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RESUMO 

 

O governo brasileiro empreendeu, ao final de 2012, uma série de medidas para reduzir 
as tarifas de energia elétrica do país. O processo, que renovou as concessões de 
hidrelétricas e linhas de transmissão e reduziu encargos setoriais, fazia parte de uma 
estratégia para impulsionar o crescimento do país por meio da redução de juros e de 
custos da indústria que ficou conhecida como “Nova Matriz Macroeconômica”. 

Os resultados, no entanto, têm sido duramente questionados por especialistas, agentes 
do mercado de energia e até por parte da classe industrial, que alega não ter sentido os 
efeitos da redução tarifária prometida.  

Este trabalho objetiva provar que não houve uma devida análise do custo-benefício e do 
impacto das medidas, que não levaram em conta conceitos básicos de regulação e 
ambicionaram um desconto maior do que longos estudos sobre o assunto apontavam ser 
possível.  

Tais atitudes resultaram, como evidenciamos neste estudo, na necessidade de elevados 
aportes do Tesouro para cumprir e manter o desconto prometido; criaram uma sensação 
de instabilidade regulatória; e levaram a uma grande judicialização no setor elétrico, 
com riscos para o desenvolvimento da infraestrutura energética no longo prazo.  

Além disso, não houve alteração significativa na estrutura tarifária, uma vez que os 
impostos cobrados nas contas de luz, que representam parte relevante do valor final, não 
sofreram mudanças e os encargos foram pouco modificados.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Setor Elétrico; Energia Elétrica; Concessões; Regulação; 
Análise de Impacto Regulatório; Nova Matriz Macroeconômica. 
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ABSTRATCT  

 

The Brazilian government has engaged, at the end of 2012, a range of measures to 
reduce the country electric energy tariffs. The process, that renewed the concessions of 
hydroelectric dams and transmission lines, and reduced setorial burdens, was part of a 
strategy to foster the growing by cutting interest rates and industry costs that became 
known as "New Macroeconomic Matrix". 

 

The results, nonetheless, was been hardly questioned by specialists, energy market 
agents and even part of the industrial class, wich claims that couldn’t feel the effects of 
the promised tariff reduction. 

 

The objective of this work is to prove that a correct analysis of the costs and benefits of 
the measures didn’t has been done and that the actions didn’t take in account basic 
concepts of regulation, aiming a discount larger than previous and longer studies about 
the issue pointed to be possible. 

 

These atitudes has resulted, as we point in this study, in the need of high injections of 
Treasure funds to the fulfillment and maintenance of the promised discount, what 
created a sensation of regulatory instability and induced the electric sector to a great 
judicial battle, what offers risks to the development of the long term power 
infrastructure. 

 

Beyond this, there isn’t any significative change in the tariffs structure, since the tax 
burden, that represents relevant weight in the final value of the bill, has not been 
reduced and the setorial burdens were little modified. 

 

KEYWORDS: Electric sector; electric energy; concessions; regulation; Regulatory 
Impact Analysis; New Macroeconomic Matrix 
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Introdução 

 

As características do relevo brasileiro, com abundância de rios com altas quedas 

em grande parte do território, dão ao país a vantagem de explorar a geração de energia 

hidrelétrica, uma forma barata de produção de eletricidade, com baixo custo de 

operação e manutenção. No entanto, um estudo da Federação das Indústrias do Rio de 

Janeiro (FIRJAN) aponta que o país possuía, em 2011, uma tarifa de energia quase 50% 

maior que a média de um conjunto de 27 países, 134% superior à das nações dos BRICs 

(Rússia, Índia e China) e cerca de 67% acima da praticada nos países vizinhos. 

Além da FIRJAN, a FIESP, de São Paulo, se engajou nas críticas aos preços do 

insumo, tendo lançado, também, no final de 2011, a campanha Energia a Preço Justo, 

que propunha uma redução tarifária significativa por meio da relicitação de concessões 

de hidrelétricas e linhas de transmissão antigas que venceriam até 2017. Os leilões 

possibilitariam que os ativos passassem a ser operados por quem oferecesse a menor 

tarifa para o consumidor, causando a baixa nos preços. 

Em 2012, enquanto o lobby feito pela indústria ganhava corpo até em inserções 

publicitárias na televisão e em jornais, o crescimento do PIB era mais lento que em anos 

anteriores e a inflação começava a acelerar. O Ministério da Fazenda previa 

“aprofundamento da crise mundial” e afirmava que o Brasil precisava “tomar medidas 

preventivas”, com “agenda de reformas e competitividade”. Uma das estratégias 

aproveitou justamente o vencimento dos contratos de concessão, como sugeria a Fiesp.  

Em setembro de 2012, o governo da presidente Dilma Rousseff anunciou que os 

consumidores brasileiros de energia elétrica teriam uma redução média de 20% nas 

contas de luz a partir do ano seguinte. O novo patamar de custo seria possível porque as 

empresas responsáveis pelas usinas e linhas cujos contratos estavam por vencer já 

teriam recuperado os investimentos feitos em sua construção ao longo do tempo e 

poderiam, a partir de então, fornecer energia a preço de custo em troca da renovação das 

concessões sem licitação. A prorrogação de contratos de concessão que venceriam até 

2017 representaria cerca de 13% da baixa nas contas. Os demais 7% seriam bancados 

por aportes anuais de R$3,3 bilhões do Tesouro Nacional, que compensariam a redução 

de alguns encargos cobrados nas tarifas. 

A medida gerou atrito imediato com as empresas do setor elétrico, que criticaram 

uma série de pontos da iniciativa do governo, tomada por meio de Medida Provisória 

(5709/2012) e, portanto, com validade imediata e praticamente nenhum espaço para 
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discussões prévias.  

Mais de um ano depois, a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) – um 

fundo do setor elétrico que foi utilizado inicialmente para repassar os recursos do 

Tesouro que bancariam parte da redução tarifária – acumula desembolsos de R$11,8 

bilhões. Já a Reserva Global de Reversão (RGR), outro fundo de onde sairiam 

indenizações para as empresas que tinham concessões a vencer mas ainda não contavam 

com todos investimentos já amortizados, soma R$12,2 bilhões em gastos devido à MP 

579. Como tais fundos não possuíam recursos suficientes para arcar com todas 

obrigações surgidas para que a tarifa pudesse ser reduzida em 20% e mantida nesse 

patamar por todo o ano de 2013, o Tesouro precisou utilizar R$8,3 bilhões para 

capitalizá-las somente até novembro. São 251% a mais do que a previsão inicial para o 

ano. E, como RGR e CDE ficaram praticamente zeradas, embora ainda restem custos a 

serem cobertos, a fatura para o Tesouro deve aumentar nos próximos meses. 

Além de exigir aportes públicos maiores que o previsto, a redução tarifária foi 

viabilizada pelo governo principalmente por meio da estatal federal Eletrobras, 

detentora de 67% das concessões de geração e da maior parte das concessões de linhas 

de transmissão que estavam por vencer. As novas tarifas definidas para remunerar tais 

usinas e linhas levaram a uma redução significativa nas receitas e no valor dos ativos da 

holding. Que, com isso, registrou prejuízo de R$6,9 bilhões em 2012 e de R$787 

milhões no acumulado entre janeiro e setembro de 2013. 

Ao final, o Tesouro e a Eletrobras foram os principais responsáveis por garantir a 

redução do custo da energia, ao mesmo tempo em que a alta carga de impostos cobrada 

sobre as contas de luz não teve qualquer mudança e os encargos que também pesam nas 

faturas foram pouco alterados.  

Apesar disso, a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de 

Energia (ABRACE) afirma que seus membros sentiram um desconto médio de apenas 

7,5% nas contas. Isso porque tais empresas operam no chamado “ambiente de 

contratação livre” de energia, um mercado atacadista, enquanto os benefícios com a 

renovação das concessões foram destinados somente ao mercado regulado, onde está o 

consumidor de baixa tensão. 

A experiência histórica sugere que o uso político do setor elétrico pode acarretar 

desequilíbrios e exigir reparações posteriores que representam custos não 

adequadamente expostos ou não previstos quando da implementação de medidas 

baseadas em lógicas econômicas de curto prazo. Além disso, pode ser questionado o 
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custo que a redução das tarifas de energia tem representado em comparação com o 

benefício auferido. Afinal, a indústria eletrointensiva tem reclamado que não viu o 

desconto prometido em suas contas e existe a expectativa de que parte significativa da 

redução tarifária será revertida a partir de 2014 – devido a fatores conjunturais não 

levados em conta quando do planejamento da MP 579, como o custo do despacho de 

termelétricas, e até mesmo por erros na própria implementação do pacote do governo.   

O uso de tarifas reguladas e da influência do governo em empresas estatais para 

incentivar o crescimento econômico e controlar a inflação teve custos altos para o setor 

elétrico no passado. Nos anos 70 e 80, o represamento de tarifas resultou na quebra do 

equilíbrio econômico-financeiro das empresas de energia e na falta de investimentos. A 

situação exigiu, em 1993, um aporte de US$26 bilhões da União para um “acerto de 

contas” entre as concessionárias. Em um cenário marcado por um Brasil que deixava 

políticas mais heterodoxas e começava a seguir os passos do Consenso de Washington, 

a fragilidade do setor elétrico e a dificuldade do Estado para retomar os investimentos 

foram utilizados como argumentos para a privatização a toque de caixa das elétricas e a 

reformulação do marco regulatório do setor. 

A regulação independente tem como um de seus objetivos justamente oferecer aos 

investidores e aos consumidores um equilíbrio contra medidas políticas com objetivos 

meramente de curto prazo, impedindo a atuação discricionária de governos sobre as 

concessionárias de serviços públicos. No mundo, os órgãos dedicados à regulação têm 

estudado formas de prever possíveis conseqüências negativas de mudanças em regras. 

Mas, no Brasil, a autoridade dos reguladores tem sido atropelada nos momentos 

decisivos, o que dificultou o amadurecimento da regulação e impôs ao longo das 

décadas muitos prejuízos ao desenvolvimento da infraestrutura energética.  

 

Objeto 

O foco deste trabalho é uma análise crítica, com abordagem e linguagem 

jornalística, lastreada por fundamentos básicos de economia, das interferências do 

governo sobre o setor elétrico a partir do processo de renovação das concessões de 

usinas e linhas de transmissão iniciado em setembro de 2012. Também serão abordadas 

as medidas tomadas posteriormente para manter a redução tarifária obtida com a 

prorrogação dos contratos mesmo em um cenário hidrológico adverso.    

Afinal, houve uso político do setor elétrico para atendimento de lobby da indústria 

e de interesses de curto prazo do governo quanto a controle da inflação e crescimento 
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econômico? O princípio de regulação independente, estabelecido com a criação da 

ANEEL, que fiscaliza e administra os custos das empresas e os contratos de energia, foi 

ferida pela intervenção da União?  

A hipótese que servirá de premissa para a pesquisa é a de que o governo Dilma 

tentou utilizar o setor elétrico para reanimar a economia e segurar a inflação a partir do 

segundo semestre de 2012, colocando a agenda setorial como uma das bases da “Nova 

Matriz Macroeconômica” - que combinou incentivos à indústria e ao consumo, como 

juros baixos e desonerações. Para isso, foi promovido um corte nas tarifas maior do que 

longos estudos sobre o tema apontavam ser possível, ao mesmo tempo em que houve 

pouca alteração nos encargos e nenhuma nos tributos, que são dois dos fatores que 

responderam por parte relevante do aumento da conta de luz ao longo dos anos.   

Outra hipótese é a de que a falta de experiência do país com regulação 

independente facilitou a manobra, uma vez que a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) foi deixada de lado, assim como ocorrera com o regulador em ocasiões 

importantes no passado.  

Também objetiva-se provar que intervenções com interesses de curto prazo feitas 

no passado não tiveram bons resultados – tais atitudes geraram problemas no caixa das 

empresas de energia, travaram a expansão do sistema e colocaram o suprimento em 

risco tanto nos anos 40 quanto mais recentemente, em 2001.  No caso em análise, o 

fruto das medidas do governo foi um retrocesso na percepção de estabilidade regulatória 

do setor elétrico, a judicialização do mercado de energia e o uso de elevados aportes do 

Tesouro em um momento em que investidores questionam a condução da política fiscal 

brasileira.  

 

Metodologia 

Para sustentar tais hipóteses, a pesquisa bibliográfica servirá como principal fonte. 

Obras e papers que abordam o histórico e a atualidade do setor elétrico brasileiro serão 

combinadas com textos sobre regulação e economia. Estudos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e outros órgãos, como Agência 

Internacional de Energia e Banco Mundial, também servirão de base e serão citados. 

Parte das informações será apresentada por meio de pesquisa documental. Dados e 

argumentos serão sustentados, assim, também por leis, portarias e despachos do governo 

ou de órgãos reguladores; por comunicados e balanços enviados por empresas à 

BM&FBovespa; e por meio de tabelas disponibilizadas pela Eletrobras para 
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acompanhamento da movimentação financeira de fundos setoriais por ela 

administrados. 

Foram também elencados artigos e notícias de jornal e de veículos de internet que 

trazem falas ou posições de associações civis, autoridades ou especialistas sobre os 

pontos discutidos. Algumas informações foram obtidas também via publicações do 

Diário Oficial da União e por meio de questionamentos ao governo com o uso da Lei de 

Acesso à Informação. Por fim, entrevistas pessoais com alguns técnicos e fontes ligadas 

ao setor de energia complementam o trabalho.  

No que se refere à apresentação do resultado destas pesquisas, o capítulo 1 

abordará a teoria da regulação e a construção de um arcabouço regulatório no Brasil ao 

longo dos anos - desde a primeira tentativa de normatizar os investimentos e a venda de 

energia hidrelétrica, com o Código de Águas, em 1934, até o atual modelo, implantado 

em 2004. Também será feita uma comparação breve com o modelo americano de 

regulação.  

No capítulo 2, será tratada a vantagem da geração de energia no Brasil, na qual se 

destaca a hidroeletricidade e a interligação da rede de transmissão. Um relato histórico 

mostrará como tais características permitiram a criação de um sistema gerido de modo a 

utilizar ao máximo o potencial de cada rio ao longo do ano, quando se alternam 

períodos chuvosos e secos. Será apontado, também, como rankings internacionais sobre 

o custo da energia mostram que mesmo com tais vantagens naturais o país não 

conseguiu chegar a uma tarifa final competitiva. Com base em papers de consultorias 

especializadas no setor elétrico, será apresentada a estrutura do custo da energia e a 

evolução dos encargos e impostos, que tiveram uma trajetória ascendente e hoje 

representam parcela significativa do preço. A discussão abordará também o cenário 

econômico e a inflação corrente quando do anúncio do pacote de medidas pela União. 

No capítulo 3, este trabalho partirá para a análise da renovação das concessões e 

do cenário decorrente dessa medida do governo. Será explicitada a insatisfação gerada 

pelo processo entre os investidores e as críticas a ele feitas. E as novas mudanças 

regulatórias anunciadas em 2013 para manter a redução mesmo com o crescente custo 

de geração termelétrica, que geraram sensação de instabilidade regulatória e críticas de 

economistas às manobras fiscais para manter a tarifa baixa. Em meio a esses pontos, 

será questionada a eficiência das intervenções no setor elétrico, que não tiveram 

resultados sustentáveis no passado e geraram custos e/ou conseqüências negativas não 

previstas. 
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1.Regulação e política no setor elétrico 

 

1.1 – A criação do Estado regulador no Brasil 

 

As concessões – quando o poder público decide permitir que uma empresa preste 

serviços que tradicionalmente caberiam ao Estado – foram concebidas para que o 

governo pudesse fazer frente a empreendimentos quando havia carência de capital e de 

mão de obra especializada. Os primeiros registros desse regime datam do século XIX, 

na Europa, especialmente na França, e visavam setores como ferrovias, água, gás, 

eletricidade e transportes (BENJÓ, 1999). 

Se a teoria econômica afirma que existe uma concorrência perfeita quando há um 

mercado com grande número de participantes tanto na ponta de vendedores quanto de 

compradores e poucas barreiras de entrada para novos agentes, uma situação em que há 

um único provedor de um serviço e barreiras de acesso a novos concorrentes é 

considerada um monopólio (STAKELBERG apud ROSSETI, 1994, p. 286-287). 

Os serviços de energia elétrica, porém, são um caso a parte: considera-se que 

consistem em um monopólio natural - caso em que a existência de um único investidor 

traz mais vantagens do que a competição entre diversos agentes. Um exemplo é 

distribuição de eletricidade. Se várias empresas construíssem linhas e prestassem o 

serviço, todas precisariam cobrar mais caro para recuperar os investimentos. A 

instalação de uma única estrutura e a divisão desse custo por todos consumidores, 

assim, gera uma economia de escala.  

Além disso, a eletricidade move não só a indústria, as residências e o crescimento 

da economia de um país, mas também hospitais. E. apesar da riqueza que produz, 

representa também um insumo estratégico e de interesse social.  

A questão que se coloca para o Estado no caso de tais concessões é como colher 

os benefícios que podem ser advindos de um monopólio natural sem incorrer nos efeitos 

econômicos e sociais negativos de um monopólio. Uma alternativa seria a propriedade 

pública, com prestação do serviço pelo Estado ou por uma empresa estatal. Outra é a 

concessão à iniciativa privada sob regulação e fiscalização do Estado.  

A regulação, assim, substitui a “mão invisível” da competição e dos mercados, à 

qual se referia Adam Smith, pela intervenção e pela “mão visível” do Estado, que tenta 

reproduzir as condições ideais que seriam alcançadas caso existissem diversos agentes 

competindo pela prestação daqueles serviços (AMARAL FILHO, 2007, p. 7-12).  
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No Brasil, os primeiros concessionários de serviços de eletricidade eram pequenos 

produtores e distribuidores, organizados em empresas quase sempre de âmbito 

municipal e lideradas por fazendeiros, empresários e comerciários interessados em obter 

energia para atividades como mineração e fábricas. No início, a geração era 

principalmente termelétrica, mas os investimentos estrangeiros em hidrelétricas de 

maior porte transformaram a matriz rapidamente, tornando essa fonte predominante.  

A primeira grande investidora do setor foi a Tramway, Light and Power Company, 

que deu início à atuação do grupo canadense Light no Brasil. A companhia, estabelecida 

no país em 1899, implantou no Rio e em São Paulo os serviços de bondes elétricos e 

iluminação elétrica. No Nordeste e no interior de São Paulo, quem investiu foi o grupo 

americano American and Foreign Power Company – AMFORP, que também se 

expandiu celeremente devido às condições favoráveis estabelecidas no país para os 

concessionários de energia. 

 

“As perspectivas para a expansão das empresas de energia elétrica 

eram bastante promissoras em razão do crescimento constante do 

consumo e, no caso das estrangeiras, em especial da Light, a capacidade 

de construir rapidamente as usinas garantia o retorno do capital investido 

em prazos relativamente curtos. No caso da Rio Light, contribuiu 

também para o seu bom desempenho ao longo da República Velha a 

adoção da chamada ‘cláusula-ouro” para a fixação das tarifas, 

mecanismo segundo o qual os pagamentos eram feitos metade em papel-

moeda e metade em ouro, ao câmbio médio do mês de consumo, 

facilitando o pronto reajuste do preço dos serviços segundo as variações 

do câmbio” 

(CORRÊA, 2005, p. 264) 

 

Essas primeiras concessões, bastante lucrativas, eram quase sempre contratadas 

diretamente entre as empresas fornecedoras de energia e as administrações municipais, 

até devido ao âmbito local dos serviços prestados. Embora a Constituição de 1981 

atribuísse ao Estado o domínio sobre as águas públicas, esta não citava aproveitamentos 

hidrelétricos. Na prática, não havia distinção entre a propriedade dos recursos naturais e 

a propriedade da terra. Já em relação às tarifas praticadas pelas concessionárias, a lei já 

previa uma atuação do poder público para evitar abusos. Mas “os preços dos serviços 
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variavam em cada contrato e, como na grande maioria dos casos as prefeituras não 

dispunham de recursos materiais ou técnicos para exercer uma fiscalização adequada”, 

os preços acabavam fixados, na prática, pelas próprias empresas (CORRÊA, 2005, p. 

266).  

O crescimento do uso da eletricidade levou o governo a editar as primeiras leis 

que versavam sobre a regulamentação da atividade pelo Estado. Em 1903, uma lei 

autorizava o governo federal a promover, por via administrativa ou concessão, o 

aproveitamento da energia hidráulica dos rios brasileiros para fins de serviços públicos, 

sendo que excedentes poderiam ser destinados a autoconsumo do investidor. Mas tal 

disposição não teve efeito práticos, uma vez que os concessionários continuaram 

firmando contratos e sendo regulamentados pelos Estados e municípios. 

Mudanças nesse cenário viriam nos anos 30, quando a visão liberal começou a ser 

deixada de lado devido a um novo cenário que se configurava no mundo, desencadeado 

pela quebra da Bolsa de Valores americana em 1929 – que além dos efeitos sobre a 

atividade econômica teve influência em uma mudança no pensamento dominante entre 

os economistas. 

 

“Nos Estados Unidos, já a maior potência capitalista mundial, a 

eleição em 1933 de Franklin Roosevelt e sua proposta de ‘New Deal’ – 

‘novo pacto’, ou ‘novo acordo’ no seio da sociedade americana -, levou a 

mudanças sensíveis na amplitude da intervenção e regulação do Estado.  

A interferência do Estado na esfera econômica em defesa da 

sociedade – que já ocorrera anteriormente, com a legislação anti-

monopólio de 1890 e 1914, amplia-se fortemente a partir de então, com 

criação de comissões e agências públicas reguladoras que, embasadas em 

legislações restritivas, fixam condições para atuação empresarial em 

diversas esferas da economia americana (...). A publicação em 1936 da 

‘Teoria Geral’ de [John Maynard] Keynes desencadeou discussões mais 

profundas sobre as razões da instabilidade e flutuações da economia 

capitalista e sobre os instrumentos para enfrentá-la via ação do Estado 

(...). Após a 2ª Guerra Mundial e até meados dos anos 70 as ideias 

keynesianas ocuparam um papel central sempre mais relevante no debate 

sobre as intervenções do Estado”. 

 (AMARAL FILHO, 2007, p. 16-17).  
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No Brasil, a nova visão chegaria ao setor elétrico com a publicação, pelo governo 

Getúlio Vargas, em 1934, do Código de Águas, que separava a propriedade do solo e a 

propriedade das quedas d´água para uso em geração de eletricidade, determinando que 

estas eram todas patrimônio da União. Era a introdução definitiva de um regime de 

concessões federais de energia no país.  

Já na fase de preparação para as novas regras, em 1933, foi revogada a “cláusula-

ouro” que regia o reajuste das tarifas cobradas pelas concessionárias de energia elétrica 

até então. Segundo Soito (p. 39), as medidas do governo tinham como objetivo “deter o 

processo de concentração” econômica liderado por Light e AMFORP no setor elétrico.  

 

“A acelerada concentração de capital traz, como subproduto, a 

erosão da funcionalidade da regulação em bases locais, à medida que 

instâncias administrativas municipais revelavam-se inadequadas no 

tocante a assegurar aos usuários do sistema a necessária proteção contra 

práticas abusivas de empresas concessionárias que haviam se tornado 

demasiado grandes e poderosas para impor preços e condições da oferta 

do serviço”. 

 

(CARNEIRO, 2000, p.95) 

 

Tal era a preocupação com a atuação das duas empresas estrangeiras que o Código 

de Águas também proibiu que novas concessões fossem outorgadas a investidores de 

fora. Mais tarde, a Constituição de 1937 vetou totalmente a outorga de 

empreendimentos hidrelétricos a empresas estrangeiras.  

Com as regras implantadas pelo Código de Águas, foi dado ao governo federal o 

poder de fixar as tarifas de energia por meio de um sistema conhecido como “serviço 

pelo custo”. O objetivo era recuperar os custos operacionais das empresas somados a 

uma remuneração calculada com base nos investimentos realizados, medidos pelo custo 

histórico - o valor original, sem reajuste.  Apesar das condições impostas, era garantido 

na lei que seriam estabelecidas “tarifas razoáveis”, que garantiriam “estabilidade 

financeira das empresas” e “serviço adequado”.  

