rior), OU Seja, a ín.gnfjjrj£rnHa riff rp-nria »{i,mui1 rtrf:» pelos COOCeft-

ftionários até aquela data (item 3) , beirava o equivalent* a US»

4,8 bilhões, e representava 16% úv Investimento Remunc*rável

CRC - item i.
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Coa a finacao de tarifas abaixo do necessário para a

integral cobertura do Custo do Serviço, a remuneração real. efe-

tivamente obtida pelos concessionários* è inferior à remunerarão

a que o concessionário tea direito segundo a taxa legal estaber-

lecida, de 10X a iSX a.a. sobre o Investirnento Rewunerável . A re-

•uneracSo real corresponde à remuneração lrgal (item 6 do Custo

do Serviço), lenns a insuficiência de renda lançada (item 2? da

Receita do Serviço). No caso do Custo do Serviço projetado no

início de 198?, para uma remuneração legal «i«?vi«la de NCZ*

3.768.P5G.747 previa-se uma insuficiência de renda equivalente a

NCz* 834.i84.S0Q; assim, a remuneração real »J*via atingir NCZ*

B.934.066.639, e»correspondia a 8,4% do Investimento Rentunerável .

A partir da política de *? qual inação tarifária national, COM AS

tarifas sendo fixadas a nível nacional pelo PNAFF, e rvlío maiç. de-

acordo com o Custo do.Serviço e mercado de cada concessionário, a

existência de insuficiência de resultados drvá do ao baixo nível

tarifário tornou-se praticamente regra geral. A contenção dos

reajustes tarifários como parte da política de combate- a infla-

çlo« m subordinaçSo da política tarifária ao* destderato* da po-

lítica econômica n de seu? administradores, fe? ^ur^ir uma "insu-

ficiência de resultados" crônica, com o i:orr<?*pondi?nt«» crescimen-

to do saldo acumulado na CRC - Conta dp Rp*ultsicips a Compensar.

No exame do Custo do Serviço 19*39 («laborado durante o

"Plano VerSSo") pode-se observar <iue o nívrl tarifário previsto

nXo possibilitava o atingimento da taxa d*: ramuntri-ação l»?gal mí-

nima de 10ÍÍ, apesar dr atv quotas da RGF< - ftrs^rva Global «•'« Rfc-



versão, lançadas no Custo do Serviço (item 15>, estarem abaixo do

percentual legalmente permitido. Correspondiam a 1,49% do "Ativo

Reversível" (valor tomado como base de cálculo da RGR), quando o

limite fixado era de 4X. Assim, o baixo nível tarifário implicava

nSo apenas cs US*-834 miJHnen de insuficiência de remuneração já

apontados (que deveriam significar recurso* próprios rio* conces-

sionários), mas ainda menores recolhimentos de RGR - Reserva 01o-

bal de Reversão (fundo administrado pela Elelrobráj. para concers-

sSo de financiamentos lis concessionárias), situados US* 633,3 KIÍ-

lhSes abaixo do que seria passível de recolhimento com tarifas

adequadas à integral cobertura do Custo do Serviço *'* . Ou seja,

nesses dois iten* observa-se o equivalente a US* 1.467 milhões de

dólares a menos de arrecadação de recursos por via tarifária,

conforme o exame do Custo do Serviço 1989, projetado t-m janeiro

detse ano. Assim, a fixação de tarifas insuficientes provoca re-

dução de recursos setoriais, *eja afetando a remuneração das em-

presas, seja implicando redução das quotas de ROR, ou ambas.

Oe US* 633,3 milhSes corre&ponóem à? quota* de> RCR ralculsicíu&
à base de 4JÍ sobre o Ativo Reversível (item D , iii&no*.> as quo-
tas efetivamente lançadas no Custo do Serviço.
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8.1.8. O fluKO de recursos no Setor Elétrico: a Eletrobrás « a»

••presas concessionárias

No exame do Custo de» Serviço - ba*e para fífcacSo tíus

tarifas - pudemos assinalar que estão ali incluído* valores cor-

respondentes:

— à rpmunpr^ff?ft dp^ f oncpr.?vionár jpf» i

- às Quotas dp rginfreoracao do afcivo imobilizado (de-

preciaçSo) e diferido (amortização)

Esses valores» incluído? no Custo do Serviço, tonse-

quent emente são arrecadados junto aos consumidor?* "por via tari-

fária". NSo obstante, existem recursos arrecadado* junto aos con-

sumidores de energia elétrica» mas que nSto e*tSo ím:luí>iotf no
i
••.

I Custo do Serviço e nas tarifas; isto cr, recursos arrecadados» "por
1 via extra-tarifária". Tais recursos consistem no WKE - Importo
i

iSnico sobre a Energia Elétrica, e no Empréstimo Compulsório.

i

. 0 IUEE foi criado durante o 29 peHodo presidc?iicial tie
I
l Oetdlio Vargas, -tendo sido inst i tuído pela Lei n3 ?2<ÒQ, cie

* 3i/0B/i954^® ). Juntamente com outro?, recurso* do Funde»

<Í0> Ou seja, logo após a morte óe Grtiílio Var&a*. Sobre a rrisi
' çKo do IUEF, ver EpxelrAt Jesus* 8. - "Petróleo, pnrrgia clt
) trica, siderurgia: a luta pela einan<:ipa<;uo", i1

(org.), ed. Pay e Terra* ftio dk« Janeiro, 1975.
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de Eletrificação, e recursos dos Estados* de«stinava-se a susten-

tar o esforço de investimento estatal na área da rner£»ia elétri-

ca. Inicialmente era cobrado de todos os consumidoras, »:oi«o urf

valor fixo em cruzeiros por kWh consumido, . sendo posteriormente

transformado em porcentual da conta, até se estabelecer COMO cri-

tério de cobrança a "tarifa fiscal", sobre a qual aplicava-se uma

alíquota, multiplicando-se então pelo consumo de energia incor-

rido^**. Quando de sua extinção, pela Constituição de. 1988, o

ÍUEE incidia sobre os consumidores das classes rg«;ii<fn.-iai C50X

da tarifa fiscal), conerráai. ^ry^cf.s P outrfr* (60% da tarifa

fiscal) ~, e indusfrial con consumo mensal de até 2000 kWh (16% da

tarifa fiscal).' Ha arrecadação do IUEE, 40% destinavam-se- à área

federal, sendo repassados à Eletrobrás, principalmente, e uma pe-

quena parcela ao KKE <iX) c DNAEE (3X). Mas, com a criação do FND

- Fundo Nacional de Desenvolvimento, no governo f5ei-»<el, a partir

4e 1974 parcela crescente do lUEE/União passou a compor recursos

de sub-conta daquele Fundo, até que em 1981, «?xfcinto o FND, a co-

ta-parte da União no IUEE foi integralmente apropriaria pelo Te-

souro Nacional, deixando assim de constituir recursos setoriais.

0% 66% remanescentes da arrecadação do IUFT eram distribuídos en-

tre Estados <50X) e Municípios (10X), rateado-* cnm base em crité-

rios de produçSo de energia elétrica, superfície, eonsunio de

energia elétrica,, população c área inundada por reservatórios, «

< ü ) Ver: Meméria da Eletricidade - "Panorama óo sttor ..."
pág. 816 e segs., sobre alterações nos critério?, t'fc cobran-
ça. A "tarifa fiscal" è uma tarifa ún r**1*rh\rA-& baseada na
tarifa média de fornecimento do
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* destinavam-se k subscrição compulsória de açoV?s das empesa* con-

I cessionárias. A partir de 1989, com a extincSc* do IUEF, a energia

> elétrica passou a ser tributada pelos Estados (ICtfS). não sendo

legalmente previsto na Constituição Federa] o repa^&e para o se-

tor de recursos do-ICHS sobrç eneroi*.

0 IfmprfftfriUH' Popou florin,, criado pela Lei n°. 41P4 de
•0

E8/1Í/62, a princípio incidia* tal como o TIĴ I*, sobre todos os

consmidores de energia elétrica. Sua cobrança iniciou-se em S96A,

com vigência prevista para 5 anos, sucessivamente prorrogada, es-

tando ainda hoje em vigor. Inicialmente os valores cobrados eram

trocados por otorigaçSes da €1 etrobras, com pra«o >ie resgate de

dez anos e juros anuais de l?X, além da correção monetária; a

partir de 1969, o pra%o de resgate das obrigações foi ampliado

para £0 anos, e os juros reduzido* para 6% ao ano. Pesde 5 97? o

Empréstimo Compulsório passou a incidir apenas sobre os consumi-

dores industriais, representando, a partir de 1974, uni adicional

que é calculado à alíquota de 32,3% sobre a "tarifa fiscal", de

•aneira similar ao IUEE. A partir de J977 a cobrança do Fmprésli-

mó Compulsório ficou restrita apenas aos con«it«idore* industrial*

com consumo mensal superior a 2.000 kWh (até rs«e limite- de con-

'•uno mensal o consumidor industrial era tributado pelo ZUEE),

prtvendo-se reduçSo de até 99% no caso de indúst r. ««Í. em c,ue a

energia elétrica representa despesa superior a 3% do valor das

vendas (e^etrointensivas). 0* recurso*, arrecadados através do Fm-

préstimo Compulsório pertencem h Eletrobrá*», •» <iest iriam-**? a fi-

nanciar empreendimentos setoriais ou a subscrição do capital das
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• ««presas concessionárias.

>
I

( Portanto vê-çe que» dos recursos até agora mencionado*»

• - todos eles arrecadados Junto aos consumidores de energia

* trica (por "via tarifária" ou "extra-tarifária") -, alguns
)

) destinados à Eletrobrás (caso do empréstimo Compulsório e Reserva

^ Global de Reversão - RGR), outro» pertence» k* empresai. conces-

sionárias (remuneração dos ativos e quotas de «lepr»?*:iacao/aiaorti-

I zaçao, que constituem a base da geração interna de recursos),
sendo o IUEE repartido entre a Eletrobrás (cota-PArt? da União) e

I
i as empresas concessionária» (cota-parte dos Fstados> cr Kunicí-
) pios).
)
i
| Para maior clare7a, convém distinguir então, em nos&ci

^ mnálise/ de um lado, a Eletrobrás - considerada um "banco de de-

•envolvimento setorial"^^> _ r &uaçi fonte» e usos de recurso*j e

I de outro, as empresas concessionárias (que dispõem inclusive de

*" recursos repassados pela Eletrobrás).

(IS) "0 setor de energia elétrica é integrado pel a
que desempenha o papel de fr^nro dp., dpfirpvfrlv^pi^fyto. cLo__s'.e.tL.C'Kir
e as empresas concess ionárias". Cf. Eletrobrá*, "Setor de
energia e l é t r i c a - Fontes e U?>c>* de Rpcursvcir. - Retrospect iva
1973/82", pás. S. A exclusão do WPiEE, e doinai*» ínírírgrantcí»
(Ver cap. í - item 1 ,2 , i> , tlevv-'*? possivelmente ao f«tto 6e u
publicação tratar o setor apenas «sob o aspecto "rf?cur*o«s f i -
nanceiros".
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a> As Fontes e Usos de Recurso» da Eletrobrá»

COMO "banco de desenvolvimento setorial", além da* fon-

tes de recursos já mencionadas - Empréstimo Compulsório, Reserva

Global de Reversão (RGR), e parcela da cota-parte da União no

IUEE, repassada até i?8i -, a Eletrobrá* conta também com sua

própria ggracSo inferna rig rp^uynfm (13). COM •* a,«ort: i .Tn»rK>»«s r.e-

ccbidas dos concessionários, correspondentet> ao retorno c*o prin-
/ •

cipal de financiamentos anteriormente concedido*; com recursos do

Governo Federal (oriundos da r&if\\tprt*f%ítp D P ] ^ UníSei. rffr.. d. avAr»*íf'**<••»*

distribuídos pela Eletrobrásj rfofacne«s (irga«ignirjria<i: e outros)

e» finalmente» com emof^«ttitnn« i» linanfiann>ptf,«t pcir ela captados

no País, no Exterior - diretamente ou atravé*» «ia Resolução n£

63(14) ~# e outros recursos de terceiros.

•(13) A geraçSo interna da Eletrobrás provém do resultado das suas
operações: basicamente, recebimento de juros e entar&os -fi-
nanceiros das empresas a que concedeu financiamento*, lãSJjí
os dividendos provenientes das empresas em que possui parti-
cipação acionária, aissias. as despesas operacionais e o<» divi-
dendos apropriados para seus acionistas. Parte significativa
desses dividendos apropriados 4 reinvestida pela União (a
principal acionista), sendo conrodrr&da então fonte de re-

• cursos da Eletrobrás.

<14> A Res. nS 63 do Banco Central regulamentou as oprrat&es de
repasse, por instituições financeiras do Pai*, de recursos
por elas captados no Exterior. Além de«5«5e«s empréstimo* e fi-
nanciamentos, vale registrar que, a part' 6e 19G3, der vi cio
as inadimplências no pagamento de dívida* no Exterior» con-
traídas com' o aval do Tesouro Nacional, o Banco do Pras,íl
tornou-se uma "fonte especial" de financiamento, r«alijando
a cobertura de débitos da Eletrobrás (rubrica "Paneo tío Pra-
•11" - "rolagem" da dívida externa, apr«?>STnta»ia nas Forties e
Usos de Recursos da ETletrobrüs), A? eifiprr̂ »» concc«,&íonária&
também se valeram desse enpedicrtt'?, a partir de 1983.
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Os principais usos de recursos d» Eletrobrá* consistem

. flafe chamadas "aoliracnp«t «iptnrjaif." fpari ic ioaccfcn nnf -f e»i ̂r i ;««..

isto é, subscrição de açSes das empresas concessionárias, e JLi-

nar>fiait»nfn«t concedidos a essas empresas» e Itaipu), e no pagameri-'

to do gprvlge ffa rfívirfa referente aos recursos de terceiros uti-

lizados <RGR, Fmpréstimo Compulporio, e o* outros emprest

financiamentos obtidos). Al4m desses usos. Incluem-se os l

efetivamente pagos (a maior parte dos dividendos apropriados,

como dissemos, pertence k UniSo e é 9eral«ente reinvestida), e

- de menor exprr&são. 0 balanço da* fontes cr

usos de recursos reflete-se nas variações do capital circulante

líquido.

ELETROBR4S

rie

Geração interna, líquida
de dividendos
Amorti7aç5es recebidas
Governo Federal:

Reinv.Dividendos
DotaçSes orçam.
Outros recursos

XUEE (parcela da Uni So)

Emprést . compulsório
RGR
Outros recursos
Empr. Financ. no Pais

mr. Empr. Financ. no Exterior
Resol. "63
Banco do Brasil "rolagem"

tisn

Part. Societárias

Financiamentos

pagos

Aa]

ff? fjr<*»lfft"tfe líquicío
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Ao se analisar os recursos com qu* conta a Eletrobrás é

fácil perceber que as awnrt i>arõt>g rprpbiflas. m«n s> a sua P

(constituída basicamente, »io lado dos recebimentos, pelos

juros e encargos financeiros, «ai» dividendo* pagos pela?» e»pre- •'

•«« concessionárias à Eletrobrás), na v*nia«l« são "saídas" (ou

usos) de recursos das empresas concessionárias; representam de •

fato fontes de recursos da Eletrobrá* "às «xp*nsas" das empresas

concessionárias. Senão, vejamos: a* amortiruçBes de financ: .en-

jtòs mais os juros e demais encargos pagos à £1etrobras são parte

do serviço da dívida das empresas; da mesma forma, os dividendos

por elas pagos à Eletrobrás representam uma redução dos recursos

disponíveis, uma. dest inação da geração interna das empregai», par-

te de seu resultado. Porisso as arnort iza«;«5«?s recebidas pela Ele-

trobrás, mais sua gerarão interna, "não são recursos novnü no se-

tor» cabe à Eletrobrás reciclá-los e realocá-Ios fin volta nas

eoncessionárias"<15>.

Analogamente, os dividendo* destinados it União são uma

pmrtf do resultado ou geração interna da Elffcrobras; mas e*fca,

como já dissemos, pelo lado óo* recebimentos provém de juro» e

encargos financeiros mais os dividendos pagos a Eletrobrás pelas

•«presas concessionárias. Assim, os dividendos reinvestidos pela

União, considerados como font* «ie recursos da Elefcro'jras, t«mb<£iA

*e constituem em última instância de- recurso» proveniente*

(13> Cf.' Eletrobrás - "Setor dr energia elétrica - Fonte a e u&of>
de recursos - Série RetroupectJva Í976/&S", pá&. ?3.



••presas'

Portanto, deixando de lado a geracSo interna, os divi-

dendos reinvestidos pela União, e as amort i*aço**?s recebida* (re-

cursos da Eletrobrás provenientes das própria» pincresas conces-

sionárias) e os representativos de endividamento extra-setorial

Cisto é, correspondentes a empréstimos e financiamentos obtidos

junto a instituiçSes financeiras no País ou no Exterior, dos

quais a Eletrobrás é mera repassadora), resta» as seguintes» fon-

tes de recursos "novos": Reserva Global de Reversão, Empréstimo

Compulsório, IUEE, dotações orçamentárias e outros recursos, do

governo federal .ou de outras fontes setoriais.

No período 1967/85, da mas&a total de z&LuxJSt&íí da Ele-

trobrás - que atingiu o equivalente a US* Ai,7 bilhões >ie 1981» -,

O» recursos que representam "saídas" dar. empresas cpnces&ioriárias

(geração interna da Eletrobrás, e amortizaçtif* recebidas) alcan-

çaram quase 39X. Os "recursos novos" - dolnço>* orçamentárias,

outros recursos do governo federal t outros recursos setoriais -,

•JJLA O IUEE repassado à Eletrobrás, o Empréstimo Compulsório e a

ROR, responderam por outros 39%. Os empréstimos e ftnan>:iamcnto-i

.captados pela Eletrobrás responderam pelos 2?%

Registre-se a propósito que? a "Retrospect iva 597A/PE" tía
Eletrobrás incorre em dupla contaoem, pois embora tome a ge-
ração interna da Eletrobrás s&n d*s<Jução do«* iJtvid»?n»lo«4 apro-
priados, os dividendos reinvest ido* reaparecem coni fontif àe
recursos. .Já a Retrospectiva 1967/77 inclui a jj<?ra>;3o inter-
na da Eletrobrá?» Hquída de dividrndc»?' aprc»pri&c<osi a parce-
la deste*; reinvestida pela Uni So é •rntSo - »:orrtft a
incluída cemo fonte> à part«*.
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MSIL - SET* EinSICO - FinROHWS - FONTES E USOS DE RECURSOS -
AGREGADOS 19*7/85

fa USI al ike** •> 1985 («)

.FOMIES

1. teortiiacoes m e » .
l. fieraçao iaterna total (•»)
1. S*total ü t f )

1. lotações orca*.
1. Outros terv.sov. federal
(. Ovtros rec. setoriais
1. Subtotal (4*546)

I IUH
l Etprtst. Cotpnlsorio

». m
I Subtotal (S*9*it>

i. Etprest. e Financ.

) l i l de fontes (3+7«te*i?>

HSIailkon

4.159.4
11.987.8
16.147,4

1.224.S
m,7

1.114.1
3.162,3

1.383.1
5.454.3
4.493,2

13.1M.5

9.211.1

41.691,3

I
.

iM
28.7
38,7

2,9
t.% .
2,7
7,6

3.2
13.1
15.4
31.6

22.1

1M.M

1 1 . USOS

1 t . M i c « w s Setoriais
1 - Part. Societárias
l - Financimntos

1 t. Serviu» da Vivida

3. Wvidendos pajo&

4. Outras

. . .

Total de U(o* (i«?«3«4)

*m am»»

3I.PA3.3
5.347,4

95.8(8,9

Í.6U,t

189.5

1.629,5

4 U V Í , 3

X

74,?

21.7

t.5

3,9

J.

» Valores correntes corrigidos para preços de 1985 pelo I5P-H ordio anual, e convertido» p»ra
Mares oorteasericanos pela taxa de casbio oficial, cotações 4e venda, # f i í i «dual de t995
(Crf Í.222.2B4/US* 1)

w> Inclusive dividendos apropriados.
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mStt. - SEIOR E1CTKIC3 - aEIKSUS
Fartn 4t rtcviM'

r«tn

I. tuttti. net».
8. fertaa úttru

Sivii. Ttiflimt.
3. friUcon or(«.
4. CJro» to*. Frt.
1 KS
4. tor. CMMISWÍO
7. E5
1. CUM rtt. wt«
Sntotil (1 a •)
t . Evr./FwaK.

M Pah
n Eiteritr

17

O.4
91.2
??.4
24.1
.

a.7
ÍK.5

.

2R.Z
4».»
35.4
S.3

• t W / B

a

31.4

3M
35,t
-

!U ?

342.1

13.2

14.1
K4.7
M.T
3.8

19.4
«8.9

li? f

•
W. I

U.3

71

1K.5

fS.4

2! .3

we,f
i

12.1

75

74.1

Ilk?
14.7
1?.4
73.1

«!i
t

24.1

7?

Mi.t

i?r!*
?.•

!•.*
UÍ.4
f.'r.?
V>M

1.»
9S.4
SJ.l
1

!?.!

7T

m.»
i?t.5

if.»
1-4.Í
?»:.*
V*».'.

l.*?i.4
4».l
3*1

5T 4

*

74

ÍÍ7.I
Jic.4
MI.T

i.»
Hi.»
?*!.•

.

1.3ÍI.4
*4.1
t

41.1

75

1*1
4'4
Mlj

• ! !

' i r»•*.
'•i'-
Í1 ' <
}»1

I.W3ÍJ
IT?.1

14!.'

>

4:»'
55?,i

ft !».(
' t.4«3.<
1 «»,3
> 41? , |

• < . :

77

i m.f
' «».?

i
1 3«.«
Í }?,7
1 1*?.*

??* '
4^4

I : . l
i !.l;4,1
1 477.4

151,*
t 4 Í M

Hk!rrn n!«» r.ttet* et ifK (•)

7Í

fH.I

??.•

'»? 3

ff*.»
W.4
*V.3

7»

t.iii'.t
47.»

?.?
7T,é

*j« f

tá.í

45T.»
frM.4

»

1*1.1
Í43.Í
4-..I

5:3.!
i.1

ii.»
""í.í

{«.*:!»
?B.t
51Í.I
43Í.2

í : •

•.a.»
K M
JJ,J

.»:«.*

1

Í ÍM

2.74M
4É2.4

n.t
XI ,7

m,i
t.liS.s

lí.í
ÍJ .'

111.*
*

<;«.?

54.J.2
ti.:

13

!.**?.7
«7.3
3Í.I

'IS.3

ítíl.l
J-.M
U,i
S3.!

I*

« . !
l .M' 5

311
í*í.<
JÍ. I
t

«;;.»
4.KT,/
1.7<i,4

/Í.Í
I.i4»,5

« . 1
1.4Í?',»

£»,(

t.l
1,]

f

<(.' '

Í4.1
3.1/á.í
1.1*4.3

f
ii4,t

II.if''..»
I J?4,t
! 3i«.i

U'..?
i.Jíí.í
: *:«.:

t.t:*!t
3Í.4*».!
• ?»:.!
2.2SÍ !
i.3«.l

Swcl. 43
I Irasil *ralatn*

d a » 333.1 334.» 373.1 «1.7 Mi.t TO.t 1 <V..3 if.W J.iH,t 3.U1.*
tiff.!

41.4*1,3

M t : h t a a crwcxrw carrrtn aMites « Cittrrtrn "Sftw

. ; ih!«r« («rrattt ctrrtt::» »rt crurir» í«
mU»«MU «i 11B. cctKan«íicm* wr» ««4) Ctrl«29.94ARI l.H<?. WSrt.

«: Taitt f '.Sn it Í«WVÍ» • Tirtrwctiv» WtH? t *IUtro»«t:v4

Hf>» n»*l, t toewrti;» |ir* <»l«n txtt-unU tu» i»
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L-!
8BRA.

85

SET» CLETSICO
5 - USDS K RECURSOS, 1967/85

Aplicações

hrt.Soc.

71.7
62.1
31.5

134,9
68.8

127,5
151.4
219.7 •
213,4
341.»
323,2
32f,3

•3M,«
83.6
97.3

56»,»
429.»

t.«86.8
713,2

5.347,4

Setoriais

Financiai.

2»!.8
215.»
261,7
34»,2
468,2
683.7
717,»
994,5

1.349,4
1.356.7
1.877.5
2.W.4
2.215.»
2*34,»
2.311,4
2.191,4
1.613.»
2.552,2
2.247,8

25.888,9

Total

273.5
277,1
293,2
475.1
537.»
813,2
868,4

1.214.2
l.S?»,8
i.697,7
22W.7
2.394.7
2.519,»
2.117,6
2.398,7
2.751,4
2.242.»
3.439,»
2.951,»

31.236,3

Serviço
Piviía

47.7
44.»
53,4
71,3
74,3
89,3

112,8
123.6
124,1
194,1
2*6,2
315,5
573,2
734,5
734,1
943,8
945,7

- i.137,6
2.M.8
8.636.»

Worts n ti$l B

Bivirtíiutes
Paso»

I
\
<
1
(
1
1
(

U
i.e
',2
1,2
•.4
1,5

\,7
18,6
».5

6»,3
13.3
7,2
3,4
2,7

18.»
62.4

189,5

iV>m it 1985

<i«l
OutT«

15.9

a t
31.6
55,1
34.5
«3,8

139,9
27,3
15.»

£9,4
76,4

216,9
i*»,6
15 ,̂4

w.»
93.5
46,7

9Ü1.5
(7*3,8)
l.«9,5

(»

333.1
934.9
37?,l
Ml./
64Í.Í
984,5

1.121,5
1.3*),/
!.721.7
2.114,9
2.5fi,9
2.919.4
3.253.»
3.€19.0
3.2P9.9
3.79?.,«
3.237,2
3.714,1
4.420,5

41.491,1

: Badot brutos Í B cruzeiros correntes obtidas n ZUUchm, "Setor te « f t í r j U e lé t r ica - fonte* e U«os ']••
Recursos*, Retrospectivas 1967/77 e 19/ i /SS.

alores n cruzeiros correntes atualizados para 19ft pelo 1GP-PJ/FBV, ardia anual, e c w i v t r t i i t * p»ra
ortc-acericaiíos ^c)a taxa i t caabio t ? i i i anual, coticoes para venda Cr* 6.2'K<ü34/)J$Í t . W , Cf. 8ACEN).

Pen is usos e variações i t capital circulante H w i i o .
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' Quanto aos usa&, as aplicações setoriais atinairam 75%

i

I das destinações (62X sendo representados pelo* financiamento*

) concedidos às empresas concessionárias, t 13X correspondentes às

participações societárias). 0 serviço da dívida correspondeu K

\ SIX dos usos. As demais destinações, atingindo pouco inai< ã<? 4X,

' referem-se aos dividendos efetivamente pagos <6,5X> e outrais, in-

k elusive a variação do capital circulante.

b> As Fontes e Usos de Recursos das Empresas Concessionárias

Uma das principais fontes de recursos da* pniprtísaí» con-

cessionárias provém de sua a*>rxr"n infrgrn.a. constituída basica-

Mcnte, como vimos, da remuneração do "investintento" (ativos erm

serviço) e das quotas de reintegração do ativo imobilizado (de-

preciação) e diferido (amortização) <17). Rçcorde-s<? ainda que

6t% do Ii!£E - Imposto único sobre a Fnergia Elétrícc» -, ern tít-s-

tinmdo aos Estados e municípios» para subscrição .rompulsória de

mçôes.das empresas concessionárias. Além disse», como vímoí. no tó-

pico (a) anterior, a Flptrnhrig também supre recurso-; à<>

concessionárias, através de "aplicações setoriais", ou seja,

soetetiária*s ou f

A seraçSo interna corresponde a diferença entrr n rec&íta ei*»
exploração do serviço público de energia elétrica e as» des»-
pesas de exploração correspondents^, ma«i inclui também ou-
tras receitas, estranhas à enploracctp, e cU'Spesui- não Í
veis de inclusão no Custo rio S<çrvi';o.
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Outras fontes de recursos das empresas provém de parti"

gjpacgps «incigtár ja* dy anuprnoç; (federal, estaduais F muniti-

pais); dos auxí l ios para construção fornecido-* por governos e

consumidores, doacBes, venda dr instalações e diversat, outras; de ,

^•nrpr,tiiiins g financiamentos captados no P*ÍS •*! no £xfcerior (d i -

retamente ou através da ResolucSr nS A3), e, COM menor exprers»c>So, ,

participações societárias de outros acionista* * i 8 > . A partir de

1983. o Banco do Brasil tornou-se supridor de rerur^oa para "ro-

lagem" do serviço da dívida externa vencido 4as <?mpr*?sas,

contava.com aval da União.

Os ir>wg^m»n»ps das gpipiryç.aR s«ío a principal de&t

do?» recursos, seguidos pelo <;prvjcn ija ^-gvitfn. A< liemais f i -

nalidades são djy?Hppdnç; apropriados e nutray at>1ir&rõ&«. (por

exemplo, variação de estoques, variação lie caiKa e 'ieiaai'» aplica-

(18) A maioria das empresas concessionárias sequer &e constituí
como sociedade anônima "de capital aberto", áttc t , com
açSes negociadas çm bolsas de valores. ^ aeimo a< de capital
aberto tf'm redigida parti ei paçítc extra-flovprnamental; um
1983 essa participação era de 7,3% no cano iia CPH.i 7,8% na
Lipht» 9,3% na CETHJG; ie,6J{ na CFSP e ÍS.IJÍ na CERJ. Mfer
8E8T - Secretaria dç Controle das fvwpr^fas ç«ot2ktai«* - "Ca-
dastro das Fmpresa* Estatais Í9P4", Brasílía-DF, 1964.
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Ca VSft HUHfcS OE 1985 (•)

rams

Rteiwso» Próprio»

- Mt , .
• Gtr, in t . bruta
• Partic. Societária*

•
Eletrobrás
Governos
Outro»

- Outros l fc .rrópr. ( ** )

> E»prí*t./Nnanc.

- EIttrobrá»
- Outro* no País
- Ras. 13
- fRttrUr
- 8.8* "rolajü"

ital dt 'ante* (1*2)

VSI MILHÕES

4*214f3

3.503,7
23.971,9
9.473,2

5.(33,1
3.460,6

379,5

5.265,5

48033,6

20.120,5
6.795.1
1.914,0

16.654,7
2.549,3

90247,9

X

46 f8*

3,9»
26,6»
10,5»

6,2*
3,8»
0,4»

5.8X

53,2»

22,3»
7,5»
M *

18,5»
2,8*

100*

1 . USO?

t . InvestUentos

t. Scrv, Dívida

- Cletrobras
- Ots.no Pais
- Rts. 63
- Exterior

3. Dividendos

4. Outros

Total de Usos

BS$ KILN6ES

48839,2

33522,4
" " • " " " • •

12682.9
4705,5
2075,2

14058,8

: •

4.712,8
•

3173,6

90247,9

%

54,1*

37,1»

14,0*
5,2*
2.3*

15.6*

S,2*

3,5*

100*

Mttt Dftdoi bfjjtos ea cruzeiros in "Eletrobrás : Setor de energia elétrica - Fontes e Usos" cit.
>) Vatertt •• crwxeiros correntes, corrigidos para valores de 1985 pelo IGP-Ol/tedio anual, e convertidos pa-

ra dotarei nort«-«*ericanos cf. taxa de câmbio «tdia de 1985, cotação oficial para venda Cr$ 6222,2B4/VS$1,
cf. MCE».

*) Auxilias para construção, vendas de instai., doações, diversos e deaaU rteursos.
>) Outra» aplieaçôts i variação do capital circulante líquido.
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Mow «• «I liikm it 19» ID

71 71 72 7« 75 74 77 78 7f It • I

Prerrios t»9.4 1.K5.« 1.117.1

ncc
tkr,
hrt.SM.ttttrokm
Pvt.Sac. fern»
***.$«. M m
Mrt» rtc.K«ri« (•

tar.

[litrokrn
M r » M h i t
Inol. 43
•o Ext«ri«r
H

1Í.3 33.4
41S.3 «83,5
97.S 74.1

32.5

5S.Í

3».f

».«
«.4

ÍI7.4

1.314,4 1.391,5 1.477,! 1.839.»

1.5 131,1 17Í.372.1
7i?,3

IT»,:
TU.4 995,4
IU.3 ISí.l

n.» «7,4
KI.J

JH.Í
14.7

351.1
1,9

«,4

1U.3
71,4

372,1 814,1 f 7 | , |

í.as.i
217,4

1.344,7
141.4
247,4

t.5
317,2

2.231,4

2.-4M

254,5
1.C3.4

JC3
l«,2

2«7,l,

2.795,1

2.5'*,1

243.»
1.249,4

33Á.3
271.5

4.5
331,2

3.493,2

2.339,9

250,4
1.334,7

KJtJ
244,1

3,4
241,9

3.442,4

2.733,2

245.5
1.944,5

C3.»
197,5
14.5

335,4

3.741,4

2.C(,;

293,7
2.141,2

VA
141,1

3.3
131,4

3.994.9

3.345,7

271,1
2.179,1

UM
113,1

1.7
7 » , l

3.&4I.7

j.t<:,5

Kl ,4
l.%n,\

4?JIÍ
53,7
2.9

314.1

2.971.1

2.713.2

1*5,9
1,145,4
li»55ií

75,1
5.3

135,4

S.5T2 5

K«.l 27S.2
1U.4 123.4

t.4
144,4 143.9

344.4
174.8
«4.2

S24.7

MZ.1
J3Í.I
21.2

344.9

4»,1 493,1 «7,1 Til.* l.Jl',,8 l.UV. 1.4»,:
'.l».5 4I.S 7».< Ui.t n».! 353,9 3»,2

1,4 - 3,1 U,S :M S4,3 17,1
34T.9 «T.4 449,2 SM.7 795,7 475,7 (49,4

1.4(1,2 1.49I,« 1.412,3 t.»7,J
513,3 314,2 139,1 412,1
84,* 2*5.4 19M 544,7

1.447,3 931,4 1.249,5 1.334,9

3«*,4 2J,9 4'«,2
343,2 iii.i Í7.2

t.51t,4 4T5,I 2.7Í5,»
917,5 325,1

1.491.41497.1 1X7.1 2.292.2 2.344.7 2.9*»,» 3.3S7.I 3X1,3 4.497,4 4.113,2 3.335.1

932.31.171,9 I.ÍN.3 1.SM.3 1.444,1 1,924.3 2.194.3 2.417,3 2.9(4,3 3.144,4 3.<Í4.I

«77.» 595,1 74Í.I 773.2 l.US.Í 1.144.3 1.15J.5
241,2 3.-4,2 *!»,< *U,: 5?*.l 455,4 734,4
4J.4 44,4 35.» W,3 tx .4 «õ«.l 185.7
»,2 '«.« 11.3 3,3 !1.5 19.4 \ Si.9*

174,5 219,9 tli.i Üi,i 323,3 351.4 «4,3

231,7 343,1 3t*.| 317.1 472.4 529.5 4*9,3

(!,* 74,3 119,9 42,7 173,2 (23,1) 54,3

Servi» t* Oi«i«t
CltUrtru
Cntros w Hit
Ina l . 43
MCxttriar

«Ara mi)

(*) Vtltrn f» irwtiro*
t («v«r|i<g« fira dtlar
•ficta) »v> vni» Cri 1

213.9
52.9
37,1
•

U3.9

17.2

H3.2

carrt^ti
t» rwt«
U j ; 254

295,3
112,9
«.1
-

147.»

