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Opinião

Atual política de incentivos, via isenções ou reduções
tarifárias, merece atenção. Por Nelson Fonseca Leite

Sustentabilidade do
setor elétrico ameaçada

Eficiência apenas
será atingida se houver
justo equilíbrio
entre os mercados
regulado e livre

D
esde 2004, com o Novo
Modelo do Setor Elétri-
co, as distribuidoras de
energia passaram a ter

uma atribuição extra, além de le-
var energia a 99,2% dos lares bra-
sileiros. Trata-se da garantia do
fornecimento futuro de energia,
evitando-se assim situações
emergenciais de racionamento,
como o ocorrido em 2001 e que
teve impactos negativos na eco-
nomia brasileira.

Por meio de um mecanismo
eficaz, as empresas de distribui-
ção declaram anualmente as ne-
cessidades futuras de energia elé-
trica para atender a seus clientes,
com base em suas projeções de
mercado. O Ministério de Minas e
Energia consolida essas necessi-
dades e promove leilões para de-
cidir os projetos de usinas que
atenderão a demanda de energia
do país. A escolha é realizada com
base no preço do megawatt por
hora (MWh) e os empreendedo-
res que se propuserem a construir
seus projetos e atender às necessi-
dades de energia com a menor ta-
rifa sagram-se vencedores.

São eles que assinam contratos
com as distribuidoras, compro-
metendo-se a fornecer energia
por períodos longos, de 15 a
30 anos. Em 2011, por exemplo,
houve leilões com início de for-
necimento de energia previsto a
partir de janeiro de 2016, com
prazos de até 30 anos. Os contra-
tos são utilizados pelas distribui-
doras para garantir, que no futu-
ro, haja energia a ser entregue
aos seus clientes, reduzindo o ris-
co de um racionamento. As recei-
tas futuras desses contratos são
utilizadas pelos empreendedo-
res para financiar suas obras com
bancos e instituições financeiras,
são as chamadas garantias.

Todo esse procedimento garan-
te ao país a segurança energética
para suportar o crescimento eco-
nômico e a demanda cada vez mais
crescente por energia elétrica. Ga-
nham os investidores pelas opor-
tunidades de negócio e ganha o
consumidor pela garantia de ofer-
ta de energia ao menor preço pos-
sível. Desde 2004, foram licitadas
cerca de 60 mil MW de nova capa-
cidade instalada, o que correspon-
de a pouco mais de quatro usinas
hidrelétricas de Itaipu.

Para as distribuidoras, o meca-
nismo é, a princípio, neutro, pois
os custos com a compra de ener-
gia são repassados à tarifa sem

nenhuma margem. Resta, no en-
tanto, um risco às empresas de
distribuição. Se o consumo pre-
visto com cinco anos de antece-
dência não se realizar haverá so-
bra de energia e, a partir de certo
volume, o custo adicional será ar-
cado somente da própria empre-
sa de distribuição. Há mecanis-
mos de correção desses desvios
de projeção, que funcionaram
bem até 2010, mas que estão li-
mitados e insuficientes.

Existem no Brasil dois mercados
de energia: os grandes consumi-
dores, que podem escolher com-
prar diretamente dos geradores e
comercializadores (Mercado Li-
vre) e os consumidores pequenos
atendidos obrigatoriamente pelas
distribuidoras (Mercado Regula-
do). Quando um cliente conven-
cional de grande porte (demanda
contratada superior a 3 MW) exer-
ce a opção de adquirir energia de
outro fornecedor, ou seja, resolve
tornar-se um cliente livre, a ener-
gia que a distribuidora adquiriu
para atender este cliente passa a
não ter um consumo associado,
havendo uma sobra contratual de
energia. Para diminuir este exces-
so, a distribuidora pode reduzir os
volumes que contratou, mas não
aqueles associados aos leilões de
expansão, pois esta opção dificul-
taria a obtenção de financiamento
pelos empreendedores. Neste ca-
so, as reduções contratuais podem
ser realizadas em contratos de
energia existente, firmados com
usinas que já estão em operação.

Ao longo dos últimos anos,
muitas empresas de distribuição
já reduziram a totalidade dos
contratos de energia existente,
de modo que quando um cliente
migra para o Mercado Livre a so-
bra de energia da distribuidora
transforma-se em um custo sem
receita equivalente, provocando
desequilíbrio econômico.

Situação mais crítica tem se
configurado com a migração ao
Mercado Livre de clientes meno-
res, de até 500 kW, que adquirem
energia de fontes incentivadas
(pequenas usinas hidrelétricas,
usinas a biomassa e eólicas), com

subsídios dos demais clientes.
Nesses casos, mesmo que haja
contratos de energia existente,
eles não podem ser reduzidos. O
fato preocupante é que as sobras
de energia associadas a estas mi-
grações já representam, em algu-
mas distribuidoras, até 10% de
seus mercados consumidores.

O caráter emergencial da si-
tuação pode gerar sérios riscos
ao setor. Com custos elevados de
compra de energia e sem os res-
pectivos clientes para realizar as
receitas, as distribuidoras de
energia podem começar a não
ser capazes de honrar os contra-
tos de energia firmados. A soli-
dez financeira também é afetada
pelo fato de que a parcela da ta-
rifa de fornecimento associada à
remuneração e custeio das dis-
tribuidoras vem se reduzindo
nos últimos anos. O que está em
jogo é a segurança energética
nacional e a sustentabilidade do
setor elétrico.