Tanto o fim da cláusula ouro quanto o novo dispositivo de remuneração foram 

duramente criticados pelas empresas investidoras, que viam risco de perdas devido à 
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inflação e ao câmbio. Em meio às discussões entre governo e setor privado, foi criado 

em 1939 o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE), encarregado de 

elaborar a política de energia elétrica do governo, regulamentar o Código de Águas e 

decidir conflitos entre a administração federal, os concessionários e os contratantes de 

serviços de eletricidade.  

Segundo Corrêa (p. 282), os desentendimentos “dificultavam a expansão dos 

sistemas elétricos no país” e a criação do CNAEE “significava o abandono do 

nacionalismo 'revolucionário' dos anos de 1930 e a opção pelo estabelecimento de um 

fórum de entendimento dentro do governo, com vistas à cooperação com os grupos 

estrangeiros do setor”. 

O CNAEE era formado por cinco conselheiros indicados pelo presidente da 

República, com mandatos de cinco anos; além de um consultor jurídico e uma divisão 

técnica. De início, com objetivo de garantir autonomia às decisões, foi proibida a 

nomeação de nomes ligados a empresas de energia ou relacionadas. A criação do órgão 

foi inspirada na Federal Power Commission americana, que tinha o mesmo número de 

diretores, indicados também pelo presidente.  

Resultado dessa política mais aberta ao diálogo, uma lei de 1942 voltou a 

autorizar os investimentos das estrangeiras que já se encontravam no país antes do 

Código de Águas e de outras que se organizassem como sociedades nacionais. No ano 

seguinte, o governo passou a autorizar reajustes tarifários “a título precário”, já que a 

briga com os concessionários havia travado os processos de reajuste. Insatisfeitos com a 

remuneração e enfrentando dificuldades para importação de equipamentos e serviços 

devido à Segunda Guerra Mundial, os investidores haviam decidido suspender novos 

investimentos em usinas – até porque o elevado ritmo de crescimento da demanda à 

época tornava a operação lucrativa mesmo sem ampliação do parque gerador. Tal 

situação, inclusive, levou a uma “crise na expansão da oferta”, uma vez que 

praticamente não houve aumento da capacidade instalada em hidrelétricas entre 1941 e 

1945. A situação fez o governo tomar medidas para redução do consumo – como o 

estabelecimento do horário de verão (então chamado de “horário especial”) e a 

regulamentação de medidas para o racionamento de energia. (CORRÊA, 2005; 

CARNEIRO, 2000). 
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1.2 – A aventura do Estado investidor 

 

Para recuperar os investimentos em energia, o governo recorreu a conselhos dos 

Estados Unidos. Duas missões – Cooke (1942) e Abbink (1948) trouxeram especialistas 

americanos para estudar o que impedia o desenvolvimento da economia brasileira. Foi 

identificado que o setor elétrico era um gargalo para o crescimento industrial, do que 

surgiu a recomendação de um planejamento mais abrangente, de um banco de 

investimentos que oferecesse recursos de longo prazo e da priorização da 

hidreletricidade, por ser esta uma fonte barata e acessível de energia no país.  

Posteriormente, a adoção de uma estratégia desenvolvimentista e nacionalista fez com 

que o país rompesse com as propostas elaboradas em conjunto com a Comissão Mista 

Brasil-Estados Unidos (1951-1953) e apostasse na presença do Estado na economia, via 

planejamento ou empresas públicas (FROELICH, 2001, p.48; REGO, 2009, p.17). 

Como resultado, o governo lançou em 1946 um plano nacional de eletrificação que seria 

coordenado pelo Estado. Posteriormente, em 1952, foi criado o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE), que daria apoio financeiro e coordenaria a 

estratégia.  

Tal movimento é o início de uma transição de um Estado regulador, que apenas 

começava a se formar, para um Estado investidor. Os projetos nacionalistas e 

desenvolvimentistas de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek impulsionaram a entrada 

do governo como um agente forte no setor elétrico.  

A partir dos anos 40 e ao longo dos anos 50, o vácuo deixado pelas gigantes 

estrangeiras - ainda não totalmente satisfeitas com as novas regras de remuneração 

impostas pela União - foi preenchido pelo Estado. Para financiar o avanço sobre as 

atividades de produção de energia, o governo criou o Imposto Único sobre Energia 

Elétrica (IUEE) e o Fundo Federal de Eletrificação (FFE). Como a legislação previa que 

50% da arrecadação do novo tributo iria para planos regionais de eletrificação a serem 

aprovados pelo CNAEE, houve impulso e recursos para financiar a criação de uma série 

de empresas estaduais – CEMIG (MG), CEEE (RS), COPEL (PR), CELUSA, CHERP, 

USELPA e BELSA (SP) (posteriormente unificadas na CESP), que se somaram às 

estatais federais – Chesf e Furnas – como vetores de expansão do setor elétrico 

brasileiro.  

Em 1961 foi criada a Eletrobras, que passou a centralizar as funções de gestora de 

recursos setoriais, holding administradora das concessionárias federais de energia e 
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coordenadora técnica do planejamento e da expansão do sistema. Nos anos 60 a  

holding federal ganhou ainda mais força: a AMFORP decidiu deixar o país e, após 

intensas negociações, a Eletrobras assumiu o controle da empresa, o que aumentou a 

participação federal no total de investimentos em energia. 

Em 1964, já durante o Regime Militar, houve necessidade de dar impulso aos 

investimentos das estatais para suportar os planos de crescimento desenhados para o 

país - que levaram ao período conhecido como “milagre brasileiro”.  

De forma a aumentar a receita das estatais, foi adotada a utilização da correção 

monetária para valoração dos investimentos das concessionárias que seriam 

remunerados pelas tarifas. Tais mudanças tornam a tarifa pelo custo do serviço, “até 

então pouco atraente” para as empresas, convergente também com os interesses 

privados. Refletindo a rápida erosão de valor causada pela inflação da época, as novas 

regras levam a um salto de cerca de 40% no valor médio das tarifas já entre 1964 e 1965 

(CARNEIRO, 2000, p. 288).  

Novas mudanças se seguem no governo militar, que transforma o CNAEE em 

Departamento – DNAEE. A autarquia enfrenta dificuldades para manter a 

imparcialidade e as decisões técnicas em um cenário em que o setor começava a ser 

dominado por estatais – até devido à falta de corpo técnico para fazer a complexa 

análise das contas das empresas de energia. Como analisa o americano Ashley Brown, 

diretor executivo do grupo de política energética de Harvard que estudou o setor elétrico 

brasileiro em um trabalho para o Banco Mundial: 

 

“Todo o setor elétrico era, ao menos nominalmente, sujeito á 

autoridade 'regulatória' do DNAEE. A equipe do DNAEE era quase 

inteiramente composta por empregados das empresas por ele reguladas, 

cedidos por estas em empréstimo ao órgão por períodos determinados e 

era tudo, menos independente” 

 

(BROWN, 2002, p. 2)1  

 

Apesar das mudanças no órgão regulador, a criação de impostos voltados ao 
                                                 

1
Tradução livre do autor. Original: “The entire electric sector was nominally, at least, subject to the 'regulatory' 

authority of the DNAEE. DNAEE´s staff was almost entirely composed of employees of regulated entities on loan to 

the regulator for stated periods of time, and was anything but independent”.  
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próprio setor elétrico - como os já citados IUEE, FFE e o empréstimo compulsório - e a 

garantia de tarifas realistas, com taxas de retorno adequadas para os investidores, criou 

condições para uma rápida expansão do sistema, atendendo à necessidade da economia 

em crescimento. 

Posteriormente, a presença do Estado, que parecera a solução final para os 

problemas de expansão, facilitou o surgimento de um novo problema. Com o choque do 

petróleo2 e a posterior elevação das taxas de juros internacionais, o Estado se viu sem 

condições de continuar com os pesados investimentos no setor - que, além disso, passou 

a ser usado para tentar conter o avanço da inflação. 

 

“Esse modelo funcionou bem até o fim da década de 1970, quando 

a União passou a usar as tarifas das empresas do setor elétrico como 

instrumento de política monetária, a fim de combater a inflação.  

Na década de 1980, eclodiu a grande crise do setor elétrico, 

motivada pela extinção do Imposto Único e pelo uso das tarifas como 

instrumento de política monetária, que interromperam o fluxo de 

financiamento do setor, e, agravada pelas ineficiências oriundas da 

remuneração garantida das concessionárias. O Estado, assolado pela crise 

econômica e fiscal da década, tornou-se incapaz de financiar a expansão 

do sistema” 

 

(TOLMASQUIM, 2011, p. 5) 

 

 

1.3 – A privatização e a regulação independente 

 

No final dos anos 80, o governo Sarney tentou, com o uso de recursos públicos, 

compensar a perda de receita das empresas de energia, que fazia com que estas tivessem 

um retorno sobre os investimentos menor do que o previsto em lei. A medida não foi 

suficiente para garantir a sustentabilidade do setor, até porque voltou a haver 

represamento de tarifas como medida anti-inflação. Em 1993, uma tentativa de colocar 

                                                 
2 Situação decorrente dos sucessivos aumentos nos preços do petróleo decretados a partir de outubro de 1973 pelos 
Estados integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep)(...). O segundo “choque” viria 
alguns anos depois, em 1979. A guerra civil no Irã, que culminou com a derrubada do xá Reza Pahlevi, provocou a 
queda da produção iraniana (...). Os preços atingiram então níveis recordes (SANDRONI,199, p. 458). 
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ponto final à crise acabou com a regra de remuneração garantida para as empresas de 

energia, mas exigiu mais um aporte do Tesouro. 

 

“As medidas de saneamento financeiro intra-setorial resultaram no 

encontro de aproximadamente US$26 bilhões bruto (…). Somados aos 

US$5,3 bilhões que já haviam sido compensados por meio do Decreto-

Lei 2.432 e da Lei 8.013/1990, o Tesouro absorveu um total de US$31 

bilhões de dívidas do setor elétrico! Essa era a conta final passada para a 

União; estava assim concluída a grande aventura que vários ministros da 

Fazenda intentaram contra a economia do setor elétrico à custa de 

oportunístico e pragmático combate à inflação”. 

 

(REGO,2009, p. 47).  

 

Em seguida, o governo Fernando Henrique Cardoso colocou em marcha uma série 

de reformas que adotava parte do receituário do Consenso de Washington3, em um 

movimento associado à derrocada das políticas keynesianas na América Latina e em 

outros países. No setor elétrico, tentou-se uma reestruturação por meio da privatização e 

da liberalização do mercado. 

Com a venda de empresas do governo para a iniciativa privada e a tentativa de 

garantir que o governo não voltaria a intervir pesadamente no setor, surgiu a 

necessidade de fortalecer a regulação, que havia sido submetida ao Estado, como 

apontou Brown. Em 1996, foi criada a Agência Nacional de Energia Elétrica4 (ANEEL), 

que novamente tinha como inspiração a experiência internacional. 

 

“A criação da agência reguladora teve a finalidade de estabelecer, 

como ocorreu em outros países, um regulador 'imune' ao governo, um 

'órgão de Estado', teoricamente não sujeito às pressões de interesses 

políticos, que poderia exercer sua função de modo independente, 

podendo assegurar a estabilidade do marco regulatório e criar assim 

                                                 
3
 “Conjunto de trabalhos e resultado de reuniões de economistas do FMI, do Bird e do Tesouro dos Estados Unidos 

realizadas em Washington D.C. no início dos anos 90. Dessas reuniões surgiram recomendações dos países 
desenvolvidos para que os demais, especialmente aqueles em desenvolvimento, adotassem políticas de abertura de 
seus mercados e o “Estado mínimo”, isto é, Estado com um mínimo de atribuições (privatizando as atividades 
produtivas” (SANDRONI, 1999, p. 123) 
4
Criada pela Lei nº 9.427/96 e regulamentada por meio do Decreto 2.335/1997 
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condições favoráveis para a atração de investidores privados (…) a um 

setor cujo prazo de retorno é longo (em torno de 30 anos de concessão), 

atravessando portanto diversos governos”. 

 

(AMARAL FILHO, 2007, p. 114) 

 

Apesar dos incentivos dados ao setor privado, os investimentos não deslancharam. 

Até devido à regulação ainda incipiente, que dava pouca segurança aos agentes 

interessados em aportar recursos em energia elétrica. Esse déficit de novas usinas, 

aliado à grande dependência de hidrelétricas - sujeitas a chuvas para operar a toda 

potência e a entraves ambientais para serem construídas -ajudou a levar o país a um 

racionamento de energia em 2001. A situação colocou a regulação independente, que 

então tentava se retomar, novamente em xeque.  

 

“O ultimato na noção da ANEEL como um regulador independente 

foi dado com a resposta institucional do governo à crise. Ao invés de 

permitir à ANEEL que seguisse a exercer sua autoridade, o governo FHC 

criou a Câmara de Gestão da Crise de Energia (CGC) para lidar com 

assuntos relacionados a energia. Na verdade, foi a CGC, e não a ANEEL, 

que ordenou a implementação do racionamento. A ANEEL foi reduzida a 

um conselheiro da CGC, que lidou com as responsabilidades regulatórias 

críticas (…). A criação da CGC mostrou claramente que a independência 

regulatória não era levada como uma proposta séria pelas altas 

autoridades. Isso sugeriu que, quando pressionado, o governo estava 

querendo atropelar seu regulador 'independente'”. 

 

(BROWN, 2002, p. 135) 

 

                                                 
5Tradução livre do autor. Original: “Rather than allowing ANEEL to continue to exercise its authority, the 

Cardoso Administration created the Energy Crisis Management Chamber (CGC) to handle energy related matters. 
Indeed, it was the CGC, not ANEEL, which ordered the implementation of rationing; ANEEL was reduced to being 
an advisor to CGC, which took on critical regulatory responsibilities. The creation of CGC clearly signaled that 
regulatory independence was not taken as a serious proposition by higher authorities. It suggested that when pressed, 
the government was willing to override its 'independent' regulator”.  
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Na sucessão do governo Fernando Henrique Cardoso, a situação do setor elétrico 

ainda não estava equacionada. O modelo regulatório recém-implantado, voltado para a 

competição e a gradual desestatização, não conseguira ainda resolver alguns problemas 

que existiam desde a grande crise de 1993. O novo governo liderado por Luiz Inácio 

Lula da Silva, que assumiu em 2002, paralisou o processo de privatizações e propôs 

uma nova reformulação da regulação. Em 2003, Lindolfo Paixão, um dos especialistas 

responsáveis pela reforma implantada durante a gestão FHC, relatava: 

 

“Hoje há uma clara percepção de que a crise atual do Setor Elétrico 

é das mais graves nele já instaladas. Apresenta alguns tópicos 

convergentes e outros não tanto com a ‘crise do calote’ que teve seu ápice 

e sua solução em 1993 (...). Há hoje uma verdadeira perplexidade com a 

paralisia no Setor Elétrico (...).  

Apesar dos resultados a que se chegou (com a reforma anterior, do 

governo FHC), há instalada uma crise financeira nas empresas, a 

expansão do sistema está quase parada, há o vazio do planejamento, a 

não resolvida questão de financiamento setorial e a mitigação de riscos 

dos projetos não está equacionada.” 

 

(PAIXÃO, 2006, p; 261-262) 

  

 

O governo petista, que tinha como ministra de Minas e Energia e atual presidente 

Dilma Rousseff, criou um grupo de trabalho para discutir soluções para o setor elétrico. 

O grupo foi coordenado pelo professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Mauricio Tiommo Tolmasquim, que tinha como missão encontrar um entendimento 

entre os propósitos do governo e os interesses dos investidores. Segundo Tolmasquim 

(p. 23), o objetivo da reforma a ser implantada era “recuperar as funções de 

planejamento do Estado e sua capacidade de formular a política de energia para o país”.  

O modelo petista manteve a regulação sob comando da ANEEL, mas criou uma 

nova entidade, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), para cuidar do planejamento 

da expansão da capacidade de geração dedicada ao consumidor regulado. Esta passaria 

a se dar apenas por meio de leilões para a contratação de novas usinas, nos quais 

venceriam os projetos que oferecessem a menor tarifa de suprimento.  
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Novamente, surgiam as inspirações keynesianas6, uma vez que o Estado surge 

como condutor do setor elétrico – o Ministério de Minas e Energia (MME) é fortalecido 

e ganha a EPE como braço técnico; a privatização da Eletrobras é deixada de lado e a 

estatal começa a participar de praticamente todos grandes empreendimentos, mesmo 

que em parceria com empresas privadas. 

 

“A segunda reforma do setor elétrico brasileiro é a retomada da 

influência estatal, com o resgate do planejamento determinativo, tendo o 

MME como o principal e estratégico regulador do setor, limitando a 

atuação da ANEEL e mantendo a Eletrobras como ente coadjuvante na 

condução dos negócios setoriais”. 

 

(REGO, 2009, p. 81) 

 

O professor Luiz Pinguelli Rosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

chegou a ser um dos líderes das discussões para reforma do setor elétrico no governo 

Lula e posteriormente presidiu a Eletrobras. Em uma análise sobre o período, ele admite 

que “os governos Lula e Dilma mantiveram a Agência Nacional de Petróleo (ANP) e a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), embora sem o mesmo papel na política 

energética” (ROSA, 2013, p. 174).  

A partir do segundo semestre de 2012, no processo de renovação das concessões, 

a força do governo federal sobre a ANEEL ficou evidente. O órgão regulador foi apenas 

uma das partes envolvidas em um Grupo de Trabalho montado pelo Ministério de Minas 

e Energia e pela Presidência para discutir o assunto. O desenrolar desse processo, 

porém, será detalhado mais à frente, no Capítulo 3. 

 

 

1.4 – Nascimento e expansão do conceito de regulação nos EUA 

 

As primeiras citações a órgãos reguladores datam do século XIX, no governo 

britânico e nas colônias americanas. Em 1820, a cidade de Washington recebeu do 

Congresso americano a atribuição de regular o preço do pão, do serviço de limpeza de 

                                                 
6
As políticas sugeridas por Keynes “conduziram a um novo relacionamento, de intervenção, entre o Estado e o 

conjunto das atividades econômicas de um país” (SANDRONI, 1999, p. 323) 
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chaminés e de amarras no cais. Entre 1839 e 1853, as cidades de Rhode Island, New 

Hampshire e Connecticut criaram comissões reguladoras, embora estas não detivessem 

todos os poderes atribuídos às agências de hoje.  

O ramo de exploração de estradas de ferro foi o primeiro a evidenciar a 

necessidade de regulação. Estados americanos começaram a criar comissões, entre 1871 

e 1874, para controlar tarifas e evitar uniões entre empresas concorrentes no setor que 

pudessem criar monopólios. Devido a um grande conflito entre as companhias 

ferroviárias e fazendeiros do Oeste, o tema chegou ao governo federal, que criou em 

1887 a Interstate Commerce Commission (Comissão de Comércio Interestadual) - 

responsável por regular as atividades do ramo. 

Em 1907, Nova York e Wisconsin criaram duas comissões poderosas, que 

ampliaram a regulação para além das estradas de ferro: serviços como gás, energia 

elétrica, telefones e telégrafos passaram a também ser supervisionados por elas, que 

tinham poderes para fixar tarifas e exigir prestações de contas das companhias. As 

comissões foram consideradas um sucesso e influenciaram outros Estados a adotar 

modelos semelhantes. Em 1920, mais de dois terços dos Estados americanos possuíam 

órgãos reguladores (VILLELA et al, 1999; SABÓIA, 2007; TRILLAS, 2010). 

Na teoria, a independência das comissões era a principal característica dos 

reguladores, compostos por corpos técnicos e neutros que não seriam sujeitos a pressões 

políticas.  Tal governança tinha como objetivo torná-los instituições de Estado não 

sujeitas à alternância de cargos comum ao poder público. Com elas, o governo poderia 

manter certo controle sobre os setores e empresas sem a necessidade de ser o operador 

direto dos serviços.  

O movimento americano se difere do brasileiro por partir dos Estados para o 

âmbito federal, enquanto no Brasil a União estabeleceu o CNAEE, primeiro órgão com 

características reguladoras, inspirado na experiência da Federal Power Comission. 

Posteriormente, quando da criação da ANEEL, outra diferença: o regulador surgia 

devido ao movimento de privatização e sob influência de diretrizes apontadas pelo 

Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional, enquanto nos Estados Unidos a 

presença privada nos serviços públicos era vista como natural. 

 

“A tradição americana de hegemonia da participação da iniciativa 

privada na economia caracterizou a regulação como a maneira do Estado 

estar presente em setores essenciais. Assim, as agências reguladoras no 
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cenário americano foram vistas pela sociedade como instrumentos de 

fortalecimento do Estado.  

(...). No Brasil, as agências surgem como fruto da mudança 

de paradigma do papel do Estado na economia, no governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso (...). Nesse contexto, as 

agências reguladoras brasileiras surgiram tendo como causa 

imediata o amplo processo de privatização efetuado nos anos 

noventa, o que levou parte da sociedade a enxergá-las como 

instrumentos de legitimação daquela política econômica, taxada por 

alguns de neoliberal”.  

 

(SABÓIA, 2007, p.17) 

 

Pioneiros, os órgãos reguladores americanos inspiraram a adoção de modelo 

semelhante em países europeus e especialmente no Reino Unido, quando do movimento 

de liberalização da economia capitaneado por Margaret Thatcher. O liberalismo 

tatcherista serviu posteriormente como referencial para reformas liberais que resultaram 

na implantação de agências reguladoras por toda a América Latina. Apesar do 

pioneirismo, os Estados Unidos não escaparam da polêmica que tem cercado os 

conceitos de regulação em todo o mundo. 

 

“O papel desses órgãos (reguladores) era um tema controverso 

desde sua origem. Através do século XX, houve muito debate sobre a 

legitimidade das agências reguladoras independentes, com 

questionamentos sobre sua existência e seu desenho institucional. 

Durante o último século, houve muita controvérsia e pesquisa sobre o 

papel das agências na regulação estatal”. 

 

(VASCONCELLOS, 2006, p. 14) 

 

Entre 1965 e 1985, surge um debate sobre os riscos de “captura” dos órgãos 

reguladores pelos entes regulados, uma vez que estes eram grandes empresas, com forte 

influência política e econômica. A crítica aumenta durante o governo Ronald Reagan, 

quando foi colocada em prática uma política de desregulamentação com viés liberal. A 
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crença que levou a tal movimento era de que o excesso de regulação criava entraves à 

dinâmica competitiva dos mercados. 

Tais pressões levaram à criação, no governo Bill Clinton, de um órgão central 

dedicado a ter algum controle federal sobre os reguladores. Ainda assim, a 

independência das agências foi mantida.  

  

“Um dos principais argumentos para a existência de agências 

reguladoras está relacionado ao caráter técnico de suas decisões. Nos 

Estados Unidos, o que vem da ciência e da tecnologia é visto como 

legítimo e não é comum que se questione decisões dos reguladores 

porque eles são tecnicamente capazes e operam com base em 

procedimentos transparentes e responsáveis. Além disso, o controle sobre 

o conteúdo das decisões é muito limitado. O foco é em se verificar se os 

procedimentos por elas adotados foram suficientes para assegurar a 

participação dos envolvidos.  

(...)Apesar da larga autonomia que as agências possuem, elas 

devem submeter seus atos legislativos ao Grupo de Trabalho Regulatório 

[Regulatory Working Group), um órgão central do governo criado em 

1993 (...) que tem a função de alertar as agências sobre atos considerados 

desnecessários, em duplicata ou em conflito com políticas 

governamentais”.  

 

(VASCONCELLOS, 2006,  p. 15-16). 
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2 – Geração barata, energia cara: a vantagem hidrelétrica e os custos reais 

 

 

2.1 O Sistema Interligado Nacional e a opção pela hidreletricidade 

 

O Brasil é o nono país do mundo em capacidade instalada de geração de energia, 

com 112,4 GW registrados ao final de 2010. A lista, elaborada pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE), é liderada por Estados Unidos (1.039GW), China 

(987,9GW) e Japão (287GW). No ranking das nações que mais aproveitam a produção 

de eletricidade por meio das águas, a hidroeletricidade, porém, o país aparece melhor. É 

o segundo colocado, com 80,7GW da fonte, atrás apenas da China, que possui 219GW. 

Em terceiro aparecem os Estados Unidos (78,8 GW) e o Canadá (74,9GW).  

