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RESUMO 

O setor elétrico além de ser um serviço de utilidade pública, requer elevados investimentos, 
explora recursos naturais e está na base de todas as cadeias produtivas e de consumo de 
nossa sociedade. Assim, a dinâmica deste setor extrapola a atuação individual das empresas 
de energia e vai interferir também, nas questões de ordem política, econômica, social e 
ambiental do desenvolvimento das nações. A falta de sofisticação e o grau de desenvolvimento 
baixo em derivativos de crédito dos sistemas financeiros em Brasil, tanto como a situação 
saudável das contas e balanços, fruto de amargas experiências nas crises passadas estão 
permitindo uma melhor resistência para enfrentar a atual crise. Mas, por ser um importante 
parceiro comercial de Brasil, através de diversos negócios a crise econômica financeira que 
esta afetando a economia dos EUA e o mundo tem afetado também a economia de nosso país, 
mas com menos intensidade. O modelo econométrico utilizado para estudar os investimentos 
que devem ser iniciados em 2010, pela Eletrobras, encontram-se com uma aceitável correlação 
que demonstra uma boa dependência entre potencia e investimento nos empreendimentos a 
serem implementados. 

PALAVRAS-CHAVE:  Setor Elétrico Brasileiro, Investimentos Em Energia, Modelo 
Econométrico. 

ABSTRACT 

The electricity sector in addition to being a public utility, requires a substantial investment, 
explore natural resources and the basis of all production chains and consumption of our society. 
The dynamics of this sector goes beyond the individual performance of energy companies and 
will also interfere in matters of political, economic, social and environmental development of 
nations. The lack of sophistication and low level of development in credit derivatives financial 
systems in Brazil, both as a healthy situation of the accounts and balance sheets, the fruit of 
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bitter experience in past crises are allowing a better resistance to weather the current crisis. But 
it is an important trading partner of Brazil, through various business financial economic crises 
that is affecting the U.S. economy and the world has also affected the economy of our country, 
but with less intensity. The econometric model used to study the investment to be initiated in 
2010 by Eletrobras meets a correlation acceptable; this demonstrates that a well dependence 
exists between power and investment to the projects to be implemented. 

KEY WORDS:  Electricity Sector, Investments In Energy, Econometric Model. 

1. INTRODUÇÃO 

O setor elétrico brasileiro tem passado por diversas transformações as quais foram como 
resultado de embates e disputas políticas em torno da concepção de Estado-nacional e da 
amplitude de sua atuação no setor econômico. Mas nas últimas décadas, o conjunto de 
medidas institucionais, que se traduziu na reestruturação do setor elétrico brasileiro e na 
privatização de importante parcela das empresas, foi modificando a configuração territorial dos 
agentes responsáveis pela geração, transmissão e distribuição da energia elétrica. A 
Eletrobras, inicialmente concebida como uma empresa pública de escala nacional viu o seu 
papel e sua atuação se transformando dentro de diversos contextos econômicos e políticos 
pelos quais passou o Brasil até converter-se em uma empresa internacional a partir de abril de 
2008 (LEI 11.651, 2008).  

O aumento do consumo de energia em geral tem no uso do basto sistema hidrológico que irriga 
nosso país, a geração de energia elétrica de baixo custo, que provem de fontes hidráulicas, um 
ponto vital que tem permitido o crescimento econômico experimentado nos últimos anos pelo 
país. Este representa um dos fatores que deve ser considerado quando se planeiam as 
políticas de desenvolvimento do governo, devido aos possíveis impactos sociais, econômicos e 
ambientais que podem comprometer o desenvolvimento da sociedade brasileira. 

Por tratar-se de uma fonte de energia limpa, a energia elétrica gerada por estas fontes possui 
um grau de importância diferenciado para os mais variados setores da economia e para a 
sociedade como um todo. Da experiência do racionamento vivido nos anos 2001 e 2002, da 
estrutura do consumo e das características produtivas do país pode-se perceber que alguns 
setores são extremamente dependentes da energia elétrica e sua eventual falta, mesmo por 
curto período de tempo, pode ocasionar prejuízos importantes. Enquanto isso, outros setores 
de produção de energia podem ter menor dependência e/ou possibilidades de substituição 
parcial ou integral mesmo que incorrendo em um custo adicional. 