131.7

(13,1)

394.9
174.3
4?,4
25.4

134,4

174.1

n.9

i4s» »va «

t/VSt l . H Cf. 5ACO>.

437.4
231,3

44.7
R.l

133.1

211.9

153,4

3.431,3

3.453,2

1.417,3
773,4
274,1
44,7

514,4

449,2

(71,4)

4.4M,S

3.723J

2.K5.S
K1,J
Ml, 3
•3,5

499,5

325.4

451,4>

4.524,1

3.212,5

2.391,7
741,4
«34,5
110,7

i.»77,t

:»9.5

*«2,1

4.149,2

3.112,4

2.341,1
•47.4
293,9
1*9,9

1.1(9,4

UM

1.M3.4

7.394,4

3457,1

2.93S.I
93Í.3
517,2
244,4

1.144,9

1K.9

«44,9

4.1t3,S

2.944,4

3.47Í.I
1.1*4,7

444,3
3»,4

1.5*1,2

«,J

(422,2)

1^35,7 9

2.M.4 •

4.994,7 i
}.7*4,S 1

313,5 '.
47».»

2.444,4 ;

«A

at

uvti.
4f 1915,

««Mi * iMU)Mon« <mon, f i w m t t m i t rtttftn.

<«H) M m vlkacan t mr'utm «• «vital circtlwlt

J
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• M S I l - SCTOR ClfTIICO - CRPRCSAS CORCCSSIOR/ERIAS

P»rtici»*<io r t la t tva tf«« coaptmutt» 4t f««tta » • • • » 4c Recursos - 1967/85

ft R 0

67

66

69

70

'71

72

73
1 7*

75

76

77

78

79

.60
«

61

62

63

64

85

67/85

FORTES

«CURSOS

nemos
60,3»

64,2»

55,7»

57,6»

56,8»

57,0»

55,8»

54,5»

52.7»

53,6»

47,6»

45,1»

39,0»

42,7»

41.7»

52,0»

51,4»

32,7»

35,3»

46,8»

ERPRÉSTIHOS
F1HJMC.

37.9»

35.8»

44.3»

42,4»

41,2»

43,0»

44,2»

45,5»

47,3»

46,4»

52,4»

54,9»

61,0»

57,3»

56,3»

48.0»

46.6»

67,3»

64,7»

53,2»

•

III VEST.

61.8»

73,8»

65,7»

65,5»

69,6»

65,5»

64,8»

68,7»

63.1»

65,8»

63,9»

64,6»

62,0»

50,3»

«8,4»

49,5»

49,5»

31,5»

33,5»

54,1»

•SOS

SERVIÇO
0ÍW10A

14.7»

18.5*

21.7»

tff.l»

20.2»

20.2»

22,6»

21,4»

23,1»

23,7*

?6,3»

?«.5*

33,4»

36,6»

34,2»

39,7»

56,9»

60,3»

6S.lt

37, Jt

0U1RAS

23,5»

7.7»

12,6» '

15,4»

10,2»

14,3»

12.6»

1.9»

13,8»

11,5»

9,8»

6,7»

4,6*

13,1*

17,4»

16,3»

(5,4»)

i.2*

(1,6»)

$,n

fonte: Calculado to» bati net vtlercs *enet?ri»s
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l.t. Ot Xnva!tl«#nto» 4t> But or iMtrico

S.B.I. Os empreendimentos

«) A rr-MtruturaçSo ««tori»!

En Meado» dos anos 60, o setor elétrico brasileiro ha-

via passado por importantes transformaco1?*, no «iu<* dt< respeito:

i) a estrutura ou configuração do «vetorj

E) a capacidade de geraçSo de recursos financeiros para

sustentar o crescimento.

- Do P'nto de vista de sua rn^fjg^r^pfúv após a cria-

çfo, em 1962, da Eletrobrás - que desde entSta pastou a deter o

controle acionário das empresas federais - ampliou-*? a partici-

pação estatal federal com a aquisiçSo, um 19̂ f5, da^ empresas tio

grupo norteamericano AMFOftP, PevJdo ao conflito ocorrido apd& a

expropriacão de uma das empresas desse grupo pelo governo do Rio

Brande do Sul em 1959, o futuro das sua» concessionárias f£ra ob-

jeto no início dos anos 66, de conver*açcfe<s nnkrn o* presidentes

Goulart e Kennedy, resultando ei« entendimentos preliminares para

aquisição, consubstanciados num "memorando d« a»:«>rdo". Ente. aqui-*

•Í(So só veio efetivamente a concretJ*ar-*p apds o golpe militar

de 1964, com o envio ao Congresso de mensagem do Pniizr £x<?«:utivo,

transformada na Lei n°. 4.4PP, em outubro desse unn, fit administra-
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sobre o programa de investimentos previsto para o«3 anos seguinte*

o Relatório Anual de 196A, da Eletrobrás, a**i» se manifestava:

levar 41 cabo arturi-am.^ ,1*r tam

é/entro desses parâmetro*, era obivamente indispensável a formula-

eSo de uma política energética, sem a qual baídados seria* os •?*-

forços da Eletrobrás, por maior que fosse o devotamento e o acer-

to de sua administração.

Tal política foi definida na Exposição de Motivo* nõ
i

B86, de 5 de junho de 196-4, dirigida pelo Senhor Ministro de Mi-

nas e Energia ax» Excelentíssimo Senhor Presidente da República *

por este aprovada com o despacho nS J?Í/?0, de 9 d* junho «/*? 1964,

o qual, reconhecendo o importante papel representado atualmente

pela iniciativa privada nas operações da âr*at * a atuaçSo deci-

ãiva do Governo, buscou proporcionar condições legais para que as

empresas ie energia elétrica, públicas ou privada*, dispusttssem

dos meios necessários à sua .recuperação e desenvolvimento sem

agravamento das difíceis condições orçamentárias da UniSn.

Continuação da nota nS se
(SC) das operações -, como principalmente» pela ampliação cSfc

base tributária e maior progredi vjdaci? do imp os. to úe
renda. Além disso, foi recuperada a »:apa<:ídad<? de endivi-
damento do Governo, mediante o lança mente* de CH-r ia»«.Ser&
Reajustávcis do Tesouro, «sujeitas à r:láu*ula »ÍH correção
monetária", providencia considerada indispensável para o
financiamento dos eventuais <if?-ficit<s <io Governo, numa
conjuntura de inflação cadente, porém, *inda el^vacía. Fo-
ram liberadas as tarifas de utilidade pública com o pro-
'PPfiito de eliminar um foco der presr.Sc» sobre o Te&ouro,
representado f»<?los deficits oorr̂ nt*?** da*» emprtfsa* públi-
cas". Pelluj»?o, Luií 0. - "Financiamento extrrnc» e défi-
cit público", Tento para díoca«í«ía') n3 IV, Inafc ituco de
Economia do Setor Público FUKDAP, Sao Paulo, 1
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Sir* dttvida, depois da publicacSo do Código de águas,

constituiu esse pronunciamento oficial, com * anterior legislação

que possibilitou a criação da Kletrobràs m que reformulou a es-

trutura de recursos federais para o setor, um acontecimento

relevante significação.

Como conseqüência, foram publicados cs P&creto*

54.936, 54.937 e 54.938, dm 4 de novembro de 1944, possibilitando

a correção monetária dos ativos das empresas de energia elétrica,

o que importou permitir-lhes, mediante nrajwstamento das tarifas

tísicas; a obtenção de substanciais recursos" *21>

»

Um doe ponto* que mui» provocara polêmicas com as con-

cessionárias privadas, especialmente estrangeira*, durante muitos

unos - a saber, o critério de cálculo da remuneração das empresas

com base no custo histórico de seus ativo*», era assim resolvido

•o se permitir a correcSo periódica do valor de**es ativos, para

•feito de atualização tarifária: a reavaliação do valor tios ati-

vos em serviço, para cálculo da nova tarifa a ser cobrada. Nas

palavras de Tend ler: "... on November 4, 1944, the Brazilian go-

vernment put an end to the rate problem. With three executive de-

Xr*** it provided for automatic protection of rates against in-

flat ion and for an immediate provisional rate 'increase pending *

detailed updating of the power companies capital accounts. In on a

fell swoop the government had authorized what light hud been

<8i) Eletrobrás, Relatório Anual 1964, PP. 4/P.
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fighting far during a period of utmost fifteen year?" (22), Espe-

cialmente para as empresas do Grupo Brazilian Traction (Light), o

•aior grupo privado estrangeiro, estabelecida no País de*de o

inicio do século, o critério do custo histórico do capital até .

então utilizado para o cálculo da remuneração, havia criado gran-

de» problemas. A resistência anterior em se permitir a reavalia- ,

çKo do valor dos ativos c a fixação de critérios periódicos de

correção, haviam levado à busca de alternativas para contornar o

problema das dificuldades de reajuste das tarifas básicas, atra-

vés dos "adicionais tarifários,", taxas de cSmJbio especiais, etc

(23).

»

0 "realismo tarifário" de 1964 levou a própria Fletro-

brás a manifestar, de início, receio sobre o reajuste praticado:

"Os preços a que foram elevadas as tarifas (sic), por força cio

•encionado ajustamento, refletindo-se por sua v** sobre os adi-

cionais cobrado» e sobre o empréstimo interno lançado compulso-

rlamente, redundaram, sem duvida, em forte oravam*» p^

cuja capacidade de absorção do aumento de custos tem

pSffi podem ou p%n *1gvPflH /***" >-tltra,pa«tnat<n«». -sob pena de reper—

cussSes negativas nas atividades econômicas do Pais e nos padr&e*

de vida do povo" *24)>

<£2> Tcndlcr, J. cjLt./P. 44. Sobre reclamações dns concessioná-
rias privadas acerca das tarifas, ver por exemplo "Enersiiü
elétrica: estatismo ou iniciativa privada**. Sindicato <Ja In-
dustria da Energia Hidroelétrica no g&tadr» de São Paulo, SSo
Paulo, I960.

(23) Ibid, cap. P; "The rate problem: obstruction ÍU«C»
tion". Eletrobrár., Relatório Anual 1964, p. 5.

(24) Eletrobrás, Relatório Anual 1964, P. S.
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Após 2 anos, já "absorvido" o impacto do* fort*s rea-

justes e consolidado o movimento político de 1964, a avaliatSo da

diretoria da Eletrobrás sobre a nova política tarifária implanta-

da pós-óA esbanjava segurança, afirmando taxativamente: "NSo há

mistérios (sic) 0 consumidor tgm <if? pagar o cu^to^do. seryftizq, no

qual se acha incluída a remuneração do investimento na base o'e

ltX ao ano. Existe pois uma opçSo: ou o consumidor paga o custo

da energia, ou a Nação não terá a energia de que necessita. De-

pois da Revolução de março,, o governo estabeleceu, pela or

no Pain, uma política energética fundada em sadios princípios

econômicos, administrativos e técnicos. Houve um desafogo, e o

setor passou a atuar muito melhor. Foi um verdadeiro renascimen-

to"

(S5> Eletrobrás, Relatório Anual \966, pp. 13-54. Fssa veemente
defesa dos reajustes reais de tarifa niío era, d* fato, novi-
dade, partindo do Engenheiro Octávio Marcondes Ferra* (desde

. }96A, novo Presidente da Eletrobra>«>. Anos antes», por ocasião
dm solenidade de posse da nova diretoria do Sindicato da In-
dustria da Energia Hidroelétrica no Estado de Silo P&ulo, esse
•K-diretor da CHESF e ex-mínístro da Viação n Obras Pdblícaa
assim se manifestara, defendendo o revigoramenlo das conces-
sionárias privadas, que reclamavam <i~* «íefasagem tarifária:

"th meu "ver, o problema da energia é o único c'cis grandes
problemas nacionais que pode «*er facilmente resolvido. Basta
um pouco de boa vontade e um pouco de s»en?->p comum. Sou mesma
tentado a dizer que o problem» d» vntrgia elétrica iLAQ-cr.;.̂ -
Ift, foi criado. Houvesse compreensão, nSc» tivesse a c,ueí»tiío
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Ao revigorar a capacidade financeira das concessioná-

rias, a recuperação tarifária de meados dos anos 60 abriu caminho

para a obtenção de outros recursos financeiro* pelo setor. Assim»

CM seu Relatório Anual 1965, di?ia a Eletrobrás: "Neste «.entitío,.

temos o prazer de informar aos senhores Acionistas que, em deco»—

rência da política energética de* Governo e da açito desenvolvida

pela Eletrobrás, grande tem sido a receptividade encontrada por

suas subsidiárias, associadas, etc. junto ac>» financiadores in-

ternacionais, como o Banco Internacional de Reconstrução e Desen-

volvimento - BIRD, o Banco Interamericano de Desenvolvimento -

BID, a ÀID, e bancos europeus e japoneses. Acreditamos que, pei—

ftistindo o Governo nesta política, voltarão as. empresas» a con&fc-

»uir recursos para o seu desenvolvimento sem Pf»sar nos ornamentos

tfa UniSo ou dos Estados"

Continuação da nota nS 85
(85) sido envenenada (sic) e nKo faltasse, co»o faltou,

ao poder concedente, e o Brasil não teria sofrido os» danos e
v ms dispendiosas conseqüências da crise •!*? energia elétrica,
. - que tanto tem atingido a vida econômica r dificultado o prci-

blema social (...) Tivesse o poder concedente a coragem áe
esclarecer, com sua autoridade, o público r cs usuário*, o
desassombro de proporcionar tarifas justas e estabelecer o
serviço pelo custo, e na*o e>xi*tiri.a a cri*e atua!". Cf.
"Energia Elétrica - estatismo ou iniciativa privada", Sindi-

. cato da Indústria da Energia Hidroelétrica no Fstatío o* Bao
Paulo", São Paulo, 19é0, PP. 26-37.

t

(B6) Eletrobrás, Relatório Anual 1945, P. 9.
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Essa preocupação em reduzir ou «II» in sir a

COM relação a recursos governamentais -Foi en*atirada numa

8CM assinada pelo presidente da ^letrobrás, anexa ao Relatório

Anual 1965, eu sue se destaca tanto o sentido econômico, ccimo es-

tratégico* dessa diretriz: "A característica «ais marcante de um

serviço de utilidade publica é a necessidade e»e um -fluxo

tm Am recursos para seu contínuo e harmônico desenvolvimento. £&-

se o metivo por que procuramos fortalecer nossa posição econômi-

corfinanceira a fim de nos tornarmos cada ve^ mais independentes

de auxílios governamentais - isto é, em últina análise, oo con-

tribuinte em geral -, para só dependermos, tanto quanto possível,

do usuário e do •mercado de capitais". € ainda.: "0 'status' do se-

tor também requer um remanejamento, pois o setor de energia elé-

trica deve, a um tempo, tornar-se f<na1'Tgt*';*rt'pn^g ?ir*% para

apoiar seu próprio desenvolvimento, e -Ficar imune ans' aa

pol jt^a^r para ' poder assegurar unidade de comando,

criar uma tradição e ter continuidade"

A garantia de recursos financeiros deveria servir para

propiciar o cumprimento da meta de expansSo dos investimentos se-

toriais, anunciada até mesmo como instrumento para o País t&rn&r-

se "desenvolvido": "0 consumo anual 'p«?r capita* no Brasil.é ain-

da muito reduzindo, mal atingindo 350 kWh . .' é nere&sário um

grande esforço para que o

<87> Octávio Marcondes Ferra?, "A palavra do prpsirfrrilp da Fle-
trobrrfs", mrn&agem anexa ao Relatório Armai 19*5, Elctrobrás.
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•i1k*nt*g (sic) quanto ao consumo d«? *?n»?rgia «Intrica ... Admitin-

do, «penas para argumentar, que O ron^iimn yyrãj-t rom ? rwatidarie

^̂  vê-se que, para atingirmos em fins d*? 1970 o índice

anual de consumo *per capita' **r ^ d kWh (ainda baixo, mas

segundo os economistas, marca o ingresso de um país no «clube dos

desenvolvidos*, por significar o começo d* uma relativa auto-su*

ficitncia econômico-financeira), teremos de ir aumentando desde

já nossa capacidade geradora num ritmo áx 16X ao ano < 2 8 )!

A mesma mensagem do presidente da Fletrobrás», anexa c»o

Relatório Anual 1965, após explicitar os objetivos referentes à

transmissão e distribuição de energia elétrica afirmava ainda:

"Com relação à geracSo, nossa filosofia administrativa, conside-

rando que a progressão do consumo p*>r rapjia segue de perto o

crescimento da renda p<?r rapjfra. procurará fa--;çr cora que a c^PR-

ffcfadg qprador^ forfg » demancf^ f e até mesmo a esta, de certo mo-

do, se antecipe. Em outros termos, entendemos qu<? o desenvolvi-

mento econômico do País está a exigir um 'superávit' de geração

e, \ consequentemente, da capacidade de transmissão e distribui-

çfo" Í2?), Reestruturado o setor elétrico, a determinação de ace-

lerar os investimentos veio de fato a concretl<?ar~s»? nos anos se-

guintes.

<88> Cf. Eletrobrar», Relatório Anual 1963, p. 12. Grifem nci&so&.

Octavio Marcondes Ferras», c±t. 0» grifo* sSo do original.
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b) A Multiplicação de mmprmmnúisentos i» o*

... <1967/75)

EM 1967. o Relatório Anual da Eletnobrás, afirmava que

"o, programa (de investimentos) traçado pr*v£» até o fim do atual

período governamental, a execuçSo de obras que elevarão a capaci-

dade instalada de geracSo a 11 Milhões de kW, a ser atingida com

a construção, óra em ritmo intenso, de diversa» usinas gerado-

ras" O ® ) . De fato, de uma-capacidade instalada, ao final de

1967, . de 8 Milhões de kU, atingiu-?*! em 1970, o* 11 milhSes de

kW.

»

No período 1967/70, e coincidindo com a primeira -fase

do chamado "milagre econômico", já *>n pôde notar Forte crescimen-

to dos investimentos, setoriais, que passaram de cerca de US» 900

MilhSes em 1967 para US» 1,3 bilhão em 1970 <ver Quadro XXV,

adiante).

Nesse ano, encontravam-se» em andamento obra& como Jupiá

(1411 MW), Ilha solteira 0.330 KW> e Xavante** (414 MU), a car a o

4a CESP, empresa estatal paulista recém-criada O i ) , Paulo Afonso

•XXI (864 MU, CHESF), Estreito (1050 HU, FURNAS), Jaguara

<3*> Eletrobrá*, -Relatório Anual 1967, p. 5.

<3i> A CESP surgiu dst fusão d? diverte*» empresa* e&lalais pau-
listas já existentes. Mer Almeida, Márcio W., sobre a cria-
ç£o da CESP "Kstado e Energia El4fcri»:a «m Sao Paulo: C*vSP,
um estudo de caíio". fiissertaçãt» de Mtrsit rado, Pep&rl'ani&nko
de Economia e Planejamento «̂:onôini*:o - DGPRVIFCM/UNXCAMP,
Campinas, 19P-©.



139

HW, CEHIG), Cachoeira Dourada (414 MW, CEU3>, além de outra,

d* Menor dimensão. No» ano» seguintes fera» iniriaduo outras

obras de porte, como Marimbondo (1400 MW) * Porto Columbia (320

MU), de FURNAS, e Volta Grande (400 MU), da CEKIG. i

Ainda em 1968, o governo federal criou uma nova

sob controle da Eletrobrá*: a Centrais Elétrica» do Sul do Brasil

8/A- ELETROSUL, que iniciou suas atividades em 1969, levando

adiante as obras da usina de Passo Fundo (PP*0 MU), iniciada em

anos anteriores <32> m

A ELBTROSUL surgiu na esteira dos estudos empreendidos

pelo Comitê Coordenador dos Estude* Energéticos ria Região Sul. 0

Comitê, "criado pela Portaria n9 736/66, do Ministério das Minas

* Energia" (...) "iniciou suas atividades *m f-tns «Je 19<S* e pros-

seguiu em 1968 no inventário dos recursos hidráulicos dos três

estados" ... (a saber, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Pa-

raná), ... bem como "nos estudos de mercado da reailío e dst viabi-

lidade técnica e financeira dos projetos alt existente-s" <33), £ta

1970, as atividades daquele Comitê foram concluídas, com a entre-

ga de relatório, aprovado pelo Ministro de Hinats e Energia

(38) Cf. Eletrobrás, Relatório Anual 1969, P. JB.

(33) Cf. Eletrobrás, Relatório Anual 19AP, pp. 17 P 18.

<34> Cf. Eletrobrás, Relatório Anual 1970, "A EirtrobráV', ps»rte
4..
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Segundo a ELETROÜRA*S, à £LETROSUl.» "cpwjpic^n^an^.Q os

programas de geraçSo das fprp«tar. *•«-,» nHtiM*;. caberá ...o impor-

tante papel de atender às necessidades do acelerado crescimento

da demanda" C35). Assim, em 1970 a Eletrosul iniciava aí» obras da,

usina de Salto Osório (1050 MW).

No início dos anos 70, ãlavançando— se no -Forte; cresci-

mwnto do consumo de energia elétrica observado desde anos ante-

ripres, com a recuperação econômica e a primeira fase do chamado

"milagre", o programa de investimentos setorial acelerou-se for-

temente.' Entre 1971 e 1974, para mencionar apenas os empreendi-

mentos de maior, envergadura foram iniciadas: pela CH^Sp. as usi-

nas de Moxotó (440 MU), Paulo Afonso IV <?460 MW) e Pobradinho

(1050 MW, e que implicava também a construção de um enorme reser-

vatório de regularização da vazão do rio São Francisco); por EJJE-

Mâ£, as usinas de Marimbondo (1440 MU) e Itumbiara (208? HW)f pe-

la ££££, as usinas de Capivara (440 MW), Prc*mi*são (400 KW) e

rfsua Vermelha (Í3Q0 MW); pela r.rer, a usina de Ttauba (500 MW) e

pela FPMTB a usina de Sao SimSc (5609 HW). Além dJr.5.0, s&gunclo a

Eletrobrás informava (Relatório Anual 1978, p. 13), achavam-se

"ti pleno andamento as providência* relativas à montagem da ter-

.üoelétrica de Angra", .primeira usina nuclear do País, »JG que fa-

laremos mais adiante, com capacidade prevista superior a 600 KW.

<35) Eletrobrás, Relatório Anual 1968, p. 21, grifo* nt;í,s>o«».
afirmação de posiçSfo "complrm^ntar" da* eaiprphuu do
Eletrobrás, relativamente às concessionárias estaduais, f»ií
abandonada em anos posterior«»«••, <iuanc:c« ocorrru granoe
tralizaçao de rticurvo* setoriais para financiar projetos
deram proeminrncia às empresas* geradoras <fo grupo
face as estatais estaduais.
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Se considerarmos que a capacidade instalada no Pais em 1970 era

de 10.099 HU, e que só esses empreendimentos de maior porte atin-

gem 12.400 HU, é possível ter uma dimensão »ia Magnitude dos em-

preendimentos iniciados até 1974..

NSo obstante, no período 1974/76 reforçou-se ainda aais

a tendência de grandes empreendimentos já observada na primeira

metade dos anos 70. Como se sabe, esse biênio corresponde à fuse

inicial do II Plano Nacional de Desenvolvimento - o II PhíD - que

'estabeleceu metas ambiciosas visando a continuidade do crescimen-

to observado no período anterior (conhecido como o "milagre eco-

nômico")', além de pretender modificar o padrfío de crescimento,

centrando a diríâmica sobre o setor de bens de capital e buscando

fortalecer a "pata fraca do tripé" - a empresa privada nacional,

para colocá-la em igualdade de condições com as empresas estatais

• de capital estrangeiro *3**. E em meio à crise detonada em fins

de 1973 com a quadruplicaçSo dos preços internacionais do petró-

leo, atribuiu-se inclusive a energia elétricu papel de destaque

como alternativa de suprimento das necessidade'* energéticas.

Sobre o II PNP, su?« metas e a impossibilidade de atingir o»
objetivos pretendidos, vvr o já c1Á**i,eo trabalho dfe Carlos
Lessa "A Estratégia de Desenvolvimento 1974/74 - Sonho «
.Fracasso", tese apresentada à Faculdade te Economia * Admi-
nistração da UFRJ em 197Q, para obtençSo do grau de
•or titular.
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Nesse biênio, a ELETROSUL iniciou as obras da usina de Snlto San-

tiago (1332 MU), e a COPFL a* de Fo? de Areia (1674 HW). mas am-

bas poderiam ser consideradas "obras menores""* face à ii«ple*«?nta-

ç8o de dois mega-empreendimentos: a usina de Tucuruí,

na regiSo Norte (rio Tocantins. Estado 4o Pará), a cargo da £le-

tronorte e cuja potência final atingia 79PG HW (na primeira eta-

pa, 3960 MU); e a usina de Itaipu, na reglSo Sul (FO-Í do Rio'

Iguaçu, no Estado do Paraná), na fronteira do Prasil e Paraguai,

empreendimento "binacional", com potência final »1<? 12.490 !1U. Es-

ses dois "mega-empreendimentes" marcavam a -Fase áurea do setor

elétrico, o apogeu do período de crescimento contínuo iniciado a

partir da segunda me-tade dos ano? 60. Não bastasse isso, em 1975.
»

no âmbito do Acordo Brasil-Alemanha, as metas do programs nuclear

foram ampliadas, e previu-se a construção de> nais 8 urinas nu-

cleares.

A hidrelétrica de Tnrumf foi iniciada seis anos após o

início de atividades do ENERAM - Comitê Coordenador dos Estudo*

Energéticos da Amazônia, criado pelo Pecrrto n9 63.952, de

3^/12/68, que tinha como objetivo "Investigar possibilidades de

aproveitamentos hidrelétricos para o suprimento de ppir.f. r\t> d&-

or inr it jfrif i^i, sel*?':tOnada*S nfl

nica" *37> Para esses empreendimentos na rrgiSo Norte, foi. crifc-

da em 1973 a Centrais Elétricas *io Norte do Brasil S/A - EL^TRO-

<37> Eletrobrás, Relatório Anual, 1970, "A El^trobráí»", parte 4,
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NORTE, outra empresa controlada pela Eletrobrás, e que passou

desde então a coordenar os estudos sobre o potencial hidrelétrico

da regiSo <38>. £• i975 a Eletrobrá* afirmava que "proôrpcira* os

estudos dos rios a Amazônia, particularmente o* situados à margeii

direita do rio Amazonas, visando à definição dos potenciais, hi-

dráulicos e à proposição de projetos hidrelétrico*. A

grande usina da região será a de Tucurua*, no rio Tocantins, em

fase inicial de construção". Quanto à destinado da energia - de

início, prevista pelo ENERAH para "polos de desenvolvimento" e

"áreas prioritárias" na própria regiSo Amazônica - mencionava-se

agora que "os projetos em exame permitirão a longo prayo gerar,

na Amazonia, grandes blocos de energia que, r̂an«;an ̂ îiô  a lt-mna

fif ft^Snr i a. poder So suprjr n«t p^infjpaj»; rgfitro<5 ron*.nBilr;c»rp!-s áo

País" <3*>.

No tocante a Tta|p|if já em 1964 haviam sido realistaeío*

"estudos relativos ao potencial hidrelétrico do salto de Sete

Quedas, no trecho do rio Paraná entre o Salto de Urubupungá e a

Foz do Iguaçu", tendo o Ministério das Minas * Energia outorgado

»• Eletrobrás, naquele ano "concessSo para reali?s»r c& aproveita-

mentos situados entre a Ponte Francisco Sá, da E«sfcrada de Ferro

(38) Eletrobrás, Relatório Anual 1973, p. li.

(39) Eletrobrás, Relatório Anual Í975, p. 7. Gri-fc»* nt»Ft.o&. Car-
los Lessa <CE jdt^,, pág. IQi/iQP) me n o on a qm» pur* a con-
cretização do complexo Albrá<5~Alunot*fc«». para pr*>»íMtfão de
alumínio nsa rrgiao, "parere haver «vido deci&iva a nt,».orçtío
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Noroeste do Brasil* e a cidade de Guaira" <*•* . Os estudos poste-

riormente realizados acabaram por levar a decisão de rort&trucSo

dm hidrelétrica no rio Paraná, junto à fox do> rio Iguaçu, fron-

teira com o Paraguai, na localidade conhecida como Itaipu ("Pedra

que canta" em tupi-guarani, referência ao barulho das águâ* nas

pedras das ilhas fluviais ali existentes). Para viabilizar esse

empreendimento, ocorreram sucessivas negociações diplomática* que

envolveram nSo «d o Paraguai mas a Argentina» em vi&ta inclusive

dos efeitos sobre os aproveitamentos a jusante de Corpus e Yaci-

retá-Apipé previstos por esse País. Em 5 973, pobre a base da "Ata

das Cataratas", assinada em 1966 entre Brasil e Paraguai, foi

firmado o Tratado de Itaipu criando-se a empresa ITAIPU BINACIO-

NAL, cuja propriedade pertence, em partes iguais, aos «Jois paí-

ses, através da Eletrobrás e da ANDE - Adminí straci c'r< Nacional

de Electricidad

(4t> Eletrobrá*, Relatório Anual 1964, p. 50. Segundo P&riy Puarte
Pereira ("Itaipu - Prós e Contra*", ed. Pa? e Terra, Rio de
Janeiro, 1974) "os governos dos Estados «ie Goiás, Sao Paulo,
Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e R*t> Prande do Sul, em
1953, constituíram a Comissão Interestadual (ia Da>:ia Paraná-
Uruguai (CIBPU), para estudar e projetar a mobi. li?-*ç.gío inte-

\ gral dos aproveitamentos da região"; quanto ao aproveita-
mento de Sete Quedas, recebeu no governo de Ju&celino Ku-
bitscheck a primeira dotação orçamentária, de 400 milhões. 0
estudo básico entretanto, nada custou r cleve-se ao ^ngenhei-
% J militar catarinense, o entSo Cap. Pedro Henrique Rupp, na
gestSo de Jânio Ouadro*".

(41) Para a constituição de ttaipu Binacional, tzom capital ini-
cial de US* 100 milhSep, o Banco do Pra^il roncedeu em^réa-
timo ao Paraguai no valor de US* 30 milhões referente à par-
ticipação daquele país, e rerenteme-ntr, "ej'-re um ncortío pt-
lo qual esse empréstimo será amortizado »;om os dividendoi» a
que tem direito a parte* paraguaia. Ver "(«azeta Kfcrcantil",
2S/2/80, pág. 18: "Itaipu amortiza parte <io empréstimo do
BB". No restante, o empreendimtfnto foi basicamente, •finantin-
do através do endividamento, que em 1987 atingia US* 13,4
bilhões, (ver Cap. 3, Quadro XXVI).
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Sobre a Ata das Cataratas e os antecedente*? qu*? levaram

k Xtaipu Binacional, Koni? Bandeira faz o seguinte relato: "Na

verdade, se bem que desejasse a cooperação multilateral (com os

países da Bacia do Prata, JBSAF), o Brasil nSo queria amarrar-se

a compromissos que. inibissem sua liberdade de tomar iniciativas

para empreendimentos bilaterais, como estava a realizar com o

Uruguai, na bacia da Lagoa Mirim e para construção de rodovias e

interligação de Vedes de energia elétrica, e com o Paraguai, vi-

sando o aproveitamento do potencial hidráulico d*? Sete Ouedas. A

elaboração do projeto para erguer a represa dr Ilaipu começara,

aliás, ao tempo de Goulart, em 1962, e o embaixador Raul Pena, na

época, entregou»nota de protesto ao chanceler San Tiago Dantas,

alegando a indefinição de fronteiras. As divergência* perduraram

e, em janeiro de Í966, as tropas do Brasil, a pretexto de comba-

ter guerrilheiros, avançaram além de suas fronteiras e ocuparam

a velha província de Guayrá, no Paraguai, para onde, em seguida,

o general Golbery do Couto e Silva, então chefe do Serviço Nacio-

nal de Informações <SNI) se dirigiu, a fim de conferene*ar com o

Presidente Stroessner. A ocupação do porto Coronel Renato, na

pfovíncia de Guayrá significava, em todo caso, uma grave, a ei ver-

tfincia, sobretudo quando o Paraguai r*?cal<:itrava na tese de inde-

finição de suas fronteiras com o Brasil, o que implicava, prati-

camente, a rejeicSo dos Tratados de 187??, firmado api5«3 a Guerra

da Tríplice Aliança, e dr 19P7. Coincidência ou não, o fato é

que, cerca de quatro meses aprfs a ocupação do porto Coronel ftana-

to pelas tropa» brasileiras, o chanceler JuracJ KuigalMKes, em

reuni3o com o chanceler do Paraguut, Raul Sapcna Pastor, lt?if»brou.~
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lhe que, segundo as normas do direito internacional, um tratado

sé podia ser revisto por outro tratado ou por «tio de uma guerra

vitoriosa. E, acrescentando que o Brasil nSo estava em condito*»*

d* aceitar novo tratado, perguntou-lhe se o Paraguai estava dis-

posto a promover nova guerra. Assim, em basts tão realistas, os

dois países chegaram a um acordo, consubstanciado na Ala da* Ca-

taratas <ai-22/06/i9ó<S>, mx* constituiu o fundamento legal para a

construção, sobre' o rio Paraná, de uma das maiores, senão a maior

represa do mundo, com li. 000 MW. Os levantamentos real i-trad os f*A

região, entre Sete Quedas e Fo? do Iguaçu, indicaram o local de-

nominado Itaipu como de melhor rendimento econômico para erguer a

barragem, conquanto o salto de Santa Maria oferecesse outra opção

de aproveitamento"*^) p

Assim, acelerando fortemente o movimento iniciado na

década anterior, na primeira metade dos ano« 70 foram iniciados

diversos grandes empreendimentos. Considerando apenas PS de gran-

de porte (capacidade superior a 1090 MW de potência instalada),

cm operação - ainda que parcial - em 31/SP/85, temos:

(42) Bandeira, M. - "0 Eixo Argentina-Eirasil - 0 processo de in-
tegração da-America Latina", Cditora Universidade de flrnsí-
lia, Brasília, 1987, cap. 4, PP. 48-49. Sobr*? os anteceden-
tes históricos, os conflitos e os desdobramentos» que? levaram
à construçíío de Itaipu, ver ainda fimarfce F>̂ r<?vr-?i PM -
"Itaipu - Prós e Contras", ed, Pay e Terra, Rio de Janeiro,
1974.



Brasil - Setor Elétrico

Sranfai eipreendieentos iniciados ei 1976/73

Htrioftondo (FURNAS) - 197!
Salto Osório (ELETROSUL) - 1971
Paulo Afonso IV (CHESF) - 197?
fcbradinho (CHIiSF) -. 1973
feua Verarlhs (fFSP) - 1973
5io Silio (CEHIBÍ - 1973
Ztmbiara (FURNAS) - 1974
Salto Santiago (ElETROSW) - 1975
Foz do Areia (COP^L) - 197S
Tucwttí (ELETROMORTE) - 1975
Itaipu Binacional - 1975

1.44»
l.fM
r.4»
It»
J.MM
1.4C3
«.tre
1.3»
1.Í74
3.9*d

KU
MU
KU
HW
mi

HM
m
HW

Total * • 3«.<4i HU

Obl.: (•) il etapa. Potência final prevista de 2.488 m.
(tf) li etapa. Potência final prevista dr 7.260 KW.

Para comparação, reeorde-çe que a capacidade insta lada

no P*i% em Í97H> era pouco superior ao* 10.009 MM. Não foi i n c l u í -

da na relaçSo dos empreendimento* a un<na n u r l o ^ de Angra 1,

Iniciada em 1972, com capacidade de 637 KW (portanto abaixo dos

1*00 HW tomados como l i m i t e ) . NSo obstante, t r a t a - * * âe etnpreett~



diaento de alto custo e digno de registro

Os empreenda men t o? de grande porte «*c«b rer.pons.ubil idac-e

das empresas da Eletrobras (Furnas, Elctronortc, Elotrosul, Chesf

• Itaipu Binacional, da qual detém SQ5C do capital), iniciados no

período 1979/75 representavam quase P.6.QQ* HV. <io* 30.641 MU in-

dicados no quadro anterior. Ou, maiP exatamente, 25.97* KW, que

correspondiam a 85X do total alcançado pelos aranrien projetos, no

período considerado.

, Os grandes empreendimento? da primeira metade dos anos

70 consolidaram a "especialização" das empresas Federais - vale

dizer, das empresas da Eletrobrás de âmbito de atuacüo regional

-, na geração de energia elétrica, meta perseguida desde meados

dos anos 69: após a aquisição das empresas do grupo AKFORP, em

1965, a área de di^tr^but^ng dessas empresas» ou meimo empregas

inteiras, foram progressivamente transfer Idas* aos governos» esta-

duais, O Relatório Anual 197?, da £letrobrás, assim se manifesta-

va sobre essa questão-.

"A orientação do governo federal tem sido no rt-nticio tie

concentrar a atuação da Eletrobrás « de suas subsidiaricis regio~

(43) Já Angra IÍ~ %ô foi iniciada em J977 e a» provicifnrias t>hr*
construção de Angra 177 foram apenas» preliminares; ape&sir
disso, os equipamentos para as duas usina*» foram adquirido*
em junho de 1976, junto h empresa alemã KHU. Ver Centro cie
Memória da Eletricidade, cit., PP. íMO/rMi. Ver, adiante, o
apêndice; "Breves notas *pt»re as usinas nucleares".
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nais na construção e operação de grandes st*itemas de geração c

transmissão, ficando às empresas estaduais r a outras, coneespio-

nar ias, a responsabilidade pela construção * operação de siátem&s

de âmbito estadual e local, tanto de geração, come c*e transmissão

e, principalmente, de distribuição de energia elétrica. Seguindo

essa diretriz, em 1975 a Fletrobrás transferiu para a Centrais

Elétricas de SSo Paulo S/A - CESP, o control* acionário da Compa-

nhia Paulista de Força e Lu« - CPFL" C44) .

A importância crescente das empresas do grupo Eletro-

brás enquanto geradoras de energia elétrica pode *ser constatada

pelo fato de que, em 1967, suas empresa*, responderam por cerca de

S8X da produção de energia elétrica no País, * em 1985 essa par-

ticipação subira para 52%, sem contar Itaipu **5>.

A década de 70 - mais especificamente, rua primeira me-

tade -, constituiu assim o período "de ouro", o apogeu do setor

<44> Eletrobrás, Relatório Anual 197P, p. 3P. Antes de transferir
a CPFL para a CCSP a Flrtrobras cuidou dr retirar cU CPFL a
usina de Peixoto (Marechal Hascarenha* de í1ijra<?s), construí-
da ao tempo em que a CPFl. pertencia à AKsFORP, incorporando-n
à Furnas Centrais Elétricas S/A, e transforinando a CPFL nuina
empresa praticamente sem capacidade geradora, voltada para a
distribuição de energia adquirida de Furnas ç da CESP, basi-
camente.

<45> Cf. Eletrobrás, Relatório Anual J947, P. 1, P PIESF "Relt»tci-
rio Trimestral - Sj'ntrse Í985", respectivamente.
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elétrico como realizador de grandes empreendimentos, cujo efeito

foi o contínuo crescimento dos disprndios com invest imc-ritos ao

longo da década: de US* 1,5 bilhão em 197* atingiram mais de US»

4,4 bilhões em 1978, mantendo-se em torno desse patamar até

1988****. 0 eixo dos interesses envolvidos drslecou-se de forma

crescente para a área federal, dada a importância tias grande* em-

presas de âmbito de atuação regional do grupo Eletrobrás, mfei*

Itaipu, nesses investimentos, à lu* inclusive do XX PND, imple-

mentado no governo Geisel (1974/79), e «eu explícito interesse em

fortalecer o setor privado nacional" e proceder a uma "nova etapa

na substituição de importaçSes" <47> ^ grande ne-rpssitietde de re-

cursos financei.ro* das empresas ligadas à Cl et r obras implicou

concentração da aplicação de recursos financeiros pctoriais (como

veremos na análise da Reserva Global de Reversão - RGR), e na

instituição de mecanismo de redistribuirão de remuneração inter-

rempresas (Reserva Global de Garantia - RGG>, que posteriormente

serviu aos interesses daquelas empresas.

<4&> Ver adiante item 2.2.P "Os dispÊntfios com investimentos".
Por suas próprias características, os eniprperttíiniento& do
setor elétrico implicam a distribuição de d impend io ao lon-
go de diversos anos. Sobre as etapas de um rnifreenc! intento,
ver: Jabour, A. - "História da implantação iie uin aproveita-
mento hidráulico" An Revista do Serviço Público, ano 43,
vol. 114, número especial "O serviço de energia elétrica no
Brasil", Fundação Centro dr Formação do Servidor Público,
Brasília. - .

(47) Sobre o II PNP, ver o trabalho de Carlos (.e&Sct, cit. . Para
avaliação do papel dos invest intento* estatai?, inclusive do
setor elétrico, sobre o setor d<? bens d«? capital, ver Tadi-
ni, V. "O setor de bens de capital sob encomenda: ariálií>íí
do desenvolvimento recente - 1974/83", Dissertatf'ao de H**-
trado, FEA/USP, fiepartamento CIP Economia, São Paulo, 1905,



c> A continuidade da expansão

Na segunda wetade dos 70, mais que a abertura de novas

frentes o que se observa é a continuidade das inúmeras grandes

obras iniciadas na primeira metade da década. Mas a simpler con-

tinuidade das obras iniciadas no período anterior já significava

UM febril ritmo*de atividades, como demonstra o seguinte trecho

extraído do Relatório Anual da Eletrobrás de J977: "Em 1977, a

Eletrobrás deu continuidade a todos os programas inicia-los e«

Í976 e nos anos anteriores. No momento, estão sendo construída*.

ou ampliadas 28 .grandes usinas, na .maioria hidrelétricas, que re-

presentarão um acréscimo de capacidade instalada de cercíi de

46.000 HW" Í48) Esse acréscimo representava, para se ter uma

comparação, o dobro da capacidade total existente no Paí«5 ao fi-

nal de 1976! Somente os dois mega-einpreendfmentos - Itaipu

C18.600 MU) e Tucuruí (7.260 HW, sendo 3.960 MU na primeira eta-

pa) eqüivaliam, juntos, à capacidade total existente no País.

Das obras iniciadas na segunda metade do-s anos 70, me-

rece» destaque as hidrelétrica» de FmbcrraçSo CCFKIP, 1.191 MW> e

,d« Itaparica (CHESF, 8,500 MU), iniciadas respectivamente em Í977

t 1979, A capacidade instalada de Itaparica, r« sua primeira et a-

P», e de i.500 MW. Alguns projetos de usinas termelétrica* foram

<48) Eletrobrás, R.A. 1977, p. 7.
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também iniciados no período, cowo a de Cama.;ari-Salvador (CHÊSF.

89« HUi 1976)j a Presidente Mediei (CEFF, 3P0 KW; 1979); a am-

pliaçKo do complexo Jorge Lacerda, com a construção d*» Jorge La-

cerda III <25« MW, FLETROSULj concluí da en 1989). que somada aos»

&3£ MW das etapas I e II transformou-o no maior complexo teraelé-

tricô a carvSo da América Latina (*9>.

E finalmente, em 1980, a CESP iniciou simultaneamente

diversas obras: no rio Paranapanema, Rosana C320 MW) n Taquaru^u

(S«4 MM); no rio Tietê, a usina de Três Irmãos CÍ89E MW); e Porto

Primavera (1800 MU), no rio Paraná. Iniciada-» num momento ei« que

iá se explicitavam as dificuldades financeiras do setor, dada a

contenção tarifária observada desde meado* do* anos 70, bem como

a instabilidade do financiamento externo perante rauáançci«> riu cur-

to na política cambial e o elevado custo do<s juros internacio-

nais, além da já previsível "sobra" de energia elétrica face ao&

grandes projetos em implantação, as obras iniciadas foram bastan-

te criticadas, esbarraram em grandes dificuldade? financeiras» nos

ano* seguintes, e foram objeto de suce^stvo* adiamentos em sua

<49> Centro A\t memória ..., d l . , P. 237



153

execução <5*># ç Encerravam", por assim diíer. o período em que

«e haviam concentrado esforços substanciai* para aumento da capa-

cidade produtiva, muito além do que se podia prever nesnc com hi-

póteses otimistas acerca da continuidade de crescimento da deman-

da às mesmas taxas do período do "milagre"

d) A retração de'Empreendimento» (1981/83)

Em contracts com o ocorrido na primeira metade ds* déca-

da anterior - pródiga em novos e grandes **pr*?çn>Jiinentoi - na

primeira metade dos anos 80 se verifica uma interrupção no inicio

de grandes empreendimentos, e a explicitarão «ia cri**» financeira

setorial. 0 setor elétrico viu-se atormentado por crescentes di-

ficuldades financeiras, decorrentes não só da deterioração tari-

fária em curso desde meados dos 70 e nao revertida pela tentati-

va de recuperação de 1980/81, como também por mudanças nas condi-

(5t> A previsão inicial de funcionamento da u&ina de Rosana (a de
menor capacidade) era 19PJ5, mas só ocorreu em 19B7> Taquaru-
çu teve seu início de operação reprogramado ún 1983 para
1989 mas em 1990 ainda não operava, tal como Trêí» Jrmiíoí» e
Porto Primavera que foram também reprogramadas. Em 1988, com
apenas 3CJÍ das obras civis de Porto Primavera real iludas, a
CESP "convidou a Construtora Camargo Corrêa, ou outra empre-
sa por ela indicada, a participar da concíusSo", devido i»
lentidão da obra "por falta d«? recursos" <Cf. "0 E-itaüo de
São Paulo", 03/06/88, P.

<5i> "A projeção de crescimento do irier«:arfo d*? energia elétrica
realizada pelo IT PNI» estimava em Í3% ao ano o crescimento
do. consumo no período 7-Í/79. ú importante lembrar que o con-
sumo de energia elétrica no período 1967/74 havia crescido '<*
taxa de lOJí a. a. n atingiu 13JÍ no biênio 7P./'/'}". 1L>J1.Í.Í\Í.*

 [L. >
cit., p. 86.
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ç&es de endividamento externo desde fins da* 7$, agravadas a par-

tir de 1988 (52>, Além disso, observou-se «r«nde excedente de

energia elétrica face às necessidades do mercado - em decorrência

n8o só do próprio crescimento da capacidade produtiva mat> lambem

da retração da demanda *53># especialmente» na indústria, devido à

recessão iniciada em 1981, levando a adoção *Jas "tarifas espe-

ciais" <54>, como forma de ampliar o merrado> e obter receitas

adicionais.

(52) A saber, a forte subida das taxas de juros internacionais
ocorrida desde 1978, que implicou custos financeiro?, cres-
centes, as exigências dos credores externos quanto ao ajus-
tamento para concessão do "dinheiro novo", e a dramática si-
tuação do mercado financeiro internacional após a "quebra"
do Kéxico em setembro de 198P.

(53) A taxa de crescimento anual do consumo <fe energia elétrica,
que ao longo dos anos 70 sempre ficara em patamar igual ou
superior aos 10%, "desabou" de 10,5X e« 1980 para apenas
3,3% em 1981.

(54) A modalidade mais conhecida foi a FGTI» - Fnergia Garantida
por Tempo Determinado,, de maior importância em termos, do
mercado atendido (consumidoras industriais do grupo de alta
tensão); outras modalidades foram a ESBT - Fnergia Flétrica
Excedente para Substituição de Derivados d* Petróleo, volta-
da aos consumidores dp baixa tensão, a FPFX - Fnergia Elé-
trica Excedente para a Produção de B*?ns Exportáveis, etc. A
E6TH - surgida em 1981, foi justificada no preâmbulo da Por-

i taria DNAEE n2 13E5 como decorrente da "possibilieJatJe de ...
períodos de condições hidrológiras favoráveis", podendo a
energia elétrica adicional" proporcionar a •substituirão de
derivados de petróleo". Ao fazer uma avaliação da medida,
documento de uma concessionária estatal estadual (CPF1- -
"Energia Garantida por Tempo Determinado» - FGTP: Caracteri-
zação e sugestões par?» comercial i.?a>;ão", CPFL/EP, Campinas,
maio/83, mimeo) afirmava que "na T.P̂ I ? ̂ ^ g , o que ?•&• observa
é um esforço na tentativa de substituir derivado-» de petró-
leo aproveitando-se dp uma energia dirpeníve:! no parque; s»e-
rador em decorrência da r*?̂ rac?ín r̂ .r̂ n̂ ust.iî lllliio>_fc<pn

i.ãu,iiQ veri-
ficada a partir de 1981". Posteriormente, em Portarias que
estabeleceram outras modalidades de tarifas esp-sciai*, o
UNA FE veio a reconhecer a "evolução da taxa c'e crc&
do mercado abaixo da* previsões" (CF. Portariam DNASE
1S47/0S c 1548/8P>.
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Do» poucos empreendimentos iniciados entre 1981/83, po-

de-se mencionar as usinas dr Balbina (P50 MU hidroelétrica e 50

MU térmica a lenha) e de Samuel (817 MW. hidroelétrica), da ELE-

TR0NÜR1E; Pertra do Cavalo (CHESF, 600 MU, tendo 300 KW rui primei-

ra, etapa» cuja operação inicialmente prevista para 198? foi pro-

gramada para 199?)j a térmica de Jorge Lacerda IV (350 KW, ELE-

TROSUL), iniciada em 1985 e com previsão de funcionamento adiada

e reprogramada para 1993. Face às notórias dificuldades de finan-

ciamento, e às condições do mercado consumidor dados o* projetos

ca execução, sSo freqüente?, nos relatório? da Eletrobvás desse

período,' citações acerca de empreendimentos que permanecem "em

fase de estudos", ou "em projeto", cujo inicie* de execuçSo era

sucessivamente adiado. Pode-se assim caracterizar a fase inicial

dos anos 80 como de verdadeiro "marasmo", no que tora ao inicio

de empreendimentos de maior significado.

Em abril de 1984 e setembro de 1985 verificou-se a

ocorrência' de dois ftT^rk-nutr5. apesar da sobra de energia exis-

tente no sistema elétrico - tanto que, como mencionado, haviam

•ido criadas "tarifas especiais" para ampliar o mercado consumi-

dor. As dificuldades financeiras do? concessionários e o declínio

.dos investimentos setoriais na primeira metade dos anos 80 forauí

responsabilizados, chegando-se mesmo a aventar a hipóle&e de as

interrupções terem sido provocadas para forçar o governo federal

», reconhecendo a gravidade da situação, tomar medida*» de apoio

ao setor - hipótese descartada pelo então presidente da**

estatais paulistas de energia elétrica, José Goldemberg:
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O presidente da CESP afastou a possibilidade de «jue o

tenha ocorrido de maneira premeditada, em protect o aos

cortes de verbas para a Eletrobrás, ou para pressionar aumento de

tarifas: 'Só se houver uma pessoa extremamente comptt enter, com

gênio para o mal». Ele admitiu, porém» que *i possível que certas

pessoas utilizem o frlark-out para conseguir mais verbas ou cons-

true Se* <" <55>.

Em outubro de 1985, na inauguração da terceira turbina

de Ztaipu Binacional, com a frase "Passaremos no mínimo mais um

«no vivendo perigosamente"* Goldemberg sintet i?civa, segundo o

jornal "0 Estadode Sao Paulo", "••.• o dilema «to s«tor eneraético

brasileiro que, endividado, perdendo confiabilidade, convivendo

COM o fantasma do h lark-out está desespera<Ja«i^nt? à procura de

recursos para poder escapar da crise" <56)# Também presente à so-

lenidade, o engenheiro Mário-Pehríng, presidente da Eletrobrás

(reconduzido com o advento da "Nova República", em marco de 1985,

mo posto que já ocupara até ser substituído em 197? por Antonio

<SS) Jornal "0 Estado de SSo Paulo", 19/09/85, p. 14/15.

(56) Jornal "0 Estado de São Paulo", 10/10/85, "Poldemberg
mais um ano de cri*r".
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Carlos Magalhães), esclarecendo o paradoxal h lar It-out em *eio à

sobra de energia, - afirmava que

"há dez anos não se -fayiam o? investimentos necessá-

rio» em transmissão e subtransmissão de energia, concentrando-se

todo O 2s•forço, g através rio rrifrérfo»; rfp«;^hr«<;^<; » em

*>abPBfl«; que n«i parntp*; tprnninnirff»; rn»Dradn<-, no

n5n
rot i

prppr •» apipnt p

=»<? oars qprar;

de í»
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^«; ,<*> if ól ar P* . i?

i» e a -

rfP_ nJ*PtPr eperopfriro (...) .

obras, para tprwoç; mat*; enrroia na Hrrada i*t> ftft Pri*«?tro, contu—

do, temos que implantar as obras determinadas pelos paroles, que

nXo sSo as que tem a melhor relação custo-berusfício. Se pudesse-

nos escolher, construiríamos agora Segredo, no Paraná; Nova Pon-

te, em Minasi e Xingo, no Nordeste. Como t<?mo<> que tocar primeiro

os pacotes, estamos na obrigaçSo de* atacar Itaparica, concluir

Tucurui, fazer Balbina, Porto Velho, Jorge Lacerda IV, a térmica

de Jacuí. Os projetos que custariam menos v nos dariam mais

criergia só poderão ser começados talve? em B7"

(57) Jornal "0 Estado de SSo Paulo", 10/10/85,



Em dezembro de 19f35« o engenheiro Paulo Richer, desde

«arco secretário-geral do Ministério de Kina» « Energia, por oca-

sião do encerramento de um seminário realizado em Campinas (SP),

«obre "Alternativas para uma política energética", tecia PS se-

Buiites comentários acerca dos procedimentos levado* a.cabo pelo

setor elétrico:

"Vou começar pela observação que fis» nesses 9 meses» que

estamos no Ministério. 0 programa de obras r*lacionadas com o Se-

tor energético, particularmente energia elétrica, centrais nu-

cleares - e térmicas a carvão, merece observações muito proceden-

tes. Em vista da escasse? de recursos, já evidente* tfes.de? 1981,

nXo são justificáveis vários empreendimentos concomitantes, sem

respeito à prioridade, para compatibi1izacSo cem os recursos dis-

poníveis. Foram iniciadas várias usinas ao m*?*ino tempo, sendo co-

locada em segundo plano a construção de linha* de transmissão. Há

possibilidade de haver ocorrido influência da ação*de fornecedo-

res de equipamentos e empreiteiras na indícacüo díi«> obra» a rta-

li*ar".

rnnt ya a

nq fjebaf:̂  riais or^m^g^s ffô  olanoq sg^griaiq e plur ia

nu*iSj no entanto, n,^n fnnf% d̂t>ro ya^dávei a j^if|»f|ffc?.a das eu»-
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preiteiras e fornecedores na iixaciía de tais programas. Note-se

que a função de planejamento é responsabilidade do governo. Não

•e »»c»de administrar os interesses públicos *e forem iniciadas

obras para compensar empreiteiros que perderam ou não entraram em

outras concorrências. Os preços finais de obra»» civis e equipa-

mentos do setor elétrico brasileiro estão elevados; p&ses em de-

corrência de contratos globais ("pacotes"), geradores de distor-

ç8es e aumentos de preçoj aqueles em funções dte prática* que não

sSío as mais eficientes. Repito que preços praticados devem resul-

tar de concorrências públicas, nada de aditivos ou extensões» de

contrato1*, é fácil aumentar os preços finais, quando a obra come-

ça por uma concorrência restrita ao canteiro da obra em ao desvio

do rio, mais tarde estendida à obra total, algumas ve^e* com va-

lor superior a 10 ou £0 vezes o valor licitado. Executar obras de

grande dimensão sem projetos executivos, sem memorial e* especifi-

cações bem definidas, é deixar o custo na dependência de- taxas de

administração, sempre estimuladoras de acréscimos d*? custo*. Há

vários erros, no presente, de falta de conco»itância de etapas

das,obras: por exemplo usinas construídas é linhas de transmissão

a* construi*. Há equipamentos comprados ou contratados e referen-

tes a usinas cujas obras civis ainda não começaram. Há caso de

.usinas termelétricas com equipamentos cemprade»*, porém sem que a

Mina de carvSo esteja em condição de operar, ^rrtanto, o planeja-

nento tem de ser aperfeiçoado, limítando-pr ou rliiuinando-se n

Influencia de terceiros na definição dos projetos e suaa

tivas prioridades".



"Nada tenho contra o lucro legitimo »ia«i empreiteiras,

•esmo porque passei de? anos de minha vida como profissional tra-

balhando em uma delas" <58) #

*> A tentativa d* recuperaçSo «etorial PÓ*-1983

Em 12 de novembro de 1985, os ministros da Fazenda, do

Planejamento, e das Minas e Energia, encaminharam ao Presidente

da República a Exposição de Motivo*. n2 JO8/B5, que apresentava

proposta de recuperação do setor elétrico - aprovada no dia S2

(58) Cf. "Anais do Seminário Alternativas para uma política
energética, CPFL - Cia. Paulista de Força e Luz, í>/d, p.
502. 0 Engenheiro Paulo Richer foi o priweiro presidente da
Eletrobrás, desde sua criação até março de Í.9A4. f\ título
de curiosidade, a concorrência efetivada em i/nvr»;o de 1983
pela empresa estatal paranaense COPFL, para rpal j :retç.aci cie
uma das etapas da usina de Segredo, acabou se tornando alvo
de disputa judicial, face à decisão da COPFL de rc-voaar a
concorrência realizada, poiç a empreiteira vencedora, CR.
Almeida, embora tivesse apresentado o menor preço, equiva-
lente a época a US* 243 milhões, ultrapassou em multo os
US* 170 milhões estimados pela COPEI coaio custo para
etapa. A empreiteira recorreu à Justiça Federal a
do que não cabia revogação da concorrência, pois

, previa a fixação de valor-teto, sendo «sua argument:*';ao aco-
lhida pelo juiz, que determinou o direito da CR. Almeida
ao julgamento de sua proposta pela COPFX. 0 presidente da
COPEL, Francisco Gomide, após "denunciar a cartel ilação cio
•etor", visto que os valores apr^entado's p*?lo<» demais con-
correntes (Mendes Junior, Andrade Putierre?, P Coricap) si-
tuavam-se muito próximos aos da CR. Almeida, desabafou:
"Se começarmos a discutir na Justiça, ser» muis fácil, an-
te* de fazer a concorrência, perguntar ao*; «mpnstteiroü»
quanto eles querem que a gente pague" ICt. Jornal "0 Eatacio
de 8Uo Paulo", 11/04/88, p. 30: "Empreiteira danha acao
contra COPFl para nanter concorrência").

não
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mesmo mês - a partir daí conhecida como PRS (Plano de Recu-

peração do Setor de Fnergia Flétrica). Nela, os ministros desta-

cava* o objetivo de "adequar os respectivos planos de expan-sao

(das concessionárias) às- prioridades do J PND da Nova República",

e "promover a recuperação das finanças setoriais". Co-brindo o

período 1785/8?. o PRS estimava uma taxa média armai de cresci-

mento do mercado de energia elétrica de 8,5X, "coerente coifl os

objetivos sociais e econômicos expressos no I PNP" da Nova Repú-

blica. 0 PRS constituia reconhecimento explícito, pelo governo

federal, das dificuldades do setor, e se iniciava discorrendo so-

bre "A necessidade de um plano de recuperação setorial" <59)f

Em dezembro de Í985 (mês seguinte à aprovação do PRS),

o «ecretário-geral do Ministério de !1tna«5 e Energia recomendava:

"Quanto ao setor elétrico, deverSo »er seguidas as li-

nhas de ação fixadas no PRS. A fixação de tarifas remuneratórias

tf essencial. A tentativa de conter a inflação através do congela-

•ento de tarifas (e de preços, nos'casos de derivados de petrólet*

e' etanol) mostrou-se altamente negativa. N5o houve contenção da

inflação, porém o setor elétrico perdeu a vitalidade e entrou em

-forte crise financeira".

(59) Eletrobrás - Centrai* Flétríca* Brasileiras S/A - "Plano tíe
Recuperação do Setor dr Fnergia elétrica", nove»nibrc»/6?C, pp.
3/6. Inclui a £.H. nS



"O total respeito às prior idade* técnicas das obras de-

ve ser a diretriz dos dirigentes governamentais. A concomitância

d* obras, em suas várias etapas, deve ser seguida com tocío cuida-

do. Nada de dar ênfase a obras civis, retardando linhas de trans-

•i«sSo e sistemas de distribuição. Não d*?v*trao ser iniciadas

obras e depois criados, artificialmente, empreendimt-ntos que con-

sumir So energia do projeto inicial e de >>ua<s eventuais expansões.

Essa posição não é franca, não é séria e confiável. A própria li-

vre iniciativa, que geralmente quer que as autoridades e os exe-

cutivos empresariais sejam abertos e francos, deve ententí&r «»ue

os recursos são escassos e que a continuidade dos seus negócios

privados, numa .economia como a brasileira, vai depender da efi-

ciência gerencial do governo. Projetos sem viabilidade econômica

nXo passarão despercebidos. Num regime político aberto, as obras

feitas sem decisão técnica serão paralisada*? definitivamente.

Além das tarifas e do planejamento sério, o sector elétrico vai

ter de ser reestruturado, de forma a ter coma poder concedente,

órgãos públicos bem estruturados. Por outro lado, as concessioná-

rias deverão ser mais eficientes. Deverão s*>r reduzidos os custos

operacionais e eliminadas definitivamente as compra?» de equipa-

mentos em "pacotes", que são contra o interessa nacional".

"Bem um poder concedente bem estruturado, com ampla

competência técnica e autoridade para corrigir desvios geren-

ciais, o serviço pelo custo nSo funciona bem. Por outro lado, a

falta de controle? rígido, em rel?Açzío ao cu«>to da* obra*» f? forne-

cimentos, trouxe para o Pa/s uma situação muito inquic-tante.
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dor ele exige condições de que o mutuário tenha também uma saúde

econômica. 0 Banco Mundial agiu também pesadamente no sentido de

que o setor fosse recuperado e disso nasceu o PRS, o Plano de Re-

cuperação Setorial" <6l>.

Has nSo obstante a aprovação, em fin* de 1785. do PRS,

tivesse constituído o reconhecimento oficial pelo governo da cri-

se do setor elétrico o Plano foi afetado por recuos e sucessivas

revisões, face às vicissitudes enfrentadas desde então pela eco-

nomia brasileira, com as tentativas de estabilização economic.»:

"Este primeiro PRS infelizmente nSo p6\le ser levado a

termo, sobretudo a partir do primeiro Plano Cruzado. (...) De lal

sorte foi necessário elaborar um segundo PRS para que se pudesse

entSo trazer um plano à realidade da economia nacional. Ele nao

pôde ser cumprido principalmente no que diz respeito aos progra-
m

mas tarifários. Na elaboração desse segundo PRS, foi prreeituado

de forma muito enfática por exigência do Banco í1un«Jial, uma ne-

(éi) Cf. "Palestra proferida durante os trabalhos da 77% Reunião
' ordinária de Coordenação do CODI, realizada em Curitiba no

dia 25/03/88", por Guy Villela Paschoal, Secr«tdrío-Geral do
Ministério de Minas e Energia, mimeo, p. 3. Sobre,- o papel
financiador desempenhado pelo Banco Mundial, registre-se que
havia declinado bastante na fase áurea do cisterna financeiro
privado internacional. Entre 1967 e 1977, os recursos cor-
respondentes, a Empréstimos e Finanriamrnto© Externo*, prove-
nientes de entidades, of^jai*} (dentre a«s «mai«» o Banco Mun-
dial) caíram de 7,5JÍ para 3,'d'A dos recurso» do setor elétri-
co. Os provenientes de gf>-t..irf a dp **• py^y^dar. cresceram de i,i#
para iS,5JÍ no pen'odo. Cf. "Fontes e usos ôe returí»c#s>-ç»érie
retrospectiva 1967/77", El«trobrá^/OEPF, pp. 33/34.
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C***idatde de revisão inntrjftuc inn») d.e.ntro *}n P«*iápr̂ o ^etor (...)

E»«c segundo PRS, infelizmente, também nao roube dentro cí«t reali-

dade econômica nacional. De forma que hoje já *« torna necessária

uaa atualização. (...) ... esta no momento se estrutura junto ao

Banco Mundial, para que possamos assim estabelecer uma «netodolo-

gia para elaboração do terceiro PRS" <4S>.

Desde março de 1988 - quando os comentários acima foram

feitos - até o final de 1990* o que se observou foram sucessivas

frustrações na tentativa de implementação de uma recuperação se-

torial, "prevista, como vimos, para ocorrer no período 1983/89»

conforme o 12 PRS. As turbulência? e tentativas» frustradas de es-

tabilização econômica levadas a cabo em 1989 ("Plano Verão") e

199© ("Plano Collor") acabaram inclusive por impedir novamente a

recuperação tarifária. Cálculos realizados indicavam que, em de-

xembro de 1990 para manter o nível de tarifas observado em março

de 1990, época de implementação do Plano Collor, era necessário

um reajuste da ordem de 31,88

<é£> Cf. "Palestra proferida durante os trabalhos da 77t Reunião
Ordinária de Coordenação do CODJ ...", tit-, P. 4/5. A REVI-
SE- Revisão Institucional úo Setor Elétrico, com debates en-
volvendo dezenas de técnicos e executiva* dar» eniprt-í>as>, bus-
cando reformular as bases de funcionamento do setor, esten-
deu-se pelos ano? de 1987/88, A síntese dos trabalhos encon-
tra-se em "Relatório. Executivo das propostas da REVISE
fpreliminar)", Abríl/89.

<43> V«r revista Exame, PA/1P/1990, "0 soverno quer ver os resul-
tados", p. ??. 0 índice de reajuste foi calculado remi base
nos preços praticados s»t«í 12/12/90, pela MCM Consultor-** As-
sociados, empresa do ex-mínístró da Fazenda Kctíls&ri da Wó-
brefla.
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Ou seja, ret»etindo-se uma situaçSo já observada várias

vezes no passado, a contenção de tarifas acabou senc'o utilizada

como "arma antiinflacionária", impondo seu ânus sobre as finanças

das empresas estatais.

NSo obstante, a conclusão de ai guarás grandes obras -

das quais Itaipu é o caso «ais notório -, « o estabelecimento úè

linhas de transmissão e subt transmissão de energia, aliada à que-

da das taxas de crescimento do consumo de energia elétrica, dado

o fraco desempenho da economia brasileira, afastavam o risco de

escassez de energia elétrica antes previsto para o início dos

anos 90

C64) As previsSes sobre racionamento são bastante controversa*».
Em 07 de outubro de 1989, matéria publicada no jornal "0 Es-
tado de São Paulo" ("Energia dçv<? ser racionada em 91 no
País") após mencionar paralisações ou atrasos em obras do
setor, concluía: "Isso significa que o País sofrerá sério*
problemas de abastecimento em JL2SLL o que a Eletrobrás espe-
ra contornar com racionamento". No mesmo mês, na "Folha de

m \ SSo Paulo", U6/10/89 - caderno de Economia - "Tarifa pode
* precipitar o racionamento", p. C-l>, enquanto o presidente
de Furnas previa "que em JL22L2 haverá racionamento, se o go-
verno mantiver o propósito de reajustar a>s tarifas em 9Q% da
inflação do mê-s anterior", o president* da Eletrobráí> tfiiíia
"que o setor precisa investir US* 3 bilhftes por ano para
evitar o racionamento em 199^" Em outra matéria da ijie«,ma
página ("Falta de energia será quase inevitável em 1994") o
presidente de Furnas traçava quadros hipotéticos que "ft.O.c!.£ja

fto rarinnampnt-p . . . t>m 199̂ ,. t993 OU 1994" .
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• Apftndice - Breves notas sobre as usinas nucleares.

As uttnas mifigareg poderiam constituir um "capitulo à

parte" no histórico dos investimento? do setor. 0 uso da energia

nuclear, para fins pacíficos, entre os quais a geração de energia

elétrica, era una preocupação antiga. Já constava, por exemplo,

do Plano Trienal do governo Goulart, de 194?. Em 1967 o Relatório

Anual da Eletrobrás mencionava a criação de ua grupo de trabalho

com o objetivo de "estabelecer um mecanismo de cooperação entre o

setor de energia elétrica e a Comissão Nacional de Fnergia Nu-

clear (CNEN), aplicado ao planejamento de usinas nucleares de ca-

tegoria industrial". 0 relatório desse grupo de trabalho foi

aprovado pelo Presidente da Republica em outubro de 1967, defi-

nindo as áreas de atuação da Eletrobrás e da CNEN, r previa in-

clusive a assinatura, para 1968, de "um convênio que permitirá o

início dos estudos de planejamento e anteprojeto da primeira cen-

tral nuclear brasileira, com capacidade da ordem de 500 MU, a lo-

calizar-se na RegiSó'Centro-Sul", convênio efetivamente firmado

em abril de i960. Atribuía à CKEH, "entre outras, a responsabili-

dadeprla escolha da linha de reafnrg<r. ano ffi^i

naci^naTs"(?^ bem como "decisões e providências refe-

rentes ao suprimento de combustíveis nucleares", fc Eletrobrás ca-

beria "a localização da central, dentro da Região Centro-Sul; a

«anifestaçSo sobre os tipos de reatores que, nas linhas indicadas

pela CNEN, melhor se adaptem às condiço><* operativa-; do * interna

elétrico a que se interligará a central; sua construção; fc,
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finalmente, sua operação"

Curiosamente, o Relatório da Eletrobráí» de 1967, após

•«ncionar u "vasto potencial hidráulico, grande parte do qual

utilizável em condições extremamente favoráveis" existente no

Pais, e afirmar que "para o conjunto do Pai*», ainda não atingimos

sequer 10X da utilização dos nossos potenciais e (...) somente it

Região Centro-Sul alcançou 20X", previa não obstante, que? para o

decênio seguinte Cos anos 70), "a Região Centro-Sul no entanto,

terá necessidade (...) de contar com uma ponderável capacidade

adicional às fontes existentes, estimada em cerra de 2000 KM, e

rfg oriqpffi H'-t^lg^Tf a primeira etapa dessç pro«jraina

consiste na montagem de uma central d? 500 KW, prevista para ope-

ração inicial em Í97S/76" <©6>. Em 1969, era mantida a expectati-

va de construção da primeira usina nuclear, com cerra de 500 MW,

que "deverá funcionar a partir d* 1976" < 6 7 ).

Em 1970, certamente após prever o acréscimo de custo

envolvido na construção da usina nuclear, comparativamente ao de

uma usina hidrelétrica, e considerando que a opção nuclear aten-

deria a "outros interesses nacionais", a diretoria iia ̂ l^trobrá*

reivindicava aporte de recursos do Tesouro. No mesmo sentido, por

atender interesses miíltiplos, encontrava-se o reservatório de re-

(63) Eletrobrás, Relatório Anual 19/>7, p. Si.

(66) Idem, idem, p. 6.

<é7) Idem, Relatório Anual 1969, p. 7.
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gularizaçao da vazão do rio São Francisco, da usina de Sobradi-

nho. Cm seu Relatório Anual, argumentava: "contrariando, emíbora,

recente tendência de redução progressiva de verbas orçamentárias

destinadas a projetos setoriais, quantia ponderável de recur&os

internos deverá ser reservada, no futuro orçamento «ia União, para

sustentar obras como a usina nuclear de Angra * outras de regula-

rização, de grande porte, a serem iniciadas mo período 1971/74".

"Essa contribuição orçamentária assume, aliás, caráter imperioso,

— pois, de um lado, se trata da realização pioneira de implantar

a primeira usina nuclear do Brasil, fator essencial para a forma-

çSo de uma tecnologia nacional e que fcran«irgnrff> n ^imp]»?^ r^mpti

da ppprai^ ffltffr r j.ra. para pfcietar n Pai*«i ^a ^ra atôjiijrai de OU—

tro lado, as obras ditas de reqülarijarSo (fxĉ p̂nii fcrunht?^ a^ es-

frritas ngçpssiflatlpfi da produção rip rnpraia p passam a ter finali-

dades múltiplas, servindo a controle de ch*ias, irrigação, re-

creação, navegação interior. Devem ser patrocinadas, em parte,

por verbas nreamgnt̂ rî flif sem sobrecarregar esi demasia os inves-

timentos do Setor de Energia Elétrica, nem onerar as tarifas daí,

concessionárias das regimes beneficiadas" <*8> .

»

Os trabalhos preliminares de implantação da primeira

usina nuclear de Angra dos Reis (Angra I), -Foram efetivaiaent:*?

Cé8> Eletrobrá*, Relatório Anual 1970, itPin "Recursos e Inve&ti-
mentos". Orifos no?i?vos. Em meacfos dos anos- PO, Furnao acaba-
ria' compensada pelo custo do investimento nr» u-iinit-j nuclea-
res excedente ao de uma usina bídrelétric-a equivalente:, com
a assunção, pelsi União, de dívidas correspondentes da empre-
sa.



iniciados cm 1971, mas inúmeros problemas atrasaram permanente-

mente * conclusão do empreendimento. 0 inicio de operação - ori-

ginalmente previsto para 1975/76, como mencionado anteriormente -

só veio a ocorrer cm i?85 **'*. em 1975, não obstante o& eviden-

tes atrasos c dificuldades ocorridos na implantação «íe Aiiyra I»

foi projetada, à luz do Acordo de Cooperação Nktclear *7®* firmado

con a Alemanha nesse ano,

"a construção de oito unidade* nucl-eare*, com a potên-

cia de 1300 MU cada, do tipo PWR. As duas primeiras unidades de-

correntes do mencionado Acordo serão montadas em Angra dos Reis,

no mesmo local bnde se acha em construção a primeira unidade da

Central Nuclear Almirante álvaro Alberto, devendo sua instalação

«er realizada, também por Furnas, já a partir de 1974" <7i>

E se em 1970, como vimos, a diretoria da Eletrobrás re-

clamava, no Relatório Anual daquele ano, a necessidade de aporte

de recursos orçamentários para a construção de Angra I, por já

considerar que a mesma "transcendia o simples campo «ia energia

elétrica", a nova diretoria da Fletrobrá* "euriosanicrrite" afirm&-

E a* inúmeras interrupções em seu funcinn*ame;nt o apor» o iní-
cio de operação lhe valerem o apelido jocoso de "ur»ina vaga-
lume".

C7ê> Sobre o Acordo Brasil-Alemanha, ver: Pfrottif Carlos, A. "Lo-
tado nuclear no Kvarol", ed. Prasilirnse», fíao Paulo, Í9EM.
Para o autor 1975 é um marco na'história nuclear tio Brasil.

(71) Elstrobráv, Relatório Anual, Í97f., p. S8.



va, em 1975, que "... o setor de eletricidade «s um do<s principais

interessados no programa, já que irá adquirir, instalar e operar

at centrais nucleares, para afreorirr à futura *»vr?»n*;•»<•» Jn me>rt:?i*o.

Q participará também com o fnrnprjmpnto d,* pgpraia. importante

n<7 epr iq^igç jnipnfro rin urânio" »7E) _

Una avaliação dos problema? enfrentados, que procura

inclusive amenizar a atuação da Eletrobrás - até certo ponto

"passiva" - nas decisões tomadas, pode ser encontrada na seguinte-

apreciação:

"A açSo planejadora da Eletrobrás na décatía de 1970 en-

frentou porém graves dificuldades, em decorrência da chamada cri-

se energética, provocada com os choques do petróleo, e da drásti-

ca elevação do custo dos recursos financeiros. Simultaneamente,

algumas decisões foram transferidas para órgãos e instâncias ex-

ternas ao setor (...) Setores oficiais previram uma série crioe

de suprimento de energia elétrica por volta de 1990 na região Su-

(78) Ibid. A nova diretoria da Eletrobrás tinha como presidente
Antonio Carlos Magalhães, e César Cais de Oliveira Filho co-
mo Diretor de Coordenação, «substituindo respectívãmente Má-
rio Behring e Lucas Nogueira Garcez, ambos coro long:* tracíi-
çKo no setor elétrico. Das oito usina* nucleares previstas
no Acordo apenas duas - Angra II e Angra III - tiveram ini-
ciadas sua implantação, com diver^o-s adiamentos e paralisa-
ções. 0 Relatório Anual 19B7 da Fleirobrás previa para 199S
a entrada em operação de Angra II, não «« fazendo qualquer
previsão acerca dê Angra III. Como é evidente, o atendimento
da expansão do mercado nffo se baseou na enerjia urrada por
Uftinas do programa nuclear, ao contrário do afirnn»dci pela
diretoria da Eletrobrás no Relatório Anual 1975.
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em virtude do j*«>qf»ft3iii«?nt;fl ri«vs r g r u m p y l̂ idir«»1»>l-r< t-cB Io—

CAÍS» ft^^fH ncani^o «uihpyt jparing r be» COMO da ftf'P^^t ft •»r»viabi —

^<dad«y rta fcranswp«t<g3»o a Ittnost dintranrt ̂  para o aproveiiraiflento ÒO

potencial hidrelétrico da bacia amazônica, e ainda da própria yj£-

^ttfidadg rio ^rpyimpnfn rio rnn«;ti«r> de gneroia *»1gt-f».-a (...) A

extrapolação dessa tendência (de crescimento do consumo, JBSAF)

por prazos «ais longos, levou a previsão de enorae* requisitos de

potência instalaOa e à decisão de antecipar a energia nuclear co-

•o opção de geração termelétrica. Nessas circunstâncias, além da

construção de Itaipu, Tucurui. e diversas outras grande* centrais

hidrelétricas, o governo planejou um grande programa de constru-

çSo de reatores .nucleares, consubstanciado no Acordo Nuclear Bra-

sil -Alemanha, assinado em 87 de junho de 1975. E*«e acordo previu

a instalação de oito centrais nucleares até i?9*, com capacidade

de 10.400 MW, envolvendo uma quantia estimada em torno de 16 bi-

lhSee de dólares. Na verdade, a execução do programa implicaria

num custo superior a 30 bilhões de dólares. Embora o custo de

construção de Itaipu também tenha ultrapassado significaiivamerite

o inicialmente previsto, seu investimento por quilowatt instalado

é*bastante inferior ao das usinas nucleares.

Cumpre destacar que o ambicioso programa nuclear brasi-

leiro resultou, ̂  em parte, da adoção pelo governo de taxas de

crescimento do mercado bastante el*?vada<s, «embora estudo? de pla-

nejamento realizados pela îgtrf>h»>f»'!'v rfmjrt»flr«agg«»m a adoção de
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menores (73)

Para concluir, recorde-se que Anara I, iniciada em»

1972, só entrou em operação comercial era 1985 (a previsão inicial

era 1975/76). Quanto a Angra II (iniciada em 1977 e .ainda em

construção) e Angra III (cujas obras consistiram apenas na movi-

McntaçSo de terras) - as S primeira? urinas do Acordo Nuclear

Brasil - Alemanha -, em 1990 nSo <•»«» tinha previsão segura acerca

da eventual data de operação. Como pe vê, a& centrais nucleares»

nSc foram necessárias para "atender à futura expansão do merca-

do", como se afirmou em 1975.

(73) Cf, Centro da Hemória da eletricidade no tfrasil - "Panorama
do setor de energia elétrica no Brasil", Rio de Janeiro,
Í9BB, pp. 218/213. Obra publicada com colaboração «Ia Eletro-
brás.



E.8.2. O* Dispêndios com Investimentos

Analisando os valores investido* pelos concessionários

de energia elétrica entre 1967 e 1905. podemos identificar três

períodos:

m> o primeiro período, que vai de 19*7 até 1978, carac-

terizou-se pelo rrp*r1 meptp contínuo e a altas- taxas, dos inves-

timentos setoriais;

b> no segundo período, correspondente a 1979/1982,

ocorreu a gstahj1;f y^fão dos nívei* de investimento, em patamar

próximo ao observado no final do período anterior;

c> no terceiro peri'odo - o? anos de 1983 a 1985 -, hou-

ve ytfgda pronunciada nos níveis de investimento, face ao verifi-

cado no período imediatamente anterior.

Os valores e taxas de crescimento anual dos investimen-

tos podem ser observados no Ouadro XXV.
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BRASIL - SETOR ELÉTRICO - INVESTIMENTOS 1967/85
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1967
1968
1969
197*
1971
1972
1973
1974
1975

1976
1977
1978

1979
1989
1981
1982

1983
1984
1985

Investitentos

Concessionárias

922,3
1.178,?
1.299.3
1.599,3
1.646,1
l.?26,5
2.196,3
2.487,3
8.966,3

3.166/4
3.496,8
3.653,2

3.723,2
3.282,5
3.312,6
3.657,8

2.?66,6
2.698,4
3.937,4

- US9 mlhJVs

Itaim

. . .
—

— .

14,?
196,9

361,9
535,4
891,1

713,5
856,4

1.981,9
l.mi

621,8
597,5
537,1

de 1985(*)

Total

98!.3
1.178,9
1.299.3
1.599,3
1.646,1
1.926.5
2.196,3
2.598,2
3.162,3

3.557,4
3.948,8
4.454,3

4.436,7
4.138,9
4.393,6
4.665,9

3.588,4
3.295,9
3.574,5

Vnriacio A

Concessionárias

. . .
27.8X

1,8X
25.9X
9,7X

17, fX
14.«X
13,?X
19,3X

6,7%
7,6%
7, ex

1,9X
-11,PX

9,9X
19.4X

-18.9X
-12,IX
16.4X

p-'i! 1%)

Total

. . .
27.8X

1.8X
25.9X

?,7X
17,9X
14,OX
13,91
26,4X

11,5X
11,8X
13, ex

-9,4X
-6,7X

6.2X
6.8X

-23,IX
-19,7%
11,5X

FOHTE:

(O

íados bruto*, e i cruzeiros correntes, extraído* de Eletrobrá* "Setor de Fner&ia Elétrica
- Fontes e usos de recursos", retrospectivas 1917/77, 1973/P2 e 1976/85, e jníor*«cces di
retas do DEEC - Departaiento de Estudos í c i

Valores ea cruzeiros correntes f o r u corrigidos para 1985 pelo TflP-M médio, e converti-
do» ea dólares norteanericanos pela taxa de cânbio »é(tja anual/PACEN. (Cr*/ 6222,284/üSs
1.99).
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•) Crescimento (1967/78)

No período 1967/78, de intenso e contínuo crescim&nlo

dos investimentos setoriais» podemos delimitar dois subperiodos:

- 1967/75, cm que a taxa média anual de crescimento dos

investimentos foi de 16,7Xj os di-spêndtos evoluem de pouco mais

de US$ 900 milhões em 1967 para mais de US* 3.1 bilhõrs em 1975.

à neste subperíodo que as taxas de crescimento anuais dos inves-

timentos setoriais apresentam as mais altas variatõe-s; com a ex-

ceção de 1969 - quando o crescimento foi de apenas 1,8% -, no*

demais anos as taxas superam os 10X de crescinento, atingindo ou

mesmo superando os 25X em três ocasiões (1948, 1970 e 1973). Há

forte oscilação das taxas de crescimento, que sSo bastante eleva-

da».

Os investimentos estatais, especialmente do setor elé-

trico, tiveram papel decisivo na recuperação econômica observada

no início desse subperíodo <74> Qs a n Os de 1974/75, por sua

(74) "Nossa proposição é de que a reativação do crescimento teria
•ido induzida, desde 1967, pelos crescentes inve&tinientos do
setor produtivo estatal ( ..) Isto é, as inversSeo estatais,
em determinados setores, funcionaram como mecanismo de re-
versão, reativando lentamente o<» níveis ú*z pro>Ju»;ao do setor
de bens de capital e da conütruçíú» civjl pesada. (...) Coube
mo setor de energia elétrica ... o papel de liderar a reto-
mada das invtfrsucsi estatais". Cf. Coutinho, L.P. ft Reichs-
tul, H.P. "0 setor produtivo »s<sfcatal e o'iido", isi Carloa
E»tevam Martins <org.) 'Tsstadc e capitalismo no Prasil", ed,
Hucitec-Cebrap, Suo Paulo, 1977, págs. 73/74.
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vez, correspondem 90 início do governo Geisel e da implementação

do II PND. As obras de Itaipu estão se iniciando, mas em 1975 já

•ostrara importância refletida nas taxas de crescimento «Io inves-

timento total, comparativamente ao das concessionárias (26,4% com,

Itaipu, e 19,3X apenas para as concessionerias) .

- 1976/78 corresponde ao subperj'odo em que os investi-

mentos setoriais mantém taxas de crescimento elevadas (entre 6,7%

e 7,6% apenas para as concessionárias; e entre 11,5% e 13,0% se

incluída Itaipu), mas bastante abaixo das observadas no subperío-

do anterior, e com menor divergência entre as taxas anuais. A ta-

xa média de cr.escimento anual foi d*s 7,2% para as concessioná-

rias, e 12,1% ao se incluir Itaipu. Os investimentos de Itaipu já

representam mais de 10% do investimento do conjunto das conces-

sionárias, em 1976, quando atingem US* 361 milhões; em 1978 essa

proporçSo sobe a mais de 20% <US$ 801 milhões investidos em Itai-

pu, face ao* US* 3,7 bilhSes investidos pelas concessionárias). A

sustentação de taxas de crescimento do investimento significati-

vas, no período 1976/78, levou ao aumento da participação saio-

rial na Formação Bruta de Capital Fixo do Paí<s (passando de 9,0%

tu 1976 para 10,£!% em 1978 - o maior nível atingido, como ser vê

no Quadro XXVI).
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QUADRO XXVI

BRASIL - INVESTIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO. FORHACfcO BRUTA DE

CAPITAL FIXO (FBKF). E PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)

1970/85

(Co cruzeiros torrente* •>

AM

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1962
1183
1984
1989

FOMTC DOS

(a)
\ M I M I { •#•!#/ n
MTftlliBllilU

Setorial •*

3.725,2
5.047.5
6.691,4
8.B00.1

12.974
20.962
33.0P6
52.652
82.516

126.515
236.3
526,6

1.093,0
2.139.5
6.128,9

22.243,5

DADOS: (a) Eletrobrás,

<b)
n r r

36.598
51.420
70.467

104.254
162.778
244.840
366.303
532.138
805.384

1.392.588
2.835
5.630

- 10.89$
21.333
64.764

240.031

Cc>
PTB

194.315
238.394
346.581
511.834
745.136

1.049.518
1.633.963
2.492.978
3.617.246
5.961.236

12.40?
24.654
51.025

118.927
393.647

1.413.312

"Setor de energia elétrica - Fonte* <

Participado (X)

a
b

10,2
9,8
9,5
8,4
8.0
8.4
9.0
9.9

10.2
9.1
8.3
9.4

10,0
10.0
9.5
9.3

; usas úe

a
c

1.9
2,0
1.9
1.7
1,7

2Í0

?,3
pt\
1.9
2.1
?,1
1.8
1.6
1.6

recursos",

c

18.8
19,9
20.3
20.4
21,8
23,3
22.4
81,3
22,3
23.4

22,8
21,4
17,9
16,5
17,0

. retrós
pectiva» 1967/77, 1972/82 e 1976/85, e confulta» direta* ao Departafctnto de
Estudos Fconômicos; (b) e (c) Conjuntura EtonSnira, vol. 44, nS 6, ju-
nho/1990.

I.: (•) Valores 1970/79 ei «ÜSôes de cruzeiro* corrente», r 1909/85 t* bilhões de rruieiro»
corrente».

fM) Concessionária» sais Jtaipu Binacional.
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Esse crescimento dos investimentos, por sua ve*, ocoi—

reu apesar das tentativas de contenção adotadas pela política

econômica no período 197A/78

b) Estabilização <1979/82)

Ao contrário do período anterior, quando o& investimen-

tos setoriais passaram de US» 909 milhões em 1967 para quase US*

4,5 bilhões em 1978, multiplicando-se por 5, o período 1979/82 é

Marcado, a nível dos dispêndios, por relativa "estagnação", ou

estabilização, com um investimento*anual próximo do? US$ 4,4 bi-

Ih8es, com ligeiras oscilações em 1980 e 1982. Nesse período hou-

ve substanciais mudanças a nível da economia e política econômi-

ca: com a aceleração da inflação - a despeito do forte aperto

promovido no início do governo Figueiredo, com medidas na área

monetária-creditícia e de cortes d<? gasto público -, o ministro

Simonsen deixou seu posto em age*to de 1979 sendo substituído pe-

lo, ministro Delfim Netto, que promoveu uma frustra-Ja tentativa de

retomada do crescimento, com recuperação das finanças públicas e

tarifas das estatais. A continuidade da aceleração inf1acionária

eu 1980,e especialmente as dificuldades do balanço de pagamentos»

(75) Ver: COUTINHO, L.G. e BFUU7Z0, L..G. de M. "Politic» econô-
mica, inflexSe» e crise: 1974-1981", la "Desenvolvimento
capitalista no Brasil - Ensaios «sobri? a »:ritf*?", «d. Brasi-
liense, São Paulo, 1992?, pp. 161/165.
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(efeito do segundo choque do petróleo e 4» «ubida das taxa* «Je

juros internacionais, continuando a impor reveses «obre a& contas

externas), Motivaram pressões dos credores e dificuldade* de fi-

nanciamento externo que levaram à decisão, em fins de 1960, cio

ajustamento recessivo explicitado em 1981 <76». ^ recessão fcev*

impacto negativo sobre o mercado de energia elétrica, adicionando

mais um elemento de crise às dificuldades ji <i«?corrente*» da perda

de recursos próprios - provocada pela deterioração tari-fária em

curso desde a segunda metade dos anos 70 e não revertida pela po-

lítica praticada em 1989/81 - e pelo agravamento das condições de

endividamento externo. A sobra de energia elétrica acabou levando

à busca de novos mercados - inclusive eletroterraia, substitui rido

derivados de petróleo - através de tarifas ditas subsidiadas.

No período .1979/8P, cresceu a importância de Itaipu nos

investimentos setoriaisj após ligeiro declínio em 1979, sua par-

ticipação eleva-se a mais de 25X» nos anos seguintes, relativa-

mente ao investimento das concessionárias, chegando a representar

1/3 deste, em 1981, quando atingiu seu "pico".

C) Declínio (1963/63)

Ho período 1983/85 evídencia-se a desart iculaczío finan-

(76) Ibid, p. 165 e scfl».
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ceira do setor elétrico, com aumento da inadimplência de conces-

sionárias nas suas obrigações de recolhimentos à área federal

(RGR e R66) ou pagamentos a outras concessionárias lenergia de

suprimento), bem como no tocante aos encargos financeiros e amor-

tizações de dívidas, passando o Banco do Brasil a honrar o» débi-

tos com aval do Tesouro. As dificuldades levaram a cortes e re-

programações de obras, cancelamento ou adiamento de encomendas de

equipamentos, etc, inclusive face à evidente sobra de energia

elétrica então verifico »a. 0 investimento dos concessionários

"despenca" dos USf 3.7 bilhões observados em 198? para US5 3.0

bilhões em 1985, após um "mergulho" para US* 2,6 bilhões em 1984.

A queda dos investimentos de Itaipu - que em 1985 estavam reduzi-

dos à metade do que foram *sm 1988 - tornou ainda maior a queda do

investimento setorial global (dos US* 4,7 bilhões de 198? para

US* 3,6 bilhões em 1985, recuo de 23%). Em 1985, o investimento

dms concessionárias equiparava-se ao observado em 1975; incluída

Itaipu, os níveis de investimento de 1985 eram semelhantes aos

verificados em 1976.
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CAPÍTULO 3 - CENTRALIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS E O

ENDIVIDAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS

,3.1. Introdução

3.8. Do Fundo de Reversão a RGR - Reserva Global de Reversão: a

centralização de recursos pela Eletrobrás

3.2.1. A concepção original da Reversão

3.2.S. A regulamentação dos serviço? o> energia elétrica e a
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3.1. Introdução

Antes de passar a análise dos recursos centralizados e

transferidos dentro do setor elétrico brasileiro, através especi-

ficaKente da Reserva Global de Reversão (RPR} e Reserva Global

de Garantia <RGG>, é oportuno proceder a uma breve rememorarão

sobre o relacionamento entre as empresas estatais federais e es-

taduais, e sua disputa por recursos financeiras.

Judith Tendler ***, mencionando o exemplo da busca cie

un financiamento junto & AID, pelo estado 4a Guanabara, para

Aquisição de turbinas a gás a serem utilizadas^ numa termelétrica,

observou que, não obstante aquela agência financeira internacio-

nal tenha afinal optado por financiar a linha de transmissão de

u m empresa federal. Furnas - por considerar como alternativa

•ais recomendável tecnicamente, suprir o estado com a energia hi-

drelétrica dessa empresa federal - o projeto da termelétrica es-

tadual acabou por ser levado adiante e efetivai—se. Porém, a per-

da do apoio financeiro da AID, devido à preferência de^sa agência

p«lo projeto federal, diz Tendler, deixou "furioso" o então eo-

-vernador da Guanabara, Carlos Lacerda.

ii> Tendler, J. - OP. cit.
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Devido a ocorrências como essa*

"power projects thus came to be considered by their

promoters as mutually exclusive in terms of financial support •

from federal or state governments, even when there was no eviden-

ce that one project would actually cancel the possibilities of ,

another. Proponents of a power project would often oppose any

other proposed plant on the assumption that government support of

the two projects was an impossibilita". (...) "The result of this

real or imagined exclusiveness of public financing of power pro-

jects w'as that state power companies often engaged in a somewhat

novel form of competition. Each carried on a perpetual campaign

for its project, a good part of which included debunking all

other state companies' past and intended feats'" *̂ >

A tradicional escasse? de recursos de finaneiemento já

opunha, desde então, os interesses das empresas estatais. Os di-

versos conflitos levaram a autora a concluir:

- #

' "In short, one finds no camaraderie among state power

interests, based on the common cause of state capitalism or dis-

like of the foreign utility. (...) Because th«? state companies

depended on a ..common, limited supply of financing, there wa&

actually more basis for conflict of interest among them than

between them and a foreign utility in distribution. (...) What is

(2) Ibid, púg. 143 e 145.
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of more interest in the rivalry that existed even when companies

«ere far apart. Geographical separation of hydro plants, in other

words, mi.,i5!ÍHed one kind of rivalry between "state companies -

that having to do with physical proxiaity - but left still

another - that concerning with the struggle for financing" *"} .

Convém recordar que, no período estudado por Tendler -

até o início dos anos £0 -' multiplicavam-se os empreendimentos

estatais em geração, enquanto as empresa* estrangeiram "retira-

vam-se" progressivamente para concentrar suas atividades na dis-

tribuição. Por não participarem diretamente dessa disputa por re-

cursos financeiros, não se defrontavam, sob este aspecto, coin os

interesses estatais m .

Essa rivalidade "congênita" entre empresa* estatais fe-

derais e estaduais sobreviveu, e acabou por s*? manifestar poste-

riormente, no conflito decorrente da atribuição, à Fletrcbrás, do

papel de "banco setorial" - sendo ela mesma, simultaneamente, a

"holding" das empresas federais -, e face a proposta de "especia-

lização de funçSes", dentro do setor elétrico, segundo a qual ca-

beria às empresas federais a geração, drvendo as empre&a* esta-

duais restringir-se à distribuição da energia elétrica.

(3) Zbid, pág. 145 e 146.

<4) forem, as pressetes das empresar. estrangei rns por aumento ta-
rifários geraram conflitos de fortes repercussões pol/ticsi&.
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A centralização na Eletrobrás, d «id* 197?., dos recur-

sot da RGR (Reserva Global de Reversão), que até então consti-

tuíam o Fur»Ho de Reversão à disposição de cada empresa - soman-

do-se a outros recursos setoriais por ela iú controlados» (como a

parcela da UniSo no IUEE, e o Empréstimo Compulsório) -, e, mais

tarde, a busca de remuneração para os empreendimentos federais

através da transferência de recursos das demais empresas "via"

R66 (Reserva Global de Garantia), são desdobramentos que consti-

tuem pontos importantes nessa atmosfera de conflito. 4 com esse

"pano de fundo" que deve ser entendida esta análise das transfe-

rencias de recursos.
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«final" *7 > . A reversão para o Fstado const i tuía a "social

pretendida.

Mai* à frente, falando do anteprojeto que acabou por

dar origem ao Código de 4gua? decretado em 1934 por Getdlio Var-

gas, dizia VaiiadSCo:

"Sem querer, como organizador do projeto,
chegar imediatamente à completa socialização
da. indústria hidrelétrica, estabeleci o sis-
tema da concessSo como caminho para a soda-
lizaçSo aconselhado por Nitti na sua obra -
f_a cpntnti<ntn tf&ila •fnrjri»r isto tà', COOCessSo
pelo prazo máximo de 30 <trinta) anos, com
rw&rsSo para o concpíifntt» CC/niito, Estado OU
município) «** in*l&nisra/r$nT g podendo em cei—
tos casos a Uniio, Estado ou município explo-
rá-la diretamente ou em cooperaeSo com as em-
presas" fS'.

Ao discorrer- «obre a parte de seu anteprojeto referente

à regulamentação, pelo Estado, da indústria Hidrelétrica, Valia-

dffo novamente reiterava a idéia da "conce**£ío como caminho para a

socialização", objetivando a participação do E*tado na industria

hidrelétrica. Em sua argumentacSCo, citava as palavras» proferida»

(7) Idem, p. 7. Sobre a evolução c'o setor elétrico até 5930 e aí»
tentativas de regulamentação ne**? período, ver Lima, J.L.
"^ft^do e energia, nn Brasil - n

série Ensaios Econômicos, vol.36; São Paulo, 1984.

<8> ValladSo, A. OP. cit., P. B.

IPE/USP,
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em 1930, em Berlim» pelo embaixador norb«americano na Alemanha,

na Segunda Conferência Mundial de Energia, acerca da crescente

"... opiniSo, nos EUA. de que o Governo deve concorrer com a ex-

ploração privada". He acordo COM O representante do governo nor-

teanericano:

**... tão tortm é este desejo, que já foi

aventada a idéia de que todas -as fontes hi-

dráulicas de energia fossem propriedade do

I ' Estado e operadas por ele. Este" clamor públi-

co aponta com entusfasmo os preços de certas

usinas de propriedade municipal em regiões

próximas, como prova da inquid/ade dos preços

tias explorações privadas" f**.
m

VailadSo citava ademais o exemplo de que "Na Áustria,

na Alemanha e na Suica, ao lado da exploração pelas empresas, há

a exploração pelo próprio Estado e a cooperação de«ãte com a* em-

presas". Apoiando-se em trabalho do Professor Anhaia Kellc», tía

Escola Politécnica de São Paulo, falava «sobre a situarão na In-

glaterra, Canadá, e fornecia dados sobre a Alemanha que indicavam

«star cm mSos do governo, neste pai?, "80% da produção da eletri-

Cidade c 50% da distribuição". Com relação à Inglaterra, embora

ressalvando "que o "EiertririfcM SUPPIM Aitt" de 1924 estabelece no

Vais, por intermédio da "Central Flectrícit» Board", um sistema

•Ate fie» entre a completa socialização e a *tmple* regulamentação

Úm indústria privada de utilidade pública", Vailadão dti.tac.fava o

sentido dessa socialização:

tf} Ibid., P. SO.



"Interessante ainda que na Inglaterra sSo
justamente as cidades mais conservadoras fl/e
mais tem desenvolvido a municipalizaçao dos
serviços de utilidade publica (seja dito.

j o sócia t i^Étp ffj*cif?njÊ I sito todOS •

partidários da municipalixaçSò porquanto uJút

M fjflgfrfprj» como nocia 1imma ( mms coara good '

business" m* (gr if os nosso*}„

Apoiando-se novamente no economista italiano Nitli, 6i.it.

Valladao mais adiante:

"Recomendando a prqduçSo de energia elétrica
pelo Estado, considerava Nitti que isto se
podia obter, dentro de algum tempo, <?.=•>» on* a

Para tal, bastava que se seguisse prática di-
versa da consagrada até ali sabre a conces-
sSo, e que consistia em aumentar os créditos
do Estado e fazer concessões longas.

. Limitassem-se esses créditos a uma pequena
importância, só para atestar o /<f̂  i^p^rü. e

\ te abreviassem as concessões nunca a mais de
£0, £5 ou 39 anos.
Terminada a ormrn da franctrmsl^p. gjxgg^f/a para

p doarfnin do F*tstdn J* carmtrucSfa feita" *H*,

Ou *cja, haveria a te\tttr«"n. por t«r *o Estado *e torna

do credor de valore* apropriado* pelo* conce*Monário*, corrtrs

pondentes a amortização do capital por ele* empregador, no servi

ço.

(ie> I b i d , , p. S i .

(11) I b i d . , P . 83.
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Essa recomendação d* Nttti foi adotada por Valladao,

que afirmava:

"Estabeleci assim, no projeta» a concessão

pelo prazo máximo de 30 (trintm* anos, com a '

amortização completa do capitai nesse

. todas as obras de captmcffo, de regu-

larização e de derivação, principais e aces-

sórias, os canais adutores da água, o conduto

forcado e canais de descarga * de fuga, bem

como a maquinaria para a produçSo de energia,

transformadores e linhas de transmissão.

Fica o êxito do processo na dependência da

legislação fiscal, de que esta na"o pese sobre

as empresas, sobrecarregando as custos de

produção, de que o Estado obedeça àquele con-

selho de Nitti, não considerando no caso os

seus interesses financeiros atuais, mas os

interesses futuros da coletividade" (*8).

(grifos nossosí.

m atravé» da concessSo ficaria aberto o caminho pa-

rada futura rcversSo, para o Estado, da propriedade do« b«rn* e

instalações do concessionário vinculado» ao serviço de energia

elétrica. Os investimento* f*ito pelos concessionários seriam

amortizados durante o período de duração da concessão.

(18) Ibid., P. ?4.



192

O Código de Água* de 1934 estipulou então que "as con-

cessões para a produção, transmissão e distribuição de energia

elétrica, para quaisquer fin», serão «fadas p<slo praío normal de

39 anos", embora prevendo que, 'Vxcepcionalm^nte, *e as obras e

,in*talavocs pelo «eu vulto, nSo comportarem amortização tio capi-

tal no prazo previsto . .., roa o fornecimento de energia por pre-

ço razoável ao consumidor, a juí^o do Governo, ouvidos os órgãos

técnicos e administrativos competentes, a concessão poderá ser

.outorgada por prazo superior, não excedendo porém, «em hipótese

alguma, de 50 anos" **3*. "Findo o pra?o das concessões reverte*

para a .União, para os Estados ou para os Municípios, conforme o

domínio a que estiver sujeito o curso d»água, todas as obras de
*

captação, de regularização e de derivação, principais e acessó-

rias, bem como a maquinaria para a produção *? transformação de

energia e linhas de transmissão e distribuição", sendo que "nos

<13) fif*d*an 4# ^o^i^«. cit., art. $57 e parágrafo único, á inte-
•. ressante notar a preocupação com a ampliação c>o prasto de
• amortização, para não sobrecarregar o cunt o do serviço «,

consequentemente, as tarifas ao consumidor. Note-se, a res-
peito, que hoje em dia os prazos de depr«?':ia<;ao do* ativos
•So de 33 anos, 25 anos e ?0 anos, para bens ligacios à: tiera-
ção de origem hidráulica; distribuição «ç instalações gerais;
e usinas térmicas, respectivamente. 0 impacto pobre o custo
do serviço e tarifa de suprimento, da depreciação >i* uma usi-
na de grande"portP em 33 ano?, r, srm dúvida, signífititt ivo.
De resto, entretanto, a generalização desse'» prados para
qualquer tipo de b?m leva a diítorções cc*mo a dfrfreciiiCiío ce
um idêntico veículo nm 33 anos •?<? ligado h usina geradora, ou
em 25 anos &e estiver na distribuidora; em qualquer ca»o,
prazos eKcessivamente longos.
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contratos serSo estipulada* ais condições de r«v»er»à*o. IT na, QV, se<t

^" (grifo nosfo). Fstipulava-se ainda que "no raso de

<-r»n indenização, será esta efetuada pelo custo Histórico

•enos a depreciação, e ca* dedução da amortização já efetuada,
i

guando houver" **f*. De fato. COM O» concessionários realizando

investimentos de maneira continuada para atender à expansão dos

serviços, a qualquer momento existiria parte do capital aplicado

ainda n3o amortizada.

A regulamentação 6o assunto, entretanto, só viria a

ocorrer * mais de 80 anos após a decretação do Código de águas tie

Í934, com o Decreto n9 41.0i?, de ?6 de fevereiro de 5957, que

regulamentou efetivamente as condições para prestação dos servi-

ços de energia elétrica no País

(14) Código de Águas, arts. 565 e 166 e único. No artigo 167
•• previa-se ainda que "Em qualquer tpuipo nu em evocas que fi-

carem determinadas em contrato, poderá a União pp''3,fflPar a
conces&So, quando interesse* público* relevante*» o exigirem,
mediante indenização prévia", «sendo esta "fixada sobre a ba-
se do capital que efetivamente se gastou (sir), me not, a de-
preciação e com deduçKo da amortização, quando houver".

(15> Sobre as modificações institucionais entrr Í93G e 1.945, no
setor elétrico, e nos governos Dutra r TT Vargas, ver i *»*«-
JJL— OP. cit./ cap«s. 2 e 3.
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3.S.S. A Regulamentação dos Serviços de Energia Elétrica e a

• Criação do Fundo de Reversão

Co» o Decreto n9 4i.©19/57 criou-se afinal o mecanis.io

que poderia permitir, on?ndn ^ RP *nlir?Hnf a reversão para o Es-

tado da propriedade do concessionário e« funçSo do serviço* se*

necessidade de significativo desembolso, ou Mesmo sem qualquer

desembolso, ao término da concessão <16>. E*se mecanismo consubs-

tanciava-se na Reserva de Reversão, e no Fundo de Reversão. Na

verdade/ já em Í950 a classificação de con tan para empresas de

energia elétric.a (i7> previa entre as contas de apuração do re-

sultado a quota anual de reversão, como dedução da r-enda bruta de

exploração. Em conta específica, seria registrada "a quota esta-

belecida frjn ç̂ rta g><?rci'rio. a fim de permitir a constituição de

reserva para a reversão dos Bens e Instalações ao poder ccmccrtien-

te". A "Reserva para Reversão" incluía—»e em conta do passivo

inexigível, referente-ao capital e às reservasj nela «verisnn re-

gistradas as "quotas de reservas, previamente e«itima-ias em função

do valor escriturado da propriedade física das *mwr*?>i\t> e retira-

(16) A ressalva "se aplicado" refere-çr a procedimentos
para aquisição, pelo F*tarfo, em 1964 e 1970, respectivamen-
te, das empresas concessionárias do grupo AHFORP/BEPCO
(Electric Bond ft Share) e do grupo Light (ex-Brazilian
Traction e depois da Brascan Ltd.) quando não se adotaram,
segundo as críticas da época, or« mpcani?mor> apl ícávfis» para
dedução do valor^ind^niaável, proc^d^ndo-se a negociações
para compra das ações.

(17> Estabelecida pelo Decreto nS SQ.!54r5, de íM/ee/l?'50.
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das da renda de operação". Por outro lado* os recurso* constituí-

dos tinham COMO contrapartida nas contas do Ativo (no Disponível

Vinculado), o "Fundo de Reversão", onde era» registrados "os fun-

do* destinados à reversão da propriedade e instalações dst e»ifre-

sa« existentes es funçSo dos serviços de utilidade pública, para

os fins da indenização respectiva".

A finalidade da Reserva de Reversão criada era "...

prover recursos para indenirar o concessionário pela reversão dos

bens e instalações do serviço, ao fim da conee**sSo", para o Esta-

do <i8) Esses recursos seria* obtidos ao se computar, no "custo

do serviço" do concessionário - base para a fixação de suas tari-

fas -» uma quota anual correspondente a at d? 3% (três por cento)

do valor dos bens sujeitos à reversão.

A porcentagem poderia variar de um concessionário para

outro, em função do pra«o da concessão, devendo ser fixada pela

Divisão de 4guas (então o órgão fisrali?ador, ligado ao Departa»

«ento Nacional da Produção Mineral, do Miriisfciério da Agricultu-

ra). Até que isso ocorresse, deveria vigorar, a partir de 1?57, a

taxa ou quota de 3% (três por cento)

A taxa-de reversão incidia sobre "todos os bens e

talaçSes que, direta ou indiretamente concorram, exclusiva e per-

a*n«ntemente, par» a produção, transmissão, transformação ou dit>-

(10) Decreto n9 4Í.019, de P6/«?/19r.7, artigo 33.

ÍÍ9) Idem, art. 170 e parágrafo.
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tribuicSo de energia elétrica". A quota anual d* reversão era de-

duzida da renda da exploração e os recursos arrecadados - perten-

centes ao Estado ~ depositados em conta vinculada no Banco do

Brasil ou BNHE.

0 Fundo de ReversSo assim constituído poderia ser movi7

mentado para "sua finalidade...** (vale dicer, para a rever-

sKo) . . . **OU ra QbyaR p ip«^ftjapnps r|p«;< •jna.ftai à p y n a n f , ^ eírt*^ «yg-r —

g i ros a rarcn da gwprpf.a. -ou na aw^rt i ŷ rSfw dr> PBtir>?'-.Hmn hoin^pn

p»ra o ipsmn -T-tp*- sempre mediante prévia aprovação da Fis-

calização" Í S 0 >.

Desta maneira, criou-se com a Reserva e o Fundo dfe Re-

versSo não só os recursos para o Estado proceder à futura rever-

sSo da propriedade - pois a ele pertenciam o* valores arrecadados

pelo concessionário a titulo-de Reserva de Reversão -, mau tAiutém

Um ?nnrin de •?•< nanr í afftfnt; o para o<̂  •irmpf;tÍBpnto< cio CCincet>í>Íoná—

rio, ou para liquidação de empréstimos que e*te houvesse tomado

anteriormente para financiar sua* atividades. As condiçSes para

utilização do Fundo de ReversXo eram vantajosas - juros de 6% ao

ano sobre as importâncias utilizada*, qur deviam também ser cre-

ditados à Reserva para Reversão e anualmente depositado* no pró-

prio Fundo; assim, os juros "pagos" podiam ser reutilizados, como

fonte de financiamento d« investimentos.

(SO) Idem, Parágrafo i@ do artigo 33.
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O aecanisao de financiamento criado - que •simultanea-

mente geraria recursos para a reversão da propriedade ao Estado

-, segundo relato de ua técnico do setor teria sido inspirado pe-

lo próprio grupo concessionário Light. A fáxacSo de tarifas con

b»*c no custo histórico, sea correçSo, nua período e* que a in- ;

flaçSo nSo era desprezível, tornava insuficientes os recursos pa-

ra investimentos dos concessionários. Assim, o aspecto «ais im-,

portante era o funttn fjnanri>jrn criado, ficando a finalidade cia

reversão da propriedade ao Estado coao a "embalagem atraente" -

para a opinião pública - de uaa fontp de financiamento aos con-

cessionários gerada pela via tarifária. Observe-se que o Fundo de

Reversão surgiu após a rejeição do Projeto n2 1898, do GTENE

(Grupo de Traba'ho de Energia, do governo Kubitscheck)» que pre-

tendia mudar o critério do "custo histórico" dos invest i men tos,

realizados e elevar de iCX para 12X a taxa d* remunerarão, é sin-

tomático que documentos de análise da REVISE, sobre o "mocSelo

econômico" do setor, ao mesmo tempo mencionam que o Fundo de Re~

versSo "destinava-se a satisfazer a sua (do concessionário) intíe-

nizacSo", e indicam também que "ao criá-lo n

<«Hr-> era^Pir a>«; p«pri>«a«; mm rpc^iryn*^ primor

. Um en-diretor «ia Dtvt**ão d<ç Controle

Eeonômico-Financeiro do DNAEE - e técnico cfr destuque no setor,

questionado acerca das razoes para nSo se extinguir a RGR, dado

qu» o setor já está "estati7ado" de fato, forneceu uma resposta

signif icat iva: "A Reserva d* Reversão é uma fronyjigtra do setor,

um af|i<-iqnf*^ k *>f>in',m«?rnr:̂ O-l̂ ff?l -1« 1® a 13* a o anc>' ^ e v e f»fer

aantida no nível de 3% a 4% «o ano, garantindo como sempre feat/
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I
I
I
I
I recursos adicionais. Para isso, dev*-*e buscar tarifas realis-

I tas". Tudo confirma que a r«*vp-r«tgnr afinal, não era o objetivo

alaejado. «as sis obter recursos financeiros adicionai*. Nesse

^ sentido, a seguinte afirmação de Mário Behrinft. ex-presidente da

) Elctrobrás. é definitiva: "Enquanto houv*> interçss»; em proaover o

cr'esciaento equilibrado do setor a taxas elevadas, a remuneração

) real. a nível setorial, foi mantida artri^íriai^ont-g *.ria!a do má-

' KÍMO legal, pela criação de encargos adicionais* rono a quota de

. reversão" CS11.

0 artigo 89 da Decreto 4Í.0Í9/57 estipulava que "^<

p Braa;o d^ conce^gão reverte para a União ou para o Estado

toda a propriedade do concessionário em função de seu serviço de

eletricidade". 0 artigo 91 estabelecia que. no caso da reversão

"...esta será'prévia e no Montante do inves-

tincnto, na base do custo histórico reconhe-

cido, deduzidos;

a> as importâncias fornecidas pelo Poder Pií-

blico, co«o contribuições ...

b> os saldos das Reservas para Depreciação e

Reversão e da Conta de Resultados a Com-

pensar" .

(8l> "Setor de energia elétrica - alternativa* ao modelo aluai",
JA Revista do Serviço Público; número especial: 0 Setor úe
Energia Elétrica no Brasil/ ano 43, vol. 114, FUNCEP, Brasí-
lia, DF, s/data.
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I A reversão «tp« inrfgntgarãn ocomjria caso o conceasio-

I nário tivesse amortizado integralmente, na vigência da concessão,

o Montante do investimento reconhecido, incluindo-se para tanto,

I no custo do serviço (t na tarifa, conseqüentemente) a quota cor-

• respondents a essa*finalidade

dp tr|cprrar-«tp q nraan ria ronf>«.«.5fir c no ca&O tífe

interesses públicos relevantes", podaria ocorrer a n̂

devendo a União nesse caso indenizar o concessionário pelos ín-

| vestimcntos existentes, dedu^indo^se, entre outros, o «saldo re-

gistrado na Reserva de Reversão à época da encampação <23)

I Esse financiamento "automático" para investimtritos do*>

concessionários - pois afinal era disso que se tratava o Fundo de

j Reversão instituído - subsistiu até Í97Í. A partir de i?7P, após

' IS anos de vigência, a Reserva de Reversão e o correspondente

Fundo foram transformados em Reserva Global de Reversão <R6R>,

| administrada pela Eletrobrás.

. • <ES> Decreto nfi 41.CÍ9, artigo 98.

h <23> Idem, artigo 93.



3.C.3. A Transformação do Fundo de Reversão ea R6R - Reserva Glo-

bal de Reversão, e a centralização dos recursos pela Ele-

trobrás

As alterações realizadas pela Lei nS 5.655, de

ee/«5/í97i, e Decreto n° 697PA, de 09/1^/1971. quanto à Reserva e

Fundo de Reversão que haviam sido instituídos pelo Pecreto nS

41.019/57, retiraram dos concessionários a partir de 1972 a fonte

de -financiamento com que até então haviam contado. A partir daí,

a quota'anual de reversão passou a ser recolhida em parcelas men-

1 «mi» (duodecimos), à conta Reserva Global de Reversão - RGR, em

favor da Eletrobrás - Centrais Elétricas Brasileiras S/A, nova

i gestora dos recursos de propriedade da União <S4>.

i

l

Permanecia COITO finalidade declarada da "nova" reserva

i instituída, "prover recursos para os >:asos de reversão <*. encampa-

•- çfo de serviços de energia elétrico", bem como era mantida a quo-
>
I ta anual de 3% (três por cento), incidente «sobre os ativos consi-
1 derados reversíveis (bens e instalações existentes em função do
i

serviço, deduzido o valor correspondente e adiantamentos, contri-

i .buiçSes e doaçSes recebidos para rralipar esseo investimen-

1 to») <25

(24) Lei nS 5.<455, artigo 49, parágrafo 28.

<SS> Lei nfi 5.655, artigo 49., parágrafo 18.



l Adicionalmente a essa finalidade, passava-se a permitir

a utilização de "até 5X (cinco por cento) da Reserva Global de

> Reversão, ouvido o Departamento Nacional de águas e Eneryia Elé-

trica", para a "desapropriação de áreas destinadas a construção

I d* reservatórios de regularização de curso4» d'água" <26) Abria-

> se, assim, a possibilidade de utili?ar os recursos para uma nova

' finalidade, que atendia especificamente interesses de obras des- '

j tinadas à gerac^q hidrelétrica * atividade principal das» contes-

> sionárias subsidiárias da prrfpria El«?*rrnfrrá«s (face à almejada

"especial iração dp funcrSes", que a elas atribuía a geração, res-

) tando às. concessionárias estaduais a distribuição de energia como

> tarefa . -incipal).

I Embora o papel principal desempenhado até então pelos

recursos do Fundo de Reversão - financiar investimentos - tenha

. sido preservado, a nova-legislação determinou que "a Elf-?lrf<br̂ «;

t Hpviagntará a conta de Reserva Global de Reversão para (...) em-

préstimus a concessionários de serviços públicos de energia elé-

\ trie», para expansão e melhoria de seus serviços" <27> Ademais,

' "•* opcraçSes de empréstimo a concessionários de strvíçoí, públi-

I cos de energia elétrica, realizadas com recursos da Reserva 01o-

í bal de Reversão, estarão sujeitas à? normas e procedimentos» de

análise e condições financeiras adotadas p ^ a ri»trnhrA*" ( 2 8 ).

I Ibid., parágrafo 48

> (E7) Ibid., parágrafo 3o.

<88) Decreto nS 69.7ZÍ/7Í, artigo

k
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* Com relação aos encargos sobre recursos útilirados até

| então pelas concessionárias estabeleceu-se <&?) que "os recurso*

do Fundo de Reversão investidos pelos concessionários de serviço*

pdblicos de energia elétrica na expansão tJe seus sistemas até 31

tf* dezembro de i?7i, vencerão juros de 1»X (dex por cento)" •

anuais (em vez dos 6X - seis por cento - ordinariamente estabe-

lecidos pelo Decreto nS 41.©59/57). Esses juro», tal como as quo- '

tms da RGR, deviam ser recolhidos à ordem ria Eletrobrá* (ante*,

era» creditados à Reserva e Fundo de Reversão, podendo ser reuti-

lizados também pelo concessionário).

A Eletrobrás, por sua vey, remuneraria á conta RGR com

juros anuais equivalentes a 3X (três por cento) sobre o-» recursos

utilizados para a concessão de empréstimos, ficando portanto com

o diferencial de 7X (sete por cento) nos empréstimos realizados.

Por outro lado, certamente a título cowerisatório, a
i
|*' lei nB 5.455/71 abria a perspectiva de

s. ao ampliar o limite da remuneração legal, dos

' (dez por cento) anuais - estipulados no Decreto nS 41.019/37

"t para "<fl% (d*»y onr ffnto) a 1?% (do?p on** cpntn) . a tirit^rlfi

rnnrPripnte" (30), ft]^m cfJSSO, O Impofttp sobre a Refitía

do* concessionários passava a ser cobrado, "a ffartir do exercício

<e?> Lei nS 5.655/71, artigo 40, parágrafo 4o.

(30> Idem, artigo lQ.



d* 1978, ano-base 1971» com vigência até o exercício «le 1975, in-

clusive ... pela aplicação da alíquota dp 6% (seis por cento) so-

bre o lucro tributável" <3i>, Fssa incidência, de alíquota redigi-

da foi prorrogada inúmeras vezes, posteriormente.

0 Decreto n9 69.7P1, de 9 de?pmbro d* J97i, "abrandou"

temporariamente as condiçSes recém-fixadas pela Lei nS 5.<S53, de

St de maio do mesmo ano, ao permitir que ''mediante solicita*.5o

das concessionárias", o DNA£E pudesse promover a adaptarão pro-

gressiva das tarifas autorizadas, ao percentual de 3% 'três por

cento) referente à quota da Reserva Global de Rever-sao, no pra^o

de até "dois exercícios, observado um percentual mínimo de um por

cento" a cada exercício *32).

A taxa de remuneração real do investimento (ativos.) no

setor de energia elétrica, que fora de 9,2X em 1971, em 1972

atingiu 10,7%i em Í973, reduziu-se a 10% (dez por cento), voltan-

do a subir a partir daí, e atingindo o seu "pico" em 1975, quando

registrou Í2,B%. Como r*e vê, a "perda" pelos concessionários» úo

• controle da RGR, em recursos financeiros equivalente a 3X (três

por cento) dos ativos reversíveis, foi de in/cío

(31) Idem, artigo 35.

(32) Decreto nô 69.721/71, artigo i£, Pfi, ir. O inciso I esta-
belecia o prazo mal? dilatado, de 5 fKnv^tJfftr t>em fixação
de percentual mínimo por exercício, para "as áreas pioneiras
d* Amaarônia legal, e para a área servida pela Cia. Hidroelé-
trica da Boa Esperança, até a incorporação d̂ -íta ao sistema
da Cia. Hidroelétrica do SSo Francisco".



cowensada pela elevação da taxa de remun*raçSo do investimento.

Ou seja. houve aumento dos recursos próprios do concessionário,

compensatório ainda que en parte, da perda do Fundo de Reversão.

Sobre o assunto, assim se manifest» um recente documen- ;

to1 de avaliação, coordenado por executivo d* destaque do setor e

que viveu de perto o processo: "A transferencia» a partir de ,

1*71, para a El et r obras í dos recursos do Fundo de Reversão, se

be* que tenha afetado momentaneamente a disponibilidade de caixa

dás concessionárias não chegou, a rigor, a afetar o setor como um

todo. I.sso porque, se por um lado a opção feita privava as con-

cessionárias de recursos para reinvest intento, por outro a& ali-

viava (sic!) de grandes responsabilidades, uma ve* que n EJLeiXü-

t através de suas subsidiárias, pa<s<sou a n»*pninfi»r om- uranrf»?

dos encargo? He» ô racSfn que antes eram SfcUS. (Exemplo:

ITAIPU)" <33).

Deve-se admitir, face ao aumento da taxa de remuneração

do setor, que houve, uma parcial (e temporária) compensação fi-

nanceira. No entanto, o argumento de que, para as concessionárias

estatais estaduais, a privação de recurso* do Fundo de Rever*Xo

(transformado na RGR) era compensado pelo "alívio" das responsa-

bilidades de geraçSo é, no mínimo, discutível. £*s*a "transferên-

(33) Cf. REVISE - 'RevisSío Institucional do Sttc.r Elétrico. Secre-
taria Executiva. Grupo de trabalho "Orgi«njruçiío> Subgrupo cie
trabalho "E" - Modelo Econômico do S«?tor. Relatório final,
janeiro/68. Coordenador/Relator: John Reginald Cotrim. Rio
de Janeiro, 1?Q8, mimeo.
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cift da responsabilidade" pelos investimentos e* geração não foi

absoluta, nem imediata. Varias concessionária* estaduais conti-

nuai- aw a investir na geraçSo e os investimentos em curso não fo-

ra*, nen poderiam ser, imediatamente suspenso». A medida adotada

no início dos anos 76 (extinção do Fundo de Reversão, sob contro-

le dos concessionários, e sua substituição pela RGR, centralí%«da

na Eletrobrás) requer, para sua exata compreensSo, uma análise da '

evolução posterior dos fatos.

Ficava a partir daí ao arbítrio da Eletrobrás» a decisão

sobre quais concessionárias seriam beneficiárias «Je «empréstimos

concedidos com os recursos da Reserva Global de Reversão de que

passava a ser gestora. 0 duplo papel da Eletrobrás - "holding"

controladora das concessionárias federai©, voltada* principalmen-

te para a geração, e ao mesmo tempo "financiadora" do setor elé-

trico, ou "banco do setor" - iria mostrar-se incompatível com as

necessidades das concessionárias estaduais (como veremos ao ana-

lisar os recolhimentos e destinação das aplicações da Reserva

Global de Reversão). Estavam concentrados, na Eletrobrás os re-

cursos que vieram a financiar o grande programa federal de inves-



timentos em geração executado na década de 70» que incluiu Itaipu

Binacional <34>, Sobradinho (da CHESF), as urinas nucleares tie

Ana»-* dos Reis (.fie Furnas), Tucurui (da Cletrcmorte)» e outras.

Con a medida, permitiu-se & Eletrrbrás maior controle de recursos

financeiros setoriais, possibilitando o avanço da participação'

•federal na geração de eletricidade, meta perseguida no âmbito da

sempre desejada "especializaçSo de funções", que pretendia atri-'

buir às concessionárias estatais estaduais o papel de simples

distribuidoras. A Eletrobrás podia assim forcar o "recuo" das

concessionárias estaduais para *& atividades de distribuição clfe

energia' elétrica, de modo semelhante ao que já havia acontecida

anteriormente, .na "acomodaçSo" entre as emprega* privadas cie ca-

pital estrangeiro e as estatais, de que fala -Judith Tendler < 3 5 >.

A afirmação de que os problemas financeiros», causados

pela centralização dos recursos da RGR na Sletrobras, foram "mo-

MtfntSneos", nlo se sustenta, ao se verificar a evolução poste-

rior dos fatos. Apesar da queda das tarifas, ocorrida na segunda

metade dos anos 70, foi dada continuidade li cobrança

C34> Note-se# a título de "curiosidade", que embora Itaipu Bina-
cional tenha recebido recurso* de emprést imos» da Reserva
Global de ReversSo em volume significativo, o fato d* ser um
empreendimento "binacional" e estar sujeito a legislação
própria o isenta de recolhimento de quotas da Reserva Global
de Reversão. Sobre os recurso?, recebida* por Itaipu ver c#
item "d", adiante : "Arrecadação e d*?«»tinação do«; recursos
da.RGR - 1972/05".

(35) Judith Tendler, op. cít., cap/tulo 4 - "Geographical separa-
tion: State and Foreign
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d» quota de RGR a mesma base de 3X, ant-ĝ  de apurada a taxa dt?

remuneração dos concessionários. Isso acabou por significar redu-

çlo da taxa de remuneração real» abaixo 4a lemalment? estimulada.

«ue fixava o piso mínimo de SMC (rfrz por cento) anuais. Nessa si~

tuaçSo, o recolhimento das quotas de reversSo a Eletrobrás era

feito com prejuízo da remuneração das concessionárias, afetando

especialmente as estatais estaduais que, cono veremos, n3o

recebiam esses recursos de volta sob a forma de financiamentos».

Os dados sobre recolhimentos das quotas 4* RGR e aplicações des-

ses recursos pela Eletrobrás no financiamento a concessionários

mostram' claramente o privilçgiamento à«s concessionárias federais

e Itaípu, empr.esas cm que a Fletrobrás tinha interesse. Se se

procura justificar este fato com o argumento de que cabia à área

federal os investimentos em geração, nSo se pode esquecer quer vá-

rias concessionárias estaduais (CESP, CEHTG, COPE»., CEEE) conti-

nuaram também a realizar investimentos em geração, em projetos

reconhecidos dentro do programa de investimentos setorial, e por-

tanto, também habilitados a receber financiamentos com tais re-

cursos. Além disso, as demais concessionárias estaduais necessi-

tavam de recur&os para investir na não menos importante atividade

d* distribuição. A entrega de energia ao consumidor final - fina-

.1 idade do serviço público de energia elétrica - depende obvia-

mente da geração (produção), transporte (transmissão) <s distri-

buição. A centralização dos recursos da RGR - captado?» junto •«

todo» os concessionários - para concessão de finan»:iam£f»tos «s

empresas sob controle da Eletrobrás, trouxe di fículcaules íio con~

cessionárias estaduais, ao levá-las a buscar outras fontes tia re-



eee

cursos» inclusive empréstimos no Exterior, para financiar seus

investimentos, tornando-as inclusive nais vulneráveis que as -fe-

derais às alterações cambiais e das condic5e% do «ercado finan-

ceiro internacional, a partir dos fins da década dos 70 <36>. ^s-

»iÉ, o desequilíbrio da equação econâaico-financeira do* ccm-

cessionários estatais estaduais teve um de «<ws determinantes na

centralização de recursos na área federal através da RGR, em ra-

x8o da política de concentração de financiamento às empresas fe-

derais praticada pela Eletrobras <37) (

0 declínio da taxa de remuneração setorial nos anos BC

culminou então,- a partir de 1983, com a redução ou mesmo a sus-

pensão de recolhimentos da Reserva Global de Reversão pelas con-

cessionárias estaduais, especialmente paulistas, por ra<s«fa de

"sobrevivência financeira" - impossibilidade1 d* fazer face aos

compromissos existentes e recolher as quotas de RGR fixadas. Era

1981 o Decreto-lei n9 184? havia aumentado de 3X para 4JÍ o per-

(36) 0 mesmo efeito tiveram as transferências de rfcmurie.rac.So cie
concessionárias estaduais para federais, através, d* Reserva
Global de Garantia ÍRGG). Ver o item correspondente.

(37) Os concessionários privados tiveram preservada a remuneração
legalmente estipulada dp 10% (de? por cento) sobre oç> inves-
timentos remuneráveis. A insuficiência de remuneração acumu-
lada por esses concessionários - representada pelt» saldo d<t
Conta de Resultado» a Compensar - rspreoerrtava, no início ce
1989, apenas 0,2JÍ do seu Investimento Remunerável, contra
13,9X no caso dos concessional-io«5 f«?d>?rai«» e *5üt«uíuais. Cf.
"Planilha de cálculo de» Custo do Serviço consolidado - Bra-
sil 1989", MME/DNAEE, S3 de fevereiro rf* 1989.
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™ cent uai aplicável par» a cobrança das quotas 4e RCR. Além da si-

tuaçSo dp fafcn - incapacidade de atender ao* compromissos cfnda a

escassez de recursos - outro elemento pode ser apontado na deci-

•So das empresas estaduais de "enfrentar" a área federal: o*, go-

vernadores eleitos diretamente, que tomaram po<se em 1983. tinham

a independência política com que seus antecessores nSo ton tavern

•ara se contrapor às <feter«inaç8es a que se haviam curvado os go-

vernadores indicados até então.

Assim, o não-recolhimento da RGR, apontado como uma tias

causas 'da desarticulação financeira do setor elétrico, foi na

verdade conseqüência das distorções acumuladas ao longo de vá-

| rios anos. As decisSes do governo federal, qu« penalizavam o se-

^ tor - contenção tarifária, apropriação pelo Tesouro Nacional da

cota-parte da União no ZUEE antes dirigida à Eietrobráâ, etc. -

) tiveram como contrapartida medidas do Poder Conceo'ente e da Ele-

' trobrás, visando transferir às concessionárias <e«»taduai'» parte do

t- ônus das'concessionárias federais. Se de fato existisse uma in-

í dependência do Poder Concedente em relação ao«« interessei de em-

presas concessionárias federais, possivelmente tais medidas» não

( teriam sido adotadas.
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3.8.4. Arrecadação e Destino dos Recursos da RGR - 1972/82

Ao analisar o fluxo <\*t recursos da RGR consideramos «Io

lado dos ingressos, apenas os r^rn<>h?''tpn* wf efetuados pelas, em-

presas concessionárias à conta RGR, relativos às "sualas—íi£—_££-

XtXsJtat" ~ que, como vimos anteriormente, encontram provisão no

Custo de Serviço e assim representam recursos novos para o setor

elétrico <36>. Be outro lado, ao tratar das aaHraeS^ de recur-

sos da RGR, nossa análise está centrada nos finam-iamgnfco^ conce-

didos pela Eletrobrás às empresas concessionárias (existem aintía

as "indenizações legais d* encampação" e aplicações não-seto-

riais, inclusive variações de caixa). Podemos assim, aquilatar o

verdadeiro papel da Eletrobrás enquanto "banco setorial" ou "in-

termediário financeiro" na aplicação dos recursos das RGR,

Analisando os recolhimentos de "quotas de reversão" pe-

la* empresas concessionalias, e financiamentos a elas concedidos

pela Eletrobrás com recursos da RGR - fica absolutamente evidente

(38) As quotas de RGR, incluídas no Custo do Serviço e portanto
no cálculo tarifário, representam um "encargo do consumidor"
de energia elétrica. Já outros recolhimentos à conta RGR,
referentes a amortizações e juror de financiamentos obtidos
{interiormente <a partir d* recursos da RGR ou <ío tíxfcinfco «Je
Reversão) não sao computado? no Custo do Serviço, e entram
as empresas, nSo constituindo novos r*?»:urso«» psxra o üefcor.
Portanto, ao restringir a náli*? apenas aos recurr>«>& novcis» -
as "quotas de reversão" ~ podfjtno«5 avaliar de fato a* contri-
buições das emprrsa?, sem con^íOcnnr os retorno:» u RGR c'e
«mprést ímoa às empresas ant«riorm*?nt^
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que a Eletrobrás privilegiou, dc *o«Jo crescente, a<s "suas" empre-

sas concessionárias ao lhe© conceder o "grosso** dos finauciamen-

tos. Hais especificamente* fora» beneficiadas a* grandes gerado-

ras encarregadas do ambicioso programa de investimentos ltvado a

cabo nos *io<? 79, bem como a binarional Itaipu (cujo controle

acionário a Eletrobrás compartilha rra a paraguaia ANDE - Atími-

nistración Nacional de Eletrictdad>.

Entre 1972 e 1978, os recolhimentos de quotas o'e revtr-

slo das empresas federais representaram entre 35 e 33X do reco-

lhimento total. I>e 1979 a 198P essa participação aumentou, osci-

lando entre 39 e A5X <39) j^ qUanto aos fí nane lamentos obtidos,

a participação das empresas federais, mais Itaipu, oscilou entre

63 e 88X no período 197P a 1978, superou os 90X a partir de 1979*

até atingir 99,ÓX em 1982!

Como se observa nos quadro? das páginas sesuintes, no

período 1972/32 os recolhimentos totais de quotas de RGR atingi-

ram o equivalente a US* 4.168,6 milhoVs e a» pftn>r**fr«*

rtsponderam por US* 1.491,9 mllhSes, ou 3f5,8X. A* aplicações em

C39) Devido à incorporação da Light a área federal (até 1978 era
empresa privada; a partir de i?Pí foi desmembrada, fituncío
em SKo Paulo sob controle do governo paulísfca, sob denomina-*
çfo áe Eletropaulo), bem como pelo aumento dos recolhimento*
das 4 geradoras^ conseqüência das fortes ímobí 1 í̂ acoe-s ocor-
ridas.
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financiamentos às concessionárias, no «ontante *le US* 4,658,? bi-

lhões, destinaram às empresa» federais o equivalente a US*

4.199,3 Milhões, ou 9#,iX! (inclusive Itapipu Binacional, que não

recolhe R6R, Mas recebeu o equivalente a US* 1.37B,3 Milhões em

financiamentos). As empresas federais recebera* portanto recursps

líquidos, através da RGR, equivalentes a US* 8.698,4 milhões.

Ouanto às «Mfg<a< ggtarfuai*. «u« recolhera* 53,4X das

quotas de reversão no período 5972/82 (nu US* S.P26.4 Milhões),

recebera» apenas 9,9% dos financiamentos concedidos (ou US* 461,9

milhões*i porlanto, houve uma transferência (perda) líquida tíe

recursos na RGR equivalente a US* 1.764,3 Milhões.

0 grupo das raorp^^ priyariu* p ^gft^ii - que até 197B

incluía a Light - recolheu o equivalente a USS 439,3 «ilhütes, no

período 1972/82 sem contrapartida de -Financjamentos.

á absolutamente clara a desproporção entre recolhiiaen-

tos e financiamentos concedidos com recursos da RGR, pela Eletro-

brás, po» srupo de empresas. Itaipu Binacional recebeu mais de

54% das aplicações em financiamentos, entre J97B e i?80, embora,

por se tratar de empreendimento binacional, sujeito a legislação

especial, sequer participe da arrerarfaçSo da-RGR. Fica patente

assim que a transformação , em fins de 1971, do Fundo de Reversão

em Reserva Global de ReversSo - RPR, e a crntralí?-c<c5o desses re-

cursos a partir de Í97S pela FUetrobri»»: serviu como "alavanca"

P»ra financiar o crescimento do* investímfrilo* das empres»!** »eríi-



doras federais, na busca da "especialí*açSo d* funções" alttejada

pela área federal (que reservava à* empresa* estaduais e dem*is

eapresas, o papel de simples distribuidoras de energia -elétrica).

0 papel üa Eletrobrás enquanto genuíno "banco f**« ̂ ríni" é portan-

to facilmente refutável, pois sua atuação restringiu-se básica- /

mente à concessSo de recursos às "suas" empresas - embora, em te-

se» tais recursos devessem estar disponíveis para financiar as ,

empresas concessionárias em geral <**>.

Convém lembrar, outrnssim, que tfpsrfe a criação da RGR

até hoj-e, nSo existe nenhuma instância, ou órgSo deliberativo,

•obre as aplicações desses recursos centralizados pela Flelro-

brás, que conte com a participação' de representantes de empresas

concessionárias estaduais. A Eletrobrás teve (e tem) plena liber-

dade para determinar quais empreendimentos e eapresas financiar

I t, dada a crescente necessidade àe recursos financeiro?» d ao em-

) presas geradoras federai* e de Itaipu, foram a elas direcionados

%.. o« recursos transferidos das outras empresas roncessi&nárias. A

| necessidade de recursos das empresas concessionárias estaduais,

^ C<)ÍO\ acesso à Eletrobrás rstava dificultado, acabou levando-as a

buscar outras fontes, refletinrJo-se na composição de seu endivi-

I damento (de que trataremos no item 3.4).

<4#> Em diálogo com alto executivo da área financeira da fletro-
brás, este declarou que qualquer concessionária e&iadual tí-
nhá o direito de solicitar recursos de financiamento «ia RGR.
Has que n$o os obteria, por estarem "comprometido*/* pnr*\ fi-
nanciar as empresas da Eletrobrás.
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IL • KSCRVA GtQBAL DE KVFRSAO
RECOLHIDOS. POR GRUPO DE CONCESSIONÁRIOS. 1972/82

Valores a PS» tilhoes (»)

tsxsssvtmm
' PW8RUP0

rr - ,

h. FEDERAIS
> U )
1 14 tetédoras)

p*. ESTANAIS
(k)

* (Calistas)

j3. WTRAS (c)

> (LitKt)

p
[4. TOTAL (i«2*3)
>
\. . . ,,

72 73 74 75 76 77

32,4 53,4 66,5 71,1 84,8 113,1

(23,3) (41,9) (52,9) (63,9) (7»,7) <1#?,6)

25.5 71,1 tt.í 118,2 157,1 172.6

(12,5) (31,2) (4«,S) (58,9) ( 8 M ) (85,7)

47.1 44,5 47,3 55,5 89,2 76,1

(32,7) (38.9) (43,2) (51,6) (75.2) (79,8)

194,9 167,8 292,9 244,8 318,9 361,8

'FONTE BOS PANS: Inforncocs fornecidas pela Elctrobras a Casara dos
1 A classificação dos concessionários e consolidação
. foi feita pelo autor.

> (1) ftlores e i cruzeiros correntes convertidos a taxa tedía

78

111,7

(193,5)

226,8

(119,3)

78,7

(73,9)

417,3

Deputados
dos dados

anual dr

' to) Clctronorte, CHEST, FURNAS e QCTROSUL
>̂  Cl) CE8T, CPFL (a partir de I975I e ELETROPMO (a partir de 1981)
[*" (c) bcla i irupo Lisht ate 1978* a partir de 1979 a Lisht pertence a

federali e i 1981 a Lijht-SP passa pira 0 govrno do Estado tf Sao
1 ttssando a denoainar-sc Eletropaulo.

79

152.9

(87.9)

293,4

(m.7i

4.7

-

369.»

ciebio.

esfera
P*U1P,

N

166.7

(81,?)

198.1

(123.6)

3.6

-

368,3

81

356.7

(29e,5)

545,5

(394,9)

7,5

-

999,3

8?

P84.7

(?«,$)

419.1

CW.M

5,7

711,5

•

72/82

US*

1.491,9

(1.169,4)

2.226,4

(!.iB9,3)

459,3

(384,5)

4.168,6

,1

35,8

(27.S

53.4

(28,3

!Í,E

(9.2

ÍO0.Í
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> K J 5 I l - R B f W A GlOPAl K RfRSAO (R6R)
> PARTICirACAO RELATIVA (X) NOS RECOLHIMENTOS; POR GRUPO K CONCESSIONÁRIOS

ar.TcriOHftsiAS!
PORGfiU^O

1. FCKRMS

(4 t n a l o m )

I. EST/WJA15

(Paalittss)

3. OUTMS (a)

(Light)

TOTAL

1972

3I.9X

(22,21)

24.3X

(11.9X)

44,BX

(31,21)

i ieei

1973

3I.8X

(24,41)

41,71

(18,6»

26,51

(22.6X)

MM

1974

3?,6I

(24,11)

44,21

(19.9X)

23,21

(21.2X)

1MX

1975

29,11

(2*,1X)

4B.3X

(?4,«X)

2?,7X

(21,1X1

197é

25,41

(22.21)

49,41

(?5JX)

25,21

(23,éX)

1977

31,3X

(P8.4X)

47,71

(P3.7X)

?i,M

(19.ÍX)

1WI

1978

?6,8X

(24.81)

54,41

(26.5X)

18.91

(J7.5X)

ltex

1979

42,41

(24,41)

54,41

(27,91)

i,7t

•

1HI

19BI

45.2X

(22,tX)

S3.W

O3.ÍX)

l.fX

-

1I»X

19B!

39,H

(3?.ex)

M,»X

(33. M)

•,8X

-

itex

!9P2

4I.3X

(34,«)

58,91

(3P.55)

-

im

1972/82

tt.BX

(?7.8X)

T-3.4X

(?8,3X)

ie,Fx

(9,?S)

«»ex

FONTE: Calculado CM base nos valores Mnrtarios anuais.
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RASIL - RTSEKVA GHHW. Pf
F1NWCMKNTOS CONCEDIDOS. POR GRUPO DE CONCESSIONÁRIOS. 197Í/Í2

«•lores e i US» silhoe» («)

CflMCESStólAS

I.

t.

3.

4.

NtfitUPO

(a) 1
FEKMIS

(ITMfH)

ESWMIS
(b>

(PMlistas)

OUTRAS <c)

TOTAL (1*2*3)

72

W.4

(!)

11.4

(6.7)

(!)

W.»

73

57,4

(•)

33,9

(1,8)

(!)

91,5

74

177.2

(1)

4#,3

(1)

217,4

75

117,8

W

44,3

(#)

(»>

164.1

74

?t?.4

(!)

H9.3

(1)

311,9

77

384,5

(•)

71,4

(!)

457,9

78

439.6

(2M.8)

(1.8)

(I)

9M.I

79

433.4

(?41.7)

41,?

(t,8)

(!)

474,4

N

47J.9

(?75.7)

lf.3

ce)

Cf)

484.1

81

958.3

(349.4»

?5.5

(9)

(!)

983.8

8?

85M

(248,?)

3,4

(0)

(»)

72/82

ÜS»

4.191.3

(1.378,3

461,9

(!•.?

(•

4.652,2

I

9MX

(29^2

(í.?5t

(»

FONTE MS MDOS: Ioforiacoes fornecidas pela Ektrobras a Citara dos Dfputatto.
A classificação dos concessionários c consolidação 4<K dados
foi feita pelo autor.

( i ) Valores e i cruzeiros correntes, convertidos a taxa ifdía anual it rartío.

(«) Concessionárias rais Itaipu Binuional
(ft) Cf SP, CPFl (a partir dr 1975) e EIÍTROPAWD (a partir it 19B1)
f t ) Inclui grupo Light ate Í978; e i 1979 a Light passa a esfera federal; e i

• LifSt-SP pass» para o jovrrno do f st ado it Sao Paulo, pasíaníc» a denosinar-sr Flftropaulo.
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- KESRWA GLOBAL PC RFRSAO (RGR)
>PARTIC1PACM RELATIVA U ) KJS

h GOHCESSIOHMtMS
' PORSRLPO

1 1 . FEDERAIS

p

> { . B T M W U S

1 (WW.ISTAS)
k

| 3 . OBROS

^ TOTAL

) mi. CalttWo i

1972

6B.2X

(•)

11,81

(6.91)

1

MIX

M b»S€ no»

fivm.it

1973

(•>

37, IX

(1,91)

I

1HX

vilorci

1974

M , 5X

(!)

18,51

(1)

1

10M

trattp/

1975

7i,ex

(i)

•

1MI

1976

65.IX

(!)

35,11

CD

V

tux

•onetarlos anuti».

KfWWK

1977

B4.4X

(I)

13,61

(1)

1

1MX

tPNttiS]

1978

UM

(5?,3X)

S3.PX

( • • « )

t

WWKÍ05, ]

1979

91.3X

(51.9»

%.n

•

1MX

1KJW

I9M

17.5X

(5Í.7I)

2.51

(1)

1

IMX

» .

97.4X

(35.4X)

?.«X

(f)

•

1MX

19P?

. . I

w.m

I.4X

•

fHX

9f.fX

9.9X

(#.?X)

1

fWX
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3.£.5. Alteração na cobrança da RGR e a inadimplência estadual

No inicio dos anos 86» em meio aos pesados investimen-

tos em curso, a necessidade de recursos para as empresas» da área

federal tornou-se mais aguda. Por um lado, vinham sendo afetadas

pela deterioração tarifária iniciada em meados dos anos 70 (ver

adiante, item 3.3.2), que teve reflexos negativos sobre os recur-

sos para-tarifários da Eletrobrás, referentes ao Emprestimo Cotf-

pulsório e IUEE (devido a queda da tarifa média, base para sua

cobrança). A cota-parte da União no IUEE foi inclusive progressi-

vamente retirada da El et r obras, a partir de 1974, após a erifetSo

do FND - Fundo Nacional de Desenvolvimento, no contexto do plano

d* desenvolvimento do governo Geisei, deixando de destinar-se â

Eletrobrás a partir de 1981, sendo apropriada pelo Tesouro Nacio-

nal.

Por outro lado, as condições de endividamento externo

haviam se agravado desde fins dos anos 70, com a elevação das ta-

xa» de juros internacionais e as incertezas da política cambial.

Em janeiro de 1981, através do üecr*to-».ei nfi IB49, a quota anual

-de ROR a ser recolhida pelas empresas foi elevada tf& VA para 4%

•fluais. Pesadas multas foram estabelecidas para o caso de lnadim-

Piencla no recolhimento das quotas fixadas em DRTN: 10% para

•tratos até 30 di*«> S0X até 69 dia-5, 30X até 90 dia*j « 1^0^

»#<&• 90 dias, Além disso, os concessionário* #01 débito nos reco-

de ROR «ROO níío teriam finam: lament or, com recurso* o»
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RGR (o que de tato pouco significava, par» ms empresam estaduais,

dada a concentração de recurso? na área federal) porém, o mais»

importante, deixariam de ter o aval da Uni So em operações de cré-

dito externa* ou internas. 0 flecretr-Lei nO 1849 estabeleceu mu-

danças também no critério de recolhimento da R*3G - Reserva Global
i
.•

d«t Garantia (ver adiante» item 3.3.), e chegava a prever que "em

caso de necessidade 4e recursos para o cuapriMtnto de cr on ou rama

d* obra considerada prioritária pelo Governo Federal, o Departa-

mento Nacional de rfguas e Energia Elétrica - DNAE£ poderi in-

cluir, no montante a recolher a título de quota anual de garan-

tia, provisão específica a ser transferida para a Reserva Global

de Reversão"! <4i>.

Has apesar das pesada* multas e sancSes estabelecidas

em caso de atrasos de recolhimento*, os dado*? obtidos junto à

Eletrobrás, referentes ao pen'odc» 198P/B5 comprovam que desde

1982, mas especialmente em 1983, verificou-se inadimplência na

recolhimento de quota© da RGR por parte das empresas concessioná-

rias não-federais. Ás informações relativas as quotas fixada* em

portarias pelo DNAFF, e os ingresso* efetivamente ocorridos», mos»-

tram que em 1982 os ingressos repr<?4<?ntaram c»?rca de 9<ò% dos va-

lores finados em portaria/ no raso dc> "grupo São Paulo" (CESP,

CPFL e ELETROPAULO), e 94X para as demais empresa* nSo federais.

Cn 1983, essa proporção se reduríu para 59% no "grupo SP", e

76% nas demais empresas n3o~federai<s, caindo maí-$ ainda em 1984.

(41) D L . nS 1849/81, arts. 19, 3W e 4o.
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* RESEWA KOMI DE REVERSÃO - MJOTAS Df PüRTftRIA
INGRESSOS. 1*82/85

g If»

• if» i
•

• 1984
m
Z
9 1915

*

FEKRAIS
GRUPO SP
OUTRAS

FEPfWlS
1 6RUP0SP

OUTRAS

FEDERAIS
1 6RUP0 SP
1 OUTRAS

FERRAIS
1 BRUPOSP
1 OUTRAS

FEDERAIS
1 GRIFO SP
í OUTRAS

(A)
«IOTAS K
mmu

P7.1P4 471
83.333.137

91.988.275
23.515.219
K.875.7Í4

3é.??6 117
23.t3S.891
2i .293.517

17.799.455
Í5.6?7.3?5

ill.267. U5
87.M3 612
79.799.882

FftOftTN

fl)
INGRESSOS

27.145.8SI
2i.fB7.8S7
11.5*3.789

» . 988.511
13.941.953
17.473.857

34.9S8.4M
S8.994.S49
19.182.667

27.799.241
11.988.822

116.281.919
83.8i4.SM
67.J28.334

. 7 .

981
94f

59X
761

Kl

an
154X
761

1181
961
Ml

g.PONTE: Elrtrotru/Depto. Financeiro/Divisão de Controle it Recursos Setoriais

Frdrrtit: Elctrmortc, Otcsf. Furn»», Elttrosul, Fscrisi r Lí|M-RJ
§ 8m»0 I f : KSP, CPFL c ELETROPAULO
1^ Ortrnj tfntis i M r i s » tMcc»siOMri>s.

l
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O aumento da inadimplência «ias empresam estaduais pode ser expli-

cado, como já mencionado, tanto prla piora das condições finan-

ceiras, como pelo fato de que em 1983, e p«la primeira veí deôdt*

1965, tomaram posse governadores eleitets pelo voto direto. A es-

cassez de recursos e a independência política, permitiram reduzir

as transferências das empresas estaduais, COMO forma inclusive de

forcar a busca de soluções gpjrain para a crise financeira do se-

tor elétrico. Essas pressões resultaram já em 5993 na busca cie

Modificações na legislação, com o envio em ag>>»sto, pelo prifa

%m p> Ele<;robrá«*r José Costa Cavalcanti, ao Ministro da& Kin aí» e

Energia» César Cais de Oliveira Filho, de minuta de Decreto-Lei e

Exposição de Motivos ao Presidente das Republica, ontie &e reclu-

ziam as multas previstas «t as «sançfte* referentes à obtenção de

aval da UniSo em operaç&Vs de crédito, buscando solucionar o im-

passe e viabilizar recolhimento de r*»cur»»os. Curiosamente, embora

seja atribuição do DNAFF a legislação setorial, a correspondência

Mencionava tratar-se de "modificação, iuioaf*a neLv^jrja

na legislação das Reservas Globais de Reversão e de

Garantia..." <*2>. Considerando a destinaçSío desses» recursos» a

iniciativa, sem dúvida, cabia à Eletrobrá"-* ...

Em iS de março de 1984, sob coordenação do secretário-

geral do MME, Arnaldo Barbalho, foi criado oruno áe trabalho para

"apresentar até 16.5.84 um conjunto de sugesttíes de medicai» de

curto, médio e longo prazo, objetivando assegurar conditoe* in-

Cf. Eletrobrás, carta PRF-4P3/P3, datada de JC/8/03.
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dispensáveis à prestação do serviço público *i«? energia elétrica".

Propostas de mudanças mais ampla?, viera» a ser oferecidas pela

"Comissão Barb&lho" (43) - nome atribuído ao grupo <i<? trabalho

criado.

»

Nâo obstante a constituição da "Comissão Parbalho", em

«arco de 1984, nesse mesmo mês a Portaria «1°. 44 do ÜNA1^ havia

determinado que em sua prestação anual de contas os concessioná-

rios deviam considerar, no tocante à RGG, <CCC *>. outras quotas

consideradas encargos do consumidor e incluídas no Custo de Ser-

viço, "somente os valores originais constante* »le Portaria do

DNAETE, ff*t̂ va.iyipntP rgcp1Mi?c>5 no exerc/cie»". No mesmo sentido,

no cômputo da despesa com energia elétrica -comprada para revenda

(suprida basicamente pelas grandes geradoras da Eletrobrás»), os

concessionários também deviam considerar "somente os valores ori-

ginais de faturas e*gf^vamfntg pago* no exerr/rio e os vincen-

dos". As empresas supridoras dessa energia «Intrica considerariam

como receita de suprimento ."somente os valores de faturas efeti-

vamente recebidos no exercício e os víncendus".

0 objetivo da Portaria IWAFF n2 4^ era rvje'ente: para

os concessionários que tivessem deixado de recolher quotas de

RBR, ROO ou CCC ou não tivessem pago a energia adquirida dii» &u-

pridoras - ou seja, para os concessionário*» estaduais -, tal *i<~

temática implicava em desconsiderar, no custo de serviço, valores

(43) Grupo de Trabalho da Portaria nG 364/KKE, Relatório Sumário,
., i?84.
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devidos más nao-pago*. Apurava-se a*sia utta maior taxa real de

remuneração para esses concessionários (e Menores resultado* a

compensar por insuficiência de remuneração), não obstante conti-

nuassem devedores daqueles valores, acrescidos de pesadas multas

e correções monetárias. Procurava forçar o* concessionaries a re-

guiari?ar seu* débitos. Os efeitos da Portaria 46 estendiam-se

"inclusive, às contas pendentes de aprovaçXo pelo DNAEF!" - vale,

dizer, contas de exercício© anteriores, visto que a inadimplência

começara a ganhar corpo já em 1982 < 4 4 >.

_ A medida recebeu críticas explicit»» do Banco Kuntiiiil,

que, em 10 de agosto de 1984, enviou o seguinte telegrama ao Di-

retor-Oeral do DNAEE, com cópias para o Diretor-Financeiro da

Eletrobrás e a SUBIN/SEPLAN: "Ref Brasil Power Sector and Por-

taria 04ó of March, Pi, 1904. Our recent supervision mission o-?

loan 2138-BR mas informed that calculation of rate of remunera-

tion had been modified by defining the expenses related to energy

purchased and reversion, guarantee and fuel quota* on an actual

payment basis, while the other components of the cost of service

would remain on an accrual basts. This system is inconsistent and

contrary to accepted accounting principles. It is our understan-

ding that under present sector condition*, the new system would

•how artificially high rates of remuneration for companies under

financial difficulties while it would not «solve their financial

difficulties. Please be advised that the Bank will not accept

<44) tiNAFE, Portaria n@ 46, de Pi tit março de 1984.



rate of remuneration calculations made in «itch manner for the

purpose of assessing compliance with commitments under guarantee,

loan and project agreement's and particularly under the Bank-Go-

vtrnment agreement of September i?8i a* amended as of November

1983. We should appreciate your «sending us sour comments regar-

ding these matters at your earliest convenience". < 4 5 >

Os dirigentes do Banco Mundial, preocupados em assegu-

rar que os concessionários teriam recursos financeiro»» para hon-

rar os compromissos decorrentes de empréstimos já concedidos pe-

lo Banco ou em curso, acabavam por fortalecer a posição dos con-

cessionários estaduais, que pleiteavam medidas corretivas para o

sttor.

*

Nesse mesmo ano, 1984, as principais concessionárias,

estaduais apresentaram documento contendo suas propose a<> ao go-

verno federal, em que as alterações nos critérios de cot/rança de

ROR e RGG const ituiam apenas uma parte das reivindicações (46), Q

<45> Cf. telegrama enviado pelo Banco Kundial ao BNAEE, Eletro-

brrf* e SUBIN/SFPLAN, em 10/08/34.

(44) "ProposiçSes das concessionárias estaduais objetivando a re-
tomada do equilíbrio econfimico-financeiro do setor elétri-
co". Documento elaborado por: CELG, CEMIG, CZSP, CELESC,
CEEE, COPFL, CPFL, CERJ, ELETROPAUL 0 W COEL BA. Edit tido em
Janeiro de 1985. Propunha-se o critério <i*z proporcionalidade
na cobrança da ROR, cujo limite máximo ?eria de 3JÍ anuais, a
ser cobrado quando a taxa de remuneração >io Investimento
atingisse Í2% - ou seja, estabelecendo a quota de. RGR >sm Í/A
da taxa de remuneração real. Quanto à RGG, previa-se *ua co-
brança somente após atingida a remuneracSo legal mínima cífc
iCX. Cf. "ProposíçSss. ..", fit- • página-» PA/ZZ.
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processo de negociações, aberto "à força** a partir de 1983, aca-

bou por levar ao abrandamento nas penalidades pelo nao-retolhi-

mento da RGR, nas só en 1985 acabaram por realizai—se através de

diverse? mecanismos, nas ainda assim, parcialmente, os recolhi-

mentos nao efetivados a partir 4e 198??. De qualquer modo, a busca

de solução mais ampla para o problema xfo setor só veio a ocorrer

em fins de 1985, já na "Nova República", com a aprovação do PRS -

Plano de Recuperação do Setor de Energia Elétrica, e mais tarde

na Revisão Institucional do Setor Elétrico (REVISE), que se es-

tendeu pelos anos de 1987 e 1988. i
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* 3.3. Da Transferência de Receita à Drenagem de Remuneração: a

| "Equalização Tarifária" e a R66 -Reserva Global de Garantia

3.3.Í. Antecedentes e implantação da **cquaIizaçSo tarifária na-

cional".

3.3.&. DeterioracSo tarifária, cresciarnto do "Investimento

nerável** e queda das taxa» de reMuneraçSo.

3.3.3. A-eli«inaçSo do limite drenagem d<s remuneração, o Dccreto-

Lei

3.3.4. As transferências de recursos da RGB: Í975/85

r-
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Numa sistemática como es<sa. era perfeitamente possível,

por exemplo, que empresa? industriais consumidora?» de energia

elétrica em alta tensão, enquadradas no grupo A-3 (20 i<V a 69

kV), desde que atendidas por diferentes concessionária*, paaa&sen»

tarifas diferenciadas. 0 cálculo particular de custes iie cada,

concessionário, «eu rateio entre os diferente» grupos de ronsu»i~

dores, indicavam o nível de tarifas a cobrar - obviamente, sujei-

tas à prévia aprovação pelo Poder Concedente CDNAET).

No final de 1974, a sistemática de fixação de tarifas

ft apuradas a nível de cada concessionário deu lugar à politic* de

ft *. '
' "progressiva «qualizaçao tarifária nacional"* prevista pelo De-

| creto-Lei nS Í383, de dezembro daquele ano. "Tal determinação

* acompanhava a equal ilação de preço* do* derivado* d<? pt?fcr>5leo,

I efetuada anteriormente, e foi justificada na época como fator c'e

) desenvolvimento regional e meio de absorção <i*t centrais geradoras

con elevado custo de implantação e operaçSo, a exemplo das cen-

\ .trais nucleares" <48># Nae palavras de um destacado dirigente dosetor, a sistemática de fixação de tarifa*» anteriormente vigente

'".*. causava distorçSes e desigualdade* inaceitáveis para os con-

sumidores. Havia a diferença de custos de energia, entre forneci-

wen tos de origens hidráulicas e térmicas, asravarfa com a alta ce

preços do petréleoj e, tambüiii, a capacidade da* gramlis* empresais

do Sudeste diluírem os custos do servieo «cbre a grande im*t»s»a» dtr

C48> Lim^r José L. - "Fstado e setor elétrico no flrn&il : do
go de 4guas à crise- dos »no? 80 - Í934-J9C4", Te«..p de douto-
ramento, FEA/USP, São PaulO/ 1989, mim&o., pág. 140.
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- TfiRIFfiS V16EHIES « I B M EQQALIZACXO TARIFAI*, M M COXESSlOtóRlOS
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I
9 consumidores, reduzindo a tarifa resultante, impraticável naque-

k Ias regiões que atendiam mercados menores. A desigualdade ser ma-

) • nifestou principalmente entre os preços cobrados no norte e cen-

* tro-oeste, já economicamente desfavorecido» por outro* motivos, e

I os preços acentuadamente menores da região economicamente mais

t desenvolvida do sudeste" <*') . Fssa opiniSo é encontrada também

no Relatório Anual 197£, da.Eletrobrás, que afirmava entSo: "No
9 *

k que diz respeito à política tarifária, afeta, por dele&ètcão tio

' Ministério de Minas e Energia, ao Departamento National de águas

e Energia Elétrica, o destaque cabe à criação da Reserva Dlobal

I de Garantia. Esse instrumento visa uma progressiva equal ilação

' de tarifas, em ânbito nacional, o que propiciará a atenuação dos

. desníveis regionais ainda existentes" <5©>p

Na verdade, a idéia de equalizaçao tarifária havia &icío

considerada já no início dos anos 60; "Essa inovação já havia si-

do imaginada, porém, descartada, quando da conclusão der Grupo c:e

Trabalho criado pela Portaria n2 P36 de 11 de outubro c*e i?ói. Na

ocasião, o ministro Gabriel de Rez?nde Passos *nt*n«feu *er impor-

tante imaginar uma forma de reduzir as grandes diferenças entre

as tarifas de fornecimento de energia elétrica das diversas con-

<49) Cfltxlm, John R. (relator). "Relatório final do subgrupo 'Mo-
delo Econômico' - Grupo de Trabalho 'Organ:í?&<íao' - REMISí
(Revisão Institucional do Setor Elétrico)", Rio de Janeiro
Jmneiro de 190P, pág. li (niímeo) .

C5e> Életrobrás, Relatório Anual 1?75, página 8.



cessionárias do Pais. As conclusões de citado Grupo de Trabalho

realçaram os inconvenientes que resultaria» da unificação de ta-

rifas através de uma 'câmara de compensação", que adquiriria a

energia por um v«lor que remunerasse a concessionária. 0 valor da

tarifa de suprimento à câmara seria determinado pelo.sistema do

serviço-pelo-custo. Fm etapa seguinte, de forma apenas concei-

tuai, a energia seria fornecida aos consumidores finais, com pre-

ços iguais ou um diferencial máximo pré-fixade». Ds valores que

seriam necessários para subsidiar a unificação tarifária adviriam

de verbas orçamentárias ou de aporte compulsório das concessioná-

rias" <5l>. .

#•

0 mecanismo que acabou por *er cr?ac:o em Í974, para

viabilizar a política de equal ilação tarifária nacional, foi a

Reserva Global de Garantia - RGG. Tratava-se na rea.lídatie tie uma

"caixa de compensação" intej—concessionária*, dadas a* diferença*

de custo do serviço entre elas. Através da sistemática tradicio-

nal do "serviço pelo custo", como os custos de atendimento de ca-

da concessionário sao diferentes, bem como o sSo seus mercados tf?

•venda, as tarifas apuradas são diferenciada*, para a mesma class*

de consumidores, conforme essas particulares condições. 0 princí-

pio do "serviço pelo custo", ou da "receita pelo custo" implica,

nessa situação, na fixaçíío de tarifas específicas adequadas & ne-

(5i) RicherÍ Paulo - "Anais do seminário 'Alternativas pura
política energética'", CF'FL - Cia. Paulista de Torça e UI
Campinas, pág. i5. (Evento realizado nm de&embra d*: 1983).
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cessidade de equilíbrio do concessionário. No «entanto, no caso de

tarifas com validade em âmbito nacional, iguais para todos os

concessionários, é evidente que, para alguns, as tarifas fixadas

podem ser insuficientes para a cobertura integral do custo cio

serviço, e para outros podeis ser geradoras de "excedentes" de re-

ceita. Assim, a "equalizaçSo tarifária nacional" - resultante de

um equilíbrio global, calculado a nível do conjunto dos conces-

sionários -, não significa a igualdade imediata entre receita e

custo do serviço para cada concessionário. Es*a igualdade, para

te realizar, depende de transferências de recursos das empresas

'superav.itárias' para as 'deficitárias*. A Reserva Global de Ga-

rantia - RGB, foi o mecanismo criado para retirar de alguns con-

cessionários os recursos excedentes ao seu custo de serviço, ne-

cessários para integral cobertura do custo do> serviço de caitro*

concessionários,

A geração de recurso» adicionais, para complementar a

remuneração, foi obtida ao se computar, no Custo do Serviço, uma

quota de RGG equivalente a P% do Ativo Reversível, recolhida k

Eletrobrás, para ser movimentada "sob expressa determinação do

DNAEE". 0 Decreto-Lei nS Í383, de 96/ÍP/Í974, que: a instituiu,

alterou a Lei n2 5655/71 (que estabelecera a quota ún 3% sobre o

Ativo Reversível, constituindo a RGR), sendo desde então contuhí-

lizada uma quota de 5% sobre o Ativo Reversível, incluída no Cus-

to do Serviço, dos quai? osv mesmos 7% sobre o Ativo Reversível

continuavam a constituir recursos da RGR, * 0*5 Z% adicionais re-

present avan a recém-criada RGG - Reserva Global de Garantia. A
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finalidade declarada da RRQ era a de prover recursos "para a ga-

rantia do equilíbrio econômico e financeiro das concessões". E,

nos ternos do D. •_. 1383/74,

do equilíbrio economico-financeirq das. con-

s e r á gr»n«| 4 Horária <̂ ob n«̂  «sgouinfr g«t

a) viabilifj^dp pconft^ra cfn«̂  invp«t»t»gntos em relação

, . mo mercado respectivo;

b) miioftt-n Ha prod ît ivj tfadt», pela gradual redução da*

despesas de exploração em relaçSo à rec<?ica tarifá-

ria^

O g«vtat)-ji fff̂ ffp fjnançpjra dó? concessionerio&;

d) Proofg^qiwa PQtiaT \v.7kc%n ^art̂ P^ria tsm todo o territó-

rio nacional" < 5 2 >

Assim, o tento legal previa tanto a possibilidade de

ala considerar, para garantia de remuneração €"equilíbrio econÔ-

Mico-financeiro"), os investimrntos anti-econômicos, incompatí-

vtls com o "mercado respectivo", como a penalizarão <io* conces-

sionários que nlo apresentassem ganhos de produtividade. Nilo &bf>-

.tantc, se poderia invocar a necessidade dessa garantia quando a

estabilidade financeira dos concessionários esfivesse em jogo, ou

st «legasse que resultados desfavoráveis decorriam das "tarifas

equalizadas" - meta declarada deste entSo. Ou seja, havia uma

<58> D.L. nB 1383, dr S6/ÍP/1974, artigo 4S.
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I dubiedade no texto legal, qu<? nSo determina critérios objetivos

para concessão dessa garantia.

' No mesmo sentido» de evitar "abusos" o artigo 59 do Pe-
>
. cr«to-Lei n9 1383 estabelecia qu«» "para os

nns Dianpc de apiypaipao dos recurso» da P^cpyy^ pinhal eig

4a" (ou seja, os concessionirios que viessem a receber re-

cursos da RGG) M'a remuneraçSo legal do investimento... será de

aJLá i^X (dez por cento) ao ano,' a critério tio Ministro das Minas

e Energia" (grifo nosso), - quando de acordo com a Lei n2

5655/71,*a taxa de remuneração legal dos concessionários fora fi-

xada entre 10X e IPX ao ano. Ou seja, o D.L. n>B 5383/74 previa a

possibilidade de que, para os recebedores da RGC, taxa de remune-

ração fosse fixada abaixo de 10%. Ha prática, porém, ocorreu que,

«esmo se observada em concessionários receb*<lores de recurso-s da

RBG, a insuficiência de remuneração, abaixo tf o mínimo tíe 10%

a.a., foi sempre inscrita na Conta de Resultados a Compensar -

CRC, que integra o "Inyestimento Remunprável". A fixaçfío de taxad

de remuneração abaixo de 10% para os recebedores de recursos da

ROO/ que serviria como uma penali?acãp e forma de induzir à busca

de Maior eficiência e "aumento da produtividade", nunca ocorreu -

Mti porque teria atingido, mais diretamente, os concessionários

federais.

A RGB recebeu diversa* críticas, sob esse aspecto da

"tconomia" c busca de eficiência. Estas acabaram por ser vistas

como inúteis, pois afinal os rrcebpdorcs de recursos da R(3G, sen»-
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pr* obtiveram recursos adicionais para complementar, mesmo que

parcialmente, a receita, sem necessidade de efetuar "enxuaam&rito"

de aastos operacionais. Esse aspecto foi ainda mais ressalt do

quando, a partir de J98i, *e determinou o recolhimento da RGG com

base na diferença entre a taxa de remuneração prevista do conces-

tibnário e a taxa de remuneração média estimada para o setor, em

vez da quota de SX sobre o "Ativo Reversível". Como não havia

mais limites às* transferências, os concessionários rr<r>*hPdt"rg^

de RGG foram induzidos a nSo se preocupar em aumentar a eficiên-

cia, pois o resultado desta seria simplesmente transferido àque-

les concessionários com menor remuneração. Do mesmo modo não hou-

ve medidas, por. parte do DNAEE, de. maior pressSo sobre os custos

do serviço dos concessionários, com avaliações técnicas criterio-

sas e dentro de parâmetros previamente conhecidos, para fixação

de metas visando a "maior produtividade".

Criticando a Reserva Global de Garantia e as distorções

por ela provocadas, Paulo Richer afirmou que

N "... a» concessionárias, que deveriam ter em c-eu* pró-

prios usuários os eleitores dos administradores públicos escolhi-

do» em eleições regionais, tendo assim o poder de julgar a efi-

ciência das diretorias daquelas empresa*, através do custo do

serviço final prestado, pasmaram a não responder pelos» eventuais»

excessos praticados. He*»nio nos ano* recentes de redime* fechados,

com «\mplos poderes centrai* dp ação €•• até c*c? intervenção muito

pouco fez o-governo .federal no «sentido dn aumentar a eficiência
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das concessionárias pntariuai.*. Ditas empresas, en s ran de parte,

estSo com nítidos desvios e custos elevados. Há excessos de cu&-

tos operacionais, algumas vezes de difícil identificarão, dada a

•escIa da funçSo de concessionária COM a atividade genérica de

rcigt ir:| ( • • . ) i» oura tlu«;ao pgn^ar o»<? on i5

rin pnrfor rnnri>Hi>n»». t»rãn

enrrioir

força tampouco existe com relaçSo à? próprias empregas conces&io-

nárias federais, dado o amplo conjunto 4e interesses por elas mo-

bilizados, e a incômoda situação de que o órgão fiscaliaador - o

DHAEE -encontra-se subordinado ao mesmo Mini*t4rio que a Eletro-

bris e suas empresas. Registre-se, aliás, que foi a fTletronorte a

naior recebedora de recursos da Reserva Global de Garantia, como

veremos ao analisar as transferencias ocorridas. As> determinações

do governo federal na implantação da empresa, para viabilizar o

"polo de desenvolvimento" e o complexo produtor de aliuoínio na

regido do Pará/Maranhão, acabaram por implicar, nas palavras do

próprio Richer, em que a energia elétrica é "... fornecida pela

Usina de Tucurui em condições e tarifas que tornam a Eletronorte

inviável economicamente" <54>

A "equalizacão tarifária nacional", por outro lado, im-

plicou a desnecessidade de apuração de custo e 'fixação de tarifas

BBfft gafa çiftftgp HP rnnsitmj.dpr,f poír parte dos concessioneric/s,

(53) Richer, Paulo - "Anais..." c ü , página Í5/Í6.

<54> IkidU



visto que tornou-se relevante* desde então, «penas a apuração do

Custo do Serviço a m'ypi oiphal. e Receita do Serviço necessária

para sua cobertura . Ou «seja» dado que as tarifas para cada clas-

se u* ronsunidor passavam a ser determinada? pelo Poder Conce-

dente, perdia sentido para o concessionário estabelecer cálculos

para determinação de seu custo. Bastaria, ao concessionário, COM

a "equalização tarifária", ap«is apurado o Custo do Serviço Glo-

bal, verificar a eventual «uficiência/excesso/insuficiência da'

receita global, aos níveis tarifários determinados pelo DNAEE. Ou

seja. a equali?açSo tarifária levou à "perda de memória", pelos

concessionários, do cálculo tarifário para cada class*? de consu-

midor .

0 processo de "equalizaçao tarifária nacional" iniciou-

se em janeiro de 1975 - mês seguinte à edição do Decreto-Lei nQ

1383, que criara a R6B -, e praticamente completou-se no início

de 1979. Em janeiro de IV75, a Portaria DNAEE «9 fcOi/75 estabele-

ceu tarifas com vigência a partir de fevereirc», que já significa-

ram alguma equal i sac 3o a nível regional. No Nr»rte, Nordeste e Sul

do País, os concessionárias passaram a praticar, no âmbito de ca-

da região, tarifas iguais para a mesma classe de consumidor, ma*

persistiram diferenças tarifárias entre essas diferente* regiSei».

Nas regíSes Centro-Oeste e Sudeste? (esta, a de maior importância

e complexidade) a equalí^açSc» tarifária ficou de início restrita

a algumas classes de consumidores, especialmente do grupo B (bai-

xa tensão). Pouco a pouco fêy-se a aproximação cias tarifas

cada concessionário, bem como entre as diferentes
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lia elétrica, COMO suporte de infra-estrutura Às netas de cresci-

mento pretendidas.

Ao tratar, em sua análise do II PHD, do papel e limites

dm empresa estatal, Lessa destacou que "4 fundamental a expansão

prévia da infra-estrutura a cargo do Estado « da capacidade de

oferta de certos itens produzidos pelas empresas estatais para a

constituição de base* técnicas que permitam a contínua acumulação

privada. 0 capital industrial grande e pequeno, nacional e multi-

nacional, necessita folgas de infra-estrutura bem como regurstnça

de suprimento de certos insumos produzidos pela empresa estatal.

Há também uma .hierarquia quanto ao suprimento destes insumos.

8a*o, do ponto de vista desta vastíssima composição de interesses,

absolutamente prioritários os insumos que nSo podem ser importa-

dos. 0 exemplo por excelência é a gngrqja <plifrt;r*i:a"(5o) . Assim,

face inclusive à crise energética desenhada pela elevação dos

preços do petróleo em 1973/4, justificava o governo a aceleração

dos investimentos setoriais, que atendiam ademais os interesses

consubstanciados eit» torno de «eus projetos.

»

Ou seja, não obstante o destaque aos inv*t>tintentos em

.energia elétrica, adotou-se política de preços que penalizava as

empresa* concessionárias. Carlos Lessa, recordando o documento

divulgado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico do Governo

Ovisel i em 15/06/76, intitulado Ac£t> nar^ »„ Ef'^V^'-a Privada Wa-

(56) Carlos Lessa, np fit., pag. 147.
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* fional - segundo ele. uma resposta "às críticas ao autoritarismo

k sob o lema da 'EstatiyaçSo"* -. destaca:

I
' "A AEPN diz: *0 setor público assume o ônu-s .naior dos

^ setores que demandam investimento? gigantes com longos praüo* de

> maturação e. em geral, mais baixa rentabilidade direta (...) ...

o uetor publico ocupa-se de áreas complementarem e viabilistaciora?»

i da ação do setor privado» ao invés de envolver-se *m atividades '

1 competitivas às deste último, que pode, então, responsabilizar-se
i

por campos que demandam menor volume de investimentos, tein mais

curto prazo de maturação e mais alta rentabilidade direta'. E

agrega que se persegue 'o *MBVim^nhn. ar» ̂ n n r ,-u^a er? r

dos in«uimnR inrfii<=.tr i a j * h^^rp<n t>rócluy< rf»c enr

, aço, óleo combustível, óleo diesel.

serviços de telecomunicações, etc*. Logo, a empresa e&tat&l está

nas áreas de alta relação capital/produto e pratica uma política

de preços baixos quando supre indústrias - nSo necessariamente

nos fornecimentos para consumidores finais. Obtém rentabilidade

baixa# que é rebaixada adicionalmente, quando frente à elevação

da taxa de inflação se adota uma política de comprimir os reajus-

tes de serviços e brn* de produção pública. A primeira re&olucao

.do CDE, em 15 de janeiro de 1975, fixa em 20% o limite superior

d* reajustes de tarifas e preço* de bens r serviços públicos» para

todo o ano. Este mesmo limite foi repetido em 1976. 0 Estado, no

Momento oficial zero ót? partida cfo II PNP, toma uma clecia&o - que

sup Se equilibrada «ntre preservar a capacidade de investimento

das empresas estatais e a proarer-siva contenção da inflação - en-
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torpecedora de seus principais agent*:**. Melhor símbolo de um

crescimento de incongruência do autoiitarisao seria difícil de

encontrar. Ainda que em certos casos tais limites tenham sido su

oerados, no principal signifjicam muito baixa e cadente rentabili-

dade dos capitais das empresas estatais (...) -é pois transparente

» adoção de um esquema de divisão do trabalho estatal/privado» e

una política de tarifacão de empresa estatal «me, salvo exceções

Já referidas, transfere lucros potenciais para capitais privados,

alimentando a elevação de sua rentabilidade"*37*.

i

« A partir da segunda metade dos anos 79, a evolução da

"tarifa média" de venda da energia elétrica mostra uma nítida de-

terioração em meio à aceleração da inflação então observada: a

queda real de tarifas, no período 75/79, foi de 23%. Já no gover-

no Figueiredo (1979/85), nãb obstante a breve tentativa de recu-

peração empreendida no início da gestão do ministro Delfim Netto,

observou-se a continuidade do processo de deterioração tarifária.

Esse processo mostrou-se ainda mais grave porquanto "a queda

constante dos patamares tarifários não afetava apenas a capacida-

de, de geração interna das concessionárias, ma* repercutia também

•obre «s receitas do IUEE e EC, uma vez que a tarifa fiscal, base

de incidência de tais alíquotas, sofria semelhante processo de

(37) Itüji, pags. S51/JP3. Apoiando-me no trabalho de Lessa, José
Luiz Lima destaca essa compressãc» t«e tarifa» * seus efeitos
in "Estado e setor «Utrico no Brasil..." cit., pau.
130/131.

(58) Lima, José Luiz - "Estudo e srtor elétrico ..." página 140.



BRASIL - SETOR ELÉTRICO - TARIFA HfÊDIA E TARIFA FISCAL

1967/85

ARO

1967
1968
1969
197*
1971
1978
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
196*
1981
1988
1983
1984
1985

TARIFA

Cr* de 1985

839.47
816,89
834,14
858,31
853,5* '
874,47
871,89
254,«9
873,6»
844,99

- 83*.05
819,39
8*9,99 .
199,6*
818,78
8*5,43
179,3*
169,59
166,68

MéDIA

X ,

7.8
-9,7
8.3
7,8
*.5
8.3
-*.9
-6.5
7.7

-1*,5
-6.1
-4,6
-4.3
-4.9
9.6
-6.1
-ia, 7
-5.4

. -*'7

TARIFA

Cr* de 1985

817.96
8*9.88
88*.16
835.57
838.35
859.1?
855.87
836.78
841.89
??9,95
194.74
818.55
.199.89
17*.Pi
177.8*
171.84
136.66
186.85
128,58

FISCAL

X

19.2
-3.7
4.9
7.*
1.8
8.7
-1.5
-7.3
1.9

-4.7
-15,3
9.1

-6.*
-14.8
4.1

-3.*
-80,5
-7.8
1.4

Inflação

Anual

85.*
2S.5
8*.i
19.3
19.5
15.7
15.5
34.5
89.4
46.3
38.8
40.8
77.8
110,2
95,8
99.7

811,*
833.8
835.1

Fonte: Dados brutos eu valores monetários corrente* por HWh, ia "Inferne tari-
fário", ano 1, nS 1; Fletrobrás/Türetoria de Ge-stSo Empresarial/Depar-
tamento de Tarifas, Rio dé Janeiro, novembro/1939. Valores corrigido*
para 1985 pelo IGP-DJ/FGV, urdi o. Taxa de inflação anual conforme IGP-
DI/FOV.
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Sem ddvida, um dos fatores qu« contribuiu para a queda

|» do valor real das tarifas foi a menor freqüência de reajustei»: a

' partir de 1976 inclusive, at<ê 1979, as tarifa» de energia elétri-

c* tiveram apenas um reajuste por ano. Face k aceleração da in-

> flaçSo, a preservação do valor real da tarifa teria exigido maior

freqüência de reajustes - ou a concessão de reajustes mais signi- '

ficativos, para fazer fac* ao período em qu« deviam permanecer

inalteradas. Cm.ambos o**casos, tal possibilidade deve ter sido '

vista como um fator adicional a pressionar uma inflado que,

saindo do patamar de IPX em Í97B/73, havia se projetado para mais

" de 30%m em 1974, permanecera em torno desse percentual em 1973,

mas elevou-se para quase 50JÍ em 5976. Nesse contexto de acelera-

çSo inflacionária, em mato de 1977, através áv> Decrefco n5 79.706,

o governo estabelecia que "o ato de fixação ou reajustamento de

qualquer preço ou tarifa por érgSíos ou entidades da Administrarão

Federal, Direta ou Indireta, mesmo nos casos; em que o poder para

tal fixação seja decorrente d* lei, dependerá, para sua publica-

ção e efetiva aplicação, de prévia homologação do Kinis.tro da Fa-

zenda". Ho caso de tarifa, estabelecia que "a homolouacSo será

solicitada por intermédio da Secretaria de Planejamento d«t Presi-

dênci» da Republica"(59). A partir daí, os reajustes das tarifai.

de energia elétrica ficavam portanto subordinados à aprovação fi-

na! da área econômica do governo, restrinoindo-sc assim o papel

tfo DNAEE, enquanto órgSo encarregado de fixar tarifas.

(59) Decreto 79.7G6, de 18/05/Í977, art. 19 e parágrafo
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Apesar da generalisada contenção tarifária - manifesta-

da, no caso da energia elétrica» na deterioração do valor real

das tarifas média e fiscal -, a inflação entre 1976 e i?78, man-

teve-se na casa dos 40X. Já no governo Figueiredo, em agosto cie

197?. logo após a saída do ministro Simonsen do comando da SE-

PLAN, e sua substituição pelo ministro Del fia Netto, foi ítnple-

aentado o segundo reajuste do ano na tarifa de energia elétrica,

que foi seguido de nova correção em novembro. Como notam Coutinho

« Belluzzo, no entender do ministro Delfim "A inflação ... advi-

nha da situação de crise em que se encontravam as finanças» públi-

cas e da forma peculiar de seu financiamento através da hipertro-

fiada dívida d.o Tesouro. Além disso, vários ajustes de impacto

inflacionário precisariam ser operados nos preços e tarifas dos

insumos básicos e dos serviços públicos - em face de sua deterio-

ração nos últimos dois anos, em virtude da política de contenção

adotada desde Í976. (...) Anunciou, portanto, ?ua disposição de

restaurar as finanças do Estado e d«? implementar uma política de

inflação 'corretiva' para recompor a capacidade financeira das

««presas públicasM<*d>.

•

Em 1980, foram novamente implementados 3 reajustes ta-

rifários (em maio, agosto e novembro) ç, a partir de 1981, os

reajustes passaram a periodicidade trimestral. Mas a melhoria

Coutinho, Luciano 0. & Bellu^o, Luiz G. de tí. "Política
econômica, inflexões e crise: 1974-Í9PÍ", ia "Iietverivolvinifcri-
to capitalista no Brasil - ensaios «sobre a cri'i«", »:d. Bra-
siiiense, São Paulo, 1982, vol. I, pas. 169.
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observada na tarifa real «sro 1981 - ganho de quase 10%, apesar da

inflação em torno dos 100X anua ir» -, seria perdida noa anos se-

guintes, especialmente a partir de 1983, pela corrosão do valor

r*al das tarifas, no período entre reajustes, devido à reacelera-

ç$o inflacionária, para patamar «superior ao* *!00X anuais.

Analisando a questSo, Uerneck observou: "Reajustes ir-

reais de preços e tarifas de bens «? serviços produzidos por em-

presas estatais constituem uma prática recorrente na história d»

política econômica no Brasil. Durante a década de 50 e os primei-

ros anos* da década de 60, por exemplo, assistiu-se a unia política

d* preços deste tipo, em boa parte responsável pelo crescimento

do déficit orçamentário da Uni So durante o período (..,). No co-

meço da década de <60, a política tarifária constituis um dos pon-

tos centrais sobre os quais recaiam as cr/ticas à política econô-

mica era vigor". No período 1979/84, "com a aceleração acentuada

da inflação ..., os reajustes de preços e tarifas passaram a ser

determinados em boa parte pela política anti-inflacionária"; no

que se refere aos setores de siderurgia, de energia elétrica e dt

COMunicaçSes, "os preços relativos dos principais bens e serviços

produzidos pelas empresas estatais dos três setores ... evolui-

.ran, durante o período em análise, segundo padrSe? surpreendei-»te-

nente similares. Tais padrões revelam, todos efes, uma queda dra-

mática destes preços relativos «io longo do período"

Wrrneck, Rogério F. "Empregas estatais e política macroeco-
nômica", ed. Campur>, Rio de? Janeiro, J9B7, cap. A ("Enipres»ü&
••tatais, controle de preços e contençíSo de importac»5i-:ü">.



K46

Ou seja, apesar da intenção declarada em 1979, de recuperar os

preços e tarifas das estatais, e mesmo do aumento inicial dst fre-

qüência dos reajustes, a política tarifária nos anos 8$ revelou-

se, em essência, similar à praticada na segunda metade dos anos

7% - com efeitos negativos sobre a situação financeira das empre-

tas concessionárias.

f

Apesar da queda do nível real de tarifas, a partir da

segunda metade dos anos 70, as taxas de remuneração do setor elé-

trico só caíram drasticamente após 1978. Neste ano situaram-se em

11X, reduzindo-se para 7,5X era 1979, e desde então ficaram sempre

abaixo da taxa de remuneração mínima, legal «ente estipulada em

iex ao ano (62>.

A queda mais imediata e drástica das taxas de remunera-

ção setorial, foi atenuada por dois fatores que subestimavam a

"base remunerável" em relação à qual elas são calculadas: ex

a mudança do próprio critério de cálculo dessa base, ou seja,

do "Investimento Remunerável" j seountfPr a degradação d<« correção

Monetária usada para sua atualização.

(68) Cf. a Lei nS 5655/71, a taxa de remunerarão legal fora fixa-
da em 10 a i2'A ao ano.
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BRASIL - SETOR ELÉTRICO
TAXA DE REMUNERAÇÃO REAL - 1768/88

Ano Taxa de Remuneração Real
X

1968 8,0
196? 7,8
197» 9.1
1971 9,2
197S 10,7
1973 10.0
1974 10,4
1975 12,2
1976 11.4
1977 11,8
1978 li,O
1979 7,5
1980 6,7
198Í - 9,1
1982 6,7
1983 , 4,4
1984 5,8
1985 5,l'
1986 3,7
1987 4,9
1988 5,8

Fonte: Eletrobrás/DSretoria Econômico-Financeira/
Departamento de-Estudos Econômico?.
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A partir de 1977, alterou-se o »:rit<ério de cálculo do

"Investimento Remunerável", que passou a *er feito pela capitali-

zaçSo oro rafrâ  temporg dos bens e instalações* max*» o valor dos

t»£.ldos médios mensais dos materiais em almoxarifado e «Ias contas»

que compSem o capital de fliro, deduzida* a* reservam para depre-

ciação, amortização e outro» valores também calculados pelo cri-

tério pro., rata. tgmpot-<> - isto é, proporcionai ao período e<o que

foram incorporados ao ativo **3>.

Mais importante que a mudança do critério de cálculo do

"Investimento Remunerável" - até justificada, por representar com

«ais exatidão o capital efetivamente em serviço -, foi a degrada-

çSo da correção monetária, sistematicamente fixada, desde 1976,

abaixo da inflação corrente. Assim, apesar da fixação de tarifas

com valor real cadente, o "Investimento Remunerável" -Foi art if i-

ciosamente contido, ficando aquém do que se teria observado no

caso de a correção monetária seguir a inflaçSo, e "amortecendo",

portanto, a queda das taxas de remuneração.

Em 1976, para uma inflação média anual de Aí,2% a cor-

reçSo monetária atingiu apenas 30,1%. A insuficiência de correção

Monetária face à inflação mostrou-se ainda mais notável em

(63) Cf. Decreto-U'i n2 Í5CÓ, de P3/ÍP/Í976, que "altera disposi-
tivo da lei n2 5*55, de PO de maio óe Í97i" (referente ao
critério de cálculo do "Inv*»«;tímento Remun^rávcl"), "e dá
outras providencias".



(correção monetária d* 54X para a inflação 4* 1©O,£X) e 1981

(correção monetária dp 73,3% para a inflação de 109,9/1). Eí»sa foi

& regra geral no período 1976/85, observando-se apenao duas exec-

c5es. em 198? (quando a correção monetária quase equiparou-se à

inflação) e Í935 (quando a correção monetária «superou ligeiramen-

te a inflação). A correção monetária acumulada no período 1976/85

foi de 37.834%, enquanto a inflação acumulada atingiu 93.694%

(calculadas pela média anual). A contenção da correção monetária '
á

afetou não só o "Investimento Remunerável", mas o próprio Custo

do Serviço, que era rebaixado.em alguns «Je seus componentes ***>.

0 efeito da degradação do "Investiaento Remunerável"

por causa da insuficiente correção monetária pode ser evidenciado

«o se converter em ORTNs médias o valor do "Investimento Remune-

rável", e comparar os resultados obtidos com o mesmo valor corri-

gido pelo IGP-HI/FGV. Medido em ORTNr. médias Ca unidade de conta

com correção "aviltada", face à inflação corrente medida pelo

IGP-BI/FGv"), o Investimento Remunerável cresceu 5,6 vezes entre

1976 e 1985 (passando de 618,0 milhões de ORTNs para 3.418,2 mi-

lhÇes de ORTNsO; porém, medido a preço? de 1985, corrigidos pelo

I6P-DI, o crescimento do "Remunerável" fica reduzido a ?,3 ve*ea

(d* Cr» 62.530.260 milhSe* em 5976 para Cr* 153.P11.359 milhões

em 1985>. . .

(44) Pois a correção monetária insuficiente reduzia a parcela re-
ferente a remuneração do investimento, e a«v quotas de rein-
tegração do* ativos (d*precíacao/amortieacão), itenz de
grande importância no Custo do Perviço (e* 1989, representa-
vam 45Jf do Custo do Serviço - ver. cap. 2
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• a - CRttCM KWOAMA. 1HFIACA0. f EWIUCAO DO IWfSTIOTO K I M C p i m
' m a w ip ri.«ri.T.Tft n FTRrrA - IOTA/USBO SETOR PE EüERCXA ELÉTRICA - 1976/85

p—

§

1

T976

8JI77

£̂
982

01983
0984
J985

COMECtt
WCTAKM (s

31.11
34,11
32,81
48.11
54,11
73,31
93.11

131.11
194.41
231,41

IHFIACAO (1)
i) HEWA ANUAL

41.21
«,71
38,71
53.9X

1N.2X
1I9,9X
95,41

154,51
Zli,i%
225.51

Crf
CWl

#

t.
4.

11.
39.

153.

•ilhoes.

94.889
153.441
279.8*8
476.977
922.958
888.117
1PS.N2
846.549
m.m
211.359

MUBTIH9IT0 K »

Nilhoes V
it OKTM» <r)

612.1
731.2

1.813.3
1.232.6
1.548.7
1.828.S
2.868.8
2.570,8
2.924.1
3.418.2

«rimo
1

19.5X
3B.6K
*Ü,4X
?5,W
17.4X
13,éX
24.3X
13,71
16,91

Crf t i l l» ) *
«f 198S (tf)

f2.S38.?68
71.897.976
94.t«l.?M

t44.88l.3ll8
188.579.953
97.6Í9.919

119.581.91*
1Í3.A18.878
1?9.1?9.?37
153.2ii.359

fcritcM
S

14.M
31.81
19.7X
(3.4X)
(3,tX)
1?,»
H.8X
4.4X

18,7X

Bados fcrrtos sobre Investitento Rcoweravel, e» cruzeiros correntes,
Cf. MMEE/BCEr/SCFlS.
(a> tariacao da ÜSTH aedia anual.
( I ) lSP-W/Fundapo Getulio Vsrgas-RJ. Variarão do indite trdio nival.
(c> Valores correntes convertidos para GSTtts pelo valor d» QRTN «dia anual.

. (4) Valores correntes corrigidos fará valores o> 1985 pelo IPP-PÍ tédio anual.
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As taxas anuais de crescimento do Investimento Remune-

rável, medido cm ORTN*, sSo sempre superiores às taxas observadas

«o se tomar valores corrigidos pela inflação «edida pelo IGP-DI

t»«.RHrt a única cxceçSo o ano de 1985, ea que a correrão monetá-

ria, como já observamos, foi ligeiramente superior à inflacSo). '

Em duas ocasiões - 1980 e 1981 - devido à substancial defa&ageni

entre a correçSo monetária e a inflaçSo, a variaçSo do Inverti- '

•ento Remunerável, medido em cruzeiro? corrigidos pelo IGP-DI,

foi n^a^tiv^ - embora tivesse ocorrido acréscimo de 25,èX e

17,6X, respectivamente, ao se tomar os valores em quantidades de

ORTNs. •

»

No quadro a seguir e»t§o registrados os valores do In-

vestimento Rcmunerável por grupo de empresas; as 4 geradoras fe-

derais, as outras 7 grandes empresas - para a» quais dispomos cie

dados para todo o período 1968/85 -, e as demais concessionárias,

para as quais os dados disponíveis cobrem o período 1976/85. (Os

dados para o total dç empresas correspondem portanto ao período

1976/85).

* •

Entre 1976 e 1985, apesar dessa sistemática subestima-

«So o Investimento Remunerável das empresas concessionárias cres-

ceu 145% (valores a preço* de 1985, corrigido»*pelo IGP-DI/F6V»

Para se ter uma noção mais adequada dos valores, a<s cifras , em

cruzeiros de 1985, foram convertidas para dólares segundo a co-

taçffo média da moeda nort«americana nesse ano). 0* dado* mostram

que do equivalente a US$ 10.049,3 milhões e« 1976» atingiu-se



MASIL - SETOR ELÉTRICO - INVESTIHENTO REKUNER4VEL. POR GRUPO DC EMPRESAS - 1968/85

U liltóes de dólares de 1985 (>)

«NO

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

4 6ERAD0RAS
FEDERAIS(i>

807,5
1.294,7
i 332,7
1.382,3
1.736,5
2.297.6
2.143,2
2.539,3
2.439.9
2.804,5
3.583.5
3.747,4
4.032,9
4.845.2
5.934.5
7.296,2
7.457,0
10.232,1

OUTRAS 7
GRANDES12*

2.583,3
3.155.3
3 867,8
4.685.1
5.185.4
5.945.9
5.970.1
6.866.9
6.126.7
6.684.9
9.380.9
10.792.3
10.293.9
9.167.1
9.663.4
10.481.3
10.949, i
11.706.9

SUBTOTAL

3.390.0
4.450,0
5.140,5
6.067,4
6.921,9
8.243.5
8.113.3
9.406,2
8.566,4
9.488.5
12.964,4
14.539.7
14.326,8
14.912,3
15.597,9
17.687,5
18.496,1
21.939,0

DEMAIS
EMPRESAS

_
-
-
-
-
-
-
-

1.482.7
1.970.0
2.142.7
2.187,4
1 837,7
1.674.9
2.013,4
2.182.7
2.346,5
2.684,0

TOTAL (3>

3.398.0
4.450.0

- 3.140,5
i.067,4
é.921,9
t.243,5
8.113.3
f.406,2
11.049,3
11.458,5
IS. 107.1
té.727,1
ié. 164.5
15.687,2
17.611,3
19.870,2
88.752,6
24.623,9

VARXAÇXO
ANUAL (D

31.3
15.5X
18.0X
14. IX
19. IX
-1.6X
15.9X
6.8X
14.0X
31,81
10.7X
-3,41
-3.0X
ie.3X
12,81
4.4X
18.7X

W Valores originais ei cruzeiros correntes corrigidos para 1985 pelo IGP-DI
•édío anual, e convertidos para dólares norteaceriesnos pela taxa de cáebio
•édia anual, cotações oficiais de venda de 1985, cf. BACEN (Crt 6.222,284/USf
i.00).

(i) CHESF, FURNAS, ELETROSUL, e aETRONORTE a partir de 1975.
CS) CESP, CPFL, LIGHT (a partir de 1981 deswrtrada ea ELETROPAULO e LIGHT-RJ),

CEHIB, COPEL, CEEE.
t3) De 1968 a 1975 os dados obtidos referer-sc apenas às grandes concessionárias; assia

a coluna "total" não inclui as denais eipresas.
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(US* S4.6*23,0 milhões em 1955, o que correspond* a uma taxa média

anual de crescimento de J0

0» dados disponíveis para o período 1968/35, referentes

às grandes gmpr»?n̂ «. ropr(?̂ «?tqniáriâ s. indicam uma taxa média anual

de crescimento do Investimento Remunerável de ii,6% e um cresci-

mento acumulado de 547% Cde US* 3.390,8 milhões em 196Q para US*

81.939,0 milhões em 1985).

Verifica-se um crescimento de 177% do Investimento Re-

munerável entre 1968 e 1975 (passando de USS 3.390,8 milhSes para

US* 9.496,2 milhões), ou seja, o equivalente a 15,7% ao ano. En-

tre 1975 e 1985 o Investimento Remunerável evoluiu de US* 9.406,2

MilhSes para US* Bi.939,0 milhSes - crescimento de 133ÍÍ ou 8,8&

ao ano, em média.

Como se pode notar, em Í974 o Investimento Remunerável

das grandes empresas concessionárias, apresentou ligeiro recuo

(-1,650. Nesse ano, a inflação foi de ?8,7% enquanto a carre&cio

•onctária atingiu 21,3% (ou seja, seria necessária uma correção

adicional de cerca de 6% para que a correçXo monetária se tornas-

,t« equivalente à inflação). Essa insuficiência da correção mone-

tária, como dissemos anteriormente, tornou-se "rotina" entre

1976/83. E apesar do grande ritmo d? imobilixaçSes ocorrido nesse

período, isto é, adições ao Investimento Rrmunerável, como refle-

NO dos investimentos setoriais, em 19Q0 e t9Ql ocorreu queda do



^ Investimento Remunerável, provocada pela grande 'Hsparidatie entre
I
I correç&o monetária e inflação.

> •

' Ao analisar as taxas de crescimento do Investimento Re-
)

I munerável destacando,- de um lado, as 4 grandes geradoras fede-

\ rais, e de outro, a» demais grandes empresas* é possível notar a

: disparidade entre esses dois grupos.

BRASIL - SETOR ELÉTRICO - TAXA MÉDIA ANUAL DE CRESCIMENTO DO IN-
VESTIHENTO REMUNERáVEL DAS GRANDES CONCESSIONÁRIAS - 1968/85

1
1
>

1

1

1

1

I

Período.

1968/85

1968/75

1975/80

1980/85

4 geradoras
federais

16, IX

17,8X

9,7X

20,5X

outras 7
grandes

9,3X

15.0X

8,4X

S,6X

total grandes
empresas

11,6X

15,7X

8,8X

8,9X

Nos períodos 1968/75 e 1975/80 o ritmo de crescimento

dp Investimento Remunerate1 das 4 grandes empresa? geradoras fe-

derais, manteve-se relativamente próximo das outras grandes em-

presas, embora superior. Já no período 1990/8?3, a disparidade é

notável: enquanto o Investimento RemuneraVel das A geradoras fe-

derais cresceu em"média 20,5% ao ano, o das outras grandes empre-

sas expandiu-se à taxa média anual de ?,6X! Fsse crescimento re-

flete o enorme aumento do-, investimentos federais em geravSo,

ocorrido na segunda metade dos anos 70, incorporados1, progressiva-
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•ente à "base reniunerâvel". Merece destaque, newe contexto, a

Eletronorte: criada em 1974, de uma participação de 0,ÍX no In-

vestimento Renunerável setorial, em 1976, atinge 10,3% em 1985.

Taml>£m a CHESF aumentou sua participação (de 5,9X para li,6X>,

juntamente com a ELETROSUL Cd* 4,6X para 7,SX>. Furnas, por sua

vez, apresentou ligeira queda de participação (de 13,7X para

12.5X entre 1976 e 1985).

Essas 4 grandes .empresas federai*, ampliaram de S4,3X

para Aí,6% sua participação conjunta no Investimento Remunerável

total das concessionárias, entre 1976 e 1985. 0 aumento da parti-

cipação é notório a partir de 1980: neste ano, a participação é

de 25,0%, contra 2?,4X no ano anterior; em 1981, essa participa-

çSo se amplia para 30,9X, e continua a crescer até 41,6X em 1985.

t
i

BRASIL - SETOR ELÉTRICO - PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS GERADORAS FE-
DERAIS NO INVESTIMENTO REMUNER4VEL SETORIAL - 1976/85 (X)

AMO

1976
1977
1?78
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

FURNAS

13,7
13,4
18,3
10,8
10,9
11,4
10,9
11,6
10,9
12,5

CHÊSF

5,9
6,1
6,7
7,1
8,6
11,8
13,1

, 13,5
12,8
11,6

ELETRO-
SUL

4,6
5,0
4,7
4,4
5,e
6,3
7,1
7,8
8,2
7,2

ELETRO-
NORTE

0,1
• ,i
•,i
0,i
e,5
1,4
8,6
3,3
4,0
10,3

T O T A L

84,3
84,6
83,8
88,4
85,0
30,9
33,7
36,2
35,9
41,6

FONTE: Calculado a partir dos valores em cruzeiros correntes,
obtidos junto ao DNAEE/DCEF/SEFIS, cf. SIESE.



A crescente participação das grandes geradoras fede-

rai» no Investimento Remunerável setorial $*• duvida teve papel

decisivo na modificação dos critérios de cobrança da Reserva Glo-

bal de Garantia, a partir de 1981, de que trataremos a seguir.

t

3.3.3. A eliminação do limit* à drenagem de remuneração: o Decre-

to-Lei nS 1849
* - -

Ao ser criada, rs.dezembro de 1974» a RGG fora estipu-

lada como uma quota anual de »** PK rfr> Afívn «?»»v»>r̂ vvg? (Ou seja,

a mesma'base de recolhimento uti1i?ada para cálculo da RGR - Re-

versa Global de Reversão). Por outro lado, a partir de 1975, como

já mencionamos, observou-se a aceleração dos investimentos das

concessionárias federais face ao das demais empresas do setor,

evoluindo sua participação no investimento setorial, de cerca de

i/3, eu 1973 e 1974, para atingir 49% em 1978.

A deterioração tarifária, por sua ver, tornou-se mani-

festa a partir de 1976, com reflexes sobre a taxa de remunerarão

e os recursos próprios dos concessionários.

Ora, num quadro desses os concessionários federais fi-

cariam necessariamente com menor taxa de remuneração face aos de-

mais, devido ao maior crescimento d<? sua "ba** remuiv.rável",



BRASIL - SETOR ELÉTRICO - COKPOSIÇKO DOS INVESTIMENTOS POR GRUPO DE
C0NCESSIN4RIAS - 1973/88

(a)
Controladas

(b)
Coligadas

Cri silhoes de 198? (i)

(c) Participação
Total (a)/(c) (b>/(c)

if73
1974
1975

1978

198»
1981
1982

191.668

268.282
317.«&3
374.971
499.972
511.715
469.443
449.381
4P2.6ÍP

384.589
4P8.237
447.775
425.878
424.173
433.41Í
325.899
?94.929
326.339
373.95»

574. MB
é3i .7«i
716.957
74P.96J
799.944
84P.483
836.695
764.37?
775.789

33.3
32,8
37,5
48,7
44,9
48,*
41,1
61,4
57.9

66.7
(7, B

57.3
53.1
5i,4
39.9
38.6
4Í.1
43.A

(•) Valore? correntes corrigidos pelo deflator implícito do PIP, cf. ftetrobm,
"Setor de energia elétrica - Fontes e usos de recursos - Série retrospectiva
1973/8?" página 18.

Dbs.; Os valores dos invest infflt os das eiipresas controladas pela El et r obras farta
excepcional sente auientados, ei 1979, pela incorporação da Light; e, reduzi-
dos ea 19CI, quando parte dessa enpresa (o subsist m a Sto Paulo) foi trans-
ferida para o governo desse Estado constituindo a Sletropaulo.
O crescimento da participação dos investi«entes federais ("controladas"),
notório já ei 1975, ocorreu apesar de nesse ano a CPFl ter seu controle acio-
nário transferido àCFSP).

encontrar níveis tarifários suficientes

. . Para compensar essa previsível queda da taxa <ie remune-

raçXo e escassez de recursos das empresas federais era necessário

(65> A previsão dos níveis tarifários necessários para propiciar
t, remuneração legal, face à expan*£ío dos investimento* dos
concessionários e d« s*ru mercado ón v^nda án energia, já era
usual no setor. A respeito, ver: Eletrobrás - rtep
de'Supervisão d»? Gmprçíias/rJESI - "Análíoe <Ja repercussão
investimentos programacioir< para i?7d pelas empretvas
rias da Eletrobrá'» sobr^ suas tarifas", Fev/1973, U



transferir recursos adicionais atravê* dm RGG. Porém, essas

transferências deviam ser obtidas necessariamente junto às outras

concessionárias, cujo? ativos - até então a "bas*? de cobrança" da

RGG - vinham crescendo menos que os das empresas federais. Por-

tanto, haveria dificuldades para obtenção desses recursos, e o

problema, para ser contornado, exigiria a nudança dos critérios

de cobrança da RGG, - o que efetivamente ocorreu em janeiro de

1981, com o Decreto-Lei nS 1849.

0 Decreto-Lei n9 1849, eliminou o critério de recolhi-

mento da RGG - Reserva Global da Garantia, coao quota anual limi-

tada a 2X do Ati,vo Reversível, e estabeleceu que, a partir de en-

ta"o, a cobrança da RGG seria feita "tendo por bas<? a diferença

positiva, se houver, entre a remuneração do concessionário e a

remuneração ffi«?r|fr* do setor" (&&).

Com essa altefaçSo acabava o obstáculo para maior reti-

rada de recursos, "via" RGG, dos demais concessionários. Conces-

sionárias com taxa dé remuneração abaixo do mínimo legal podiam

»«r obrigadas a recolher recursos adicionais à RGG, desde que sua

taxa de remuneração fosse superior à taxa média prevista para o

.conjunto das concessionárias.

(66) Decreto-Lei nG ÍP49, de 13 de janeiro de 1901, artigo í°
R«corde-se que, ao mesmo tempo, a quota anual 0e RGR era au-
mentada de 3% para 4JÍ do Ativo R«?v*?r«5<v«íl, <s*m».irj evitabl
das pesadas multas no caso de at raro de recoupment DO.



es?

Como destacou Lima í£7)# "Diante das disposições do De-

creto-Lei n2 1849, as empresas coligada-*, principalmente das re-

giSes sudeste e sul, passaram a questionar a legalidade da medida

* postularam que o Decreto-lei tendia a sociftlisar a "ineficiên-

cia" dentro do setor, na Medida que penalizava as empresas mais,

**»ficientes" e, portanto, mais rentáveis do setor elétrico.' E«

pronunciamento na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Depu-

tados em setembro de 1981, o entSo President* da C£SP, Francisco

Lima de Soura Dias Filho, argumentou a propósito da medida:

"Para a CESP esta * um% flagrante Injustiça, pois tendo

sido ela a maior contribuinte em 1980, continuará a sê-lo em

1981, a uma remuneração limitada á 6,5%, enquanto outras, muito

mais endividadas, continuam a usufruir de remunerações mais ele-

vadas. Muito mais grave ainda é o fato de que esta Empresa, ba-

seada na premissa oficial de uma remuneração de 6%, r.Ko só com-

prometeu, como já dispendeu os correspondentes recurso-; gerados,

no seu programa de investimentos. Se fatos novos supervenientes

obrigam a redução da remuneração, valendo dleer, a transferência

de Cri 8 bilhões adicionais, tais recursos, simplesmente n£o

existindo em caixa, obrigariam a CESP a obt«i-los a curto pra^o

por empréstimo, o que ê sabidamente impraticável".

A partir de 1982, a resistência das empresas estadual*

•os novos critérios impostos pela área federal para os recolhi-

mento* da ROO cresceu, fruto da crise financeira vivida e das mu-

U7) Lima, Jo&é L. - "Estado «r setor elétrico no Fr**il. .
146,



políticas trazidas pela eleição dos novos governadores. A*

empresas estatais estaduais de São Paulo recolheram rm 1983 ape-

nas 55X das quotas de RGQ fixadas* e as demais empresas (exclusi-

ve HA riu grupo Eletrobrás) atingiram 835C dos valore* a recolher.

EM 1985 as empresas estaduais de SSo Paulo recolheram

integralmente as quotas de R6G fixadas, «ai» valores pendentes ,

anteriores, mas vale observar que nesse ano ms portarias fixaram

valores de recolhimento equivalentes a pouco mais da metade dos

que haviam sido fixados em 1983.
i

Quanto às empresas federai», - cujos valores a recolher

fixados entre Í982 a Í984 cresceram substancialmente -, convém

notar que se tratava, de fato, de transferência* dentro do pró-

prio conjunto de empresas federais - a Eletronorte, especialmen-

te, tornou-se a maior beneficiária das transferências de RGG, da-

dm sua baixa taxa de remuneração, em decorrência do elevado in-

vestimento a remunerar a escassa receita tarifária

(68) As tarifas subsidiadas para os consumidores de uso intensivo
de energia elétrica tem importante papel nesr-c desequilí-
brio. Conforme informações divulgadas p*lo jornal Folha \ie
São Paulo (J5/Í0/19B7, página P-7), os subsídios até o *no
2004 representam valores equivalentes a US* 1,1 bilhão. Os
contratos de fornecimento a tar-j '.is favorecidas beneficiam

• basicamente empresas produtora*» de alumínio, a uaber, a Al-
brás - Alumínio Brasileiro S/A (associação entre a Cia. Vale
do Rio Doce e a Nippon Amazon Aluminium), a Alum«tr - Alumí-
nio do Maranhão CS/A (consórcio entre a Alcoa - 19% - e a
Bílliton Metais, do grupo Shell), e a Camargo Corroa ite

(continua)
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BRASIL - RESERVA GLOBAL DE GARANTIA - QUOTAS DE PORTARI E
INGRESSOS EFETIVOS - 1982/85

E» ORTN

ANO

1982
t

1983

1984

1985

1988/85

EMPRESAS

Federais
Grupo SP
Outras

Federais
Grupo SP
Outras

Federais
Grupo SP
Outras

Federais
Grupo SP
Outras

Federais
Grupo SP
Outras

(A)
QUOTAS DE
PORTARIA

8.188.386
15.130.108
5.456.164

1P.427.P39
17.843.936
4.799.611

18.146.787
14.688.003
5.757.607

7.497.5J2
9. S9Í». 437
8.789.251

46.P59.920
56.954.484
18.B08.633

CB>
INGRESSOS
EFETIVOS

6.449.358
15.10?.864
5.534.173

13.775.089
9.891.279
3.975.9P0

18.534.590
11.531.18?
5.650.394

7.493.814
14.448.993
P.349.407

46.P5P.451
•30.974.318
í7.509.894

(X)

79X
IOOX
1O1X

lilX
53X
83X

102X
79X
?8X

IOOX
133X
84X

IOOX
90X
93X

FONTE; Eletrobráç/Depto. Financeiro/Hivisão de Controle de Re-
cursos Setoriais.

Obft. : Federais - Eletronorte,, Chesf, Furnas, Fletrosul , Escelsa
e Ligbt-RJ
Grupo SP - CESP, CPFL e FLETROPAULO
Outras - demais empresas concessionária*»



coc

Apesar dos entendimentos ocorrido* em 1905 para

efetivação dos recolhimentos pendentes, os critérios de recolhi-

•ento da RGG só vieram a ser alterados anos mais tarde. Em 1988,

a RGB veio a se transformar na RFNCOR - Reserva Nacional de Com-

pensação de Remuneração, que %ô ê devida após o* concessionários ,

terem atingido a taxa de remuneração mínima legal de 10 a 12%.

deixando portanto de representar drenagem d* remuneração dos con-

cessionários.

(continua)

(60) S/A. 0 direior-exerutivo da Abrace - Associação Brasileira
dos Brandes Consumidores Industriais de Energia Elétrica
justificava os subsídios â A'-mar, segundo declarou ao jor-
nal citado, por ter a emprega atendido a enfático* pedidos
do governo para se instalar próximo à usina «Je Tucurui, "que
na época estava em construção e necessitava de mercado para
sua geração de energia", além d<? ter realizado pesados in-
vestimentos para ter acesso à energia elétrica, e ter bene-
ficiado a região "com toda a ariução de água potável na* re-
dondezas da cidade de São lui/", permitindo adpmair», ao ins-
talar-se ali, "a ida de 350 industria*".



3.3.4. As transferências de recursos da RGG: 1975/85

As informações disponíveis sobre recolhimentos e rece-

bimentos de RGG por 9rupo de concessionários demonstram, de ma-

neira evidente, que as mudanças de critério praticadas» em 1981

• «tendiam especificamente os interesses das empresas federais, ou

mais exatamente, da Eletrobrás, face à necessidade de recursos.

Em 1980 as empresas federais arrecadaram o equivalente a US»

| 106,5 milhões çm RGG, recebendo US* 9*2,2 milhões - "perdendo", em

' termos líquidos, US* 14,3 milhoVs. Já em 1981 o» recurso* de RGG

I recolhidos pelas empresas federais alcançaram o equivalente a US*

1 180,0 milhões, apesar de parte da light ter sido destacada, dan-

do origem à estatal paulista Eletropauio, enquanto os recebimen-

to» representaram US* P02,i milhões - portanto, um resultado lí-

quido favorável à área federal, no montante de >JS* 82,1 milhões.

No período 1975/80, PS critérios de recolhimento vigen-

te* levaram as empresas federais a arrecadar üSf 231,1 milhões de

RGG, recebendo US* 177,9 milhSes - ou seja, transferência de US$

53 milhões para as demais concessionárias. Com os novo* crité-

rios, entre 1981/85 houve um sanho líquido de US» 31?,1 milhSes

(arrecadação de US* 48-4,8 milhSes, e recebimentos »Je US* 796,9

•ilhoes); sem dúvida esse ganho teria sido muito superior, nSo

fora a reaçSo das empresas estaduais, das quais as mais sijjnifi-
*

cativas são as paulistas, que reduriram o* seu* recolhimentos a

partir de 1983. Ou seja, mssmo com taxa de remuneração «Je seu«

Investimentos (ativos) inferior à legalmente estipulada, a» em-
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) presas estaduais tornaram-se grandes pagadoras líquidas de RGG a

* partir de 1981, às custas de redução ainda maior de sua remunera-

cKo.

£ssim, a Reserva Global de Garantia, criada inicialmen-

te como um adicional ao Custo do Serviço a ser cobrado dos consu-

midores "via" tarifa, para ser repassado às empresas concessioná-

ria» que, face à "equalizacão tarifária nacional", apresentassem

insuficiência de receita para cobrir o seu custo e obter a remu-

neração legalmente estipulada, acabou por se transformar em

transferência de remuneração, em vez de transferência de receita.

E, dada a evolução dos investimentos federais, converteu-se num

Mecanismo de transferência de recursos para a área federal.

Para contornar a deterioração tarifária e queda das ta-

xas de remuneração abaixo do mínimo legal, especialmente para

atender suas empresas, o governo federal promoveu a mudança doa

critérios de recolhimento da RGB, a partir d"e 198Í. Fm ves 6e

buscar soluções de interesse geral, a política governamental

atendia os interesses federais, vale dizer, da própria Eletro-

brás, penalizando adicionalmente as demais empresas concessioriá-

.rias de energia elétrica, que já não vinham obtendo a remuneração

prescrita legalmente. A drenagem án remuneração significou poi—

tanto a necessidade de buscar recursos compensatórios, junto a ou-

tras fontes - o que significa dizer, dadas as condições então vi-

sentes, ampliação do endividamento.
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- CSEKW Wim. K GARANTIA CRCGI VALORES KOUIKR. PQR 8RIJPQ (r CONCESSIONATQS.

feltm n 15» lilhPM (i)

TVBS

messsmm, 75 74 77 7» 79 N 81 8? 83 M 85 15$

S.FE8EMIS 21,1 19,4 25,1 22,3 37,5 114,3 121,* 72,8 119.2 139,4 43,4 715.9 41.61

H m H o r i s ) (17.7) (17,3) (8,1) (21.9) (»,9> (%() (91.2> (?<.<) (O.B (79.» (3.3)

t.BT«MIS 33.? 32.1 Sl.l 39.2 41.2 12,3 251.9 Xl,\ 97.7 74,7 21,7 W.I 53,71

fftalMu) (15.0 (U.5) (7.4) (19.2) (17.4) (44.4) (1M.3) (173.1» (74,0 144.?) (i?,l) (411.1) (34.41)

3. *TttS(M) 15.Í 18.4 R.3 13.1 1,1 2.4 4.4 l l . l 5.Í 5,9 - !ft,7 5.71

(UlUI (14.4) (17,3) (91.4) (12.1) (-) (-) (-) (•) (-) (-) (•)

4. m*U«?'3> 48.8 78.1 77,5 74.4 78,7 191,? 378,3 3*4.9 &?,« 22!,9 45.2 1.763,4 INS

It) Worn oriíinais et cruzeiros corrente» cttvertidos prh taxa de citiio sédial

(H) b e l l i grupo liíM até 1978; ei 1979/81 a Lifdt n ^ a i etfera W»ral; t i 19811 líi&t-SP PKsa para o fovera» éo £st*éo i t
i t O» Paul D, passando a dnotinr-se Eletro»ail«.

FOME 105 DADOS: DSAEE. A t h s « f i t « i o dos concessionários e VAvAUnh «f-n ii/ln foi f*eit« pelo autor.

m e n - RESERVA e i t m DE NRAÜTIA (KGI PARIICIPAÇÍO RELATIVA IJ) NOS RECOIHIIOTOS, POS (RITO HE c: .r."s:c^:ps 1975/55

MRWOKftlAS,
1975 1974 1977 1978 1979 19SI 1981 19» R33 1964 1985 1975/85

l.FEKMIS 29,21 28,11 25,71 29,81 47,61 55,71 31,71 23.91 51.4S K,K 64,6! 4»,6S

tESIAMIAIS 48,21 45,61 51.4! 5?,6I 51,(1 43,1! M,6I 72,81 44,U 34,6! 33,4! 33.7!

' (Mistas) I22.6» (23,5» m.W (25.91) (»,»> (24,3!) I44,«» (57.1(1 (34,7!) <Zt,«!) (!8,4!) (34,6!)

I, «TIOS 22,6! 24,2! 22,9! 17,i! 1,3! {.31 1,71 3 .» ?,« l,U 8 5,71

ma i8«! iiei \m iw im it»i \m mi m m im m

fBJIE: Cakihdo CM ba« «os valores «ooetírios uwais.
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W S I L - RESERVA CL05SL BE GARMTlft (EGG) l l K R A Ç i í S , h ü GRUPO IF. OTTCEBu

Motes ei K$ liltâes «)

CKBSMAS,
75 7* 77 78 79 N 81 K 83 M 95 SS* I

LIDERAIS 4.4 8.7 14.5 31.3 ?5.8 92.2 W . i 177,2 132,1 171.4 115.3 974.7 51.31

rSTAKIAIS 47.3 36,3 72.5 58.4 7 . 1 185,9 151.1 134.1 74.? 98.1 83.4 923.4 47.i l

hri istas - . - - - - n , 5 . . . . lf.S 1.51

1. «IMS (M) 1,2 1,4 ( 1,2 1,5 '1,7 4,« (,8 4,3 3.3 4,4 7.5 41,7 2.11

4.18Tt ( i^3) 54.9 48.4 68.2 91.4 W.« ?t?.3 3M.I 315.* 20.1 214.1 Í9Í.2 1.939.7 iff!

ID filtres a cruzeiros correntes convertidos rela taxa de cübio tédial anual.

( H ) bcUi impo Lístit até 1978; ei 1979/91 a lijíit pusa i «fera federal; ei 1981 a Lig&t-S? rassa rara o io\*rno do Estado de
êt São Pulo, coo a denoainartfo de Eletropaulo.

W l t MS DADOS: D.KEE. A dassüicacão dos concessionária e c«S4li4i(io i n dados foi feita rela autor.

D A M - KStKVA GLOBAL DE GARMT1A (R68) PARTICIPAÇSO RSLATIV<\ (X) KAS LIBfRAÇÓfS, P » ffiUPO K CíWCESSIOítóííIOS 1W5/9S

nSHtUPO 1975 197i 1977 1978 1979 1981 1981 191? 1983 19B4 1985 1975/85

f.FEKSAIS 11.41 1B.II U,4S 33.5S 31,51 45.6X 14,U UM 61,9% «3.ÍX 53,71 51,31

IBTANAIS U& 71,21 82,21 64,91 é7,4I K , « 42,(S 4?,S 35.83 34,51 4?,5X 47.ÍI

(Mistas) 8 • • 8 t • 2,K 8 • I I 8.»

I M H S 2.21 2,« 1.31 1,41 ?.» ?,» 1,91 1,41 ?,B 3,31 3.81 2.»

HTM, ltM 1HI 1891 1891 199S INI (991 1991 1981 t»« 19(1 1991

Calciltdo C M ki te nos valores l o o e t i r i o s anoais.



3.4. A Composição do Endividamento das Empresas Estatais

Nosso objetivo aqui é mostrar como o privilegiauiento

das empresas -federais na obtençSo dp recursos setoriais acabou

por refletir-se na composição do «endividamento das concessioná-

ria*.

•

t . No Capítulo i observamos que "...quando alguém fala em

) setor elétrico está geralmente se referindo a un grupo de conces-

sionárias - as maiores empresas estatais federais ou estaduais.

I
| Por sua participação na geração e d.istribuiçSo de energia eléfcri-

1 ca no Pais - e portanto nas receitas de suprimento (venda de
i

energia "em grosso" a outras concessionárias) e de fornecimento

(venda de energia a consumidores -finais), bem como nos investi-

Mcntos setoriais e no valor do» ativos operacionais, essas empre-

sas tem um papel extremamente destacado. Neste sentido, podem ser

tomadas a justo título como representativas do setor elétrico

brasileiro" IW>. Como veremos a seguir, esse grupo também res-

ponde praticamente pela totalidade da dívida das concessionárias.

(é?> Ver' Capitulo i, item i.P.i. "Os principais1- integrantes do
•etor elétrico brasileiro".
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™ 3.4.1. O endividamento de longo prazo das concessionárias

i
»
I

Em 3i.iS.86, a dívida de longo pra<o das concessioná-

de energia elétrica - isto é, o saldo devedor de emprésti»os>

9 e financiamentos em moeda nacional e estrangeira, vencivel após 1

I ano - era de Cz$ 30?.771 milhões, então equivalentes a US*

| ae.867,1 milhSes <*•> .

k A quase totalidade, dessa dívida era de responsabilidade

I das empresas estatais federais e estaduais (US* 20.233,9 milhões,

ou 99,9X). A dívida das 11 maiores empresas estatais federais e

, estaduais < 7 i ) correspondia a USS 19.503,7 milhões ou 96.2% da

dívida de longo prazo das 57 concessionárias.

0 quadro a seguir, apresenta os valores do endividamen-

to a longo prazo, por grupo de'concessionário*.

< Maiores originais em cruzados, por concessionária, obtidos,
em "Dados econômico-financeiros Í9&6", encarte ao Boletim
trimestral SIESE, 19 trim/87. As informações disponíveis re-
ferem-se a 57 concessionárias, das 5? existentes, nSo in-

, cluindo a estatal C^PISA - Centrais Elétricas do Piauí S/A,
•••• a empresa privada UENPAL - Usina Hídro Elétrica Mova Pal-
ma, cuja ausência é irrelevante: somadas, detém menos de
C,15% dos ativos remuneráveis do conjunto de concessionárias
(Cf. DNAEE, "Planilha de Cálculo do Custo do Serviço Conso-
lidado Brasil"). A conversão dos valores originai? em cruza-
dos para dólares nortearnericanos foi feita pela taxa tíe câm-
bio oficial, para venda, de 3J.1P.P6.

(71) ELETRONORTE, CHESF, FURNAS, ELSTR03UL K LtOHT CO empresas do
grupo FLETROBR<ír»>, e as 6 estatais estaduais CESP, CPFL,
ELETROPAULO, CEHW, COPEI, e
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Trimlral SICK, 1? triftstrt de 1957. Vaiam comtrtitw para *ilares B<irte-aKri<3a<K pe!a t i n <í<
câmbio blicial, para veada, éf 3i . i2.8i .

S. : ( i ) OCTIÍONtKTe. CHESF. RRWW. VXimi e UOW
(21 CFSP, Cm.. ElETftOPJKHO. CÍHI6, COPfL E CCEE

Do ponto de vista de composição em moeda nacional e

noeda estrangeira, a dívida de longo prazo do conjunto de conces-

sionários distribuia-çe em proporções praticamente iguais: US*

10.042,5 milhSes e US» 10.304,6 milhÕ>-s, respectivamente. Esse

.rtftultado é praticamente determinado pelas Si maiores enpresa&

«statais que, como vimos, detçm 9é>,2% da dívida de longo pra^o

dos concessionários (97,0% da d/vida em moeda nacional e 95,5% em

morda estrangeira). Porém, nessas ti maiores empresa*» estatais, é

possível observar a diferente comparo c/ac da dívida d a o empresas

do grupo Eletrobrás e das empresas estatal.* ««starluaio: «enquanto



as S empresas federais do 9rupo Eletrobras tea «ais de 3/5 de sua

dívida en noeda nacional (61X). nas 6 estatais estaduais essa

proporção cai para apenas 1/5 (SIX).

Essa Maior participação da dívida ea moeda nacional.

nas eapresas federais, pode ser explicada pelos empréstimos con-

cedidos pela própria ELETR0BR4S - o "banco setorial" - às empre-

•as sob seu controle. Esse aspecto será discutido novamente mai*

adiante.

' Na dívida total de longo prazo dos concessionários, as

5 maiores empresas do grupo ELETR0BRÁ5 respondiam por quase 70%,

e as 6 maiores estatais estaduais por cerca de 27%. Kas a parti-

cipação das 5 empresas do grupo ELETRO&R4S, na dívida de longo

prazo em moeda nacional dos 57 concessionários ascendia a 86%,

contra apenas 11% das 6 maiore* estatais estaduais. A situação se

modifica bastante no que se refere à dívida em moeda estrangeira:

as 5 empresas maiores do grupo EI.ETROFRÀS participam com 54X da

dívida total em moeda estrangeira dos 57 concessionários, subindo

para 4SX a participação das 6 maiores e*tatai« e«tatfuai<> na dívi-

da de longo prazo em moeda estrangeira.

As demais empresas estatais federais e estaduais (ex-

elusive as 11 maiores), participavam com magros 2,9% do endivida'

men to de longo pr aso em moeda nacional, <? 4,5X em mantis, estran-

geira> sua participação na dívida total dr longo pr£«?o nuo ífe

além de 3^7X. Como se observa, cerca án PJ% (ou 39X) de >ua dívi-



da era representada em moeda nacional. Quanto aos concessionário-.»

privados ou municipais, não poupuiam dívida de longo prano em

moeda estrangeira, e sua participação na dívida em moeda nacio-

nal, e dívida total do setor, não ia além do? 9>i%.

3.4.2. 0 endividanento global das grandes empresas estatais

Vimos que as li maiores empresas estatais respondiam,

em 3i.iS.86, por 96,8% da dívida de longo prazo, em moeda nacio-

nal 6 estrangeira, do conjunto de concessionárias. Veremos agora

o PnfMv-*d.?mpnto qiph^, de curto e longo prasos, em moeda nacio-

nal e estrangeira, daquelas empresas.

Segundo os dados dos balanço? da? empresas, em

31.i2.1987 a dívida global das li maiores empresas estatais con-

cessionárias do serviço público de energia elétrica ascendia a

Cz* i.816.677 milhões, ou o equivalente a US* 85.333,7 milho**

pela taxa de câmbio oficial de venda naquela data. A parcela ven-

cível a curto prazo correspondia a US* 9.5i4,3 milhíSei <38K da

dívida total) e a longo pra?o, UP* 15.819,4 milhoer. (625Í da dívi-

da total). Quanto à composição, a divirta em moeda nacional equi-

v.'.lia a 36.5JÍ <US* 9.245,3 milhões), srntfo em moeda estrangeira

os 63,5# remanescentes <US$ 16.088,."3 milho'?'»). Ho quadro '.seguinte

apresentamos Oí» dadof. pc*r empresa, e incluamos também OÍ> da Itai-

pu Binacional, a título ilustrativo.
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FME: Valores orifinais n crui iot tf. h l w o 1987, conwtid-» part <!ôhr»s m\rvmrixxm pel» tixa 4e
ciaèio oficial tfr vtnda n 31.12.87, exctto Itaips, cijo» vilorrs it balanço 4 s orifinalsente rxpres-
M» a iòUtn Mrtr-aKricaaof.

Ml . : (a) A dívida da FUtfMS i x t h i parcela lòsorvida pela M b , rt'trnit a as ins Mclearrs (Anjras I, !! t
HI), t v i v a l n t e a USt 4.193,5

Embora Itaipu Binacionai não faça parte do conjunto de

concessionárias do setor elétrico brasileiro, s«ndo regida por

normas especiais < 7 2 >, incluiu-cr ass informações «.obre a dívida

(7S) Aplica-se a Itaipu Binacional a? norma? estabelecidas no
Tratado de P6 de abril t»e 1973, celebrado entre ^ República
Federativa do Brasil e a República <in Paraguay, ",,,no esta-
tuto que constitui seu Anexo f\, nos seus cfemaiG anexos...
(Anexo 8 - Descrições gerais da* in«5talaçoe«i, c An«xo C -
&a»e<s financeiras e de prrstaçSc» de serviço*» de eletricida-
de), e em atos oficiais complementar*?*»". Cf. Itaipu
nal, Balanço 1907.
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da empresa - cujo controle é compartilhado «?ntre a ÇIXTROBRÀS,

pelo governo brasileiro, e a ANDE - Arlministración Nacional de

Eletricidad, pelo governo paraguaio - porque a mesma recebeu

grande volume de recursos da Eletrobrá*, através de financiamen-

tos da RGR (como vimos ao tratar dessa quest So). >

As 5 empresas -federais do grupo FLFTROFftA'S respondiam '

por exatos 2/3 da dívida global das it maior** concessionárias:

US» 16.087,3 milhões de um total de US* 25.333,6 milhões. Pode-se

notar que a parcela da dívida em moeda nacional dessas 3 empre-

sas, - 43JÍ de sua dívida global total - é bastante superior i\ ve-

rificada nas 6 empresas estaduais, onde nSo vai além do-j 23%. A

participação das S empresas do grupo EL ETROBR^S na dívida em moe-

da nacional das ii maiores concessionárias «situa-se próximo dos

8tX. mas cai para 59,3% no tocante à dívida em moeda estrangei-

ra. A maior participação da dívida em moeda nacional, na composi-

çXo da dívida das. empresas do grupo ETLFTROBR^P deve-se, em larga

«edida a empréstimos .que a "holding" fez à«* ««presas por ela con-

troladas, a partir de recursos setoriais que .administra. No caso

d* Itaipu Binacional mais da metade de sua divida era denominada

«M cruzados ("moeda nacional"-, talvez expressão por nós impro-

priamente aplicada a uma empresa binacional), A participação da

ELtTRObRÁS e outros credores, na dívida em moeda nacional, tias ii

concessionárias e Ztaipu Binacional é mostrada a seguir.

I
9
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Como se observ* no quadro, a divida em moeda nacional

das li maiores concessionárias mais Itaipu, para com a ELETRO-

BR4S, atingia US» ÍS.SÍ0.G milhões, cm 31.12.87. Desse total, os

empréstimos da EL.ETROBRAS para as 5 grandes empresas -Federais por

ei» controladas, mais a binacional Ttaipu, respondia por US*

ii.535,2 milhões, ou 94,5%! As 6 maiores enpresas estatais esta-

duais deviam à EÜETROEtRÓS US* 674,8 milho»'», - os 5,5X remanes-

centes apenas. Ou seja, quase todas aplicaçoV* de empréstimos/fi-

nanciamentos da ELETRQBRÀS destinam-se às sua«3 empresas controla-

das mais Itaipu!

A quase totalidade da divida em norda nacional - 9B% no

caso da ELETRONORTE, 93% no caso da CHESF, 92X na ELETROSUL, e

83% no de Itaipu -, eram dívidas para com a ELFTROPRA'S. Quanto a

FURNAS, a dívida com outros credores inclui parte substancial de-

vida à Nuclebrás Í6<ò% da divida em morda nacional), o que signi-

fica que, somando-se o devido à ELETROBR4S - correspondente a 27%

da dívida em moeda nacional dessa empresa, — temos quase 90% de

sua dívida para com a "holding" Eletrobrás c a empresa estatal

NUCLEDR4S, "cabeça" do programa nuclear brasileiro. Certamente,

a» condições de endividamento dessas empresas são bastante dife-

rentes daquelas em que se apoiaram mais fortemente ar» empresas

estatais estaduais - fortes devedoras em moeda estrangeira - para

levar a cabo seus programas de investimento.

NSo obstante emrpesa* como a EUTTROPAUI-O, CEMIG e C0-

PEL» terem uma parte substancial de sua d/vida em moeda



£76

s w • Sem o acesso "preferencial" aos recurço? setoriais ad-

representada por créditos da 51.ETRQBR4S (respectivamente, 7SX,

?0X e 90JÍ), convém rpcordar que a dívida ea moeda nacional dessas

empresas pouco representava, relativamente ao seu endividamento

global: apenas PBÍÍ no caso da CEHTG, 56% no da ELFTROPAULO, e 15X

no da COPEL, bem abaixo do observado naquelas empresam federais

e Xtaiptt, em que a dívida em moeda nacional tem muito maior par-

ticipação.

A ELETROBRÓS, como gestora de recursos financeiros se-

toriais, privilegiou o financiamento de suas próprias empresas e

Xtaipu, ' direcionando a elas o "grosso" dos recursos aplicados.

Esse ponto foi .objeto de análise ao falarmos da aplicação de re-

cursos da RGR - Reserva Global de Reversão, geridos pela FLETRO-

BRáS. A concentração de funções de "holding" da maiores empresas

federais e de representante do governo brasileiro em Xtaipu, com

as de "banco setorial", parecem ter levado a ELETRQBR4S a esco-

lher como prioritários para o recebimento de financiait-entos», com

recursos setoriais, os empreendimentos de que participava...

Ministrados pela ELETROBR4S, para financiar seus investimentos as

.««presas estatais estaduais recorreram, em maior medida do que as

empresas federais, aos empréstimos e financiamento? em moeda es~

trangeira. Ficaram portanto mais exposta?- aos problemas das deo-

valorizaçSes cambiais, flutuações das taxas de juro* internacio-

nais, etc para não mencionar as dificuldades inerente*. & ne-

goeiacSo desses empréstimos, "rolagens", etc. * b. dificuldade de



obter transformação de debitou «sm participaçSa acionária (capita-

lização de divida?;), cuja rra1i7açac tvtá aberta para ao empresai,

federais, através de negociações com çua "holding" e no interior

do governo federal.
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• SÍNTESE E CONCLUSSES
• -

!

5
* A intervenção e regulação estatal no setor elétrico

£ brasileiro <que s<f è superado, em termos de produção, pelos paf-

• ses do 6-7, Uni So Soviética e China), é exercida nSo %6 através

de um tfrgSo regulador e fiscal i.zador, o DMAEE, mas ainda da Ele-

§ trobrás, com funções de coordenação técnica setorial, centraliza- ,

* çfio de recursos para financiar a expansão setorial, e "holding" 1• I
• das empresas estatais federais. Estas, Juntamente com as estatais f
ft estaduais, detém praticamente a totalidade dos ativos e da recei- ?
è • - . . . . . t

ta do setor- . B
ff __ Ei

fc -••''* ' ' •" ' "" • • • • -r^ ç

9 A partir das mudanças de meados dos anos 6Q, a acelera- ^
> |

da expansão dos investimentos setoriais - que evoluíram de pouco •
# * t
^ mais de USt 900 milhões em 1967 para USS 4,5 bilhões em 1978, com '
* «tmpliaçSo da capacidade instalada de 10 OU para 30 GW entre 1970 '
$ <

tt e 1980 -, significou crescente necessidade de recursos. Esses re- '

i cursos foram inicialmente obtidos, em boa par.te, através da forte

recuperaçSo tarifária que acompanhou as mudanças de meados dos

| é*. NSo obstante, a partir de 1972 o governo federal promoveu o

) fortalecimento do papel financiador da Eletrobrás, que passou a

! centralizar os recursos da ROR - Reserva Global de ReversSo,
| criada em substituição ao Fundo de ReversfU>, controlado pelas cm-
' presas. /
I
I



3*9

Ess» centralização tornou POSSIV*1 ampliar a participa-

ção federal na geração de energia elétrica* ao apoiar o financia-

mento de grandes empreendimentos de interesse da área federal

- cuja polftica de "especialização de funções" pretendia atribuir

às empresas estaduais o papel de distribuidoras de energia elé-

trica. As informações apresentadas sobre m% aplicações da R6R

comprova» de maneira cabal o privilegiamenfto das empresas fede-

rais e Itaipu no recebimento desses recursos, com reflexos na

composição do endividamento moeda nac ional/tatoeda estrangeira des-

sas empresas, bem superior ao observado n n grandes empresas es-

tatais estaduais, cujo acesso aos recursos -setoriais foi restrin-

gido. . ... ...

-."-•• '#k"pof7flca"de' "equal izaçSo tarifáaría nacional", através

da transferência de recursos "via" Reserva Global de Garantia -

ROO, implementada a partir de 1974, foi acompanhada da crescente

'deterioração das tarifas - devido a contenção de reajuste», a

partir de meados dos anos 79, na tentativa de controlar a acele-

ração inflacionária observada desde entSo. Face ao quadro de ín-

#uf(ciência tarifária, a necessidade de remunerar os pesados in-

vestimentos que vinham sendo realizados pelas empresas federais

levou a mudanças nas regras para a transferência de recursos* a

partir de 1981 foram alterados os critérios de recolhimento vi-

ftando ampliar as transferências através da GGG para as empresas

federais, bem como foi aumentado o percentual a recoiher a t/tulo

r*« UúU, para a Elctrobrao.



As dificuldades financeiras da» tapreias combinadas COM

as Mudanças políticas ocorridas e* fins de S.9S2, COM a eleição de

governadores através do voto direto, t i verm» rapei Importante na

busca de UM re-arranjo financeiro setorial.- A partir de 1783, ex- ?

fc pllcltou-se a recusa das empresas estaduais cai continuar o reco- r;

P lhlmrnto de recursos da R6R e ROGnas mesmas bases anteriores. Os .

Impasses e conflitos estenderam-se até 1985, quando, apis a su-

I cessão federal, a crise foi oficialmente reconhecida, e medidas

' para a recuperação financeira foram propostais através do Plano de

Recuperação do Setor de Energia Elétrica - V*R3«

Essa recuperação não foi atingida, devido às sucessivas J

Mudanças que caracterizaram o cenário econSmico brasileiro desde •

1986, e a elevada degradação patriMonial, decorrente do endivida- • :

Mento excessivo dos anos anteriores, ainda boje pendente de solu-

ção. Por outro lado, a busca de reordenamento institucional no

'setor elétrico, através da REVISE - Revisão Institucional do Se-

tor Elétrico, pouco significou CM termos de Mudanças de profundi-

* dftdt, prescrvando-se os interesses federais e a articulação

ONAEE-Eletrobrás-Empresas Federais* A Mais recente tentativa de

Mudança proposta pela áVea federal visava a criação de uma empre-

sa nacional de geração de eletricidade, sob domínio federal, pro-

jeto que significaria, se concretizado, a sempre buscada "federa-

1 1lsação" da geração de energia elétr ica, restando as demais em-

presas a distribuição. Dadas as fortes opostecíes que desencadeou,

o projeto fo i , «o que parece, ao Menos temporariamente, descarta-



311

Dado o conflttuoso histórico de relacionamento entre as

esferas federal e estadual, a busca de soluções para recuperação

financeira e reordenaçSo setorial certamente exigirá bem mais do

que propostas "técnicas"! será necessária, primordialmente, uma

forte capacidade de articulaclo política para acomodar os inte-

resses ex.stentes no setor elétrico brasileiro» evitando a repe-

t i cio de dlstorçSes como a» verificadas na gestSo de recursos da

RGR e RGO.

i
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