No começo de 2012, o Brasil somava uma capacidade instalada de geração de 

energia elétrica de 120,9 MW, o que corresponde a aproximadamente oito usinas 

hidrelétricas de Itaipu, o empreendimento com maior capacidade de produção de 

energia por ano no mundo7.  A eletricidade proveniente das águas correspondia então a 

79.811 MW, ou 66% do total de potência instalada. Mas a participação dessas usinas na 

geração efetiva de energia foi de 75,2%, o equivalente a 415,3 GWh em produção.   

A aposta na geração hidrelétrica, hoje carro-chefe do país, começou em 1883, 

quando a primeira planta do tipo foi implantada em Diamantina, Minas Gerais. Esse 

projeto, no rio Jequitinhonha, produzia eletricidade usada no processo de mineração na 

região. Seguiram-se outros aproveitamentos em Minas Gerais: uma usina da Companhia 

Fiação e Tecidos São Silvestre (1885), a hidrelétrica Ribeirão dos Macacos (1887) e a 

Marmelos Zero (1889). Em 1920, a capacidade instalada de geração no país era de 780 

MW, sendo 80% de fonte hidráulica e o restante de termelétricas (SOITO, 2011).   

Se a expansão das hidrelétricas era até então guiada pela iniciativa dos 

investidores privados, principalmente as estrangeiras Light e AMFORP, o quadro 

mudou depois da publicação do Código de Águas. Com o fim de um regime bastante 

liberal, a concentração das autorizações para concessões na União e a mudança na 

remuneração pela energia produzida, a movimentação dos agentes privados minguou. 

Segundo Corrêa (2005, p. 286), “ocorreu uma severa crise da expansão da oferta após 

1941, ano a partir do qual a capacidade instalada de energia de origem hidráulica 

                                                 
7Informação disponível em  http://www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/perguntas-frequentes 
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permaneceu praticamente inalterada, até 1945”.  

Enquanto as empresas reclamavam da remuneração inadequada estabelecida pelo 

governo e do fim da cláusula-ouro, o Estado decidiu investir diretamente em energia, 

vista como um insumo estratégico para a competitividade do país e o crescimento da 

indústria.  

Em 1953, o presidente Getúlio Vargas anunciou para o ano seguinte um Plano de 

Eletrificação calcado na “energia abundante e produzida a baixo custo” das hidrelétricas 

“para a expansão e intensificação das indústrias”. O presidente afirmava que construía-

se no Brasil “uma vasta e poderosa rede de centrais elétricas” e citava como exemplo a 

usina de Paulo Afonso, obra da estatal federal Chesf, subsidiária da Eletrobras 

(BIBLIOTECA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA).  

O Plano de Eletrificação acabou não sendo aprovado, mas o governo de Juscelino 

Kubitschek (1956-61) acelerou o projeto de desenvolvimento do setor elétrico via 

empresas públicas, com a criação de companhias estaduais de energia e de Furnas. No 

Plano de Metas constava o objetivo de aumentar a capacidade instalada de geração de 

3.148 MW em 1955 para 5.595MW em 1961. O repasse de recursos para as obras por 

meio do BNDES, que financiou 46,3% do crescimento da capacidade, garantiu que 84% 

da meta fossem atingidos. Entre os projetos apoiados pelo banco estavam diversas 

hidrelétricas – Três Marias (MG), Cachoeira Dourada (GO), Paulo Afonso II (AL/BA), 

por exemplo – e linhas de transmissão e distribuição (GOMES et al, 2002, p. 7-10). 

Apesar do destravamento da expansão da geração, a construção de linhas de 

transmissão e distribuição de energia que atravessavam longas distâncias começa a 

enfrentar problemas, uma vez que cada usina operava na frequência para a qual seus 

equipamentos haviam sido fabricados. A solução vem em 1961, quando o Conselho 

Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE) resolve pela adoção de uma única 

tecnologia, a de 60Hz.  

Pouco depois, em 1969, com um sistema que compreendia diversas ligações entre 

diferentes linhas, era oficialmente constituído o Comitê Coordenador de Operação 

Interligada (CCOI) “com o objetivo de diminuir os problemas e aperfeiçoar o processo 

de interação das empresas do setor” de energia. (MEMÓRIA DA ELETRICIDADE).  

Esse caminho de desenvolvimento com valorização da interligação entre as 

regiões surge porque, além da base hídrica, outra característica brasileira é a grande 

extensão territorial. Tais atributos tornaram vantajoso o uso de intenso trânsito de 

energia entre diferentes partes do sistema, que passou a ser estruturado justamente para 
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fazer o melhor uso possível dessa capacidade.  

 

“Os especialistas responsáveis pela estruturação do setor elétrico 

brasileiro entenderam que o país tinha singularidades como a existência 

de rios com grande volume de água, caudalosos e de planalto. O país de 

clima tropical, com condições metereológicas particulares, com chuvas 

torrenciais, sazonais e com diversidades hidrológicas que possibilitavam 

a não coincidência desses períodos, favorecia a construção de usinas 

hidrelétricas. Essas particularidades levaram os técnicos a planejarem 

usinas com reservatórios que fossem capazes de 'guardar' energia para os 

anos futuros. Os relatórios das consultorias técnicas também apontavam 

para a necessidade de uma malha de transmissão bem estruturada, pelas 

dimensões do país, sobretudo pelas distâncias das fontes ao consumo. 

Nos anos 50, no âmbito da estruturação do setor elétrico, o 

entendimento foi de que essa indústria com características de monopólio 

natural deveria ter um planejamento da expansão com forte interação 

com os critérios estabelecidos pela operação do sistema”. 

 

(QUEIROZ, 2013)  

 

Além de um planejamento integrado da expansão, definindo em que regiões 

seriam instaladas as novas usinas, foi adotada também uma operação centralizada, na 

qual o acionamento das usinas existentes para gerar energia depende de um comando do 

operador, e não da vontade dos donos dos ativos. Quem assume esse papel inicialmente 

é o Grupo Coordenador para Operação Interligada (GCOI).  

 

“O GCOI atuava nos segmentos Região Sudeste e Região Sul sob a 

direção da Eletrobrás, com as atribuições de coordenar, decidir e 

encaminhar as providências necessárias ao uso racional das instalações 

geradoras e de transmissão, existentes e futuras, nestas duas regiões, 

garantindo a continuidade do suprimento de energia elétrica aos sistemas 

distribuidores e a promoção da economia de combustíveis utilizados nas 

centrais termelétricas”. 
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(MEMÓRIA DA ELETRICIDADE) 

 

Segue-se a isso um grande aumento da capacidade instalada e uma aposta 

definitiva na geração hidrelétrica, com o uso das vantagens da interligação entre 

regiões: 

 

“Do final dos anos 70 até o final dos anos 80, o Sistema BNDES 

continuou seu apoio a projetos das concessionárias públicas e privadas de 

energia elétrica (...). Nesse período, destacam-se os financiamentos a 

grandes hidrelétricas dos sistemas interligados. Várias dessas usinas, que 

começariam a operar até 1988, acrescentaram à capacidade instalada do 

país mais de 20 mil MW: Paulo Afonso IV (1979); Itumbiara (1980); Foz 

do Areia (1980); Salto Santiago (1980); Tucuruí (1984); Itaipu (1984); e 

Itaparica (1988)”.  

 

(GOMES et al, 2002, p. 12) 

 

A operação centralizada nasceu da necessidade, típica de sistemas de 

predominância hidrelétrica, de decidir, a cada instante, quando utilizar a água existente 

no reservatório de uma usina para produzir e quando guardá-la para o futuro. Na 

segunda hipótese, outras usinas podiam ser acionadas. Fosse uma planta em outro rio, 

no qual havia mais água, fosse uma termelétrica. 

A tomada de decisão leva em conta o custo de operação e o custo de operação 

esperado para o futuro, calculados por meio de modelos matemáticos. Isso porque, se as 

hidrelétricas forem muito usadas às vésperas de um período de poucas chuvas, corre-se 

o risco de mais à frente ser necessário usar térmicas, com custo de operação muito 

maior. Por outro lado, usar termelétricas fora do momento adequado pode fazer com que 

sobre água nas hidrelétricas, o que obriga as usinas a verter (deixar a água escapar do 

reservatório pelo vertedouro, sem geração de energia), o que configura um desperdício 

de recurso. Os modelos computacionais que regem a operação tentam chegar a um 

despacho ideal, equilibrando os custos para o consumidor.  

Desde 1998, a coordenação desse processo cabe ao Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS), uma instituição privada sem fins lucrativos criada para gerir o que hoje 

chamamos de Sistema Interligado Nacional (SIN). 
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Naquele ano de 1998, a participação de térmicas ainda era pouco significativa e o 

ONS precisava, principalmente, gerir o nível dos reservatórios de acordo com a 

ocorrência de chuvas nas áreas de cada usina. Esse papel iria mudar significativamente 

com o crescimento progressivo que a termeletricidade teve principalmente a partir de 

2001.  

 

“As sérias dificuldades para construção de grandes hidrelétricas 

devido a restrições financeiras experimentadas pelos grandes geradores e, 

em menor escala, a entraves no licenciamento ambiental, levaram o 

governo no final da década de 1990 a buscar alternativas para assegurar o 

fornecimento de energia que proporcionassem, ao mesmo tempo, o 

aumento da eficiência do parque gerador do Sistema Interligado 

Nacional. A alternativa foi o aumento da capacidade instalada de geração 

de energia elétrica em termelétricas”. 

(SOUSA, 2009, p. 16) 

 

Em fevereiro de 2000, o presidente Fernando Henrique Cardoso lançou o 

Programa Prioritário de Termeletricidade8, que previa acelerar a diversificação da matriz 

e evitar um colapso do sistema, cujo risco começava então a aparecer devido à falta de 

investimentos nos anos anteriores. Foram listadas 53 usinas no plano, somando 19 mil 

MW, o que significaria quase o triplo da capacidade disponível em dezembro daquele 

ano, que era de 4.162 MW. 

Para que os projetos deslanchassem, porém, o governo precisou dar uma série de 

garantias aos investidores. Nesse meio tempo, o sistema, já sobrecarregado, enfrentou 

um ano de poucas chuvas. Foi preciso, então, reduzir consumo em caráter emergencial 

por meio de um racionamento de energia e tomar atitudes que aumentariam 

significativamente o preço da energia.  

 

“A combinação da falta de investimentos na ampliação do parque 

gerador com condições hidrológicas extremamente desfavoráveis leva o 

Governo Federal a decretar racionamento de energia em junho, com o 

corte no consumo em 20% e adoção de medidas punitivas para quem 

                                                 
8 - Decreto n. 3.371, de 24 de fevereiro de 2000 
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ultrapassasse a cota permitida. Para gerenciar a implantação do Programa 

de Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica, o 

presidente FHC cria a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, 

presidida pelo ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente, e com a 

participação de vários ministérios, da ANEEL , de agentes do mercado e 

da sociedade. Em dezembro, o Governo e as empresas assinam o Acordo 

Geral do Setor Elétrico. Os agentes obtêm financiamento do BNDES 

(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para repor as 

perdas com o racionamento e são autorizados a cobrar do consumidor 

uma taxa extra na conta de luz. Para aumentar rapidamente a capacidade 

instalada, o governo cria a Comercializadora Brasileira de Energia 

Emergencial (CBEE), que contrata usinas termelétricas a óleo. O 

consumidor passa a custear as usinas disponíveis para uso em casos de 

emergência”. 

 

(ANEEL, 2008) 

 

No final de 2001, a matriz brasileira já tinha participação consideravelmente 

maior de termelétricas, que somavam 14% da capacidade. Desde então, tal participação 

não parou de crescer: eram 17% ao final de 2002, 21% em 2005 e 28% atualmente.  

Tal crescimento fica explícito em gráfico que consta do Balanço Energético 

Nacional:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Capacidade instalada no Brasil, por fonte 
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Fonte: BEN 2013 (p.175) 

 

 

Pode-se falar, então, que o sistema brasileiro hoje é hidrotérmico, embora tenha 

grande predominância hidrelétrica sobre as térmicas. Há, ainda, participação relevante 

de fontes alternativas, como plantas movidas a biomassa, parques eólicos e pequenas 

centrais hidrelétricas (PCHs). 

Tolmasquim (2011, p. 188) vê evidente contribuição da hidroeletricidade para a 

“modicidade tarifária”, que é a busca pela menor tarifa para o consumidor. A fonte 

voltou a ser o principal vetor da expansão da geração desde 2004, quando o governo do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT) implantou um 

novo marco regulatório para o setor elétrico9.  

O modelo, que buscava resolver desequilíbrios que ainda restavam mesmo após as 

reformas ocasionadas pelo racionamento de 2001, tinha a modicidade tarifária como um 

de seus pilares – junto à segurança do suprimento e a universalização do acesso à 

energia.  

Para alcançar esses objetivos, principalmente no que se refere aos preços módicos, 

                                                 
9 Leis nº 10.847 e 10.848, de 15 de março de 2004, e Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004.  
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foram utilizados leilões públicos para a contratação de energia pelas distribuidoras. Com 

isso, forçava-se a competição entre os geradores. Ganhava a concessão para construir 

uma nova usina aquele que oferecesse a menor tarifa final para o consumidor. 

Os leilões realizados desde então tiveram as usinas hidrelétricas como os 

empreendimentos com menor tarifa - R$120,20 por MWh. Em seguida, no ranking de 

competitividade, aparecem as eólicas (R$135,73 por MWh), as térmicas a gás natural 

R$159,77 por MWh) e o carvão (R$177,60 por MWh).  

 

 

GRÁFICO 2 – Preço médio praticado pelas fontes nos leilões de energia  

 
Fonte: Elaboração própria com dados do boletim InfoLeilão, produzido pela Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica – CCEE – Atualizados pelo IPCA até agosto/2013 

 

Os resultados hídricos são mais favoráveis porque, apesar dos altos custos de 

obras civis e equipamentos, que encarecem a construção, as hidrelétricas possuem 

operação e manutenção muito barata – um custo médio de entre US$2 e US$5 por 

MWh. Além disso, possuem longo ciclo de funcionamento, podendo gerar energia por 

mais de uma centena de anos. Caso considerado o custo médio de geração ao longo do 

período de funcionamento da usina – levelised cost of energy (LCOE) –, a fonte pode 

ser considerada a mais barata entre todas as disponíveis (IEA, 2012, p. 39).  

Pode-se dizer, então, que o Brasil combina elementos que possibilitariam o 
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fornecimento de energia elétrica a preços módicos: a existência de um grande parque 

hidrelétrico já construído, com baixos custos de operação e manutenção; uma base 

termelétrica pronta para gerar quando chamada; e um sistema de despacho otimizado, 

em que as usinas são acionadas por ordem de custo – das mais baratas para as mais 

caras, de acordo com a necessidade. 

Tais condições, no entanto, não têm garantido uma tarifa baixa. Em 2011, a 

Federação da Indústria do Rio de Janeiro (FIRJAN) publicou o estudo “Quanto Custa a 

Energia Elétrica no Brasil?”, no qual criticava os preços do insumo, que atrapalhariam a 

competitividade do Brasil no cenário internacional. 

 

“A tarifa média de 329,0 R$/MWh para a indústria no Brasil é mais 

do que 50% superior à média de 215,5 R$/MWh encontrada para um 

conjunto de 27 países do mundo, para os quais há dados disponíveis na 

Agência Internacional de Energia. Quando comparado aos países dos 

BRICs, a tarifa de energia elétrica industrial brasileira é 134% maior do 

que a média das tarifas de China, Índia e Rússia (140,7 R$/MWh). A 

comparação com quatro de seus principais parceiros comerciais – EUA, 

Argentina, Alemanha e China – mostra, igualmente, que o país tem tarifa 

de energia elétrica para indústria muito acima do padrão internacional. 

Por fim, a análise estadual reforça essa conclusão uma vez que nenhum 

estado possui tarifa de energia em patamares competitivos, seja quando 

comparada à média mundial, aos BRICs, aos principais países da 

América Latina ou mesmo aos principais parceiros comerciais do Brasil”.  

 

(FIRJAN, 2011) 

 

 

2.2 – A alta das tarifas (e dos encargos e impostos) 

 

Abreu (el al, 2008) afirma que em 1998 “o Brasil ainda possuía uma das tarifas 

mais baixas na comparação internacional”. Em 2006, o país já tinha “uma das mais 

caras tarifas energéticas, à frente da países desenvolvidos e subdesenvolvidos”. 

 

“Houve aumento das tarifas após a privatização. O Brasil passou a 
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ter energia elétrica muito cara, apesar de usar geração hidrelétrica em alto 

percnetual. Após a privatização, a tarifa ficou em média mais alta do que 

no Canadá, na Noruega e em alguns estados norte-americanos que 

também usam hidroeletricidade em grande escala”. 

(ROSA, 2013, p. 180) 

 

D´Araújo (2009) relata que “as origens de elevação de tarifa são inúmeras” e 

também credita parte do movimento ao racionamento de 2001, que levou a um 

“aumento de mais de 30%” na remuneração das distribuidoras como forma de 

compensá-las pela queda de demanda verificada após a redução compulsória do 

consumo”. Outros fatores listados são a descontratação da energia de usinas de estatais, 

como preparação para uma futura privatização destas empresas, que resultou 

posteriormente em contratos mais caros que os originais; o aumento do custo de 

transmissão; o uso de geração térmica não prevista; e “a proliferação de encargos”, 

cobrados nas contas de luz junto com uma “alta carga tributária”. 

Assim, pode-se dizer que o custo da energia em si não é o maior dos problemas na 

composição das tarifas, principalmente após 2004, quando leilões competitivos para a 

contratação pelas distribuidoras levaram a preços competitivos para a energia nova, 

enquanto as usinas mais velhas, que pertencem majoritariamente a estatais, fornecem a 

preços razoáveis, como analisa Castro:  

 

“(...) Não é possível afirmar que os custos inerentes à indústria de 

energia elétrica brasileira que constam nas faturas (...) possam ser 

consideradas mais elevadas que aquelas verificadas a nível mundial, nem 

que existam lucros extraordinários neste setor. De fato, a indústria de 

energia elétrica propriamente dita representa algo em torno de 60% da 

tarifa média do Brasil e, portanto, se faz necessário analisar a composição 

integral da tarifa para poder identificar as causas mais precisas das tarifas 

terem se tornado tão elevadas no Brasil. 

Para isto é preciso examinar os encargos setoriais que constam na 

tarifa de energia elétrica, assim como a tributação incidente”.  

(CASTRO et al, 2013, p. 13) 
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Um relatório da consultoria PSR, especializada no setor elétrico, aponta que o 

aumento do custo de transmissão “é justificável”, pois após os problemas de falta de 

energia em 2001 houve um programa de reforços na capacidade do sistema de 

escoamento, “em especial nos subsistemas Sul e Sudeste/Centro-Oeste”. O investimento 

foi ocasionado pelo fato de que “a energia hidrelétrica, que é a fonte mais competitiva, 

porém mais distante, requer custos de transmissão proporcionalmente maiores” (PSR i, 

2012, p. 3). 

O documento da PSR concorda com Castro ao apontar que “o custo médio de 

compra de energia” pelas distribuidoras, que atendem o consumidor final, tem caído em 

termos reais devido à competição gerada pelos leilões públicos para contratação; a 

“tarifa-fio” das distribuidoras também cai, segundo a consultoria, o que deixaria um 

maior vilão para o custo da eletricidade: os encargos setoriais, que “sofreram um 

aumento significativo (quase 300%) em termos reais, passando de 4,7 bilhões de reais 

em 1998 para 18 bilhões em 2011”.    

Ainda há “um peso significativo” de tributos nas contas, sendo que a PSR calcula 

que a concessionária CPFL Paulista, por exemplo, tem 23% da tarifa atrelada a aos 

impostos, caracterizados por “alíquotas estaduais de ICMS (Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços) elevadas e alteração do regime de PIS/Cofins (cumulativo 

para não cumulativo)”.  

Semelhante conclusão é alcançada por Santos e Monteiro (2010), que analisam o 

“uso político do setor elétrico brasileiro” e dedica um capítulo todo à descrição dos 

encargos e impostos nas contas de luz. 

 

“A dimensão da receita gerada pelo Setor Elétrico Brasileiro (cerca 

de R$110 bilhões tarifados em 2005), a relativa facilidade de fiscalização 

tributária (apenas 64 empresas distribuidoras se configuram como as 

únicas portas de entrada de todos os recursos e, portanto, como os únicos 

alvos de fiscalização) e a impossibilidade de inadimplência tributária do 

setor (os tributos são pagos com base em contas faturadas e não com base 

em contas pagas) são a combinação perfeita de fatores que fazem do 

setor um veículo para concentração de carga tributária”.  

(SANTOS; MONTEIRO, 2010, p.45) 

 

Os encargos que incidiam sobre as contas de luz em 2012 eram onze, que somam-
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se aos impostos cobrados das empresas de energia e repassados por estas para os 

consumidores. 

A ironia é que em 1934, quando instaurado o Código de Águas, procurou-se não 

tributar o setor elétrico para não desestimular os investimentos. Como os aportes não 

vieram no nível desejado, em 1970 o Estado passou a investir diretamente na área. Para 

isso, criou o Imposto Único sobre Energia Elétrica (IUEE), em 1954, cobrado sobre o 

consumo de eletricidade, e estabeleceu o Fundo Federal de Eletrificação (FFE). Em 

1962, para financiar a expansão acelerada da infraestrutura de energia do país, foi criado 

também o Empréstimo Compulsório – em que a indústria pagava um encargo sobre o 

consumo de energia e recebia em troca obrigações da Eletrobras que rendiam 12% ao 

ano (SANTOS, et al, 2010, p.46). 

Em 1971 foi criada a Reserva Global de Reversão, um encargo cobrado nas contas 

para criar um fundo de recursos a serem usados caso a União precisasse pagar 

indenizações para retomar concessões antes de seu término. Em 73, instaurou-se a 

Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), que rateia entre todos os consumidores o 

custo da geração termelétrica na região Norte do país, que ainda não foi conectada ao 

Sistema Interligado Nacional (SIN) e teria uma “tarifa real” inviável economicamente 

se os moradores de tais localidades precisassem pagar sozinhos pela energia. 

Com a Constituição de 1988, a energia elétrica passa a ser considerada mercadoria 

e, assim, tributada pelo Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS). No 

ano seguinte, passa a se cobrar um “royaltie” sobre a geração das hidrelétricas, a 

Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH). 

Durante o processo de reforma e privatização do setor, surge em 1996 a Taxa de 

Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica (TFSEE), destinada a custear o 

funcionamento da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL); em 1998 é 

estabelecida um novo “royaltie”, a cobrança pelo Uso do Bem Público (UBP) junto às 

hidrelétricas. Após o racionamento, em 2001, é imposto ainda um Encargo de 

Capacidade Emergencial (ECE), que dura até 2005 e tem como objetivo pagar a 

instalação de termelétricas emergenciais para aumentar a capacidade de geração do país. 

Na nova reestruturação do setor, em 2002, é criada a Conta de Desenvolvimento 

Energético (CDE), que banca o programa Luz Para Todos, de universalização do acesso 

à energia, e subsidia usinas eólicas, a biomassa, a gás natural e carvão. Dois anos 

depois, em 2004, estabelece-se o Encargo de Serviços de Sistema (ESS) para custear 

principalmente a geração térmica acionada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) 



 

39 
 

fora da ordem de mérito para reduzir riscos de um eventual racionamento futuro. Em 

2009, aparece o Encargo de Energia de Reserva (EER), que banca a contratação de 

usinas de fontes alternativas, como eólicas e biomassa, para aumentar a segurança do 

sistema. Essas formas de geração de energia também são subsidiadas pelo Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o Proinfa, custeado pelo encargo 

de mesmo nome criado em 2004. 

Além de todas essas cobranças, as empresas de energia contribuem desde 2000 

com no mínimo 0,75% da receita operacional líquida para projetos de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) e 0,25% para programas de eficiência energética. Os agentes 

do setor também pagam contribuições associativas para manter o funcionamento do 

Operador Nacional do Sistema (ONS) e da Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE), que registra todos os contratos de compra e venda de eletricidade e 

promove a liquidação financeira do mercado, na qual as contas de eventuais diferenças 

entre contratação, consumo e geração são quitadas. 