Assim, não há nada mais subjetivo do que o custo de não ser suprido por um serviço tão 
essencial como a energia elétrica, pois sua avaliação envolve custos diretos e indiretos que 
dificilmente são identificados em qualquer tipo de estudo (ALCALÁ, 2007). O custo marginal do 
déficit é fundamental para a determinação da política operativa ótima mais adequada para o 
Sistema Interligado Nacional - SIN. Se o custo do déficit for muito baixo pode ocorrer uma 
utilização excessiva dos reservatórios, com riscos de déficit elevados no futuro. Se for muito 
alto, tende-se a uma utilização excessiva dos recursos termelétricos, com elevados custos de 
operação no presente (ALCALÁ and MIRANDA, 2008). Adicionalmente, no mercado de curto 
prazo de energia elétrica, o custo marginal do déficit possui papel determinante na formação 
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dos Custos Marginais de Operação – CMO e, consequentemente, do Preço de Liquidação de 
Diferenças – PLD. 

O presente estudo visa abordar as dificuldades encontradas hoje para atrair novos 
investimentos e as metodologias utilizadas para avaliar ditos investimentos no setor de energia 
elétrica. Quando algum investidor é solicitado para alocar seus recursos, procura analisar os 
riscos aos quais os projetos estariam relacionados, assim como os retornos que estes lhe 
podem proporcionar. Além disso, abordaremos o papel da Eletrobras no desenvolvimento 
energético tanto no âmbito nacional, como agora mais recentemente no internacional, por 
causa da LEI 11.651 (2008), que autoriza a Eletrobras a participar de projetos a nível 
internacional, seja na forma de financiamento direto ou através da transferência de tecnologia 
em linhas de transmissão e distribuição. 

Para isso será testado o relacionamento entre a energia gerada (MW) em relação ao capital 
investido, verificando-se o relacionamento entre essas variáveis e caso exista o quanto cada 
unidade monetária investida repercute no acréscimo por cada MW no mercado de energia.  

2. SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

A taxa de crescimento da capacidade instalada do setor elétrico brasileiro no intervalo temporal 
de 1963 a 1989, de maneira geral, foi alta, um incremento médio anual de 8,2%. Ao longo 
destes 27 anos, a capacidade instalada do setor elétrico brasileiro acumulou um crescimento 
de 736% como pode ser observada na tabela 1. Essa taxa de crescimento se aproxima àquela 
observado no intervalo (1945-1962), que foi de 8,9%, e é significativamente maior do que 
aquela encontrada entre 1930 e 45, com apenas 3,7%. Observa-se também na tabela 1 a 
queda na expansão da capacidade instalada a partir de 1980, muito em razão das crises 
econômicas que se abateram sobre a economia brasileira nos anos 80, a denominada "década 
perdida". 

Tabela 1. Evolução da Capacidade Elétrica Instalada no Brasil de 1963 a 1989. 

ANO Capacidade 
Instalada (MW) 

Crescimento (%) 

1965 6.436 - 
1970 10.376 61,2 
1975 18.494 78,2 
1980 30.622 65,6 
1985 39.897 30,3 
1989 47.894 20,4 

 
Fonte: Cachapuz, 2006. 

A forte ampliação da capacidade instalada foi alcançada mediante a emergência da presença 
do Estado nas décadas de 1940/1950 e a consolidação desta participação nas décadas 
seguintes 1960/1970. Contudo o caráter assumido por este Estado, muitas vezes, centralizador 
e autoritário, contribuiu decisivamente para a expansão do setor elétrico brasileiro, pois a 
construção de grandes barragens não considerava questões ligadas às comunidades rurais 
impactadas e aos impactos ambientais associados. Esse expressivo crescimento foi alcançado 
por intermédio do denominado modelo estatal de grandes barragens, onde as unidades de 
produção foram construídas na sua maioria em pontos afastados dos principais centros 
consumidores, devido a que os potenciais hidrelétricos do sudeste brasileiro se encontravam, 
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em alguma medida, boa parte explorados, o que demandou o aumento da interligação do 
sistema ao chegar a pontos antes isolados. 