Observa-se um movimento
amplo em prol da ampliação do
Mercado Livre, aumentando os
clientes que podem deixar de
adquirir energia das distribui-
doras e escolher seu fornecedor.
A competição em si entre gera-
dores de energia seria saudável,
desde que se estabeleçam as
condições para que a expansão
da oferta de energia seja manti-
da para que os contratos já fir-
mados possam ser honrados. A
atual política de incentivos apli-
cada ao setor elétrico, via isen-
ções ou reduções tarifárias me-
rece atenção. O desconto tarifá-
rio obtido por alguns segmentos
onera a tarifa dos demais usuá-
rios. Assim, a mensuração desses
impactos deve ser contínua e a
manutenção deste tipo de in-
centivo deve ser bem justificada.

As distribuidoras acreditam
que a sustentabilidade do Mo-
delo do Setor Elétrico, sabia-
mente implantado em 2004, só
será atingida se houver o justo
equilíbrio entre mercado regu-
lado e mercado livre com meca-
nismos que permitam atribuir a
responsabilidade pela garantia
de expansão da geração tam-
bém a este último. Com regras
claras e contratos respeitados
ganham todos, inclusive os con-
sumidores residenciais.

Nelson Fonseca Leite é presidente da
Associação Brasileira de Distribuidores
de Energia (Abradee).
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Crise da indústria brasileira
vai muito além do câmbio

R
eportagem publicada pelo Va l o r
na segunda-feira revelou que um
acúmulo de fatores mais e menos
antigos conspirou para deprimir
a indústria brasileira,

especialmente o segmento de transformação,
nos últimos anos. Infraestrutura precária,
custos elevados de mão de obra, carga
tributária alta, spreads bancários turbinados
em cima dos maiores juros do planeta e
educação insuficiente são alguns desses
antigos problemas que afloraram com toda
intensidade quando a crise internacional
acentuou a tendência de apreciação do real e
aumentou a concorrência mundial.

Os custos da indústria brasileira vêm subindo
continuamente. Conforme a reportagem
registrou, a folha de salários da indústria
aumentou 25% desde 2005 em reais, já
descontada a inflação. A energia elétrica, um
importante indicador da infraestrutura, ficou
28% mais cara, apesar da abundância de
recursos hídricos. Com a valorização do real, os
custos tornaram-se ainda maiores. Em dólares,
a energia saltou 86%, e a mão de obra, 57%.

Nesse espaço de tempo, o câmbio teve uma
valorização de 40% em termos reais, frente a
uma cesta de 15 moedas, que deixou a indústria
brasileira com dificuldades de competir não só
com a China, mas também com a Alemanha.

O impacto desses fatores na perda da
competitividade da produção brasileira foi
fulminante. Em 2004, a chapa de aço nacional
tinha praticamente o mesmo preço da
importada. Em 2011, o aço doméstico custava
75,5% mais do que sete anos antes e o
importado subiu 38,2%. O preço sem impostos
da tonelada da chapa grossa de aço laminado
brasileiro chegou a US$ 1.130 no ano passado,
31,9% mais cara do que a importada (US$ 857).

Em outro exemplo recolhido pela
reportagem, o custo da mão de obra industrial
no Brasil, de US$ 10,08 por hora, é um terço da
verificada nos Estados Unidos e Japão, mas é
maior do que a de países como o México, cuja
indústria automobilística vem preocupando
Brasília, e, naturalmente, do que o da China.

A produção industrial brasileira perdeu
espaço não só no mercado externo mas
também no interno. Para driblar o aumento de
custos, a própria indústria passou a buscar
fornecedores estrangeiros, montou fábricas no
exterior e deixou mercados externos

arduamente conquistados para vender aos
consumidores brasileiros, que absorvem os
preços mais salgados.

Segundo dados da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), levantados em parceria com a
Fundação Centro de Estudos de Comércio
Exterior (Funcex), a indústria brasileira
importou 22,4% dos insumos utilizados no ano
passado, o maior patamar da série histórica,
iniciada em 1996. Em 2005, o percentual era de
17,2%. Em 2011, enquanto o Brasil teve um
superávit de US$ 29,8 bilhões na balança
comercial, a indústria de manufaturas teve
déficit de US$ 92,5 bilhões.

O segmento mais afetado é a indústria de
transformação, que ficou estagnada em 2011
(variação de 0,1%), enquanto a indústria crescia
1,6%, e o Produto Interno Bruto (PIB), 2,7%. Nos
últimos dez anos, a indústria manteve a
participação no PIB, com 27,5% em 2011, em
comparação com 27,3% em 2000. A indústria
extrativa mineral aumentou sua fatia nesse
período. Mas a indústria de transformação
perdeu terreno, encolhendo de 17,1% para
14,6% no ano passado, o menor patamar em
cinco décadas. A indústria perdeu algum espaço
também no conjunto do emprego e responde
atualmente por 16% do emprego no país,
percentual que estava ao redor de 17% até 2009.

O pior desse quadro é que o governo não
parece seriamente envolvido em uma solução
abrangente como a complexidade do quadro
exige. As iniciativas governamentais têm mais
se assemelhado a improvisos, medidas que não
vão em frente ou ataques pontuais. O Reintegra,
por exemplo, que promete devolver ao
exportador 3% do valor exportado por conta de
impostos não recuperados, foi lançado em
agosto no plano Brasil Maior, mas até agora não
reembolsou nenhuma empresa.

O governo prefere tentar estancar a
desvalorização cambial, mas muitas medidas
adotadas acabaram criando distorções. Além
de o câmbio não ser o único problema, esse é
um caminho arriscado porque a desvalorização
do dólar é um fenômeno global, desencadeado
pela crise internacional e pelo afrouxamento
monetário usado pelas economias avançadas
para tentar reativar suas economias.

O problema precisa ser enfrentado em todas
as suas facetas, levando em conta o novo cenário
internacional de dólar fraco, capacidade ociosa
da indústria global e intensa competitividade.
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