O quadro a seguir consolida os encargos e o quanto cada um arrecadou nos 

últimos anos (exceto ONS, CCEE, P&D e EE): 
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TABELA 1 – Arrecadação dos encargos cobrados nas contas de luz 

 

 
Elaboração própria com dados da ANEEL – disponíveis em http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=527 
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Castro afirma que existem dois tipos de encargos: aqueles “que possuem a função 

de custear gastos intrínsecos ao setor elétrico” e os “que visam atender a demandas com 

caráter eminentemente sociais”.  

 

“Em 2004, quando foi implantado o atual marco regulatório do 

setor elétrico brasileiro, estas demandas sociais foram postas a mesa em 

uma conjuntura na qual a situação econômica e fiscal brasileira era crítica 

e tornava imperativa que os recursos para estas obrigações de caráter 

eminentemente sociais fossem obtidos dentro do setor elétrico. No 

entanto, verifica-se que ao longo dos anos os valores relativos a estes 

encargos cresceram de forma substancial. 

O somatório dos encargos totalizou cerca de R$16 bilhões no ano 

de 2010 e, portanto podem ser identificados como um dos principais 

responsáveis pelo crescimento das tarifas brasileiras. Soma-se a estes 

valores a expressiva carga tributária incidente sobre as tarifas composta 

por PIS/COFINS e ICMS, sendo que este último incide ‘por dentro’, ou 

seja, sua base de cálculo o inclui. O resultado é que para as tarifas médias 

praticadas no Brasil em 2011, encargos e tributos respondiam por 

aproximadamente 40%”. 

(CASTRO et al, 2013, p. 14-5) 

 

Pode-se concluir, então, que a repentina elevação do custo da energia elétrica 

sentida pelos brasileiros foi puxada por diversos fatores, dentre os quais destacam-se: 

ajuste dos preços à realidade econômica depois de longos períodos de represamento de 

reajustes como forma de combate à inflação; aumento do valor dos contratos de usinas 

de estatais como forma de prepará-las para a privatização; venda de empresas públicas 

para concessionários privados que visavam taxas de retorno maiores; introdução maciça 

de termelétricas na matriz como forma de recuperar a capacidade de geração após o 

racionamento de 2001; divisão entre os consumidores do prejuízo das empresas de 

energia com o racionamento; grande expansão dos encargos setoriais a partir dos anos 

90; e alta tributação, favorecida pela facilidade de arrecadação propiciada pelas contas 

de energia. 
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2.3 – A pressão pela redução tarifária 

 

Em 2001, em pleno racionamento, estudos sobre desafios da indústria no Brasil 

feitos pela Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp) não continham uma 

linha sequer de críticas ao custo da energia no país. Em 2007, a entidade já promovia 

debates para discutir a elevação dos custos do insumo.  

Em 2008, um grupo de mais de doze deputados federais entrou com um 

requerimento na Câmara para a criação da uma Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPI) para: 

 

“(…) investigar a formação dos valores das tarifas de energia 

elétrica no Brasil, a atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) na autorização dos reajustes e reposicionamentos tarifários a 

título de reequilíbrio econômico-financeiro e esclarecer os motivos pelos 

quais a tarifa média de energia elétrica no Brasil ser maior do que em 

nações do chamado G7, grupo dos 7 países mais desenvolvidos do 

mundo”. 

 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009) 

 

A CPI acabou sendo realizada ao longo de 2009, mas as discussões, que 

começaram sem rumo, posteriormente focaram um erro na metodologia de cálculo dos 

reajustes de tarifas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).  O relatório 

final, que conteve apenas recomendações, pedia que Ministério de Minas e Energia e 

ANEEL elaborassem, em 30 dias, estudo sobre “o crescimento do ônus suportado pelos 

consumidores de energia elétrica a título de encargos setoriais”.  

No final de 2010, um grupo formado por associações que representam indústrias 

com uso intensivo de energia elétrica – e que têm parte relevante de seus custos 

atrelados ao insumo – divulgou um estudo contratado junto à FGV Projetos. O 

documento sugeria vários caminhos para evitar o encarecimento da energia elétrica 

brasileira. A previsão era de que os gastos da indústria com eletricidade cresceriam 30% 

nos quatro anos seguintes10.  

                                                 
10 http://www.energiacompetitiva.com.br/2010/12/energia-cara.html  
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Faziam parte de tais esforços entidades dos setores de alumínio, cloro, química, 

aço e ferro. O grupo era coordenado pela Associação Brasileira de Consumidores 

Industriais de Energia (ABRACE), associação que defende os interesses das empresas 

que mais consomem energia do país e que tem entre os sócios nomes de peso como 

Alcoa, Vale, Gerdau, Anglo American, Rio Tinto Alcan, GM, Votorantim, CSN, Dow, 

entre outras.  Os associados são responsáveis por cerca de 20% da energia elétrica 

produzida no país, ou 45% da demanda industrial11.  

Na época, a ABRACE afirmava que o vencimento, até 2015, dos contratos de 

concessão de uma série de hidrelétricas era uma oportunidade para reduzir as tarifas, 

uma vez que os investimentos na construção das plantas já haviam sido recuperados. 

Poderia-se, assim, estabelecer um novo preço de energia, mais baixo, sem reduzir o 

lucro da geradora, uma vez que esta já teria quitado todas obrigações assumidas quando 

da construção do empreendimento. 

A Fiesp começou a estudar o assunto levantado pela ABRACE e, no ano seguinte, 

entrou no coro. A indústria paulista sugeriu a licitação pelo menor preço das concessões 

de usinas e linhas de transmissão que venceriam entre 2015 e 2017. Segundo a entidade, 

a medida tornaria possível uma economia de R$918 bilhões em trinta anos, ou R$30 

bilhões por ano. A campanha Energia a Preço Justo contou com anúncios na televisão e 

em jornais12.  

A pressão foi apoiada pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), 

que divulgou quase ao mesmo tempo um estudo intitulado “Quanto custa a Energia 

Elétrica para a Indústria no Brasil?”. O material, elaborado pela própria entidade com 

base em dados da ANEEL e da Agência Internacional de Energia, chegava à conclusão 

de que o país tinha a quarta tarifa mais cara do mundo para a indústria, acima da de 

todos seus vizinhos de América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 http://abrace.org.br/pt/institucional/sobre 
12 http://www.energiaaprecojusto.com.br/info-entenda.htm  
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GRÁFICO 3 – Tarifa industrial de consumo de energia elétrica por país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FIRJAN (2011, p.12) 

 

 

TABELA 2 – Tarifa industrial de energia por país – América Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FIRJAN (2011, p. 13) 

 

A possibilidade de reduzir os custos da energia por meio da renovação das 

concessões das hidrelétricas e linhas de transmissão antigas vinha sendo avaliada há 

tempos pelo governo. Em maio de 2008 o Conselho Nacional de Política Energética 

(exp) determinou a criação de um Grupo de Trabalho para discutir o destino de tais 

ativos. O GT foi composto de cinco membros do Ministério de Minas e Energia, um 

representante do Ministério da Fazenda, um diretor da ANEEL e um diretor da Empresa 
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de Pesquisa Energética (EPE), um órgão ligado ao MME13.  

Os ativos envolvidos na questão somavam 21.500 MW em capacidade de geração, 

o equivalente a 20% do total instalado no país, e 83% da rede básica do Sistema 

Interligado Nacional, equivalentes a 73 mil quilômetros de linhas de transmissão 

(BONINI, 2009, p.5).  

A questão se tornava eminentemente política porque o governo federal, além de 

liderar as discussões sobre o assunto por meio do Ministério de Minas e Energia, que 

preside o CNPE, era acionista controlador das empresas do Grupo Eletrobras, cujas 

subsidiárias Chesf e Furnas concentravam 67,5% da capacidade de geração próxima do 

fim da concessão. O governo, inclusive, mostrava preocupação com o futuro da estatal 

caso as concessões fossem todas relicitadas14.  

Segundo BATISTA (2009), todas as associações civis que representavam 

concessionários de energia cujos contratos estavam para vencer (ABCE, APINE, 

ABIAPE ABRAGE e ABRATE) defendiam que fosse aberta a possibilidade de 

prorrogação dos acordos. Dessas, apenas ABRAGE e ABRATE não falavam em uma 

renovação “onerosa”. Para as demais entidades, o governo poderia realmente repassar 

para os consumidores o benefício da amortização dos ativos.  

Na segunda metade de 2011, o governo federal começou a dar sinais, pela 

imprensa, de que uma decisão sobre o assunto sairia no ano seguinte, possivelmente até 

julho15. A pauta foi ganhando importância. Em junho de 2012, a produtora de alumínio 

Alcoa, que ameaçava deixar o país devido ao alto custo da energia, ouviu da presidente 

Dilma Rousseff que “a questão dos custos da energia é prioritária para o governo, sendo 

tão importante quanto os juros para a competitividade do país16”.  

O país enfrentava em 2012 uma desaceleração gradual da atividade econômica. 

Depois de um período de vigoroso crescimento entre 2002 e 2008 (média de 4% ao 

ano), o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro fora atingido pela crise econômica 

mundial desencadeada pela quebra do banco americano Lehman Brothers no ano 

anterior. O resultado do PIB em 2009 foi uma retração de 0,3%. No ano seguinte, houve 

uma reação rápida e o PIB cresceu 7,5%. O movimento, porém, suscitou preocupações 

com a sustentabilidade de tal ritmo de expansão, o que levou o governo a tomar atitudes 

                                                 
13Resolução CNPE nº 4, de 13 de maio de 2008. 
14Jornal da Energia –15/8/2012 
15O Estado de S. Paulo – 5/8/2011  
16Valor Econômico - 6/62012  
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que teriam como reflexo uma redução do crescimento no ano seguinte. 

 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) e a diretoria 

colegiada do Banco Central (BC) adotaram um conjunto de 

medidas de natureza macroprudencial para aperfeiçoar os 

instrumentos de regulação existentes, manter a estabilidade do 

Sistema Financeiro Nacional (SFN) e permitir a continuidade do 

desenvolvimento sustentável do mercado de crédito. As 

iniciativas visam, ainda, dar prosseguimento ao processo de 

retirada gradual dos incentivos introduzidos para minimizar os 

efeitos da crise financeira internacional de 2008. 

 

(BCB, 2010) 

 

O movimento de desaceleração, recuperação e esfriamento da economia pode ser 

visto com clareza no gráfico a seguir: 

 

GRÁFICO 4 – Taxa de crescimento anual do PIB e do PIB per capita 

 
Fonte: IBGE. Disponível em http://cod.ibge.gov.br/1HIDY 
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Em 2011 e particularmente em 2012, observou-se uma dificuldade para que a 

economia voltasse aos patamares de crescimento vistos antes da movimentação do 

Banco Central. Ao mesmo tempo, surgia um pessimismo em relação à competitividade 

da indústria em um cenário de câmbio valorizado e forte concorrência internacional, 

como pode-se auferir pelos resultados do Índice de Confiança do Empresário Industrial 

divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).   

 

 

GRÁFICO 5 – Índice de Confiança do Empresário Industrial 

 

 

 
Fonte: FIRJAN – Disponível em www.firjan.org.br 

 

Se em um período de crescimento elevado a indústria brasileira tinha enfrentado 

problemas para crescer, o futuro parecia sombrio caso uma eventual desaceleração se 

confirmasse, o que elevou o tom dos apelos do setor por uma ajuda governamental. 

 

“Os dados são contundentes. O auge da indústria de transformação 

no Brasil se deu em 1985, quando ela respondeu por 35% do PIB. Desde 

então, a importância da indústria vem declinando paulatinamente, até 

atingir 15% do PIB em 2011. A participação no PIB que a indústria 

perdeu, os serviços ganharam. De forma similar, a parcela dos bens 

manufaturados nas exportações totais do Brasil caiu de 55% em 1985 
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para 36% em 2011. A parcela das exportações que os bens manufaturados 

perderam, os primários ganharam. 

Trata-se de desindustrialização”.  

 

(BACHA; DE BOLLE, 2013, p. 13) 

 

Posta a questão, discutia-se quais seriam as origens da perda de competitividade 

da indústria brasileira, em um debate que envolvia não somente economistas 

heterodoxos, mas também liberais. Câmbio, produtividade, custos do trabalho, 

infraestrutura e até legislação foram apontados como possíveis fatores de pressão sobre 

os empresários do setor. Entre eles, o custo da energia voltava à tona. 

 

“Outros fatores de competitividade sistêmica têm prejudicado a 

geração de valor agregado local, como custo elevado de financiamento e 

crédito, carga tributária sobre investimentos e exportação, infraestrutura e 

logística, caras e deficientes, custo elevado de insumos como aço e 

energia, etc... 

(...) 

No Brasil, sem considerar as recentes revisões, o custo de produção 

vinha sendo crescente. O preço da energia no País era de US$138 por 

MWh, o segundo maior do mundo, de acordo com a Agência 

Internacional de Energia (EIA). Isso é uma evidente contradição com o 

fato de que aproximadamente 82% da nossa energia elétrica advém de 

fontes renováveis, de acordo com a ANEEL. Um potencial diferencial 

produtivo torna-se um ônus que afeta negativamente a competitividade 

da produção brasileira, especialmente daqueles setores intensivos no uso 

de energia” 

 

(LACERDA, 2008, p. 14) 

 

Segundo comentário do deputado federal Arnaldo Jardim (PPS-SP) para a 

imprensa em maio de 2012, o governo já havia decidido, àquela altura, renovar as 

concessões e reduzir as tarifas.  

 



 

49 
 

“Jardim afirma que há informações ‘que vêm do próprio governo’ 

de que teria sido apresentada à presidente Dilma Rousseff uma proposta 

para prorrogar os contratos com mecanismos que levariam a uma redução 

tarifária média de 3%. Dilma, porém, teria achado o número muito baixo 

e pedido novos estudos para aumentar o ganho para o consumidor”. 

 

(Jornal da Energia – 9/5/2012) 

 

Em julho, o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, foi a público oficializar 

que o governo trabalhava em uma Medida Provisória que preveria remuneração menor 

para os ativos com concessão prorrogada e a eliminação de encargos, o que resultaria 

em uma redução tarifária “em torno de 10%, um pouco pra mais17”.  

No mesmo mês, escapou para a imprensa que, como os contratos tinham datas de 

vencimento que variavam entre 2013 e 2015, o governo havia definido que iria 

antecipar a solução para que qualquer redução tarifária possível passasse a ser sentida 

pelos consumidores já no início de 201318. 

Em agosto de 2012, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, fez apresentação em 

que afirmava que “países emergentes já sentem os efeitos da crise internacional”. A 

avaliação era de que “em termos de gravidade e conseqüências, a crise de 2012 se 

assemelha à de 2009”. Dentro desse cenário, o ministério propunha mudanças na 

política monetária, cambial e fiscal, com juros e spreads menores, um real mais 

competitivo e solidez fiscal com aumento de investimentos. Além disso, foram 

prometidas reduções de tributos, por meio de desoneração, e de custos de infraestrutura. 

Eram medidas que posteriormente passariam a ser citadas como elementos de uma 

“Nova Matriz Macroeconômica” para o país19. 

Nesse contexto, o governo viu no vencimento das concessões uma oportunidade 

de fazer política econômica, industrial e monetária. Poderia-se relicitar ou renovar os 

contratos, desde que as novas tarifas estabelecidas capturassem o lucro extraordinário 

que os concessionários poderiam ter caso continuassem comercializando a energia por 

preços que não consideravam o fato de os investimentos na construção das usinas e 

linhas de transmissão terem sido quase totalmente amortizados. Além disso, eventuais 

                                                 
17 Veja Online – 26/07/2012 
18 Folha Online – 31/07/2012 
19 Perspectivas da economia brasileira – Apresentação do ministro Guido Mantega no Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social – Brasília, 30/9/2012 –Disponível em www.fazenda.gov.br 
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investimentos não amortizados poderiam ser indenizados, de forma que a redução 

tarifária passasse a ser sentida pelos consumidores já no início de 2013. O ministério da 

Fazenda acreditava que a medida agregaria benefícios para a indústria e ainda teria 

como ponto positivo um “impacto na inflação20”, que reduziria o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), utilizado no Brasil como medidor oficial de inflação e 

balizador das metas de inflação adotadas pelo Banco Central desde 199921.  

Em meio a esse debate, ainda em agosto, a Federação das Indústrias do Rio de 

Janeiro (FIRJAN) divulgou uma nota técnica sobre as perspectivas para a redução do 

custo da energia. O documento pedia um desconto maior do que o que vinha sendo 

ventilado pela imprensa: 

 

“O Brasil possui hoje uma oportunidade única para diminuir, de 

forma significativa, os custos da energia elétrica. Impactos significativos 

sobre a competitividade, porém, dependerão da conjugação de esforços 

para diminuir os diversos componentes do custo da energia, fazendo com 

que a tarifa final caia de fato para níveis competitivos 

internacionalmente. Mesmo que se obtenha diminuição entre 10 e 20% 

da tarifa, o país permanecerá na lanterna do ranking mundial, com custo 

bastante superior à média mundial e de seus principais concorrentes. Para 

que o país alcance a zona de competitividade reduções superiores a 30% 

deverão ocorrer, o que colocaria o Brasil em pé de igualdade com o 

mundo no que diz respeito ao custo da energia elétrica para a indústria”. 

 

(FIRJAN, 2012, p.4) 

 

Em seguida, o presidente da FIRJAN, Eduardo Eugênio, afirmou que a proposta 

do governo, que apontava para uma conta de luz 10% menor, era “ridícula”; ao mesmo 

tempo, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Paulo 

Skaf, afirmou que a classe exigia uma retração de “no mínimo 30%22”.   

Foi pressionada por tais declarações que a presidente Dilma Rousseff fez 

                                                 
20Perspectivas da economia brasileira – apresentação do ministro Guido Mantega no Fórum Exame – São Paulo, 
14/9/2012 – Disponível em www.fazenda.gov.br 
21O Decreto nº 3.088/1999 criou o regime de metas de inflação, pelo qual o controle do IPCA dentro de um 
determinado intervalo seria a diretriz para a fixação da política monetária pelo Banco Central.Em 2012, a meta era de 
um IPCA anualizado de 4,5%, com tolerância de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo.  
22 Folha Online - 06/08/2012 
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pronunciamento em cadeia de rádio e televisão em 6 de setembro para anunciar a 

decisão final do governo: 

 

“Estamos lançando um conjunto de medidas que irão baixar o custo 

da nossa energia e do nosso transporte, e reforçar, com vigor, a 

capacidade de investimento do nosso país. De forma simultânea, criamos 

– e estamos a ampliar – as condições para baixar juros, diminuir impostos 

e equilibrar o câmbio. 

(...)Estamos, agora, lançando as bases concretas para sermos, no 

médio e no longo prazo, um dos países com melhor infraestrutura, com 

melhor tecnologia industrial, melhor eficiência produtiva e menor custo 

de produção (...).  

Todos os consumidores terão sua tarifa de energia elétrica reduzida, 

ou seja, sua conta de luz vai ficar mais barata. Os consumidores 

residenciais terão uma redução média de 16,2%. A redução para o setor 

produtivo vai chegar a 28%, porque neste setor os custos de distribuição 

são menores, já que opera na alta tensão. Esta queda no custo da energia 

elétrica tornará o setor produtivo ainda mais competitivo23”. 

 

O discurso foi complementado dias depois, em 11 de setembro, com uma 

cerimônia no Palácio do Planalto em que foi assinada a Medida Provisória 579/2012. O 

texto propunha a prorrogação das concessões vincendas com tarifas menores e 

reguladas pela ANEEL, e a redução de encargos setoriais com o uso de recursos do 

Tesouro. O efeito médio para a população seria uma conta de luz 20% mais barata a 

partir de janeiro de 2013. 

 

 

.  

                                                 
23 Íntegra do discurso disponível em http://www2.planalto.gov.br/imprensa 
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3 – Da teoria à prática: a Medida Provisória 579/2012 e seus efeitos 

 

3.1 - A Medida Provisória 579/2012 (Lei 12.783/2013) 

 

A Medida Provisória 579/2012 autorizou a prorrogação antecipada, por 30 anos, 

de 22.341 MW em hidrelétricas, ou 20% do parque gerador do país, e 85,3 mil 

quilômetros em linhas de transmissão. A maior parte da potência em usinas era do 

Grupo Eletrobras (15.022MW, ou 67,26%) e outros 6.842 MW (30,62%) eram de 

empresas estaduais, como COPEL, CEMIG, CEEE e EMAE. 

As companhias detentoras das concessões de geração tinham a chance de renová-

las sem licitação caso aceitassem as tarifas que seriam propostas pelo governo. Os 

valores não foram revelados na MP, mas o diretor-geral da ANEEL, Nelson Hubner, 

adiantou que ficariam na casa dos R$30 por MWh, contra cerca de R$95 por MWh nos 

contratos então vigentes. Semelhante patamar de deságio era oferecido às linhas de 

transmissão. O cálculo visava apenas ressarcir os concessionários pelos custos de 

operação, manutenção, encargos e impostos, sem margem de lucro24.  

Além da proposição de remuneração menor para os ativos renovados, foram 

extintos encargos que eram cobrados nas contas de luz. A Reserva Global de Reversão 

(RGR) deixou de existir para as distribuidoras, para novos empreendimentos de 

transmissão e para as concessões prorrogadas; a Conta de Consumo de Combustíveis 

(CCC) também deixou de ser cobrada; e a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) 

teve a cobrança reduzida em 75%. A desoneração da RGR foi possível porque sua 

finalidade era justamente cobrir eventuais despesas com a reversão de concessões. Já no 

caso de CDE e CCC, o fim da cobrança seria possível por meio de um aporte anual de 

recursos pelo Tesouro Nacional previsto em R$3,3 bilhões ao ano.  

Os recursos do Tesouro manteriam em atividade programas e gastos antes 

bancados por esses encargos, como a geração termelétrica no Norte do País (custeada 

pela CCC), o Programa Luz Para Todos, de universalização do acesso à energia, e a 

tarifa social, que provê descontos na conta de luz para famílias de baixa renda 

(custeados por RGR e CDE). 

A União previa que os R$3,3 bilhões a serem aportados no setor elétrico 

                                                 
24Jornal da Energia – 11/9/2012 
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anualmente viriam da antecipação de créditos que o Tesouro possui junto à hidrelétrica 

binacional de Itaipu. A operação, autorizada pela Medida Provisória 581/201225 

envolveria a venda dos créditos futuros ao BNDES, que os pagaria à vista e receberia, 

em troca, títulos de dívida pública mobiliária federal ou ações.   

Os ativos envolvidos na MP 579 receberiam, ainda em 2013 e à vista, uma 

indenização referente aos investimentos considerados ainda não amortizados ao longo 

do período de concessão. O valor seria calculado pela ANEEL por meio da metodologia 

Valor Novo de Reposição (VNR), utilizada para definir a remuneração de distribuidoras 

e transmissoras nos processos de revisão tarifária conduzidos pelo órgão regulador. O 

VNR é estabelecido com base na estimativa de quanto custaria erguer hoje um 

empreendimento idêntico ou similar ao avaliado, com base em um banco de preços 

homologado pela ANEEL. O pagamento seria feito com recursos da RGR. 

Para viabilizar a redução tarifária prometida pelo governo, de 20% em média, a 

geração proveniente das usinas com concessões renovadas seria rateada entre todas as 

distribuidoras, que são as responsáveis por atender o consumidor final. Essa divisão, em 

“cotas” de energia, seria feita proporcionalmente, apoiada em cálculos da ANEEL, para 

que todas as regiões do país tivessem praticamente o mesmo desconto garantido. 

O grupo empresarial mais afetado pela MP foi a Eletrobras - o total de usinas 

alcançadas pela MP 579, em MW, representava 47,4% dos ativos de geração da holding 

federal. Em transmissão, foram alcançados 92,1% do total das linhas administradas pelo 

grupo Eletrobras.   

Outras impactadas foram empresas estaduais – CEEE, CEMIG, CESP, COPEL e 

EMAE com ativos em geração e COPEL, CEMIG, CEEE e CELG em transmissão. 

Apenas uma companhia privada, a CTEEP, controlada pelo grupo colombiano ISA e 

oriunda da privatização dos ativos de transmissão da CESP, estava entre as envolvidas 

no assunto. 