Com o recuo das empresas estrangeiras no cenário nacional, que no passado foram os 
agentes centrais na expansão da eletricidade, as empresas estatais, centralizadas pelo 
Sistema Eletrobras, tornaram-se responsáveis pelo avanço setorial, tanto no que se refere ao 
volume de eletricidade gerada, quanto à expansão territorial dos sistemas elétricos e a 
interligação dos mesmos. A aquisição pelo sistema Eletrobras das concessionárias 
estrangeiras ligadas à Amforp e à Light, em 1964 e 1979 respectivamente, somente vieram 
corroborar com um modelo estatal que já estava se consolidando. 

3. CRISE FINANCEIRA 

Os efeitos financeiros da crise, iniciada no verão de 2007, intensificaram-se após a quebra do 
Lehman Brothers, em meados de Setembro de 2008. A desalavancagem global do sistema 
bancário internacional e o aumento da aversão ao risco dos investidores resultaram numa 
demanda declinante por ativos dos mercados emergentes e em aguda depreciação nas 
moedas dessas economias. Os fluxos brutos de capital se reverteram e as condições de 
financiamento se restringiram, reduzindo a liquidez tanto em moeda estrangeira como nos 
mercados monetários internos, elevando a rentabilidade dos títulos, tanto em moeda 
estrangeira como locais. 

Algumas características distinguem a presente crise das anteriores dos anos 90, como por 
exemplo, a crise Asiática, ou dos episódios da Argentina e do Brasil, do início dos anos 2000. 
Primeiro porque o choque originou-se no setor financeiro das economias avançadas, mais do 
que na América Latina ou na região de mercados emergentes. Segundo porque a significativa 
redução da dívida externa pública da América Latina deu aos governos desses países mais 
fôlego para desempenhar um papel estabilizador nos mercados privados, onde a dívidas 
externas permaneciam elevadas (COSTA RIVEIRO e ALCALÁ VELA, 2009). 

A economia brasileira também foi afetada pela crise. Dessa forma para evitar um prejuízo ainda 
maior, o governo procurou dar incentivos fiscais, controlar a taxa de juros, dentre outras 
medidas desesperadas. Porém devido a diminuição da arrecadação, e a retração da economia, 
ou mesmo pela dificuldade de recolhimento de impostos por parte do contribuinte pela situação 
difícil que ficaram as empresas, resultou na diminuição dos investimentos. 

A economia brasileira foi uma das últimas a entrar na crise e foi mantido um crescimento forte 
até setembro do ano passado enquanto outras economias já tinham desacelerado. O governo 
acredita na recuperação rápida, devido à solidez da economia e à continuidade da implantação 
do PAC, que continua sendo o estímulo ao crescimento do investimento que estava próximo a 
16% do PIB e foi para 19%, em 2008 (CASTRO, et al, 2009A). 

No caso do setor elétrico, conforme sabemos tem ocorrido sobras na atividade de geração, 
pela retração da economia que resultou na diminuição do consumo, porém estudos 
demonstram a necessidade de investimentos no setor, para evitar o desabastecimento 
(COSTA RIBEIRO e ALCALÁ VELA, 2009). 

Com base nas experiências do passado, a economia brasileira possui hoje um conjunto de 
investimentos destinados a mitigar a turbulência econômica mundial, e que envolve um volume 
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de cerca de R$ 650 bilhões previsto para o período 2009-2012, como mostra o estudo sobre o 
panorama de investimentos divulgado pelo BNDES. Incluem-se projetos nas áreas de petróleo 
e gás, energia elétrica, saneamento, telefonia, construção residencial e rodovias. 
Especificamente em energia elétrica destaca-se, o programa de investimento de R$ 141 
bilhões que inclui os projetos hidrelétricos Madeira, Belo Monte, Estreito e Foz do Chapecó. 
Também, existem investimentos em termelétricas que deverão atingir R$ 10 bilhões e em 
Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs, que vão atrair R$ 5 bilhões em 2009 (CASTRO et al, 
2009A). 

A presidência da concessionária Energia Sustentável do Brasil comentou que a licença de 
instalação, já liberada pelo Ibama, era a principal condição para que o BNDES assinasse o 
contrato do empréstimo, para o financiamento de R$ 7,2 bilhões para a construção da 
Hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira (RO).  