Apesar de explicar as medidas da MP 579 em cerimônia no Palácio do Planalto e 

em uma cartilha, o governo ainda não dava datas para a divulgação das tarifas que 

remunerariam os ativos renovados, nem para levantamento e pagamento das 

indenizações.  

Apenas dois dias depois da divulgação das medidas, em 13 de setembro, a 

ANEEL divulgou um cronograma oficial que dava até o dia 10 do mês seguinte para 

                                                 
25A MP 581/12 não foi votada a tempo pelo Congresso e teve o conteúdo inserido na MP 600/2012, disponível em 
http://goo.gl/ZqjcmB 
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que as empresas declarassem o interesse em prorrogar as concessões. As minutas dos 

aditivos contratuais de renovação, no entanto, só seriam divulgados em 1º de novembro, 

mesma data estimada para revelação das novas tarifas definidas para os 

empreendimentos e para convocação dos interessados em aderir à proposta. A partir daí, 

as empresas teriam pouco mais de um mês para fazer as contas e assinar, até 4 de 

dezembro, os termos contratuais propostos pela União. 

 

TABELA 3 – Cronograma de aplicação da MP 579/2012 

 

Data Evento 

12/9/2012 Publicação da Medida Provisória nº 579 (MME) 

17/9/2012 Edição do Decreto de Regulamentação (MME) 

15/10/2012 
Prazo para manifestação de interesse de renovação de contratos de concessão 

pelas empresas 

1º/11/2012 
Aprovação das minutas de Termos Aditivos aos Contratos de Concessão de 

Geração e de Transmissão (ANEEL/MME) 

1º/11/2012 Publicação das tarifas de Geração e das receitas de Transmissão (MME) 

1º/11/2012 
Convocação das empresas de Geração e de Transmissão para assinatura dos 

Termos Aditivos aos Contratos de Concessão (ANEEL/MME) 

04/12/2012 
Prazo limite para assinatura dos Aditivos contratuais de Geração e de 

Transmissão 

05/02/2013 
Revisão extraordinária das distribuidoras para percepção das tarifas pelos 

consumidores (ANEEL) 

 

Fonte: ANEEL – Disponível em http://goo.gl/jb2Gnz 

 

As companhias que não aceitassem os termos colocados pelo governo poderiam 

continuar na administração dos ativos sem qualquer mudança nas condições contratuais 

vigentes até o término das concessões. Após essa data, os ativos seriam retomados pela 

União para relicitação.  

A MP 579 foi definida pelo governo como um marco para a competitividade da 

indústria, para a política energética e para as próprias empresas de energia, que sairiam 

capitalizadas após receberem as indenizações a que tinham direito pelos ativos não 

depreciados – como explicitado pela presidente Dilma em discurso naquele 11 de 

setembro. 

 

“Nos termos em que será feita, com respeito a todos os contratos, 
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essa renovação permitirá, pela primeira vez na história do setor elétrico, 

retorno para o consumidor dos investimentos que foram financiados por 

ele. Ele terá redução da tarifa de energia elétrica. E as concessionárias, ao 

serem indenizadas pelos investimentos ainda não amortizados, vão dispor 

de um capital livre, o que lhes permitirá condições muito melhores de 

investimento.  

(…) Para as empresas, energia mais barata significa menor custo de 

produção, e bens e serviços mais competitivos. Significa também mais 

recursos para investir e produzir. (...)A redução do preço da energia é um 

dos pontos importantes da nova etapa do nosso modelo de 

desenvolvimento”26.  

 

 

3.2 – Os desentendimentos entre governo e o setor privado 

 

A reação do mercado financeiro à divulgação do governo foi brutal: as ações das 

companhias atingidas pela MP foram duramente castigadas na BM&FBovespa já dias 

antes do anúncio das medidas. Os papéis preferenciais da CEMIG (CMG4), que 

estavam na casa dos R$28,70 em agosto, foram a R$18,13 (-36,8%) em 13 de setembro 

e a R$16,31(-43,17%) em 8 de novembro. Já as preferenciais da CESP (CESP6) caíram 

de R$35,09 no final de agosto para R$18,80 (-46,4%) em 12 de setembro e R$14,79 (-

57,9%) em 19 de novembro. A mais afetada, Eletrobras, também foi a que mais sentiu 

em valor de mercado, embora o efeito tenha demorado mais a aparecer. De R$17,62 em 

22 de agosto, os papéis preferenciais (ELET6) foram a R$6,13 em 22 de novembro 

(65,2%), enquanto os ordinários caíram de R$14,74 em 20 de agosto para R$9,05 (-

61,4%) em 22 de novembro27. 

De início, as principais queixas do mercado se referiam à falta de informação 

disponível para a tomada de decisão. As Medidas Provisórias editadas pelo Poder 

Executivo têm força de lei até serem apreciadas por Câmara e Senado, sendo que tais 

instâncias podem alterar o texto durante a tramitação. Depois disso, a palavra final sobre 

o conteúdo da medida cabe à Presidência. Como a MP 579 ainda tramitaria por Câmara 

dos Deputados e Senado antes de eventualmente se transformar em lei, caso aprovada, 

                                                 
26

 Íntegra disponível em http://goo.gl/g0gskZ 
27

 Fonte: www.fundamentus.com.br 
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era praticamente certo que as empresas precisariam fazer a opção por prorrogar ou não 

os contratos antes de ter acesso ao texto definitivo – preocupação que se materializou, 

com a Lei 12.783, proveniente da MP 579, sendo assinada pela presidente Dilma apenas 

em 11 de janeiro de 2013. 

Além disso, as concessionárias somente conheceriam as tarifas, indenizações e 

condições contratuais propostas pelo governo em 1º de novembro, a praticamente um 

mês da data limite para assinatura dos aditivos contratuais.  

Ao publicar a MP, o governo também não abrira nenhum canal de diálogo direto 

com as empresas afetadas – e nem mesmo com os consumidores. A ANEEL, ao 

promover mudanças em regras ou tomar decisões com impacto sobre os investidores ou 

consumidores, tem por tradição, trazida do modelo americano de regulação, promover 

uma audiência pública para receber contribuições da sociedade. 

 

“Audiência Pública é um instrumento de apoio ao processo 

decisório da ANEEL, de ampla consulta à sociedade, que precede a 

expedição dos atos administrativos (...). 

 

 A Audiência Pública, com Sessão ao Vivo-Presencial ou apenas 

por Intercâmbio Documental, tem por objetivos: 

- recolher subsídios e informações para o processo decisório da 

ANEEL; 

- propiciar aos agentes e consumidores a possibilidade de 

encaminhamento de seus pleitos, opiniões e sugestões; 

- identificar, da forma mais ampla possível, todos os aspectos 

relevantes à matéria objeto da audiência pública; 

- dar publicidade à ação regulatória da ANEEL”. 

 

(ANEEL, 2013) 

 

Um artigo de Cláudio Sales, presidente do Instituto Acende Brasil, um think tank 

dedicado à análise do setor elétrico, evidencia a acolhida que a MP recebeu entre parte 

dos especialistas da área. 

 

“Nada justifica que se devesse tratar essa questão sem 
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transparência e sem audiências públicas, rituais consolidados no setor 

elétrico. O anúncio intempestivo leva o setor a um futuro incerto (...). Os 

detalhes sobre o cálculo dos valores de reversão não são conhecidos e as 

tarifas serão divulgadas apenas em 1º de novembro (...). Como tomar 

uma decisão que sela o passado e o futuro dos investimentos das 

empresas, se os parâmetros para a decisão são desconhecidos?  

(...) 

O mercado financeiro capturou tal instabilidade regulatória e 

reduziu em dezenas de bilhões de reais o valor de empresas estatais e 

privadas”. 

 

(O ESTADO DE S. PAULO, 20/09/2012)  

 

Outra polêmica foi levantada pelo artigo 15 da MP 579, que estabeleceu que 

instalações de transmissão existentes antes de maio de 2000 seriam consideradas 

totalmente amortizadas e, portanto, não teriam direito a qualquer indenização. Com isso, 

o governo apenas calcularia eventuais indenizações para ativos instalados depois dessa 

data.  

Surgiu ainda uma disputa em torno do destino de algumas concessões que, 

teoricamente, teriam direito a uma renovação automática. Tal conflito tinha origem em 

detalhes da legislação setorial. Até 1995, o governo outorgava as concessões somente 

por decreto. A partir desse ano, foram assinados contratos de concessão para as 

atividades de geração, regularizando a situação de muitas usinas que já estavam 

construídas e operando há tempos. Esses ativos receberam um contrato de 20 anos, sem 

possibilidade de prorrogação.  

Nos anos seguintes, outras geradoras de energia assinaram contratos semelhantes, 

mas com durações diferentes e a possibilidade explícita de prorrogação da concessão 

nas mesmas condições por 20 anos extras, a critério do Poder Concedente, como pode-

se ver no caso de usinas administradas atualmente pela CEMIG:  

 

“CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DAS CONCESSÕES E 

DO CONTRATO 

 

As concessões de geração de energia elétrica reguladas por este 
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Contrato tem seu termo final estabelecido nos respectivos atos de 

outorga, conforme relacionados no ANEXO I, garantida àquelas ainda 

não prorrogadas nesta data, a extensão de seu prazo, nos termos do art. 

19 da Lei no 9.074/95. 

Primeira Subcláusula - O prazo de concessão de cada central 

geradora de que trata o caput desta cláusula poderá ser prorrogado, 

mediante requerimento, por até 20 (vinte) anos, caso a 

CONCESSIONÁRIA, estando cumprindo adequadamente o presente 

Contrato, implementar as disposições regulamentares que vierem a ser 

estabelecidas para o setor elétrico”. 

 

(Contrato de concessão 007/97 – CEMIG) 

 

Do total de 14.000 MW médios em concessões de geração que estavam por 

vencer até 2017, cerca de 17% (2.400 MW médios) eram de usinas nessa situação - cujo 

contrato ainda permitia uma prorrogação. A inclusão de tais usinas na Medida 

Provisória 579 surpreendeu negativamente o mercado, uma vez que empreendimentos 

com o mesmo contrato haviam obtido prorrogações automáticas e sem contrapartidas ao 

longo da última década. A hidrelétrica Serra da Mesa, administrada por Furnas, por 

exemplo, teve a concessão prorrogada em maio de 2012, quando o governo já se 

debruçava sobre a solução a ser dada aos contratos28. 

A CEMIG, estatal mineira de energia, foi a empresa mais afetada por tal surpresa 

regulatória, por ter três usinas enquadráveis na situação: Jaguara (contrato findo em 28 

de agosto de 2013) São Simão e Miranda (estas últimas com concessão até 2015 e 2016, 

respectivamente). Sentindo-se prejudicada, a companhia avisou que poderia ir à Justiça 

para conseguir o direito de renovação29. A CESP também esperava operar por mais 

tempo a hidrelétricas de Três Irmãos, cuja concessão venceu em novembro de 2011. Até 

porque outras de suas usinas haviam tido os contratos renovados automaticamente em 

2004 e 200830.   

Em um relatório sobre a MP 579, a consultoria especializada PSR analisa: 

 

                                                 
28 Jornal da Energia – 2/5/2013 
29 O Estado de S. Paulo – 5/12/2012 
30 Contratos de concessão em http://goo.gl/xEiuJo 
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“Conceitualmente, é de se esperar que, ao final de cada 

período de concessão, o regulador estabeleça condições para 

renovação que tragam algum benefício para o consumidor. Em 

particular, a exigência de uma contrapartida regulatória para 

usinas hidrelétricas parece particularmente justificável, pois estas 

usinas permanecem em boas condições operativas por muitas 

décadas após estarem amortizadas. Isto significa que: a questão 

principal talvez não seja por que se resolveu agora exigir 

contrapartidas regulatórias, e sim porque estas contrapartidas não 

foram pedidas no passado”. 

 

(PSR ii, 2012, p. 3) 

 

Para a consultoria, a explicação é que o governo Fernando Henrique Cardoso 

tinha a expectativa de que todas usinas seriam privatizadas. Assim, a renovação 

automática da concessão tornava os ativos mais atraentes para os investidores. Nas 

administrações seguintes, a ANEEL continuou com a mesma política, que não foi 

questionada pelo novo governo, mesmo com a reformulação do marco regulatório em 

2004. 

 

“A ocorrência sucessiva de mudanças e perturbações importantes 

no setor, tais como privatização, racionamento, revitalização e o novo 

modelo do setor elétrico [de 2004] (...) desviaram a atenção do governo 

das prorrogações, que passaram a funcionar ‘no automático’”.  

 

(PSR ii, 2012, p.3) 

 

A decisão do governo de ignorar as prorrogações de outros contratos e colocar as 

usinas da CEMIG no pacote da MP 579 foi criticada por dois diretores da ANEEL – 

Julião Coelho e Edvaldo Santana - em entrevistas à imprensa.  

A agência, no entanto, não teve oportunidade de discutir oficialmente o assunto, 

uma vez que a edição e publicação da MP foram conduzidas pelo Ministério de Minas e 

Energia com o apoio de um Grupo de Trabalho – do qual faziam parte apenas dois 

(Nelson Hubner e Romeu Rufino) dos cinco membros da diretoria colegiada do 
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regulador. Estes ainda foram apenas alguns dos nomes da equipe que analisou o tema, 

que contava ainda com representantes da Casa Civil da Presidência da República, da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do Ministério da Fazenda, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior.  

As críticas dos diretores discordantes se baseiam justamente nos princípios da 

regulação independente: a preservação de um ambiente institucional politicamente 

neutro, com respeito aos contratos e às expectativas dos agentes de mercado de modo a 

atrair investimentos intensivos em capital e com maturação de longo prazo.  

 

“Todas as outras usinas tiveram esse direito. Por que, agora, seria 

diferente? (...). O ganho tarifário proporcionado pelas usinas que não 

passaram ainda pela prorrogação é muito pouco diante do risco 

regulatório que pode ser provocado no setor” 

 

(Edvaldo Santana, diretor da ANEEL - Valor Online – 16/10/2012) 

 

“Em casos anteriores, a ANEEL recomendou e o ministério 

prorrogou essas concessões. Portanto, os titulares das usinas tinham uma 

justa expectativa, uma legítima expectativa de que teriam as concessões 

prorrogadas. (...) Em um país que se quer civilizado, que pretende atrair 

investimentos e que deseja impulsionar o desenvolvimento, não basta 

respeitar contratos. É apenas o básico. Precisamos ir além disso. 

Devemos ter o cuidado de, na medida do possível, preservar expectativas. 

Sobretudo se essas expectativas são fundamentadas em atos nossos (...).  

A percepção de risco é fundamental: ou o capital não vem, ou ele 

exige um retorno muito alto para vir. Convinha ter ponderado o aumento 

dessa percepção quando se decidiu impedir a prorrogação das concessões 

dessas últimas usinas. No setor de capital intensivo, o incentivo deve ser 

para médio e longo prazos, com sinais de comprometimento”.  

 

(Julião Coelho, diretor da ANEEL - Valor Econômico – 

14/08/2013) 
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Após muitas críticas relacionadas a estes aspectos, o governo voltou atrás em 

apenas um ponto: passou a prever uma taxa de retorno de 10% nas tarifas que seriam 

autorizadas para os ativos de geração e transmissão.  

 

“O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), Nelson Hübner, garantiu que as novas tarifas 

preservam uma margem de lucro em torno de 10% para quem 

aceitar a prorrogação das concessões com vencimento entre 2015 

e 2017 (...). “Calculamos o valor de operação e manutenção dos 

ativos e, em cima dele, colocamos mais 10%. Quem for mais 

eficiente, terá mais lucratividade, disse Hubner, sem especificar 

números sobre as tarifas”. 

 

(VALOR ECONÔMICO, 12/11/2012) 

 

Ainda não se falava nos números, mas o clima no setor elétrico era de tensão. 

Quando definidos os valores de tarifas e indenizações para as usinas e linhas de 

transmissão envolvidas no imbróglio, o cenário piorou. Somente a Eletrobras tinha a 

expectativa de receber R$31,8 bilhões em indenizações por investimentos não 

amortizados – um cálculo obtido a partir dos manuais de contabilidade do setor elétrico. 

O governo, no entanto, oferecia R$14 bilhões à estatal (CVM, 2012). Já a CESP 

esperava receber R$9 bilhões, mas foi contemplada com R$1 bilhão31.  

A ABRATE, associação que representa as empresas de transmissão de energia, 

afirmou que as tarifas propostas eram “muito reduzidas” e “insuficientes para a 

cobertura dos custos de administração, operação e manutenção” dos empreendimentos. 

Já a ABRAGE, que reúne as concessionárias de geração, qualificou a receita oferecida 

como “reduzida e muito desafiadora”32. Além das opiniões externadas via associações, 

as companhias também se expressavam. A CEMIG afirmou que “os valores oferecidos, 

principalmente na questão de geração, não eram suficientes” para tornar a renovação da 

concessão atrativa. Já a CTEEP, única companhia privada de transmissão englobada 

pela MP, convocou uma Assembleia Geral em que seria apresentada aos acionistas a 

recomendação do Conselho de Administração de que a oferta do governo federal não 

                                                 
31O Estado de S. Paulo – 28/11/2012 
32Canal Energia – Retrospectiva 2012 – disponível em www.canalenergia.com.br 
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fosse aceita33.  

Outra preocupação dos investidores é que, caso aceitassem renovar as concessões 

e passassem a receber apenas a remuneração calculada pela ANEEL com base nos 

custos de operação e manutenção, surgiria outro dilema. Como lidar com custos 

imprevistos na administração dos ativos, uma vez que não há “folga” de recursos para 

eventuais investimentos necessários? Pelo que se desenha, o regulador teria que analisar 

detalhadamente qualquer custo extra do concessionário e autorizar ou não o repasse às 

tarifas, o que aumentaria o trabalho do órgão e poderia dificultar ou atrasar 

procedimentos e manutenções que deveriam ser corriqueiras e causar problemas futuros 

na operação do sistema. 

Como expôs, em entrevista à imprensa, o diretor da ANEEL, Edvaldo Santana: 

 

“(...) tudo que o gerador tiver que fazer tem que ser autorizado pela 

ANEEL. Vou dar um exemplo: uma usina objeto de cota, como Três 

Irmãos, em fevereiro/março passado queimou uma das três máquinas. 

Não é mais da CESP, não é de ninguém, vai ter que licitar. O dono da 

usina está gerenciando, simplesmente tirou uma foto do gerador 

queimado e mandou para a ANEEL. ‘O que eu faço?’. Demoramos três 

meses para responder para o cara o que ele fazia, que podia abrir e 

consertar. Abriu, fez o orçamento e disse: ‘Vai custar tanto’. Vamos 

demorar mais uns três a quatro meses para dizer ´faça outro orçamento’, 

etc. Antes, não; se queimasse era problema seu, conserta, você está 

vendendo no mercado. Ele tinha um incentivo a fazer e pelo menor custo. 

Esse, para mim, foi o principal retrocesso. Uma intervenção muito grande 

e a gente não vai ter como responder a tudo isso em tempo hábil, 

ninguém tem como responder a tudo isso em tempo hábil”.  

 

(REVISTA GTD, 2013, p.35) 

 

 

Nesse contexto, o governo recuou em mais alguns quesitos. Um deles foi a 

revisão dos valores de indenização pelos ativos não depreciados, com alterações 

                                                 
33Valor Online – 12/11/2012 
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principalmente na oferta feita à CESP, que sofreu incremento de R$752 milhões e 

alcançou R$1,73 bilhão34. Outro ponto foi a revisão da proposta de não indenizar ativos 

de transmissão anteriores a 2000. Segundo o secretário-executivo do Ministério de 

Minas e Energia, Márcio Zimmermann, o objetivo era tornar a renovação dos contratos 

“mais atrativa” para os investidores35. Forma de pagamento e valores, no entanto, não 

foram divulgados imediatamente: ficou acertado apenas que a ANEEL, definiria, até 31 

de dezembro de 2013, regras e prazos para que as concessionárias enviassem 

informações para subsidiar o cálculo36.  

No total, as indenizações a serem pagas para as concessionárias que aceitassem a 

renovação dos contratos totalizariam R$20,91 bilhões. O montante não leva em conta 

essa possível indenização extra às transmissoras pelos ativos implantados antes de 2000. 

Os recursos para tais operações seriam provenientes da RGR, que contava com R$14,11 

bilhões em caixa em setembro de 2012. Até então, a reserva vinha sendo usada para 

financiar o programa Luz Para Todos, projetos de eficiência energética e obras de 

expansão e melhoria do sistema elétrico, por meio de empréstimos a concessionárias de 

geração, transmissão e distribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34Agência Brasil – 29/11/2012  
35

Jornal da Energia – 30/11/2012 
36

 Nota Técnica ANEEL 402/2013 – SER/SFF/ANEEL – Disponível em http://goo.gl/uVPhXo 
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TABELA 4 – Indenizações propostas pela União por ativos não amortizados das usinas 

e linhas envolvidas na MP 579 

 

 
Fonte: elaboração própria com dados da Portaria Interministerial 602/2012 – disponível em 

http://goo.gl/OZaWGz - valores correntes da época 

 

Ao final da tumultuada negociação entre a União e as concessionárias, todas 

empresas com ativos de transmissão enquadrados na MP 579 aceitaram prorrogar os 

contratos. Na área de geração, porém, houve rejeições: CESP, CEMIG, COPEL e 

CELESC optaram por continuar com os contratos nas condições vigentes até o fim da 

concessão, quando os ativos serão entregues para licitação. Ao final, o dispêndio com 

tais indenizações será de R$19 bilhões (devido à não adesão de CESP e CELESC). 

A Eletrobras, por sua vez, aprovou os termos oferecidos pelo governo, mas não 

sem transtornos: um acionista individual e um representante de fundos de investimento  

tentaram impedir a realização da Assembleia Geral da companhia que decidiria pela 
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adesão ou não à MP ou ao menos proibir a União, acionista majoritária da estatal, de 

votar devido ao conflito entre os interesses da Eletrobras e os do acionista majoritário da 

companhia, o governo federal. Em pedido à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

alegaram que a União aprovara em 2011 demonstrações financeiras da Eletrobras que 

apontavam para R$31,8 bilhões em ativos ainda não depreciados referentes às 

concessões pelas quais a própria União pretendia, após a MP, amortizar por valor 

menor. Tal situação implicaria em uma renúncia da estatal ao direito de receber R$17,7 

bilhões em indenizações. O pleito, porém, não foi acatado pela CVM e a Eletrobras 

acabou por aceitar a prorrogação de seus contratos (CVM, 2012). 

A não aceitação da renovação no setor de geração por CESP, CEMIG, COPEL e 

CELESC faria com que a redução tarifária almejada pelo governo não fosse alcançada – 

ao invés de 20%, o custo da energia cairia em média 16,7%. Mas a presidente Dilma 

Rousseff anunciou que o Tesouro Nacional iria entrar com o montante necessário para 

garantir o desconto que havia sido prometido. A previsão, então, era de que os aportes 

anuais de recursos públicos para promover a redução das tarifas passaria dos R$3,3 

bilhões inicialmente estimados para cerca de R$8,4 bilhões. Tal valor voltaria à casa dos 

R$3 bilhões somente a partir de 2017, quando efetivamente venceriam as concessões 

não renovadas pelas empresas estaduais37. 

 

 

3.3 – Falhas no processo 

 

Com a não adesão de todas as empresas com concessões a vencer à MP 579, 

foram criados novos custos para o governo, que precisou subsidiar a compra de energia 

pelas concessionárias de distribuição a fim de que os valores pagos se tornassem 

equivalentes aos que seriam alcançados caso as usinas de CESP, CEMIG, CELESC e 

COPEL tivessem aderido à tarifa regulada pela ANEEL.  

Outro problema surgiu neste momento: alguns contratos de venda de energia por 

hidrelétricas de CESP e CEMIG vencem entre o final de 2012 e 2016. Ao final dos 

acordos, fechados em leilões regulados promovidos desde 2004, as concessionárias 

ficam livres para comercializar como quiserem a produção das plantas. Uma das 

possibilidades é a venda para as distribuidoras, que formam o mercado regulado. Outra 

                                                 
37O Estado de S. Paulo – 24/1/2013  
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é a venda para empresas no chamado ambiente de contratação livre (ACL).  

O ACL é um mercado à parte, em que consumidores com grande demanda (a 

partir de 0,5MW mensais) podem escolher comprar energia diretamente de geradores ou 

comercializadoras - empresas especializadas na compra e venda de eletricidade. Os 

preços e condições contratuais, diferentemente do mercado cativo, são negociados 

bilateralmente e livremente, sem regulação ou sequer conhecimento da ANEEL.  

Assim, ao invés de vender a energia para as distribuidoras por preços que 

praticamente cobririam somente operação e manutenção dos ativos, as concessionárias 

que tivessem energia “livre” a partir de 2013 poderiam comercializá-la no ambiente 

livre. Tal situação atingiu principalmente CESP e COPEL, que tinham contratos que se 

encerraram em dezembro de 2012.  

 

TABELA 5 – Vencimento de contratos de comercialização de energia no ambiente 

regulado por empresas envolvidas na MP 579 

 

 
Fonte: BONINI, 2009, p.9  

 

A regulamentação previa que ainda em 2012 seria realizado um leilão para que as 

distribuidoras recontratassem, das mesmas usinas, de outras ou de comercializadores, a 

energia que estava atrelada a contratos vincendos. Devido à atenção dada pelo governo 

ao processo de renovação das concessões e à expectativa de que todas usinas aceitariam 

as propostas de continuar vendendo a energia no mercado cativo, tal leilão não foi 

realizado.  

Como a não promoção do certame foi uma decisão sobre a qual as distribuidoras 

não tiveram qualquer influência, a ANEEL foi obrigada a reconhecer que as 

concessionárias tiveram “exposição involuntária” ao mercado spot, ou de curto prazo, 

onde precisaram comprar energia para suprir a demanda de seus consumidores. 
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“Embora os novos contratos regulados de geração tenham 

compensado a maior parte do montante de energia existente a recontratar, 

ainda faltariam, de acordo com a ANEEL, cerca de 2.000 MW médios 

para que as distribuidoras estejam adequadamente contratadas (...). Neste 

caso, a regulamentação permite que a distribuidora compre a diferença no 

mercado de curto prazo e repasse os custos para os consumidores”.   

(PSR iv, 2013, p. 12) 

 

No mercado de curto prazo, são liquidadas sobras de energia de geradores, 

comercializadores, distribuidores ou consumidores, sendo que os preços da energia ali 

transacionada são definidos por programas computacionais. Estes sistemas levam em 

conta variáveis como as condições hidrológicas, a demanda por energia, os preços dos 

combustíveis, a entrada de novas usinas em funcionamento e o custo de déficit – uma 

estimativa dos prejuízos econômicos que seriam causados por um possível 

racionamento. Os valores são dados pelo Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), 

calculado semanalmente e por região pela Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE)38. 

A partir de setembro, enquanto começava a discussão sobre a renovação das 

concessões de energia, o PLD começou uma trajetória de elevação que culminou em um 

pico justamente em 2013, quando as distribuidoras estavam expostas a esse preço spot. 

Assim, na prática, as concessionárias tinham trocado uma parcela de sua energia, 

contratada a preços médios de cerca de R$95 por MWh, pela compra no mercado de 

curto prazo a valores de até R$413 por MWh 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 “CCEE: O que fazemos – Preços” - Disponível em http://goo.gl/UpxDbx 
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TABELA 6 – PLD (preço spot) médio mensal entre 2012 e 2013 

 

Fonte: CCEE (disponível em http://goo.gl/oq5b5I) 

. 

 

Para cobrir esse “rombo” o Ministério de Minas e Energia instou a ANEEL a 

realizar três leilões de contratação. No entanto, os preços-teto estabelecidos para os 

pregões não foram considerados atrativos pelos geradores de energia justamente devido 

ao PLD elevado, o que fez com que não houvesse oferta e as distribuidoras seguissem 

descontratadas. Uma nova tentativa foi agendada para 17 de dezembro de 2013, uma 

vez que mais contratos das concessionárias de distribuição estão por vencer, o que pode 

aumentar ainda mais a exposição destas ao PLD caso não seja fechada a compra de 

energia em leilão. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica 

(ABRADEE) estima que cerca de 4.000 MW médios em contratos regulados vencem ao 

final de 2013, o que elevaria a exposição das empresas a cerca de 6.300 MW médios em 

2014. O impacto financeiro para as empresas – e que depois seria repassado ao 

consumidor – poderia variar entre R$2 bilhões e R$6 bilhões, a depender do patamar do 

preço spot39.  

Para evitar o risco de novo fracasso na tentativa de cobrir a descontratação, o 

governo fixou preços-teto mais altos para o leilão de 17 de dezembro: R$192 por MWh 

para o contrato de um ano, R$166 por MWh pela contratação por um ano e seis meses e 

R$150 por MWh para fornecimento por três anos. Independente do resultado do 

certame, a tarifa do consumidor ficará mais cara do o montante que era pago nos 

contratos regulados antes de estes expirarem. 
                                                 
39 Reuters – 25/10/2013 
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Outra falha aconteceu no processo de divisão entre as distribuidoras da energia 

barata das concessões – feito para permitir que a redução tarifária fosse igual para todos 

consumidores. O rateio foi concluído pela ANEEL em 20 de janeiro de 2013. Ocorre 

que, pelas regras do setor elétrico, as empresas geradoras de energia precisariam definir 

ainda em dezembro de 2012 um procedimento técnico chamado de “sazonalização de 

garantia física”, por meio do qual distribuem a capacidade de geração de suas usinas ao 

longo dos meses do ano de forma a atender os contratos de venda de energia por elas 

fechados.  

A MP 579 havia definido que empreendimentos que renovaram as concessões não 

poderiam mais fazer a sazonalização de sua geração, que seria distribuída 

proporcionalmente entre os meses (no jargão técnico, seria uma sazonalização flat). Mas 

os demais agentes, que continuaram livres para fazer a operação, alegavam que não se 

sentiam seguros para realizá-la antes de ter conhecimento de como ficaria a contratação 

das distribuidoras.  

Com o impasse, a Superintendência de Estudos de Mercado (SEM) da ANEEL 

decidiu autorizar que a sazonalização fosse feita, a título de exceção, entre 7 e 15 de 

fevereiro. Naquele momento, porém, os preços da energia para janeiro já eram 

conhecidos – e elevados. Sabendo que as usinas afetadas pela MP 579 tinham perdido a 

liberdade para sazonalizar e cientes do alto preço em janeiro, parte dos geradores que 

estava descontratada – e portanto sem uma curva de carga específica a atender – 

“jogou” com as regras de comercialização de energia e  alocou grande volume de 

garantia física nesse mês. O movimento deixou esses geradores como credores na 

liquidação do mercado de curto prazo. 

A Eletrobras se mostrou insatisfeita com o resultado final, no qual seus 

empreendimentos ficaram devedores no mercado spot devido à situação causada pelas 

limitações impostas pela MP 579 à sazonalização das usinas com concessão renovada e 

à revisão do calendário da operação. Embora a MP 579 também previsse que a eventual 

exposição de usinas com concessão renovada ao preço spot seria bancada pelos 

consumidores, a estatal pediu à ANEEL a suspensão e posterior anulação da 

sazonalização de fevereiro. 

Como o tema é eminentemente técnico, este trabalho não se alongará em sua 

análise, mas apontará efeitos macro de tal discussão para o setor elétrico e a regulação. 

Como explica análise da consultoria Excelência Energética sobre o tema: 
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“A justificativa para o período foi que a implantação do sistema de 

cotas passou a dar tratamento não isonômico entre os agentes, visto que 

os geradores “cotizados” não têm as mesmas liberdades daqueles “não 

cotizados” na gestão de sua energia (...). A suspensão foi concedida pelo 

diretor-geral da ANEEL e convalidada pelos demais diretores na Reunião 

Pública de Diretoria subseqüente”. 

 

(EXCELÊNCIA ENERGÉTICA ii, 2013, p.1) 

 

Ocorre que a suspensão foi efetivada às vésperas da liquidação financeira, pela 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), das operações realizadas em 

janeiro. Com isso, a instituição foi obrigada a paralisar o processo, o que deixou 

pagamentos e recebimentos de 2,2 mil empresas do setor elétrico totalmente congelados 

por um mês, até que a ANEEL analisasse o caso e autorizasse o prosseguimento das 

operações, que acabaram não sendo canceladas. 

 O entendimento da agência foi de que a postergação da sazonalização não poderia 

ter sido autorizada por uma de suas superintendências, mas apenas por decisão da 

diretoria colegiada. No entanto, houve a compreensão de que manter a validade das 

operações, apesar da polêmica, seria “a opção regulatória de menor impacto ao 

mercado”40. 

Como explica a Excelência Energética, a ANEEL, ao suspender a sazonalização, 

entendia que: 

“O desfazimento dos efeitos produzidos por ato inválido é 

“prudente, e garante mais segurança jurídica e regulatória”. Por outro, 

entendem os agentes do mercado que o transtorno causado pela 

recontabilização dos meses de janeiro e fevereiro, inclusive com eventual 

reflexo em contratos, ocasiona justamente abalo grave à segurança 

jurídica e regulatória que a diretoria pretende, com sua decisão, 

preservar”. 

 

(EXCELÊNCIA ENERGÉTICA ii, 2013, p.3) 

 

                                                 
40 Nota Técnica da ANEEL disponível em http://goo.gl/2LGgnv 
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O temor se justifica pela surpresa causada no mercado com a paralisação das 

operações da CCEE. A instituição, que promove o registro, a contabilização e a 

liquidação financeira dos contratos de energia elétrica, não tinha os processos 

interrompidos desde 2002, quando começara a realizá-las ainda com o nome de 

Mercado Atacadista de Energia (MAE). 

 

 

3.4 – Dos custos não previstos 

 

Os altos valores da energia no mercado de curto prazo – no qual o preço é o PLD 

– que causaram custos para as distribuidoras descontratadas e levaram a 

desentendimentos em torno da sazonalização foram motivados por fatores muito claros: 

a elevação da carga e a ocorrência de chuvas abaixo do volume necessário nas 

cabeceiras dos reservatórios das hidrelétricas. Tais condições fizeram com que já em 

setembro o Operador Nacional do Sistema (ONS) identificasse a necessidade de acionar 

todo o parque termelétrico com o objetivo de possibilitar a recuperação dos lagos das 

usinas. No entanto, como parte das térmicas a serem acionadas possuía custo de 

operação altíssimo, acima dos R$1000 por MWh, o órgão preferiu ligar apenas parte do 

que os cálculos indicavam – 70%, ou 3.000MW41 – e aguardar por chuvas. Como estas 

não vieram, todas usinas a gás, carvão e óleo combustível foram acionadas em 22 de 

outubro. Juntas, as plantas possuem uma capacidade de 14.000 MW, equivalentes a uma 

Itaipu (PSR ii, 2012). 

De tal decisão surgiu outro fator de pressão sobre as tarifas. Isso porque a divisão 

dos custos das termelétricas se dá por um mecanismo que leva em consideração o preço 

spot, PLD. O ONS aciona automaticamente todas usinas cujo custo de combustível 

(Custo Variável Unitário – CVU) seja menor que o PLD corrente, de forma a poupar as 

hidrelétricas quando os modelos indicam que é vantajoso fazê-lo. No entanto, caso o 

operador acredite que há risco de falta de suprimento no futuro, pode acionar 

termelétricas mais caras que o PLD, em um procedimento chamado “fora da ordem de 

mérito”. Nesse caso, os gastos incorridos com a utilização da usina (que é o valor do 

CVU vezes a energia gerada) se tornam Encargos de Serviço de Sistema por Segurança 

Energética (ESS-SE).  Estes encargos eram rateados por todos os consumidores do 

                                                 
41 http://www.ons.org.br/download/sala_imprensa/Nota_Imprensa_20121018.pdf  
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sistema, fossem regulados ou livres.  

Com tal medida do ONS, os custos de geração térmica por segurança cresceram 

rapidamente. De R$48,3 milhões em setembro, foram a R$232,8 milhões em outubro e 

R$534 milhões em novembro. Em dezembro, alcançaram R$813,6 milhões. Com isso, o 

total de Encargos de Serviços de Sistema (ESS) em 2012 alcançou cerca de R$2,8 

bilhões, o maior valor já registrado até então.  

Em reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), órgão que 

reúne as instituições do governo responsáveis pela área, como o Ministério de Minas e 

Energia, EPE, ANEEL, CCEE e ONS, o operador apontou a necessidade de manter a 

geração térmica, provavelmente, durante todo o ano seguinte. 

 

“O ONS apresentou também uma análise prospectiva do 

atendimento eletroenergético do SIN para o período de janeiro/2013 a 

abril/2013, tendo concluído que será necessário despacho de geração 

térmica para atendimento aos requisitos de energia, bem como para 

demanda, ao longo de 2013, até que os níveis dos reservatórios atinjam 

valores que possam garantir o atendimento à demanda de energia em 

2013 e 2014”.  

(CMSE, 2012) 

 

 

Sem perspectiva de desativar o parque térmico tão cedo, os custos começavam a 

alcançar patamares impressionantes. Em janeiro, os encargos por segurança somaram 

R$957,6 milhões, o que representa um gasto de quase R$31 milhões por dia de 

abastecimento. Isso somente em térmicas fora da ordem de mérito, ou seja, com custo 

de geração maior que o PLD do mês, que ficou em uma média de R$413 por MWh no 

submercado SE/CO. Mesmo assim, os meses de dezembro e janeiro ainda apontaram o 

rompimento da Curva de Aversão a Risco (CAR) – metodologia estabelecida pelo ONS 

para apontar os níveis mínimos de armazenamento que devem ser mantidos nas 

hidrelétricas para garantir que os riscos de racionamento ficarão dentro dos limites de 

tolerância estabelecidos.  

Em 7 de janeiro de 2013, a Folha de S. Paulo colocava na manchete o risco de 

racionamento de energia no país devido à falta de chuvas aliada à elevação do consumo, 
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puxado pelas altas temperaturas42.Embora todas térmicas estivessem ligadas, os 

reservatórios hidrelétricos se recuperavam ainda muito lentamente. Tal tendência fica 

clara com a evolução do armazenamento no submercado Sudeste/Centro-Oeste, que 

responde pela maior parte da capacidade de acumulação do Sistema Interligado 

Nacional (SIN). 

 

GRÁFICO 6 – Nível de armazenamento nos reservatórios das hidrelétricas do 

submercado Sudeste/Centro-Oeste 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Canal Energia – disponível em www.canalenergia.com.br) 

 

GRÁFICO 7 – Encargos pelo acionamento de termelétricas  

Fonte: Boletim InfoMercado da CCEE 

                                                 
42

  Folha de S. Paulo – Risco de racionamento faz Dilma acionar o setor elétrico - http://goo.gl/1bHUkk 
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Era preocupante também o fato de que o país não conseguia reverter a situação 

das hidrelétricas nem mesmo estando no chamado período úmido, correspondente aos 

primeiros meses do ano, quando a tendência é de chuvas maiores (PSR iv, 2013).  

O paradoxo de precisar desligar as hidrelétricas, que produzem energia barata, 

para ligar usinas poluentes e com tarifas maiores, é criticado por Rosa, que argumenta 

ainda que problemas na metodologia de contratação da energia das termelétricas pelas 

distribuidoras em leilões, com contratos “por disponibilidade”, induziram a projetos 

ineficientes e mais caros, que geram pressões imprevistas sobre a tarifa. 

 

“O critério adotado nos leilões foi selecionar termelétricas segundo 

um índice de custo-benefício, o qual leva em conta o custo de 

investimento e o custo adicional quando a usina opera, gastando 

combustível. Esse último custo depende de por quanto tempo a usina será 

operada ao longo de vinte anos (duração dos contratos da fonte nos 

leilões regulados)43. Isso dependerá da disponibilidade de 

hidroeletricidade no sistema, pois as térmicas operam em 

complementação, já que não faz sentido queimar combustíveis, fósseis e 

caros, se houver água para turbinar nas barragens. Logo, tem-se de 

estimar o tempo de operação efetiva. 

O problema é que há uma incerteza nessa estimativa. Em uma 

previsão otimista, a termelétrica ficará desligada na maior parte do 

tempo, servindo para dar segurança ao sistema na eventualidade de falta 

de chuvas. Nesse caso, não importa no leilão se a usina for ineficiente e 

consumir muito combustível caro ao funcionar, o que importa mais é o 

custo de investimento. Portanto, usinas menos eficientes ganharam os 

leilões. Se, depois, a previsão otimista não corresponder à realidade, as 

termelétricas ganhadoras do leilão funcionarão por mais tempo e os 

consumidores terão de pagar por uma energia muito cara”.  

 

(ROSA, 2013, p. 183) 

 

                                                 
43

 Observação entre parênteses é do autor. 
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Tal energia mais cara aparecia nos valores de ESS de 2013, que em apenas quatro 

meses já alcançavam o acumulado do encargo em todo o ano de 2012, quando a 

arrecadação havia alcançado o recorde de R$2,8 bilhões. 

Com isso, começaram a circular especulações na imprensa e análises de 

especialistas que apontavam a possibilidade de que o desconto tarifário dado pelo 

governo tivesse os efeitos anulados pelo custo das térmicas. Isso porque os encargos por 

segurança energética (ESS-SE) que bancam a operação de térmicas acionadas “fora da 

ordem de mérito” para reduzir os riscos de falta de energia são pagos pelos 

consumidores de energia elétrica. Uma parte é distribuída entre os agentes do mercado 

livre, enquanto outra é paga pelas concessionárias de distribuição. Uma vez por ano, 

quando a ANEEL analisa o percentual de reajuste que será concedido sobre a tarifa das 

empresas, estas são autorizadas a repassar tais custos para o consumidor final. Como 

explica a consultoria Excelência Energética: 

 

“Como os leilões de contratação de energia térmica convencional 

foram (e são) estruturados de forma a considerar nas projeções um 

despacho termoelétrico abaixo da real necessidade do sistema, o 

“colchão” que as distribuidoras de energia elétrica recebem para 

pagamento do custo variável do combustível é suficiente para atender a 

menos de um mês contínuo de operação (...).  

Por isso, as distribuidoras passaram a enfrentar séria falta de capital 

de giro para honrar seus contratos de disponibilidade, uma vez que só 

seriam ressarcidas pelo consumidor quando do reajuste tarifário anual.  

Essa situação evidencia dois problemas, um financeiro e outro 

político. Sob o ponto de vista financeiro, a questão reside em se saber até 

quando haverá fôlego suficiente no caixa das distribuidoras para honrar o 

despacho termoelétrico além do previsto. 

Já no âmbito político, o problema reside na possibilidade de o 

efeito positivo da redução das tarifas ser anulado, quando a majoração 

das tarifas em função dos reajustes anuais levar ao conseqüente repasse 

de custos aos consumidores”. 

 

(EXCELÊNCIA ENERGÉTICA i, 2013, p.2) 
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3.5 – Nova intervenção e judicialização 

 

Na época do anúncio da redução das tarifas de energia elétrica em cerca de 20%, a 

previsão do mercado para a inflação de 2012 era de 5,67%. Apesar de ainda não 

ameaçar bater o teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), 

que estabelece que o aumento de preços deve ficar entre 2,5% e 6,5%, sendo 4,5% o 

centro da meta, o IPCA vinha em uma crescente e com tendência de alta, de acordo com 

o boletim Focus do Banco Central. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 8 – Inflação realizada e expectativas em setembro de 2012 

 

 

 
Fonte: Boletim Focus, BCB, 6/9/2011 

 

 

Logo após o anúncio oficial das medidas, o ministro da Fazenda, Guido Mantega 
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afirmou que o efeito do pacote sobre a inflação seria uma redução de entre 0,5 e 1 ponto 

percentual, com efeito em 201344. 

Enquanto tal suavização sobre a pressão dos preços não chegava, o IPCA 

continuou em trajetória de alta. Em janeiro de 2013, o IPCA acumulado dos últimos 12 

meses ultrapassou o teto da meta, chegando a 6,67%. Os índices mensais, que vinham 

em uma crescente, também tiveram recorde, sendo que a alta de preços em janeiro ficou 

próxima de 0,9%. Quando a pressão da inflação começava a preocupar, o choque 

tarifário no setor elétrico amainou instantaneamente a situação. Em sua reunião de 

janeiro de 2013, o Comitê de Política Monetária (Copom) passou a incorporar a 

perspectiva de redução de 11% no preço da eletricidade, depois reajustada para 15%45. 

Aliada ao adiamento dos reajustes das tarifas de transporte público, a medida fez com 

que o IPCA voltasse para dentro da meta, embora permanecesse em patamar elevado. 

Assim, uma eventual anulação do esforço de redução tarifária a partir de abril, 

quando começariam a ser aplicados os reajustes nas tarifas das distribuidoras de energia, 

causaria pressão sobre a inflação, além de desgaste político para o governo ao ver sua 

promessa minguar.  

Na reunião do CMSE de 9 de janeiro, a ata diz que os membros do comitê 

destacaram “a necessidade de reavaliar a alocação dos custos da geração térmica 

despachada por garantia energética”, que eram justamente os valores que causariam o 

aumento na conta de luz caso fossem repassados instantaneamente para as 

distribuidoras. (CMSE, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Agência Brasil – 11/09/2012  
45 https://www.bcb.gov.br/?COPOM173 
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GRÁFICO 9 – Índice de inflação (IPCA) mês a mês (M/M) e acumulado 

dos últimos 12 meses (A/A) 

 

 
Fonte: Relatório da corretora SulAmérica com dados do IBGE 

 

 

Em 8 de março, o Diário Oficial da União publicou duas medidas do governo para 

tentar resolver o impasse.  

Uma delas era o Decreto 7.945, assinado pela presidente Dilma Rousseff, que 

estabeleceu que poderiam ser repassados recursos da Conta de Desenvolvimento 

Energético (CDE), um fundo setorial, para as distribuidoras de energia elétrica. Os 

recursos serviriam para “neutralizar a exposição das concessionárias (...) no mercado de 

curto prazo”, que, como explicado no capítulo 3.2, geravam custos extras para o 

consumidor. Além disso, a CDE também poderia “cobrir o custo adicional para as 

concessionárias de distribuição decorrente do despacho de usinas termelétricas 

acionadas em razão de segurança energética”. O repasse poderia ser feito ao longo dos 

próximos 12 meses. Depois, as distribuidoras teriam cinco anos para devolver os 

recursos à CDE, atualizados pelo IPCA. 

O decreto servia tanto para aliviar o consumidor, que não teria o repasse imediato 

do custo térmico, mas pagaria esse montante posteriormente, parcelado em cinco anos; 

quanto para resguardar o caixa das empresas de distribuição, que vinham enfrentando 

dificuldades para custear os altos valores devidos em encargos. 

A segunda medida foi a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE), que determinou o desenvolvimento de metodologia para 
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internalizar, no Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), os mecanismos de aversão a 

risco utilizados pelo ONS na operação do sistema. Com essa mudança, os custos 

termelétricos passariam a ser previstos pelo PLD, não sendo mais necessário o despacho 

de usinas com repasse do custo via encargo para o consumidor. Além disso, nos novos 

leilões de contratação de energia, a fórmula de contratação passaria a prever um uso 

mais realista das térmicas, evitando as distorções explicadas por Rosa (ver pág.73-74). 

Foi estabelecido, pela resolução, que tal metodologia seria implantada a partir de 

31 de julho de 2013. Até lá, passaria a ser utilizada uma fórmula transitória para a 

divisão dos encargos por segurança energética (ESS-SE). Se na regra anterior o ESS-SE 

era dividido entre todos consumidores na hora da liquidação financeira das transações 

do mercado de energia pela CCEE, com a regra nova os custos passaram a ser repartidos 

em duas partes: metade para todos os agentes do mercado (incluindo geradores e 

comercializadores, que antes não pagavam o encargo) e metade para os agentes que 

estivessem credores (com diferenças a acertar) no mercado spot – o que também poderia 

incluir empresas que antes não entravam na conta. 

 

 

GRÁFICO 10 – Rateio de encargos por segurança energética (custeio de 

termelétricas acionadas fora de ordem de mérito) 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria com informações da CCEE 

 

 

Os agentes de mercado que antes não pagavam o ESS-SE e passaram a ter tal 

obrigação não hesitaram em criticar profundamente a medida. Mas as consultorias 

especializadas também foram contra a resolução, assim como outras entidades 
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representativas de investidores: 

 

“A acidez da mudança inesperada se acentua, mas a sensação que 

sobra na boca é menos de surpresa do que da percepção de um nítido 

aumento do risco regulatório – indubitavelmente a ser precificado no 

futuro”. 