Projetos de infra-estrutura das empresas estatais e federais são fundamentais para a o 
crescimento do fornecimento energético no Brasil. No primeiro trimestre de 2009, elas já 
haviam investido R$ 19,143 bilhões. Esse desempenho faz parte da estratégia do governo para 
evitar que o país encerre 2009 com queda no PIB.  

O Sistema Eletrobras, por sua vez, já havia investido R$ 1,170 bilhões até o mês de abril de 
2009, que representa 16,2% dos R$ 7,243 bilhões previstos para 2009. Furnas, por exemplo, 
realizou o maior investimento do sistema, com aplicações de R$ 415,512 milhões, que 
representa o 26% dos R$ 1,6 bilhão programado para todo o ano de 2009. Também, 
destacam-se também a Eletrosul, a Chesf e a Eletronuclear. 

No mercado de capitais, já é possível identificar um início de superação da crise. Muitas 
empresas voltaram a buscar a captação de recursos por meio de notas promissórias, 
debêntures e até ações, como é o caso da Bandeirante Energia, Coelce, CPFL, RGE e o grupo 
Rede Energia. A Light, também interessada em captar recursos, comunicou que foi protocolado 
na Anbid o pedido de análise simplificada e a solicitação à CVM do registro de distribuição 
pública da sexta emissão de debêntures. Em junho foi aprovado em Assembléia Geral 
Extraordinária da Cteep, o aumento do capital social da empresa através da emissão privada 
de novas ações no montante de até R$ 70,5 milhões. Assim, observa-se que o mercado volta a 
se fortalecer, ainda que muito lentamente. 

Por outro lado, o mercado internacional também parece estar se fortalecendo novamente. A 
EDP afirma que a captação externa voltou a ser uma boa opção, devido a que os investidores 
estrangeiros têm mostrado boa receptividade por papéis brasileiros. Assim, confiando na 
captação externa, a Eletrobras está querendo se estabelecer como uma emissora freqüente de 
bônus em dólares e têm a intenção de acessar o mercado internacional todos os anos. No 
momento, a estatal está buscando aprovação para emissão de até US$ 1 bilhão em bônus de 
10 anos, após ter conseguido autorização inicial para uma oferta de US$ 600 milhões 
(CASTRO et al, 2009A). 

O setor elétrico brasileiro deve terminar o ano de 2009 recebendo uma aprovação de mais de 
R$ 14,6 bilhões, conforme projeções do BNES (2009). Segundo este banco, o resultado 
representará quase o dobro do valor liberado no ano de 2008, que foi de R$ 8,5 bilhões. A 
maior parcela do financiamento aprovado foi destinada ao segmento de geração de energia 
elétrica, sendo R$ 7,5 bilhões para médias e grandes hidrelétricas, R$ 2,6 bilhões para 
termelétricas, R$ 934 milhões para PCHs e R$ 342 milhões para biomassa. O segmento de 
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distribuição recebeu R$ 686 milhões, enquanto que a área de transmissão foi o destino de R$ 
662 milhões.  

O BNDES tem como objetivo aumentar o volume de financiamento para 2010, com 
desembolsos entre R$ 14 bilhões e R$ 15 bilhões (CASTRO et al, 2009B). A seguir na Tabela 
2, apresentamos uma síntese das informações coletadas no BNDES, referentes ao setor 
elétrico. 

Tabela 2: Brasil. Resumo dos Desembolsos e Aprovações do BNDES (em R$ milhões). 

 
Segmentos 

Outubro Janeiro a Outubro 12 Meses 
Desembo 

lsos 
Aprovações Desembo 

lsos 
Aprovações Desembo 

lsos 
Aprova 

ções 
SEB 1.609 301 10.410 13.438 12.542 24.447 
Infra 
Estrutura 

4.539 8.594 36.052 46.583 42.898 62.087 

Total 10.692 15.641 106.496 129.957 127.245 158.188 
 
Fonte: Elaboração GESEL-IE-UFRJ, (CASTRO et al, 2009A) com dados do BNDES. 