 

(EXCELÊNCIA ENERGÉTICA ii, 2013, p. 6) 

 

 

“Diante da ameaça a seu discurso de campanha, e numa iniciativa 

desesperada para socializar os prejuízos dos erros governamentais e 

regulatórios, o governo publicou no dia 6 de março a Resolução nº 3 do 

CNPE, que busca expropriar o caixa das geradoras de energia ao impor 

que passem a arcar com parte do custo do encargo (ESS-SE), o que não 

faz o menor sentido. Afinal, quem deve arcar com os custos de produção 

de energia são aqueles que a consomem”. 

 

(SALES, 201346.) 

 

As associações que congregam as empresas do setor elétrico se apoiaram em 

pareceres jurídicos segundo os quais o CNPE, oficialmente um órgão de assessoramento 

da Presidência da República, não tem força legal ou atribuição de criar leis ou encargos. 

E entraram na Justiça para serem retiradas do rateio do custo das termelétricas.  Juízes 

de primeira instância aceitaram os argumentos e suspenderam os efeitos da parte da 

resolução que estabelecia a metodologia transitória para o ESS-SE. 

A briga judicial levou, pela segunda vez consecutiva em 2013, à paralisação do 

mercado spot de energia, cuja liquidação financeira é feita pela CCEE. A Câmara de 

Comercialização precisou voltar atrás na contabilização das operações de abril devido 

às liminares, o que deixou cerca de R$815 milhões em pagamentos a empresas do setor 

suspensos por quase um mês47. A repetição da mesma situação atípica aumentou ainda 

mais a insatisfação e a sensação de instabilidade entre os agentes do setor. 

                                                 
46 O Estado de S. Paulo, 01/04/2013 – Artigo: Refém das urnas 
47 Reuters – 4/7/2013 -  
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No momento em que este trabalho é concluído (novembro de 2013), a CCEE 

registra 51 liminares contra a CNPE 3, sendo que apenas quatro foram suspensas pela 

União no Tribunal Regional Federal da 1ª Região - as decisões obtidas pelas associações 

que representam comercializadores de energia (ABRACEEL), os geradores 

termelétricos (ABRAGET) e duas empresas – Gaia Energia e Gera Amazonas. O valor 

em suspenso devido à briga judicial é de R$440 milhões48.  

A Advocacia-Geral da União (AGU) argumentou que a Resolução nº 03/2013 

“consolida a política pública do Poder Executivo para regular o setor elétrico brasileiro, 

motivo pelo qual o Poder Judiciário não deve intervir, sob pena de violação dos 

princípios de Separação dos Poderes49”.  

Com diversas associações tendo conseguido liminares, que atingem centenas de 

agentes, a conta das termelétricas acabou ficando praticamente toda com o consumidor, 

como era antes de ser estabelecida a Resolução 3 do CNPE. A intervenção, nesse caso, 

teve poucos efeitos além de causar a ira dos investidores, paralisar a liquidação das 

diferenças no mercado spot e aumentar a percepção de risco do setor elétrico.  

Além disso, a argumentação feita pela AGU junto ao Poder Judiciário fala em 

uma atribuição do Poder Executivo de “regular” o setor elétrico, o que atropela a missão 

atribuída à ANEEL, um órgão que se pretendia de regulação independente, isento de 

interferências do ciclo político.  

Tal possibilidade, no entanto, já era prevista por especialistas em regulação: 

 

“Na realidade brasileira, será um verdadeiro desafio, para o 

governo, assumir uma postura regulatória efetiva (…). As instituições 

fundamentais que deverão estar fortalecidas são as agências regulatórias 

específicas. Como discutiremos adiante, é crucial que o Poder Executivo 

brasileiro resista à tentação de interferir nas ações das agências. Os 

reguladores precisam ficar isentos das pressões políticas exercidas pelos 

Ministérios respectivos”.  

 

(BENJÓ, 1999, p. 86) 

 

A judicialização, iniciada pelos agentes em ações contra a cobrança dos encargos 

                                                 
48 Jornal da Energia – 14/11/2013  
49

AGU – 26/7/2013  
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por segurança, também alcançou a renovação das concessões. Em agosto, a CEMIG 

obteve junto ao ministro Ari Pargendler, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) liminar 

que a permite continuar na titularidade da concessão da hidrelétrica de Jaguara, cujo 

contrato venceu no mesmo mês, até o julgamento do mérito do mandado de segurança 

sobre o caso50. 

A CEMIG alegou que o contrato de concessão previa o direito de prorrogação do 

prazo de exploração da usina e que para exercê-lo bastava apresentar requerimento ao 

Ministério de Minas e Energia, como a companhia de fato fez. 

 

 

3.6 - Regulação versus Intervenção 

 

Ao final do processo de renovação das concessões, restou ao consumidor 

brasileiro de energia um desconto médio de 20% nas tarifas ao custo de R$20,9 bilhões 

em indenizações devidas por investimentos não amortizados dos concessionários 

responsáveis pela operação e manutenção dos ativos, sendo que os recursos para tal 

pagamento sairiam da Reserva Global de Reversão (RGR); e mais um custo de R$11,8 

bilhões51 (até novembro/13) em dispêndios da Conta de Desenvolvimento Energético 

(CDE) para compensar a não adesão de CESP, CEMIG, COPEL e CELESC à proposta 

do governo para prorrogação dos contratos. A CDE também foi utilizada para manter o 

desconto mesmo com a exposição das distribuidoras aos altos preços no mercado spot e 

com o alto custo das termelétricas acionadas desde setembro de 2012.  

Para financiar tais despesas, o governo adiantou R$1,96 bilhão em recebíveis que 

possuía junto a Itaipu devido ao financiamento, com recursos públicos, da construção da 

usina, por meio de operações com o BNDES desenhadas de modo a não aumentar a 

dívida pública. A engenharia financeira criada pelo Tesouro, no entanto, foi mal vista 

por especialistas em contas públicas, como Mansueto Almeida, mestre em economia 

pela Universidade de São Paulo (USP) e pesquisador do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA). 

 

 “(...) Utiliza-se uma receita futura para financiar uma despesa 

corrente – parte da conta de desoneração das tarifas elétricas hoje. Se isso 

                                                 
50 STJ – 30/8/2013 
51 Dados disponíveis em www.ANEEL.gov.br e atualizados até 4/10/2013 
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vale para a desoneração do setor de energia, o que garante que no futuro 

não se use o mesmo ‘truque’ (transformar receita futura em receita 

primária corrente) para aumentar outros tipos de despesa?  

E, para piorar a situação, como o BNDES não tem recurso 

sobrando e precisou de novos empréstimos do Tesouro no ano passado, 

na prática, isso significa que o Tesouro fez a seguinte sequência de 

operações: 

1) Emite títulos (aumenta a dívida bruta) e repassa recurso 

para o BNDES – sem impacto na dívida líquida do setor público porque 

a operação gera um débito (aumento da dívida) e um crédito 

(empréstimo ao BNDES); 

2) No período seguinte, o Tesouro pega parte dos recursos 

que iria receber no futuro de Itaipu e vende hoje para o BNDES, que 

pode pagar com os mesmos títulos que recebeu do governo, que teve 

como fonte de origem o aumento da dívida bruta; 

3) Resultado final, o governo traz para o presente receita 

futura e, adicionalmente, aumenta a dívida bruta que se transforma em 

receita primária”. 

 

(ALMEIDA, 2013) 

 

O resultado das críticas fez com que em julho o ministro Guido Mantega 

anunciasse mudanças para “tornar ainda mais claras e transparentes as medidas para 

atingir o resultado fiscal desejado”. Com isso, passou-se a usar “despesas primárias para 

auxiliar na cobertura da conta de energia elétrica”, e não mais os recebíveis de Itaipu52. 

O novo método para financiar o subsídio tarifário passou a ser a emissão de títulos 

públicos – até outubro, eram R$6,3 bilhões em letras e notas do Tesouro vendidas pelo 

governo com o intuito de capitalizar a CDE, com vencimentos que variam entre 2014, 

2015, 2016 e até 2021. Já o total dos aportes do Tesouro na CDE soma R$8,3 bilhões 

entre junho e outubro de 2013. 

 

                                                 
52  
http://www.fazenda.gov.br/portugues/documentos/2013/apresentacao_medidas_para_consolidar_pacto_pela_responsa
bilidade_fiscal_22072013.pdf 
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TABELA 7 – Manobras da União para capitalização da Conta de 

Desenvolvimento Energético (CDE) 

 

 
Fonte: elaboração própria com dados obtidos via Lei de Acesso à Informação 

 

 

O recurso à dívida foi necessário porque os fundos setoriais que originalmente 

bancariam as despesas foram esvaziados. A RGR, que começou o ano com R$15,2 

bilhões, somava em outubro R$6,8 milhões; enquanto a CDE passou de R$2,4 bilhões a 

R$29,4 milhões no mesmo período, de acordo com dados disponibilizados pela 

Eletrobras.   

Com isso, os aportes do Tesouro se tornaram inevitáveis até mesmo para quitar as 

obrigações com indenizações por ativos não amortizados, que originalmente seriam 

bancadas apenas pela RGR - uma vez que o encargo que capitalizou o fundo foi criado 

justamente para ser usado em eventuais reversões de concessões.  

Dos R$20,9 bilhões devidos aos concessionários que renovaram, devolveram ou 

estão por devolver ativos, a União já desembolsou R$12,2 bilhões. Faltam, contando a 

parcela a que a CESP tem direito, R$8,7 bilhões. Tal saldo tem sido quitado em parcelas 

mensais próximas a R$450 milhões – valor que já supera a soma do que há disponível 

nas contas da CDE e da RGR.  

Além disso, a CESP contesta o montante a ela atribuído pelo governo, que ainda 
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não foi pago. Como o contrato da usina já venceu, a União pode ter que quitar as 

obrigações a qualquer momento. Ainda não se sabe, porém, se a empresa exigirá o valor 

à vista ou se aceitará o parcelamento. 

O gráfico abaixo mostra a elevação da dependência do Tesouro para viabilizar os 

aportes no setor elétrico: 

 

GRÁFICO 11 -  Saldo disponível nos fundos setoriais e necessidade de recursos 

do Tesouro para viabilizar a redução tarifária – em R$ milhões 

 

 

 

Fonte: elaboração própria com dados da Eletrobras (disponíveis em 

http://www.eletrobras.com/elb/data/Pages/LUMISF4721174PTBRIE.htm) 

 

 

Além da imprevista emissão de dívida para custear um subsídio, pode-se dizer que 

a energia elétrica foi fortemente subsidiada justamente em um momento em que as 

hidrelétricas produziam no mais baixo nível dos últimos meses para poupar os 

reservatórios. Enquanto isso, as térmicas eram acionadas a custos de até R$1.000 por 

MWh. Tal valor é muito acima da média de R$35 por MWh paga como remuneração 

para a eletricidade gerada pelas hidrelétricas com concessão renovada. A discrepância 

mostra a contradição de se subsidiar a redução de tarifas, que incentiva o consumo, em 

um momento em que o “custo real” de operação do sistema é elevado e o Tesouro é 
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obrigado a absorver parte das despesas com termelétricas. 

A conjuntura hidrológica ruim e o custo das térmicas resultaram em preços e 

encargos muito acima do previsto também no mercado livre de energia, que não foi 

beneficiado com nenhuma parcela da produção “a preço de custo” das usinas envolvidas 

na MP 579. Grande parte da indústria, que compra contratos no ambiente livre para 

suprir a sua demanda por eletricidade, aproveitou somente a redução dos encargos 

contida no pacote do governo. Além disso, os consumidores livres de energia não 

tiveram ajuda do Tesouro, via CDE, para bancar sua parcela no custo das termelétricas.  

Com isso a Vale, por exemplo, percebeu uma redução de apenas 6% nos custos 

com energia elétrica, enquanto as grandes empresas ligadas à associação industrial 

ABRACE – que foi das primeiras a propor renovação das concessões para reduzir as 

tarifas – tiveram uma economia média de 7,5%.  

Como afirma a coordenadora de energia elétrica da ABRACE, Camila Schoti: 

 

“Nós perguntamos (às associadas) que impacto a redução 

observada teve na decisão de realizar novos investimentos e 89% das 

empresas indicaram que o corte promoveu baixo ou nenhum impacto nas 

decisões de novos investimentos53”. 

 

(CANAL ENERGIA, 2013) 

 

Após a disputa judicial em torno de quem pagaria a conta das térmicas após a 

publicação da Resolução do CNPE, que mudou o rateio dos encargos por segurança 

energética, o presidente da ABRACE, Paulo Pedrosa, não poupou críticas a todo o 

processo da MP 579. A insatisfação foi acentuada após a indústria sentir que a redução, 

na prática, foi menor que o previsto devido à não divisão da energia barata das 

concessões com os agentes do mercado livre. 

 

“Com a mais desfavorável possível relação entre os custos da 

energia para os consumidores de baixa e de alta tensão, o Brasil segue na 

contramão de seus concorrentes globais. Enquanto o gás de xisto barato 

fomenta a recuperação da indústria e da economia dos Estados Unidos, 

                                                 
53 Canal Energia – 04/10/2013  
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países europeus, como a França e a Alemanha, desenvolvem políticas 

públicas focadas na grande indústria. Pelo mundo, muitos outros 

exemplos se seguem, da China ao Peru, da Austrália ao México  (…). 

As grandes indústrias foram muito prejudicadas no processo de 

renovação das concessões. Pagaram pela depreciação das usinas na 

energia comprada, por empréstimos compulsórios para a construção das 

usinas e contribuíram para o fundo que indenizou seus concessionários, 

mas não tiveram acesso à energia das usinas. 

O resultado é que a redução do custo da energia para as unidades 

produtivas ficou muito aquém do antecipado pelo governo quando 

publicou a MP”. 

 

(CORREIO BRAZILIENSE, 2013)54 

 

Além de passar a sofrer críticas da indústria eletrointensiva devido à frustração de 

expectativas, o governo também começou a ser pressionado pelas empresas de 

transmissão de energia, mesmo depois de estas terem aceito a MP 579. Isso porque, um 

ano depois da medida, ainda não há sequer uma previsão de quanto as empresas 

receberão em indenizações extras, referentes aos ativos construídos antes de 2000 – que 

a União inicialmente não queria compensar. Segundo reportagem publicada na 

imprensa, a ABRATE, associação que representa os investidores do setor de 

transmissão, revelou que as empresas represavam, em outubro de 2013, R$500 milhões 

em aportes devido às incertezas em torno do assunto55. 

 Mesmo sem levar em consideração tal pleito das transmissoras, a União já 

acumula R$32,7 bilhões entre indenizações às concessionárias atingidas pela MP 579 e 

subsídios para manter o desconto tarifário alcançado com a medida. A estimativa da 

ABRATE é de que a conta aumente em R$15 bilhões. 

Os altos custos para se chegar a benefícios menores que o esperado lembram o 

resultado fracassado de intervenções anteriores do governo no setor elétrico, como a 

tentativa de combate à inflação por meio do controle de tarifas nos anos 80, que levou à 

quebra da sustentabilidade econômica das estatais e obrigou o Tesouro a aplicar US$31 

bilhões para evitar um colapso total do mercado de energia em 1993 (ver pág.14). 

                                                 
54 Disponível em: http://abrace.org.br/pt/noticias/36  
55 O Estado de S. Paulo – 14/10/2013  
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Resultado igualmente infeliz tivera, nos anos 30, a proibição de investimentos de 

estrangeiros no setor elétrico, aliada ao fim da indexação das tarifas ao dólar (cláusula-

ouro). As medidas, estabelecidas com o Código de Águas, estagnaram a construção de 

hidrelétricas no País até o final da década seguinte e obrigaram o governo a investir 

diretamente no setor para garantir o suprimento (pág.17). 

A redução tarifária não alavancou os investimentos da indústria, como se 

imaginava; os juros baixos duraram pouco tempo; e a política fiscal expansionista do 

governo evitou a paralisação da economia, mas não conseguiu colocar o país novamente 

em uma rota de crescimento na casa dos 5%, como a que se esperava ate a vinda da 

crise americana. A dificuldade de se prever os resultados de medidas de intervenção é 

abordada até mesmo pelo heterodoxo Luiz Carlos Bresser-Pereira em um texto sobre os 

limites da política econômica: 

 

“Em certos momentos, é possível tomar uma medida de política 

econômica dramática, como um choque heterodoxo, e ficamos então com 

a impressão de que a política econômica tudo pode. Esses momentos, 

porém, são excepcionais. Choques, ortodoxos ou heterodoxos, só podem 

ser adotados em momentos muito particulares e são sempre perigosos 

devido às consequências indesejáveis que podem acarretar. 

Aliás, uma das características da política econômica é que todas 

decisões que são tomadas têm um custo. Esta lei geral da Economia 

Política se aplica também à política econômica (...). Não são apenas os 

efeitos não desejados que limitam a utilização de instrumentos de política 

econômica. Mais grave é o fato de que o poder efetivo que o governo tem 

de manipular esses instrumentos é limitado porque as leis econômicas 

são mais fortes”.  

 

(BRESSER-PEREIRA, 1988, p. 12) 

 

Justamente para evitar o risco de se chegar a custos imprevistos e efeitos 

indesejados, o Comitê de Política Regulatória da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) defende que seja feita uma Avaliação do Impacto 

Regulatório (AIR) antes de ações sobre setores regulados, como o de energia elétrica. 

Em um documento, o órgão recomenda aos países membros: 
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“Integrar a Avaliação do Impacto Regulatório (AIR) desde os 

estágios iniciais do processo de políticas para a formulação de novas 

propostas de regulação. Identificar claramente os objetivos da política, e 

avaliar se a regulação é necessária e como ela pode ser mais efetiva e 

eficiente na consecução desses objetivos. Considerar outros meios de 

regulação e identificar os trade offs das diferentes abordagens analisadas 

para escolher a melhor alternativa”. 

 

(OCDE, 2012, p.4) 

 

No Brasil, a ANEEL começou a estudar o tema em março de 2012, quando foi 

criada uma Comissão Técnica de Apoio à Análise de Impacto Regulatório, que avaliou 

práticas adotadas na União Europeia, no México, no Reino Unido, nos Estados Unidos e 

na OCDE. Segundo relatório sobre o assunto apresentado pelo diretor Julião Coelho: 

 

“A AIR consiste no procedimento mediante o qual, em fase 

antecedente à edição de ato normativo, delimita-se o seu objeto, 

identifica-se a sua finalidade e estimam-se os benefícios 

esperados e os custos decorrentes, aclarando-se a sua motivação. 

Em essência, é o procedimento mediante o qual são 

previamente analisados os custos e os benefícios de determinada 

proposta, a qual deve ser confrontada com outras alternativas de 

disciplina normativa do tema cuja regulação se cogita”.  

 

(ANEEL, 201356) 

 

Na prática, a intenção é que, antes de tomar medidas, a ANEEL analise os 

possíveis impactos e alternativas, incluindo a alternativa de não regular, ou seja, não 

fazer nada. A proposta foi colocada em audiência pública até outubro, mas o prazo foi 

postergado para até 16 de novembro, sendo que no mesmo mês chegou a ser realizado 

um debate presencial em Brasília para ampliar a discussão.  

                                                 
56 Voto do processo 48500.005666/2011-19 – Disponível em www.aneel.gov.br 
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A Resolução Normativa 540/2013, que instaurou a obrigação de a ANEEL 

promover uma Análise de Impacto Regulatório antes de expedir qualquer ato normativo, 

foi publicada em 12 de março de 2013 no Diário Oficial da União – quando a MP 579 já 

havia se transformado na Lei 12.783/2013 sem um debate prévio. 

Ainda em abril a consultoria PSR alertava para as conseqüências da mudança de 

regras setoriais sem o necessário planejamento: 

 

“Já são quatro medidas provisórias em menos de sete meses, se 

contarmos a MP original: ela ainda estava tramitando quando uma 

segunda medida provisória alterou o tratamento que seria dado aos ativos 

de transmissão considerados não depreciados existentes em 31 de maio 

de 2000. A terceira alteração veio em uma medida provisória que tratava 

de vários temas, e que autorizou a União a ceder onerosamente ao 

BNDES créditos do Tesouro Nacional contra a Itaipu Binacional, e a 

repassar à CDE os recursos financeiros resultantes desta cessão onerosa, 

e desta forma viabilizar a redução das tarifas através da injeção de 

recursos do Tesouro na CDE. Além dessas quatro medidas provisórias, 

foram publicados neste período quatro decretos que modificaram o 

modelo vigente.  

Uma análise desses dispositivos mostra que, uma vez deflagrado o 

processo que começou com a publicação da MP nº 579 e do decreto nº 

7.805, as demais MPs e decretos tornaram-se necessários para 

complementá-los. A questão é que a necessidade de sucessivas alterações 

nos dispositivos originais aparentemente indica que a análise inicial não 

foi suficientemente profunda, e que várias consequências e ramificações 

talvez não tenham sido estudadas e, especialmente, discutidas com 

suficiente detalhe antes de sua proposição e implementação”. 

 

(PSR iv, 2013) 

 

 

3.7 – A situação da Eletrobras e a “contabilidade criativa” 

 

Como já dito, a intervenção do governo para reduzir as tarifas de energia, além de 
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zerar os recursos de fundos setoriais e forçar o Tesouro a adiantar recebíveis e emitir 

dívida, levou indiretamente à deterioração de uma das maiores empresas do país, que 

pertence justamente à União. A Eletrobras acumulou, somente entre janeiro e junho de 

2013, perda de receita de R$8,76 bilhões devido à MP 57957.   

A companhia precisou colocar em marcha uma reestruturação para garantir a 

sobrevivência mesmo em um cenário de corte de receitas e acentuada perda de valor de 

mercado. A estatal lançou um Plano de Demissão Voluntária que deve cortar 5,4 mil 

vagas, de um total de 28 mil empregados em 201258. Os custos com compensações aos 

desligados serão de cerca de R$2 bilhões. Os desligamentos, no entanto não se 

restringem à Eletrobras. Outras empresas atingidas pela MP 579, como CESP e COPEL, 

também anunciaram planos para reduzir custos com pessoal. No total, 9,3 mil vagas 

devem ser cortadas nos próximos meses para adequar as empresas à nova realidade. 

 

TABELA 8 – Demissões no setor elétrico após renovação das concessões 

 

 Total de vagas Demissões 

Eletrobras 28000 5400 

CESP 1283 400 

COPEL 9436 1100 

CEMIG 8368 1300 

Total 47087 9300 

 

Fonte: elaboração própria com base em comunicados das empresas ao mercado. 

 

 

Em seu Formulário de Referência 2013, a Eletrobras aponta que teve que registrar 

em seu balanço de 2012 um prejuízo não-recorrente de R$10,6 bilhões, o que resultou 

em perdas totais de R$6,9 bilhões no ano, o maior prejuízo já registrado por uma 

companhia aberta na América Latina até então. Além disso, o relatório registra que as 

receitas dos ativos renovados “serão significativamente menores, e poderão resultar em 

prejuízos para a Eletrobrás para os anos de 2013 e seguintes”. 

A estatal ainda espera receber uma indenização adicional por seus ativos de 

                                                 
57 O Globo – 2/06/2013  
58 Folha de S. Paulo – 12/09/2013  
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transmissão construídos até 2000 e uma compensação por investimentos feitos em suas 

hidrelétricas que não teriam sido reconhecidos pelo governo no cálculo de tarifas e de 

reembolsos pelos aportes não amortizados. Mas destaca que “é possível” que ao final do 

processo a União pague um valor inferior às suas previsões, “o que poderá afetar 

adversamente seus negócios, condições financeiras e resultados operacionais”. 

Outro risco descrito pela Eletrobrás a seus investidores é o de que ela não consiga 

cumprir as reduções de custos estimadas para se adaptar ao novo cenário de 

remuneração, o que também poderá afetar o negócio “de maneira adversa”. 