4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Para efetuar a verificação do relacionamento entre as variáveis, utilizou-se a metodologia 
econométrica denominada Cross-section, pela qual através da análise de regressões, verificou-
se também o R², para se averiguar o quando a variável dependente pode ser explicada pela 
variável independente. Dessa forma, será rodada uma regressão para verificar o 
relacionamento entre os investimentos e a potência gerada por esse investimento 
(CANTUÁRIA, 2009). Para isso, levantamos dez investimentos nos quais a Eletrobras pretende 
participar como parceiro a partir de 2010.  

Para realizar essas verificações serão testadas as seguintes hipóteses: 

H0 = Há relacionamento entre as variáveis 
H1 = Não há relacionamento entre as variáveis. 

 

O modelo econométrico utiliza a seguinte expressão: 

)1(εβ += INVP   
 

erro
toInvestimenINV

Beta
PotênciaP

=
=

=
=

ε

β


 

4.1. Tratamento dos Dados 

Devido a que as informações proporcionadas são de caráter sigiloso para o Sistema Eletrobras 
acreditou-se conveniente identificar os possíveis investimentos com códigos, para proteger os 
empreendimentos e as empresas e consórcios envolvidos nos projetos, mas cujos dados 
numéricos são verídicos extraídos de informações relevantes obtidas de fontes confiáveis. 



 7 

Assim, a amostra selecionada está composta por dez (10) projetos de investimento em países 
de América do Sul, que o Sistema Eletrobras pretende realizar no futuro próximo, para 
consolidar sua posição de liderança internacional no setor elétrico, com as respectivas 
características de investimento, potência e localidade que podem ser observadas na Tabela 3. 

Tabela 3: Projetos e Empreendimentos em Estudo no Sistema Eletrobras em 2009 

 
N° Projetos Investimentos US$ Energia 

(MW) 
Localização 

1 UHE A 110.250,00 105 0 
2 UHE B 3.750.000,00 2.500 0 
3 UHE C 1.929.000,00 1.286 0 
4 UHE D 870.000,00 580 0 
5 UHE E 910.500,00 607 0 
6 UHE F 847.375,00 360 1 
7 UHE G 665.082,00 301 1 
8 UHE H 279.642,00 180 0 
9 UHE I 4.820.526,00 2.000 0 
10 UHE J 802.987,00 160 0 

 

5. ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

5.1. Análise Descritiva 

Tabela 4: Resultado da Análise descritiva da Amostra 

 
Variáveis Média Mediana Mínimo Máximo Desvio Padrão

Potência 807,90 470,00 105,00 2.500,00 841,35

Investimento 1.498.536,00 858.687,50 110.250,00 4.820.526,00 1.565.118,00  
 

Observando os resultados da análise descritiva na Tabela 4, podemos constatar que tanto no 
caso da variável potência, quanto da variável investimento, as distribuições são assimétricas 
para a direita. Porém quando realizamos um teste de normalidade da amostra, encontramos 
que o erro da equação segue uma curva normal, logo podemos fazer inferências quanto a seus 
resultados. 

5.2.  Matrix de Correlação 

Conforme podemos observar na Tabela 5, a correlação entre a variável potência e a variável 
investimento é de 94,02%. 

 

Tabela 5: Matriz de Correlações 

 
Variáveis Potência Investimento

Potência 1,0000 0,9402
Investimento 0,9402 1,0000  
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5.3. Análise da Regressão 

Segundo podemos observar na Tabela 6, a regressão é significante ao nível de 1%, 
demonstrando forte relacionamento entre as variáveis. 

O conteúdo informacional da variável investimento é da ordem de 86,95%, ou seja, a variável 
investimento explica 86,95% da potência dos empreendimentos. 

Porém podemos verificar uma baixa contribuição da variável por cada real investido no projeto, 
somente de 0,0005. 

 

Tabela 6: Resultados da Regressão 

 
Variáveis C β1 R²
Investimento 50,4880 0,0005*** 0,8695
Nota:
1. Níveis de significância estatística: 1% (***), 5% (**) e 10% (*)  

5.4. Assimetria por localidade 

Será examinado se o coeficiente da variável Investimento varia em detrimento da variável 
Potência dos empreendimentos analisados. Com base na equação (1), serão usadas variáveis 
“Dummies” para capturar esses efeitos na sensibilidade da Potência em relação ao 
Investimento. Assim, o modelo básico se transformou em: 

)2(1 εββ ++= DLINVP   
 
Onde: =i

tD Dummy que assume valores = 1 (um) e = 0 (zero). 