A situação representa uma guinada na política adotada em relação à empresa 

desde o governo Lula, quando o presidente revelou a ambição de transformá-la em uma 

“Petrobras do setor elétrico59. Para isso, a companhia passou a estar presente em 

praticamente todos projetos de grande porte levados adiante desde então, seja como 

única concessionária, seja em parceria com outros investidores. Nestes casos, a 

companhia passou a ser principalmente acionista minoritária, constituindo parcerias 

público-privadas nas quais conta com até 49% de participação. Como resultado, a 

Eletrobrás conta atualmente com presença em 39 Sociedades de Propósito Específico – 

empresas constituídas por sócios especificamente para construir e operar um 

empreendimento – na área de geração de energia e outras 34 em transmissão, em um 

total de 73 SPEs. 

Chegou-se até a colocar a Eletrobrás como “noiva” no leilão da hidrelétrica de 

Belo Monte, que é o maior projeto de energia já licitado pelo governo, com custo de 

construção estimado em R$25,8 bilhões. A empresa esteve nos dois consórcios que 

disputaram a concessão do empreendimento, com duas subsidiárias em cada. Além 

disso, a Eletronorte, que foi responsável pela elaboração dos estudos de viabilidade da 

usina, foi colocada como “sócia estratégica”, com lugar garantido no grupo vencedor. 

A tabela abaixo mostra alguns dos empreendimentos importantes licitados nos 

últimos anos nos quais a Eletrobras entrou como parceira de outros investidores: 

 

 

 

 

 

                                                 
59Folha de S. Paulo – 22/11/2006  
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TABELA 9 – Participação da Eletrobras em grandes projetos recentes 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base no Formulário de Referência Eletrobras 2013 

 

Assim, pode-se dizer que as pesadas perdas da Eletrobras com a MP 579 colocam 

em risco um plano de investimentos estimado em R$52,4 bilhões até 2017. No próprio 

Formulário de Referência, a empresa admite que “não pode garantir que conseguirá 

financiar seu programa de investimentos com base no fluxo de caixa ou recursos 

externos”. 

Além disso, a situação da companhia afetou até mesmo o governo federal. Afinal, 

a estatal tem 43,76% das ações ordinárias nas mãos da União e 16% sob controle do 

BNDES, sendo 10,4% com o braço de participações acionárias do banco estatal, o 

BNDESPar, e 5,6% no próprio BNDES60. Com a queda no valor de mercado da 

Eletrobras após a MP 579, a participação acionária do BNDES na companhia 

representaria, apenas entre dezembro de 2011 e setembro de 2012, uma perda de valor 

de R$2,2 bilhões – os papéis da empresa de posse do banco tiveram o valor depreciado 

de R$5,5 bilhões para R$3,8 bilhões no período.  

O prejuízo, porém, não teve resultado no balanço do BNDES devido à publicação, 

pelo Banco Central, da Resolução 4.175, de 27 de dezembro de 2012. A medida 

estabeleceu novos critérios para o registro contábil das variações a preços de mercado 

de ações recebidas pelo BNDES “em transferência da União para aumento de capital e 

classificadas na categoria ‘títulos disponíveis para venda’”.  

Na prática, a Resolução livrou o BNDES de registrar a perda com esses papéis, 

que somente precisarão ter eventuais desvalorizações registradas no momento da efetiva 

venda das ações, caso esta ocorra. Segundo o Relatório de Desempenho 2012 do banco, 

o objetivo da mudança foi “diferenciar o horizonte contábil dos investimentos de acordo 

com o modelo de negócios do BNDES, com ênfase no longo prazo”.  

                                                 
60 http://www.eletrobras.com/elb/data/Pages/LUMIS94581C75PTBRIE.htm 
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Um ensaio técnico do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio 

Vargas (Ibre-FGV), no entanto, critica a medida. O texto lamenta o constante uso, pelo 

governo, de dividendos do BNDES para fechar o orçamento e alcançar as metas de 

superávit primário. Os pesquisadores apontam que as receitas com esses dividendos 

passaram de 0,09% do PIB em 1997 para 0,64% em 2012. Além disso, entre 2000 e 

2012, a antecipação de dividendos à União por estatais, que era praticamente nula, 

passou a representar 0,33% do PIB.  

 

“O BNDES só pôde pagar dividendo e gerar lucros [em 2012] 

porque foi dispensado de marcar a mercado e levar a prejuízo as perdas 

acentuadas que sofreu no caso da Eletrobras (...), regra que continuou 

sendo aplicada a todos outros investidores e mesmo ao BNDES em 

relação a suas menores participações (...). Sem as exceções concedidas 

pelas autoridades monetárias não teria sido possível a um banco de 

controle estatal puro gerar lucro, ou tanto lucro, isto depois do tanto que 

perdeu no mercado acionário”.  

 

(BARROS; AFONSO, 2013, p. 3-4) 

 

Embora o BNDES tenha saído “ileso”, não faltaram críticas às operações 

realizadas pelo governo ao final de 2012 para garantir o cumprimento da meta fiscal. 

Ficou famosa na imprensa a expressão “contabilidade criativa” para se referir a 

triangulações entre BNDES, Tesouro, estatais e bancos públicos para gerar receitas e 

omitir despesas – como ao usar recebíveis futuros de Itaipu para pagar parte do custo do 

subsídio à conta de luz sem gerar despesa primária. Em artigo no Valor Econômico, até 

mesmo Delfim Netto, apontado como próximo à presidente Dilma, eleva o tom contra 

tais medidas: 

 

“É pena, portanto, que o governo perca credibilidade em troca de nada, como, 

por exemplo, estimular a contabilidade "criativa", pois um superávit primário de 

2% do PIB faz todo o serviço de que precisamos. A recente "quadrangulação" 

para cumprir o superávit primário foi uma deplorável operação de alquimia. A 

repetição desses "truques contábeis" está construindo uma relação incestuosa 
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entre o Tesouro Nacional, a Petrobras, o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa 

Econômica Federal. 

Trata-se de uma sucessão de "espertezas" capazes de destruir o esforço de 

transparência que culminou na magnífica Lei de Responsabilidade Fiscal(...). A 

quebra de seriedade da política econômica produzida por tais alquimias não tem 

qualquer efeito prático, mas tem custo devastador. Se repetida, vai acabar 

matando os próprios alquimistas pela inalação dos gases venenosos, que, todos 

sabemos, elas mesmas emitem...” 

(NETTO, 2013) 
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Considerações finais 

Este trabalho teve como objeto a análise das medidas tomadas pelo governo da 

presidente Dilma Rousseff a partir do segundo semestre de 2012 a fim de reduzir o 

custo da energia elétrica no país a partir da renovação de contratos de concessão 

vincendos. A hipótese levantada foi de que houve uso político do poder da União sobre 

os contratos de energia para reanimar a economia e segurar a inflação por meio de uma 

intervenção feita sem os estudos de impacto necessários e, portanto, ligada a interesses 

de curto prazo. Além disso, a solução encontrada teria ignorado estudos prévios sobre o 

tema para buscar um meio de aumentar a redução tarifária a ser sentida pela indústria. 

Outra hipótese foi de que o desconforto do Brasil com o conceito de regulação 

independente facilitou a interferência da União. Entrando em outra hipótese, logramos 

apontar que intervenções passadas no setor elétrico também tiveram resultados e custos 

para a sociedade diferentes do que havia sido previsto inicialmente, assim como o 

pacote de medidas que começou a ser implementado no final de 2012. 

As hipóteses são complementares, uma vez que o conceito de regulação 

independente está diretamente ligado à busca por órgãos técnicos, livres de aspectos 

políticos ou interesses de curto prazo, que zelem pela estabilidade e equilíbrio de um 

determinado setor. Mais recentemente, a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) tem recomendado às agências reguladoras que 

façam cuidadosas análises, baseadas em estudos meticulosos, sobre o impacto de 

alterações na legislação ou na regulamentação. O objetivo é provar claramente que a 

medida a ser tomada faz sentido e trará benefícios, sendo que tais benefícios possíveis 

são comparados com outras alternativas de ação e até mesmo com a manutenção das 

regras como estão.  

Entendemos que a análise aqui exposta nos permite concluir que o Brasil, embora 

tenha adotado cedo a idéia de criar um Estado regulador, não conseguiu conciliar a 

independência necessária destes órgãos com os interesses políticos, monetários e fiscais 

que surgiram ao longo dos anos. Na prática, os conselhos, departamentos e agências 

criados para regular foram deixados de lado em momentos-chave da história para dar 

espaço à ação do Poder Executivo. Em diversas dessas ocasiões, como abordado nos 

capítulos anteriores, tal atitude resultou em intervenções infrutíferas, que levaram a 

atritos com os investidores e tiveram resultados negativos para a expansão da 

infraestrutura energética. 
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O Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE), primeira entidade 

reguladora do país, instituída por Getúlio Vargas com inspiração no modelo americano, 

não logrou êxito em estabelecer uma regulação que incentivasse as empresas privadas a 

ampliar os investimentos no setor elétrico. Depois transformado em departamento 

(DNAEE), o órgão assistiu a desentendimentos entre governo e concessionários sobre a 

forma de calcular e reajustar as tarifas que poderiam ser cobradas pelos serviços de 

energia, o que levou à retração dos aportes. Nos anos 40, para evitar o aprofundamento 

de uma crise de abastecimento, o país não hesitou em abandonar o modelo, que mal 

havia sido completamente implementado, e passou a apostar em um Estado investidor: 

companhias estatais se tornaram as maiores responsáveis pela expansão da geração e um 

imposto foi criado para bancar a empreitada.  

Embora o DNAEE tenha continuado existindo, a predominância de estatais entre 

os concessionários e a própria dificuldade do governo para encontrar profissionais com 

o conhecimento necessário para exercer a regulação fizeram com que a entidade 

perdesse os poderes. Como cita o professor de Harvard, Ashley Brown, os quadros do 

departamento passaram a ser preenchidos majoritariamente por empregados cedidos 

pelas empresas que deviam por ele ser reguladas. 

A partir dos anos 80, sob os efeitos dos choques do petróleo, o governo decidiu 

usar as tarifas administradas como forma de combate à inflação. Esta, junto a outras 

políticas, como a remuneração garantida por lei, que não estimulava a eficiência, levou 

à quebradeira do setor elétrico no início dos anos 90. Depois de um aporte bilionário do 

Tesouro para equacionar a situação econômico-financeira das concessionárias de 

energia, surgiu a necessidade premente de uma reforma geral.  

Em um cenário internacional marcado pela derrocada das políticas keynesianas e 

por uma guinada liberal na América Latina, o governo Fernando Henrique Cardoso 

decidiu privatizar e abrir o mercado de energia brasileiro.  Foi nesse contexto que voltou 

à tona a idéia de se estabelecer novamente um Estado regulador, por meio da criação em 

1996 da Agência Nacional de Energia Elétrica. (ANEEL). Esta, também inspirada no 

modelo americano, seria independente e técnica.  

Ainda assim, o estabelecimento da ANEEL veio tarde: somente depois de iniciado 

o processo de privatizações, apressado pela necessidade do governo de equacionar 

déficits fiscais. A venda das empresas sem um marco regulatório definido gerou 

insegurança e freou novos investimentos, principalmente em geração, segmento em que 

a privatização enfrentou resistência política. O resultado foi a necessidade de um 
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racionamento de energia em 2001. Nessa oportunidade, mais uma vez a regulação foi 

descartada praticamente no nascedouro. O Poder Executivo criou uma Câmara de 

Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) para propor e implementar medidas de 

melhoria da regulação que trouxessem a retomada do investimento. O órgão foi 

presidido pelo ministro da Casa Civil da Presidência da República e tinha entre seus 

membros o Ministério de Minas e Energia, o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e diferentes agências reguladoras, dentre as quais a 

ANEEL, que ficou fragilizada entre os outros órgãos do grupo.  

No governo seguinte, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não houve 

novidade. Quando surgiu a ideia de se reformular o modelo institucional e regulatório 

do setor, quem comandou o processo foi a então ministra de Minas e Energia, Dilma 

Rousseff, e o acadêmico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Maurício 

Tolmasquim, que posteriormente assumiria a presidência de um órgão de planejamento 

ligado ao Ministério de Minas e Energia, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE).  

Fica evidente o desconforto dos políticos brasileiros – seja na administração 

Fernando Henrique Cardoso, tida como mais liberal, seja nos governos petistas, mais 

heterodoxos - em confiar em órgãos reguladores.  

Tal desconfiança voltou a se repetir em 2008, quando foi criado um Grupo de 

Trabalho para estudar possíveis destinos para contratos de concessão do setor elétrico 

que venceriam entre 2012 e 2017. O GT foi estabelecido pelo Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE) – um órgão criado em 1997 para assessorar a Presidência da 

República na formulação de políticas e diretrizes em energia. O próprio CNPE, formado 

por diversos ministérios, só teve a participação da ANEEL prevista em lei onze anos 

depois, quando definiu-se que o regulador teria presença opcional no conselho, a 

depender da pauta das reuniões. 

O grupo dedicado às concessões nos remete à primeira hipótese, também 

confirmada nesta pesquisa. Afinal, apesar de ter estudado o assunto por quatro anos, o 

governo decidiu de última hora antecipar a renovação até mesmo de contratos que 

venceriam somente em 2017. E estabeleceu as regras para o processo de prorrogação 

dos contratos através de uma Medida Provisória (MP 579/12), meio que deveria ser 

utilizado somente para definir assuntos de grande urgência 

Além disso, notícias divulgadas pela imprensa dão conta de que a presidente 

Dilma teria pedido estudos extras ao ver que as propostas em análise na época previam 

um desconto baixo nas tarifas. Pouco depois de o ministro Lobão falar em uma redução 
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de 10%, a indústria questionou o valor – a proposta foi taxada de “ridícula” pela 

FIRJAN, que pediu uma queda de ao menos 30%. Pouco depois, foi anunciada pela 

presidente Dilma uma redução tarifária média de 20%.  

Com base em tais argumentos, entendemos que fica comprovado que a solução 

encontrada teve influência do lobby de federações da indústria, como FIESP e FIRJAN; 

da desaceleração da economia ao longo de 2012, quando o ministro da Fazenda, Guido 

Mantega, previa crescimento do PIB acima de 4%61 e confirmou-se uma expansão de 

0,9%; e da aceleração da inflação no segundo semestre – no início de 2013 o IPCA 

acumulado dos últimos 12 meses já passava do teto da meta estabelecida pelo Conselho 

Monetário Nacional. 

O modo como o processo de renovação foi conduzido – com análises e decisões 

de última hora, pouco espaço para o diálogo, prazos apertados e muitas indefinições – 

causou mal estar entre o governo e o setor privado, estremecendo uma relação que o 

agora tenta-se melhorar. 

Além disso, o governo enfrentou custos maiores que os previstos inicialmente 

com a MP 579. Os aportes de recursos necessários para bancar a redução tarifária 

saltaram dos R$3,3 bilhões anuais que eram estimados pelo Tesouro para mais de 

R$11,8 bilhões contabilizados até setembro. Esse montante refere-se a desembolsos da 

Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para garantir o desconto na energia 

mesmo após algumas empresas rejeitarem a proposta do governo de prorrogação dos 

contratos, alternativa que parece não ter sido prevista e precificada na época da MP 579. 

A falta de preparo do governo para uma não aceitação de suas propostas também levou 

as distribuidoras a ficarem descontratadas e as obrigou a adquirir suprimento no 

mercado spot, com preços elevados. Tal custo acabou bancado pela mesma CDE, que 

também cobriu os gastos com o despacho de termelétricas - necessário a partir do final 

de 2012 - para que os efeitos da redução tarifária não fossem rapidamente dissipados. 

Até novembro de 2013, a descontratação das distribuidoras não havia sido resolvida e 

um leilão estava marcado para 17 de dezembro com o intuito de selar contratos para 

fechar o “buraco”. Ainda que bem sucedido, o certame representará um aumento no 

custo da compra de energia pelo consumidor, uma vez que os preços-teto da licitação 

variam entre R$150 por MWh e R$192 por MWh, valores bem acima dos R$95 por 

MWh, em média, dos contratos originais. 

                                                 
61 O Globo – 10/04/2012  
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É preciso, ainda, contar os R$20,9 bilhões que a União pagará em indenizações às 

concessionárias de energia em face de investimentos considerados não totalmente 

amortizados ao longo dos contratos (ver pág.63). Tais recursos seriam provenientes da 

Reserva Global de Reversão (RGR), um fundo que acumulou por anos a arrecadação de 

um encargo criado justamente para eventuais indenizações a concessionários. Mas, 

como parte dessa verba foi transferida à CDE, o Tesouro passou a bancar também parte 

de tais indenizações a partir dos meses finais de 2013. Com CDE e RGR quase zeradas, 

o Tesouro passou a emitir títulos públicos e adiantar recebíveis, em operação casada 

com o BNDES, para cumprir com as obrigações.  

Ao mesmo tempo, a desvalorização das ações da Eletrobras após a publicação da 

MP obrigou a União a mudar regras de valoração de ações em posse do BNDES para 

evitar que este, como acionista relevante da holding federal, não fechasse 2012 com 

prejuízo. O lucro do BNDES no ano rendeu, então, dividendos ao Tesouro que ajudaram 

a cumprir a meta de superávit primário. 

As operações para garantir recursos a serem aplicados no setor elétrico chamaram 

a atenção de economistas para a continuidade da “contabilidade criativa” que estaria 

sendo praticada pelo Tesouro para evitar a elevação da dívida do país. Tais práticas têm 

sofrido críticas inflamadas até mesmo de especialistas mais alinhados ao governo, como 

é o caso do ex-ministro Delfim Netto. Além disso, os bilhões utilizados para segurar a 

conta de luz fazem falta no cumprimento do superávit primário de 2013, principalmente 

em um momento em que a política fiscal expansionista adotada pelo Brasil após a crise 

de 2008 tem visto seus resultados serem questionados.  

Nesse campo, podemos destacar que o objetivo do país para o ano de 2013 era um 

esforço fiscal de 108,09 bilhões, posteriormente reduzido para R$73 bilhões, uma vez 

que o governo usará a prerrogativa de descontar da meta os investimentos referentes ao 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e as desonerações fiscais concedidas em 

2012. Assim, pode-se concluir que os desembolsos diretos do Tesouro Nacional para 

garantir a tarifa de energia menor – R$8,3 bilhões até outubro – representam mais de 

10% da meta de superávit atualmente buscada pelo governo (ver pág. 83). Mas, se 

considerados todos recursos que saíram da Conta de Desenvolvimento Energético 

(CDE) para custear a redução tarifária, o número salta para R$11,8 bilhões (até 

novembro) - equivalentes a mais de 10% da chamada “meta cheia” de superávit. Soma-

se a esse montante um gasto de R$20,9 bilhões da União com as indenizações por 

investimentos não amortizados das concessionárias de energia envolvidas na MP 579, o 
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que leva o custo da medida para o setor público para um total de R$32,7 bilhões. O 

valor ainda não leva em conta as indenizações extras que deverão ser pagas às 

transmissoras de energia por ativos não amortizados que não tinham sido reconhecidos 

inicialmente pelo governo.  

Ao final, pode-se destacar que o custo da redução tarifária será certamente bem 

maior que o do programa de transferência de renda Bolsa Família, que recebeu em 

média R$24 bilhões por ano, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA). Também será maior que os investimentos acumulados pelo programa 

federal Luz Para Todos – R$29 bilhões desde 2003 para universalização do acesso à 

eletricidade no país. Neste ponto, vale destacar que o Luz Para Todos era financiado 

com recursos da RGR e da CDE, agora esvaziadas.  

No momento em que esta conclusão é redigida, passou-se mais de um ano desde a 

MP 579. E, no entanto, ainda não se sabe em quanto ficará o custo final para o Tesouro 

para viabilizar e manter a redução tarifária.  

Além do valor da conta, restam ainda muitas outras incertezas para o setor 

elétrico. Os fundos setoriais estão praticamente sem recursos – o que impacta o 

pagamento do que resta das indenizações prometidas na MP 579 e põe em risco o futuro 

de programas como o já citado Luz Para Todos. Além disso, as distribuidoras de energia 

seguem descontratadas e comprando suprimento no mercado spot; com isso, pode-se 

dizer que não é certo que o setor elétrico poderá deixar de depender de repasses do 

Tesouro em 2014. 

Outro ponto relevante é que a hidrelétrica de Três Irmãos, da CESP, cujo contrato 

está vencido desde 2012, teve a licitação que definirá seu novo concessionário agendada 

apenas para janeiro de 2014. Apesar da data marcada, ainda há incertezas em relação ao 

processo. A ANEEL alega que é preciso tempo para estudar o modelo do edital do 

leilão, uma vez que é um novo tipo de certame, com características ímpares. Ao mesmo 

tempo, a Tractebel62, maior operadora privada de hidrelétricas do país, afirma que “os 

riscos estão desbalanceados” nos leilões das usinas com concessão vencida. Isso porque 

qualquer novo investimento ou manutenção não-programada no empreendimento 

precisará ser analisada e autorizada previamente pela ANEEL para que o novo 

concessionário seja corretamente remunerado pela tarifa. A Associação Brasileira de 

Empresas Geradoras de Energia (ABRAGE) - associação que representa, entre outras, 

                                                 
62 Valor Online – 18/10/2013  
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as subsidiárias da Eletrobras que aceitaram a renovação de seus contratos pelas baixas 

remunerações propostas pela União – tem opinião semelhante, pois pede “a necessária 

cobertura financeira para a realização de serviços imprescindíveis para a sobrevivência 

do parque gerador do país63”. Soa estranho que tais questões não tenham sido 

levantadas ao longo dos quatro anos de discussões sobre as concessões travadas no 

Grupo de Trabalho do CNPE.  

No setor de transmissão, as empresas já admitem que há investimentos retraídos 

devido à falta de definição sobre as indenizações para o segmento. Além disso, há a 

situação de perda de capacidade de investimento da Eletrobras, que está presente em 

todos grandes projetos do setor elétrico para os próximos anos, com um plano de 

investimentos de R$52,4 bilhões até 2017. 

Por outro lado, a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de 

Energia (ABRACE) tem demonstrado insatisfação com o rumo do processo em que o 

governo prometeu a redução das tarifas. E o custo da geração termelétrica, que foi 

bancado pelo Tesouro em 2013, será parcialmente cobrado dos consumidores em 2014, 

ano em que essas usinas, que produzem energia mais cara, devem ser bastante acionadas 

até por conta da realização da Copa do Mundo de futebol no país. Assim, há grande 

possibilidade de reajustes significativos nas tarifas de energia já no próximo ano, o que 

pode ter impacto na inflação. Ao mesmo tempo, o setor elétrico segue com a mesma 

carga de impostos, que ainda têm peso significativo na conta de luz dos brasileiros.  

Podemos, assim, concluir que o processo de redução das tarifas, pelo modo como 

foi concebido e conduzido, causou mais incerteza quanto à regulação e o futuro do setor 

do que propriamente benefícios para o consumidor e o país - além de estar entre os 

fatores que criaram, ao longo de 2013, um clima de animosidade entre o governo e o 

setor privado. Ao ignorar a necessidade de análise prévia e pormenorizada de uma 

intervenção em um setor regulado, o governo enfrentou custos mais altos do que 

imaginava. Essa conta tem sido bancada pelo Tesouro, embora o total da fatura sequer 

seja conhecido por inteiro até o momento. Além disso, há uma conta mais subjetiva a 

ser paga: a insatisfação dos investidores e as críticas à instabilidade regulatória criada 

ecoaram mal no setor privado, gerando desconfiança em relação ao governo e 

judicialização.  

Por fim, o futuro das usinas e linhas de transmissão envolvidas na MP 579 

                                                 
63 Canal Energia – 1/11/2013  
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também segue indefinido, com riscos principalmente para a devida manutenção e 

operação dos ativos no futuro. Também não se sabe, ainda, quando o setor elétrico 

poderá recuperar sua total autonomia financeira – sem ter mais dependência de dinheiro 

do Tesouro. E restam, principalmente, dúvidas sobre a sustentabilidade da Eletrobras, 

responsável pelas três maiores geradoras (Chesf, Furnas e Eletronorte) e quatro das 

cinco maiores transmissoras (Furnas, Chesf, Eletronorte e Eletrosul) de energia do país, 

que poderá precisar de um resgate da União no futuro para cumprir com seu ambicioso 

plano de investimentos. 
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