Caso: Localidade da empresa 

1=i
tD  se firma i, empreendimento no Brasil; 

      = 0 de firma i, empreendimentos fora do Brasil. 

Tabela 7: Matriz de Correlações com “Dummies” 

 
Variáveis Potência Investimento x Localidade

Potência 1,0000 0,9402
Investimento x Localidade 0,9402 1,0000  

Na tabela 7, podemos verificar que mesmo considerando a assimetria de localidade, 
verificamos que a correlação não se alterou, ou seja, continuou em 94,02%, ao nível 
especificado de significância. 
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Tabela 8: Resultados da Regressão 

Variáveis C p-value R²

Investimento 91,2214 0,0029*** 85,66

Investimento x Localidade 91,2214 0,00018* 85,66

Nota:
1. Níveis de significância estatística: 1% (***), 5% (**) e 10% (*)  

Na análise de sensibilidade por localidade, pudemos verificar que os investimentos no Brasil, 
são significantes ao nível de 10%. 

O conteúdo informacional da variável investimento é da ordem de 85,66%, pouco inferior ao 
resultado conjunto da amostra. 

Agora, a grande mudança que podemos verificar na análise conjunta está na contribuição da 
variável por cada real investido no projeto, que saiu de 0,0005***, para 0,00018* no Brasil, 
individualmente, e 0,0029** nos demais países. 

Por outro lado e com referencia a crise financeira, observamos que o desencadeamento da 
débâcle financeira, em Agosto de 2007, a América Latina tinha desfrutado de um ambiente 
externo relativamente benigno. Uma combinação de influxos líquidos de capitais e de 
superávits em conta corrente contribuíra para uma acumulação significativa de reservas 
internacionais. Os fluxos brutos de entradas e saídas de capital haviam atingido níveis recordes 
e os investimentos externos diretos tornaram-se a principal fonte de financiamento externo 
(COSTA RIBEIRO e ALCALÁ VELA, 2009).  

Contudo, os fluxos brutos de entradas de capital para a América Latina começaram a se 
contrair, significativamente, no terceiro quadrimestre de 2008. Ao longo do ano, como um todo, 
o fluxo bruto de investimentos de portfólio sofreu um declínio de US$ 76 bilhões. Os 
investimentos externos diretos ficaram mais estáveis, mas espera-se que declinarão mais 
fortemente, em 2009. Os superávits em conta corrente também declinaram e se transformaram 
em déficits moderados. Vários fatores contribuíram para a reversão dos fluxos brutos de 
entrada de capitais: o aumento da aversão internacional ao risco, os esforços de instituições 
financeiras de países desenvolvidos de ampliar sua liquidez ou melhorar seus balanços, a alta 
volatilidade cambial, o colapso dos termos de troca e a exposição no mercado de derivativos 
de grandes corporações, sobretudo no Brasil e no México, podem ser citadas (COSTA 
RIBEIRO e ALCALÁ VELA, 2009).  

6. CONCLUSÕES 

Com base no modelo econométrico utilizado podemos afirmar que, foi constatado que tanto no 
caso da variável potência, quanto da variável investimento, as distribuições são assimétricas 
para a direita. Porém quando realizamos um teste de normalidade da amostra, encontramos 
que o erro da equação segue uma curva normal, logo podemos fazer inferências quanto a seus 
resultados. 

Segundo podemos observar, a regressão é significante ao nível de 1%, demonstrando forte 
relacionamento entre as variáveis. 
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O conteúdo informacional da variável investimento é da ordem de 86,95%, ou seja, a variável 
investimento explica 86,95% da potência dos empreendimentos. 

Porém podemos verificar uma baixa contribuição da variável por cada real investido no projeto, 
na ordem de somente de 0,0005. 

Portanto o modelo econométrico utilizado para estudar os investimentos que devem ser 
iniciados em 2010, pela Eletrobras, encontram-se com uma boa correlação que demonstra a 
dependência entre a potencia e o investimento dos empreendimentos a serem implementados. 

Quando se analisam os resultados da regressão considerando assimetrias por localidade 
(Brasil e demais localidades), se verifica que o nível de significância aumenta pouco e o valor 
do R² diminui também. Porém observamos que a contribuição em MW aumenta sensivelmente, 
passando dos 0,0005***, para 0,00018* no Brasil, individualmente, e 0,0029** nos demais 
países. 

Considerando as condições atuais da crise econômico-financeira, podemos afirmar que, devido 
à falta de sofisticação e o grau de desenvolvimento baixo em derivativos de crédito dos 
sistemas financeiros sul-americanos, em geral, tanto como a situação saudável das contas e 
balanços, fruto da difícil experiência obtida das crises passadas, está permitindo que a maioria 
de economias do cone sul americano apresente uma posição mais confortável para enfrentar a 
atual crise. 

Mas, por causa do reflexo da delicada situação macroeconômica que vive os Estados Unidos, 
um importante parceiro comercial dos países da América do Sul, os países do cone sul serão 
afetados indiretamente, ao contrário do que sucede com os países da Ásia e da Europa onde a 
crise foi mais severa. 

Por se tratar de um fenômeno novo a nível econômico não existia uma solução prevista e os 
analistas financeiros tiveram que tentar soluções particulares para sistemas e mercados 
específicos.  

A crise econômica financeira que esta afetando a economia mundial tem intensidade, 
abrangência e duração imprevisíveis. Assim, só cave acompanhar o seu desenvolvimento e 
tomar algumas ações econômicas provisórias para corrigir em forma específica os problemas 
que surgem em determinado setores tais como a diminuição de impostos nas indústrias chaves 
para incentivar a venda de seus produtos. 

NOTA: Es conveniente frisar que por tratar-se de um artigo acadêmico os comentários e 
conclusões aqui apresentados são de exclusiva responsabilidade de seus autores e, portanto 
não expressam necessariamente os pontos de vista da Eletrobrás e nem seus interesses.  

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALCALÁ VELA, J. and MIRANDA, V. “Economic Analysis of the Electricity Market in Brazil.” In: 
20th World Energy Congress - Rome, November 11-15, 2007. 

ALCALÁ VELA, J. A. “Nuevas Perspectivas Económicas en los Sistemas de Distribución 
Eléctrica en Brasil”. In: Congreso Latinoamericano de Distribución Eléctrica - Clade 2008, Mar 
del Plata, Argentina, 22-24 de septiembre de 2008. 



 11 

CACHAPUZ, (org.) “Panorama do Setor de Energia Elétrica no Brasil. Rio de Janeiro: Centro 
da Memória da Eletricidade”, 2006. p. 344. 

CANTUÁRIA, André Luís.” Determinantes do preço das ações brasileiras.” Tese de Mestrado. 
IBMEC 2009. 

CARCANHOLO, Marcelo et al. “Crise Financeira Internacional: Natureza e Impacto. Jubileu 
Sul/Brasil. Expressão Popular”. 2008. 

CASTRO, N., TIMPONI R. FREIRE, A., SANTORO, L., e BRUNO, R. “Relatório Mensal de 
Acompanhamento da Conjuntural dos Impactos da Crise sobre o Setor Elétrico. GESEL – 
Grupo de Estudos do Setor Elétrico,” UFRJ. Junho de 2009A. 

CASTRO, N., TIMPONI R. FREIRE, A., SANTORO, L., e BRUNO, R. Relatório Mensal de 
“Acompanhamento da Conjuntural dos Impactos da Crise sobre o Setor Elétrico. GESEL – 
Grupo de Estudos do Setor Elétrico, “UFRJ. Novembro de 2009B. 

COSTA RIBEIRO, Luiz. e ALCALÁ VELA, Jorge. “Crise Financeira Mundial e os Impactos na 
Expansão do Setor Elétrico Brasileiro para a Integração Energética da América do Sul.” XV 
Seminário de Planejamento Econômico Financeiro do Setor Elétrico – SEPEF. São Paulo, 05-
07 outubro 2009. 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos Lei Nº 11.651, 
DE 7 DE ABRIL DE 2008. 

 
 
 

 
 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.651-2008?OpenDocument�
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.651-2008?OpenDocument�
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.651-2008?OpenDocument�

