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RESUMO

0 presente trabalho examina a estrutura e a organização dos custos na indústria de
energia elétrica brasileira. Para tal, procura demonstrar os principais fundamentos politicoeconômicos adotados para o setor, visando precisão nas tomadas de decisões, bem como
estratégias adotadas pelos investidores ao ingressarem no mercado. Salienta-se que essa
análise é essencial para um mercado competitivo, principalmente no caso do setor elétrico
brasileiro, visto que o custo vem sendo considerado como um elemento indutor das
decisões da política energética nacional, com vistas a viabilizar o aumento da capacidade
de expansão do parque gerador da economia brasileira. 0 conhecimento desses custos pode
contribuir para que o programa de combate ao desperdício de energia elétrica tenha
sucesso, são importantes também para a determinação dos estudos de inventário

e

viabilidade de aproveitamento de potenciais hidráulicos, mediante projetos específicos de
investimento.
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CAPÍTULO 1- PROBLEMÁTICA

1.1 Contextualização do problema e sua relevância

Energia e desenvolvimento econômico estão intimamente ligados, pois o custo de
implantação dos projetos para atender a demanda pode inibir ou incentivar a expansão do
produto interno bruto (PIB). 0 dinamizador do PM tem três componentes chaves:
tendências demográficas, arranjos institucionais e a tecnologia. Esses componentes se
inter-relacionam entre si através da utilização dos recursos energéticos primários, dos
preços finais e do fornecimento dos energéticos com qualidade e confiabilidade.
No caso especifico da eletricidade, o processo de expansão e gestão da rede
elétrica assume importância vital na otimização dos recursos alocados. A idéia de expandir

e administrar os segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização
envolvem não apenas a escolha de tecnologias apropriadas, mas, de forma especial, a
decisão de saber o custo dos investimentos feitos no conjunto dos ativos fi xos, assim como
os custos da própria cadeia produtiva que são os custos de operação, manutenção e
administração das instalações da rede elétrica.
Na grande maioria dos países, os governantes vêm se preocupando não somente
com os custos de operação da infra-estrutura econômica existente, mas também com

o

custo futuro das novas fontes alternativas de energia. Na França, por exemplo, o Ministério
da Indústria, divulgou a primeira parte de um estudo encomendado, a fi rmando que o custo
de produção da energia nuclear como fonte de geração de base l é mais barato que o custo
proveniente do gds natural (Bourdaire, 2000).
Uma das grandes preocupações dos responsáveis pelas políticas públicas de
energia, refere-se aos custos relativos da produção de energia, cujo enfoque objetiva
identificar os custos estimados das fontes centralizadas de geração de energia como a
nuclear, gas natural, carvão e biomassa para os anos futuros, isto 6, para as próximas
décadas. Para o caso em tela, o relatório afirma que para uma geração de base, a energia
nuclear é mais competitiva que o gás natural e o carvão. 0 custo da geração nuclear seria

Operação por mais de 330 dias do ano.
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de 28,4 euros por MWh, enquanto o do carvão é de 32 a 33,7 euros por MWh e o gas
natural de 35 euros por MWh (Bourdaire, 2000).
No Brasil, o esgotamento das fontes hidráulicas de médio e grande porte vem
ensejando os dirigentes a modificarem a composição da matriz energética brasileira, pelo
maior uso de fontes alternativas que tenham menor custo de produção. Umas das mudanças
fundamentais trata-se da introdução da competição na geração de energia que, segundo
Hunt e Shuttleworth (1997) "(...) esta atividade é mais propicia à competição uma vez que
os custos de geração têm sido modificados nos últimos anos devido à introdução de novas
tecnologias que permitiram através de uma maior eficiência, produzir energia elétrica a
custos menores". A expectativa do Governo Federal é atrair novos agentes econômicos que
estejam interessados na exploração de fontes alternativas de energia, em particular, nos
projetos que podem utilizar as recentes tecnologias do ciclo, combinado gas e carvão.
A partir de 1995 a indústria de energia elétrica brasileira vem passando por uma
intensa reforma estrutural e institucional, tendo como objetivo central garantir o
fornecimento de eletricidade a médio e longo prazo, a preços compatíveis com o custo
mínimo da estrutura de capital utilizada. Tal quadro deve permitir a introdução de uma
maior competição nas fontes alternativas de energia na geração, na melhoria da qualidade
do fornecimento e na confiabilidade dos serviços prestados.
Uma das preocupações do Governo Federal está voltada para garantir a segurança
do abastecimento de energia, de modo a permitir que as indústrias continuem produzindo
sem grandes restrições. Um cenário de pouca oferta de energia pode fazer com que as
empresas modifiquem suas estratégias, o que as incentivaria a não realizar investimentos
importantes para a geração de empregos e rendas.
Nesse sentido, os especialistas em energia tem chamado a atenção para que se dê
continuidade à expansão da rede elétrica nas várias regiões do pais, aproveitando os
projetos que apresentem o menor custo de implantação e causem o menor impacto
ambiental possível. Com esse objetivo, o Governo Federal vem trabalhando nas
modificações do quadro regulatório para ampliar o uso de novas fontes alternativas de
energia que além de um custo menor não cause danos ao meio ambiente.
Busca-se valorizar os recursos empregados para minimizar os custos de projeto e
operação, de maneira a se ter uma expansão na capacidade de produção. Contribui para o
objetivo também a introdução de novas tecnologias de gestão da rede elétrica, as quais
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exercem um papel fundamental em todas as empresas, quando se trata de minimizar o
custo de operação e manutenção do fornecimento.
Uma outra preocupação em tela esta diretamente relacionada com o custo da
estrutura de capital ou recursos financeiros globais, cujas taxas de rentabilidade e retorno
dependem dos acionistas e das condições das operações de financiamento ofertadas pelo
sistema bancário. Desse modo, custos com o gerenciamento de dados, tratamento da
informação, manutenção da rede e custos financeiros, devem ser considerados com grande
ênfase, de modo a se obter ganhos de produtividade que minimizem o conjunto dos custos
das transações econômicas realizado na rede elétrica. Com a diminuição dos custos,
conseqüentemente, ha um avanço nos negócios, o que possibilita uma maior incorporação
de valor na cadeia produtiva do sistema elétrico.
0 conhecimento dos fatores que afetam as diversas atividades de formação dos
custos numa rede elétrica, possibilita um melhor gerenciamento dos recursos incidentes na
sua cadeia de valor, favorecendo a oferta de pregos menores aos consumidores. Como
observado, não apenas no caso brasileiro, mas também de outros países, há uma grande
preocupação em minimizar os custos do fornecimento de energia. Tal assertiva decorre do
fato de que a obtenção de maiores vantagens competitivas dos países decorrem da
preocupação em garantir uma eficiência econômica

e energética para sustentar o

desenvolvimento econômico.
Diante desse quadro de mudanças e preocupações do Governo Federal brasileiro é
que se busca responder a seguinte questão fundamental: "a estrutura de custos da indústria
de energia elétrica permite ter pregos atraentes para sustentar

o desenvolvimento

econômico de longo prazo?"

1.2 Objetivos

1.2.1

Geral

Analisar a estrutura e organização dos custos na indústria de energia elétrica
brasileira nos anos 1998-2003.

1.2.2 Especificos

Os principais objetivos específicos estão relacionados com os seguintes temas:
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a) analisar os fundamentos econômicos que alicerçam as decisões dos custos de
expansão da rede elétrica;
b) analisar as experiências e limitações do sistema de custos implícitos no novo
modelo competitivo de energia elétrica;
c) examinar a estrutura de custos, sua composição e modo como são utilizados
para as decisões no planejamento da rede elétrica.

1.3

Metodologia

A metodologia constitui um instrumento valioso no processo de investigação dos
fenômenos econômicos, segundo os princípios e procedimentos adotados. 0 critério de
investigação adotado por um pesquisador deve permitir a definição correta do que está se
estudando, facilitar a interpretação dos resultados conseguidos, mas, sobretudo, tornar
transparente quais foram os procedimentos utilizados para se examinar

o fenômeno

escolhido. Uma pesquisa esta também relacionada com a escolha do caminho que irá
solidificar os conhecimentos já existentes, fortalecer os que estão em andamento ou mesmo
criar novos conhecimentos.
A pesquisa vem se desenvolvendo nos vários ramos do conhecimento, permitindo
que novas teorias, fórmulas, inovações ou mesmo medicamentos sejam descobertos.
Atualmente, ela se transformou em objeto de preocupação de governos e empresas, os
quais buscam incentivar as novas descobertas que gerem um aumento no bem-estar da
população.
Uma pesquisa deve ser bem definida, ter instrumentos adequados de análise e um
critério que possa responder questões básicas do tipo "o que conhecer, como conhecer, por
que conhecer e principalmente a utilidade do estudo pretendido" (Munhoz, 1989).
Existem vários tipos de pesquisa que um investigador pode utilizar em seus
trabalhos. No rol das pesquisas já consagradas em vários países, delineadas por vários
estudiosos, cita-se como as mais importantes à pesquisa quantitativa, qualitativa, açãoparticipativa, grouded theory, etc.
Vários estudos, no entanto, utilizam o estudo de caso que permite fazer pesquisas
empíricas para investigar fenômenos reais e defmidos concretamente, visando aprimorar
idéias ou descobrir novas informações. 0 estudo de caso permite fazer pesquisas empíricas
com o objetivo de investigar fenômenos contemporâneos dentro de contextos de vidas
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reais, em situações em que as fronteiras entre o fenômeno estudado e o contexto não estão
claramente definidos ou onde se constata múltiplas fontes de evidência. Yin

(apud

PONTES, 1998).
Para o desenvolvimento deste trabalho de investigação, foram considerados os
seguintes procedimentos básicos:
a) escolha do objeto de estudo (custos nos segmentos da indústria de energia
elétrica);
b) local de estudo: Brasil;
c) período de análise: 1998-2003;
d) contexto e o processo de mudanças decorrente de modificações no quadro
regulatório;
e) as decisões legais que mudaram o escopo e a estrutura de custos do novo
modelo competitivo de energia elétrica no Brasil.
A amostra estatística considera os dados publicados pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) para a indústria de energia elétrica no Brasil, nos anos 19982003, utilizam-se as variáveis de investimentos em usinas, linhas de transmissão e rede de
distribuição, bem como relatórios divulgados pelo Ministério de Minas e Energia (MME),
Eletrobris, Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Mercado Atacadista de Energia
Elétrica (MAE) e empresas atuantes no mercado de eletricidade, tais como Celesc, Cemig,
CESP, Coelba, CTEEP, Eletronorte, Eletrosul, Enersul, Escelsa e Fumas. Ressalta-se que a
escolha de tais empresas levou em consideração a atuação expressiva nos quatro segmentos
do setor de energia elétrica.
Cabe salientar, que os resultados deste trabalho são observados dentro das
limitações impostas pelo conhecimento do assunto, tempo e recursos disponíveis utilizados
pela autora.

1.4 Hipóteses
De acordo com K6che (1997), ao iniciar-se uma pesquisa, juntamente com a
delimitação do problema, o investigador propõe uma explicação que norteará todo o
processo de investigação, sugerindo que "a possível relação existente entre os aspectos e
fenômenos em estudo (...) as hipóteses, enquanto enunciados conjeturais, são instrumentos
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de trabalho do pesquisador (...), sendo que a hipótese é a solução provisória proposta pelo
pesquisador no processo de investigação de um determinado problema".
Kerlinger (1980), define que "(...) as hipóteses são uma ferramenta poderosa para
o avanço do conhecimento e, apesar de formuladas pelo homem, podem ser testadas e
mostradas como provavelmente corretas ou incorretas (...) as hipóteses são meios
especialmente poderosos para preencher objetivamente as lacunas entre crença e realidade
empírica".
Considerada as definições mencionadas acima, o presente trabalho propõe
examinar a seguinte hipótese:
,/ 0 novo modelo competitivo proposto para a indústria de energia elétrica no
Brasil, a partir de 1995, alterou a estrutura de custos dos negócios, ensejando a busca de
um novo patamar da eficiência econômica, compatível com o custo médio da nova
estrutura de capital.

1.5

Estrutura do trabalho

0 presente trabalho está organizado da seguinte forma: 0 Capitulo 1 expõe a
problemática do fenômeno em estudo, a dinâmica e as mudanças do contexto da indústria
de energia elétrica, os objetivos almejados com a pesquisa, a metodologia e a própria
estrutura do trabalho. 0 Capitulo 2 apresenta a revisão teórica, fundamentada em autores
que analisaram a indústria de energia elétrica no Brasil. 0 Capitulo 3 trata das
características da nova organização da indústria de energia elétrica brasileira, e demonstra
como os custos são tratados nesta indústria. 0 Capitulo 4 analisa os custos nos segmentos
de geração, transmissão, distribuição e comercialização de eletricidade, possibilitando um
melhor gerenciamento das informações e ganhos de eficiência econômica. 0 Capitulo 5
apresenta as Conclusões e Recomendações para aprimoramento do estudo. Por fim, são
registradas as referências bibliográfic as que contribuíram para o desenvolvimento da
pesquisa.
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CAPÍTULO 2— FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1

Introdução

As empresas conseguem bons resultados quando conseguem administrar
corretamente seus custos. Uma boa gestão de custos deve minimizar perdas e eliminar
desperdícios. Na literatura econômica clássica os custos estão associados ao processo da
maximização dos lucros, devendo as empresas ter um bom planejamento da produção que
permita a otimização no uso dos fatores de produção. Os recursos sendo escassos
apresentam dificuldades para atender todas as prioridades, razão pela qual assumem preços
diferenciados nos vários mercados.
No mundo dos negócios, as empresas têm sido pressionadas para mudar sua
lógica e postura, motivando-as a perseguirem a estratégia de minimização em custos. 0
movimento das empresas se dirige para a adoção de uma estratégia competitiva capaz de
alavancar melhor resultados operacionais e permitir a conquista de maiores fatias de
mercado. Não se trata de reduzir custos para destruir os concorrentes, mas de otimizar o
processo de alocação de recursos na economia.
Quando as empresas desenham melhores estratégias competitivas, elas
contribuem para que a sociedade tenha um futuro melhor, com produtos de menor custo e
produtos de maior qualidade. Nesse sentido, toma-se importante analisar a importância dos
custos no âmbito das decisões empresariais, de modo a conseguir a formulação de
estratégias que sejam capazes de aumentar as vantagens competitivas e agregar valores aos
acionistas e consumidores.
Nos negócios de eletricidade, como nos demais tipos de negócios, há uma
preocupação constante com a implantação de um eficiente sistema de custos, seus
procedimentos, cálculos e monitoramento. Do lado das agências de regulação, busca-se
definir em lei os procedimentos quanto A obrigação da concessionária ou permissiondria de
distribuição de energia elétrica em fornecer os elementos de custos que integram os seus
pianos de expansão.
Devido As complexidades de operar um sistema elétrico com alta confiabilidade,
as empresas buscam introduzir uma gestão que permita determinar não apenas os fluxos
físicos de eletricidade, mas também em garantir que a energia seja entregue aos
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consumidores nos prazos acordados nos contratos, com qualidade e mínimo custo (Turvey
& Anderson, 1977).

2.2

Fundamentos econômicos dos custos

2.2.1

Conceitos

Custo representa uma variável da mais alta importância para se determinar o valor
monetário de construção de fábricas (projetos executivos, cronogramas fisico-financeiros e
orçamentos desenvolvidos pel as empresas de engenharia consultiva), fabricação de
produtos (lotes de produção), escolha de estrutura de recursos financeiros (capital acionário
e empréstimos e financiamentos) e desenvolvimento de estratégias de comercialização
(publicidade, propaganda, etc) nos mais diversos mercados (Pontes, 2004).
0 custo é um fator diferenciador em todos os ramos da indústria, sendo essencial
para as estratégias de diferenciação em um mercado competitivo, como é o caso do setor
elétrico. Na visão de Schneider (1964),
Por custos de uma determinada quantidade de bens entende-se o valor em
dinheiro das quantidades dos meios de produção necessários para a fabricação e
venda dessa quantidade de bens. As quantidades necessárias de meios de
produção para fabricar e vender, digamos 1.000 unidades de um bem no período
de planejamento, denominam-se custos reais dessa quantidade de produto.
Representam a estrutura quantitativa dos custos.

Após a determinação dos custos reais de instalação de uma fabrica, as diversas
partes componentes devem ser avaliadas em termos monetários, isto 6, deve-se considerar
que a venda de uma unidade de um certo produto implica em determinar os custos das
matérias-primas, embalagens, processamento

e acabamento,

suporte logístico de

transporte, administração e de vendas.
Ainda para Schneider (1964),
Os custos, como quantidade expressa em dinheiro, dos meios de produção
necessários para a fabricação de uma determinada quantidade de bens, são
sempre determinados em sua magnitude por decisões. Não existe um mecanismo
de custo que altere os diversos componentes de custo conforme a magnitude da
produção planejada (...) 0 grau de disponibilidade de máquinas para operar num
determinado período pode diferir consideravelmente da disponibilidade da força
de trabalho pessoal, de modo que nos podemos referir somente a uma
disponibilidade para determinado meio de produção ou para determinado grupo
de meios de produção.

Quando se fala de custos de produção é preciso lembrar que a teoria econômica
tem considerado este conceito como associado ao custo alternativo de oportunidade. Para
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Bilas (1976), "(...) o retomo de um investimento, por exemplo, deve ser considerado como
um custo de produção, uma vez que se deve compará-lo com o custo médio da estrutura
dos recursos financeiros utilizados em seu financiamento".
As técnicas para apuração de custos sejam contábeis ou gerenciais, são aplicáveis
em todos os tipos de negócios, seja para planejar, administrar e controlar as atividades
econômicas resultantes da exploração de uma atividade industrial, comercial ou prestação
de serviço. As atividades exploradas pelas empresas são as fontes geradoras de recursos e
constituem as receitas resultantes das vendas de bens e serviços. Essas atividades são
conhecidas como atividades-fim, enquanto as demais atividades são denominadas de
atividades-meio.
Os gastos com as atividades-fim denominam-se custos (custos diretos de
fabricação), enquanto os gastos com as atividades-meio ou suporte logístico são
conhecidos como despesas. Para medir a eficiência econômica corretamente, as empresas
devem introduzir sistemas de custos, definir seus procedimentos e permitir os registros
contábeis dos gastos, custos e despesas. A idéia fundamental é permitir a organização de
informações que permitam facilitar as decisões gerenciais das empresas.
Para Kaplan & Cooper (1998),
As inovações que ocorreram durante o movimento de administração cientifica
geraram sistemas de custo padrão que serviram de alicerce para os sistemas de
controle de custos durante a maior parte do século XX. Essa abordagem foi
ensinada durante décadas a alunos de administração e qualidade ao redor do
mundo. Acadêmicos e profissionais alemães desenvolveram uma abordagem
altamente estruturada e detalhada ao controle de custos através de custos padrão
e orçamento flexível.

Importante também considerar que em ambientes competitivos as empresas
sempre buscam realizar inovações de modo a aumentar a qualidade dos produtos. Nesse
quadro, os custos da qualidade também passam a oferecer um bom suporte ao
gerenciamento de custos. Através de informações organizadas e consolidadas num
ambiente computacional, as empresas podem priorizar, por exemplo, programas de
manutenção da rede elétrica ou mesmo postergar determinadas decisões de expansão.
A literatura econômica fornece também uma visão dos conceitos de custos fixo,
variável e marginal, essenciais ao processo de decisão de novos investimentos e aumento
da produção. É inegável, portanto, a relevância de seu conhecimento nos processos de
tomada de decisões gerenciais (Marshall, 1985).
Segundo Sá (1995), custo pode também representar tudo o que se investe para
conseguir um produto, um serviço ou uma utilidade (no sentido amplo). Para Leone

lo

(1997), custos referem-se ao valor dos fatores de produção consumidos por uma firma para
produzir ou distribuir produtos ou serviços, ou ambos. Os custos relacionam-se com a
fabricação dos produtos, sendo normalmente divididos em matéria-prima, mão-de-obra
direta e custos indiretos de fabricação.
Martins (1992) refere-se a custos como gasto relativo à bem ou serviço utilizado
na produção de outros bens e serviços, ou sei a, o valor dos insumos usados na fabricação
dos produtos da empresa. Salienta que o custo é também um gasto, só que reconhecido
como tal, isto 6, como custo, no momento da utilização dos fatores de produção (bens e
serviços) para fabricação de um produto ou execução de um serviço.
2.2.2

Custo de oportunidade

As idéias sobre decisões econômicas e ciclo de negócios sempre foi motivo de
análise pelos economistas (Keynes, 1985). Se de um lado, deve-se admitir que os
investidores e consumidores se preocupam com a incerteza do ambiente de negócios; por
outro lado, nota-se uma grande ênfase quanto ao grau de risco que está associado ao uso
dos recursos alternativos. As decisões empresariais envolvem a escolha alternativa de
recursos e por essa razão, elas estão associadas aos diferentes riscos do mercado.
Desse modo, importa considerar o papel do custo de oportunidade nas escolhas de
investimentos e admitir a importância de que se deve considerar (Santos, 2001).
1 o custo de determinado fator de produção ou recurso;
1 o sacrificio incorrido em certa alternativa abandonada;
1 o beneficio liquido sacrificado;
1 a renda liquida da próxima melhor oportunidade abandonada;
1 o recebimento liquido de caixa da próxima melhor alternativa abandonada;
1 o valor presente de lucros futuros.
Na visão de Santos (2001),
Na mensuração da alternativa escolhida, dependendo do objeto de avaliação,
pode-se utilizar diversos atributos para aplicação do conceito de custo de
oportunidade, por exemplo, pode-se definir o custo de utilização de uma
máquina, para seu proprietário, como sendo o valor que poderia ter sido obtido
se os serviços futuros desta fossem vendidos a prep de mercado.

As decisões empresariais nem sempre permitem que se utilizem recursos
apropriados. Contudo, para que as decisões possam permitir a otimização dos recursos com
custos mínimos, os dirigentes buscam observar a existência do custo alternativo dos
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demais recursos disponíveis no mercado. A importância de dados inerentes aos custos de
oportunidade é necessária para que se avalie o beneficio decorrente de uma decisão
tomada.
Para a OCDE (2002),
O cálculo econômico aporta uma solução teórica ao problema de investimento

ótimo, sobre a base de análises de custos-beneficios. Universalmente aplicado
este método à avaliação de investimentos em todos os países. A rentabilidade
sócio-econômico dos projetos, levando em conta os elementos não negociados,
como os ganhos de tempo ou de segurança, é por vezes, reprovados sobre a ótica
de rentabilidade estritamente financeira.

A idéia dos custos de oportunidade aplica-se também como obrigação no âmbito
das políticas públicas, operando como regra para elaborar o equilíbrio orçamentário. A
avaliação de projetos, transferência de recursos e mesmo a escolha de recursos externos,
passam pelo exame da análise de custos-beneficios. A medição das externalidades positiva
ou negativa 6 reconhecida como um dos fatores importantes da função utilidade coletiva da
rede, possibilitando os decisores determinar seus valores monetários.
Para o caso dos investimentos em uma rede elétrica, o planejamento de sua
expansão deve levar em consideração o custo de oportunidade de todas as fontes
alternativas de energia. Na maioria dos países, a regulamentação dos transportes em geral,
foi considerada por um longo tempo como um instrumento de regulação direta da oferta e
demanda, onde as atividades de coordenação estabeleciam como os custos deviam ser
considerados (Turvey & Anderson, 1977).
A liberação de concessões, licenças e autorizações para se construir determinada
usina de energia elétrica, estrada de ferro ou mesmo uma rodovia, estaria sendo feita dentro
de regras de regulamentação, onde as tarifas estariam sendo calculadas com base no custo
do uso alternativo dos recursos. Hoje, a maior parte das redes de transportes

é

desregulamentadas ou estão em curso de desregulamentaçã'o, imperando os mecanismos de
concorrência que são julgados como mais eficientes que os critérios previamente
acordados (OCDE, 2002).

2.2.3

Custo marginal ou de expansão

No âmbito da teoria econômica os economistas vêm ressaltando o papel do
problema de repartição dos custos. Para responder esta questão é preciso examinar se o
problema se refere aos custos de expansão de investimentos ou aos custos de produção,
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operação e manutenção de um serviço prestado. Os serviços de acesso a uma rede elétrica,
por exemplo, necessita de investimentos sob a forma de ativos fixos. Para esse efeito é
necessário definir de modo significativo o custo da prestação de serviços regulamentados
em um determinado período.
Os custos de investimentos constituem os custos de construção civil,
equipamentos, montagem, serviços de engenharia, administrção, etc., compreendendo a
consumação de capital fixo e o pagamento dos juros, representando uma parte importante
dos custos totais de infraestrutura. Diferem das despesas anuais em capital que não cobrem
necessariamente todos os custos (Pontes, 2004).
Em todos os campos da análise econômica os debates sobre o uso dos custos tem
se apresentado e gerado conflitos de opiniões. Para Percebois (1999), existem três
domínios privilegiados que têm sido objeto de atenção dos economistas: o justo prego de
um recurso utilizado, a tarifação ótima de um monopolista concessionário do serviço
público em situação de rendimentos decrescentes e/ou crescentes e a tarifação ótima dos
encargos de acesso a rede elétrica, autorizado dentro de uma indústria de rede.
Se a tarifa ao custo marginal não coloca maiores dificuldades de cálculos quando
se determina a expansão da rede elétrica, os legisladores devem definir os regimes dos
serviços públicos, levando em consideração as condições em que os custos marginais são
crescentes. A idéia é evitar que os custos de produção, transporte e distribuição sejam
elevados e inviabilize, por exemplo, a instalação de indústrias geradoras de emprego.
Assim, deve-se trabalhar buscando o equilíbrio entre o custo marginal e custo médio de
expansão da rede elétrica (Turvey &Anderson, 1977).
A teoria do monopólio natural ensina que existem várias possibilidades de se
obter um lucro máximo. A primeira possibilidade é de manter o principio de uma tarifação
ao custo marginal. É uma solução do tipo "first best", que implica que a autoridade
concedente coloque a seu encargo o financiamento dos custos fixos, isto 6, os custos fixos
da rede de transporte e distribuição (teorema do rendimento social de M. ALLAIS).
Outra possibilidade corresponde a disposição da agencia de regulação
regulamentar a forma de remuneração dos encargos da concessão da rede de alimentação
geral de eletricidade, de modo a evitar os custos adicionais em longo prazo que uma
empresa concessionária teria de suportar se ela tivesse fornecido a ela mesma e tivesse que
realizar os investimentos correspondentes. Os fundamentos dos custos servem para orientar
o processo de remuneração das instalações produtivas de eletricidade por permitir calcular
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o custo das demais fontes energéticas e comparar com o nível dos custos de produção em
toda a rede elétrica (custos evitados).
Para a EDF (1999),
A avaliação dos custos evitados tem sido tradicionalmente o ponto de partida das
tarifas de venda de eletricidade, sendo conhecidas por refletir os custos
marginais do desenvolvimento do sistema elétrico. A análise de novas propostas
de compra de eletricidade tem o efeito de valorizar as instalações energéticas,
pois suas tarifas estariam refletindo os custos marginais de desenvolvimento do
sistema.

A tabela abaixo permite visualizar os valores aprovados pelo Ministério de
Economia da França em 1999 para a EDF.

Tabela 01 — Contratos assinados pela EDF em 1999 com duração de 15 anos
Parcela fixa

Preço da energia c/kWh

Preço da energia c/kWh -

Anual (euros)

Inverno

Verão

26,95
613,82
Alta tensão
485,38
26,05
Baixa tensão
1
Parte fixa
Fonte: Ministere de I'Economie, des Finances et de l'Industrie (1999)

15,72
15,46
0

De fato, para a determinação dos preços de venda, precisaria levar em
consideração os custos marginais de produção, de transporte e de distribuição na corrente
elétrica fornecida pela rede. Tomando em consideração os custos marginais, pode-se evitar
o efeito de comparar um projeto de investimento (a valor presente) com os investimentos já
realizados (usinas que alimentam a rede). Trata-se, portanto, de comparar o custo dos
projetos de investimentos alternativos. Evidentemente, dento do calculo

é preciso

internalizar os custos externos. De outro lado, é preciso levar em conta nos cálculos o
perfil do diagrama de carga elétrica e suas variações temporais de produção.
Para Turvey & Anderson (1977), "o sistema de determinação dos custos
marginais ao levar em consideração a potência instalada e os níveis de tensão, representa a
melhor abordagem para calcular os preços de venda e incentivar os investidores a
colocarem recursos fmanceiros em novas instalações".
E segundo Martin-Amouroux (1996),
À curto prazo o capital fixo é constante. A teoria econômica estabelece uma
relação entre custo e preço em regime de concorrência perfeita. As empresas que
querem maximizar seus lucros devem fixar seu nível de produção, de modo que
seu custo marginal se iguale ao preço do mercado para o produto que eles
vendem. A igualdade entre custo marginal e preço é geralmente considerado
como uma condição para se obter o ótimo de Pareto em concorrência perfeita,
mas também, sob certas condições, em situação de monopólio e oligopólio.
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A longo prazo o capital fixo é variável e, portanto, as decisões se prendem sobre
os investimentos. Nesse sentido, a tarifaçá.'o da eletricidade se dá ao custo marginal que
indica o sinal dos preços que os consumidores devem pagar a uma determinada quantidade
de demanda. 0 custo marginal de longo prazo, compreende todos os custos fixos e
proporcionais, associados ao crescimento do parque de produção e da rede de transportedistribuição de uma demanda suplementar. Para um parque ótimo de produção, o custo
marginal de curto prazo se iguala ao custo marginal de longo prazo (Martin-Amouroux
(1996 ; Turvey & Anderson, 1977).

2.3

Comportamento dos custos e seus impactos nas estratégias empresariais

A questão relacionada aos custos é muito complexa, pois empresas de um mesmo
segmento podem vir a apresentar diferentes estruturas de custos, em função da tecnologia
adotada, do grau de terceirização das atividades, das características dos recursos
disponíveis etc. Entretanto, empresas de segmentos diferenciados podem vir a apresentar
características ainda mais distintas, logo, um entendimento sobre como se processa esses
custos torna-se essencial (Sebrae, 2002).
Na análise de Porter (1989), "o comportamento dos custos de uma empresa e a
posição dos custos relativos provêm das atividades de valor por ela executadas na
concorrência em uma indústria. Uma análise dos custos significativa examina, portanto, os
custos dentro destas atividades, e não os custos da empresa como um todo".
JA Gantzel e Allora (1996), dizem que "um sistema de custos somente poderá ser
plenamente utilizado enquanto atender as necessidades de conhecimento das atividadesmeio e atividades-fim de uma empresa". Neste sentido, as empresas de geração,
transmissão, distribuição

e comercialização

de energia apresentam características

diferenciadas, logo, possuem um sistema de custeio alterado para cada atividade.
No entanto, independente da diferenciação de atividades, Porter (1989), afirma
que a "posição dos custos de uma empresa resulta do comportamento do custo de suas
atividades de valor". Esse comportamento é influenciado por uma série de fatores
estruturais, os quais merecem ser destacados e analisados:
• economias ou deseconomias de escala: ocorre economia de escala quando a
empresa reduz seu custo unitário em função do aumento em sua produção. O contrário
ocorre com as deseconomias de escala;
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• aprendizagens e vazamentos: pode ocorrer uma diminuição nos custos em
conseqüência de um aumento na eficiência obtida pela aprendizagem. Essa aprendizagem
proporciona maiores economias nos recursos e melhores desempenhos na utilização dos
ativos;
• padrão de utilização da capacidade: quando uma determinada atividade possui
um custo fixo muito elevado, esses custos tendem a ser afetados caso a capacidade
instalada não desempenhe uma utilização eficaz;
• elos: os custos de uma atividade podem ser afetados pelo modo como as outras
atividades são utilizadas. Os mesmos poderão ser reduzidos caso sejam identificados elos
significativos e explorados adequadamente entre as atividades da indústria;
• inter-relações: refere-se a compartilhação de atividades, visando elevar a
produtividade e reduzir os custos unitários, obtendo conseqüentemente, economias de
escala, aprendizagem e melhor padrão de utilização;
• integração: o custo de uma atividade tende a ser influenciado pelo seu nível de
integração vertical. Ou seja, uma empresa poderá vir a produzir determinado produto,
evitando-se assim os custos decorrentes com transporte e fornecedores com alto poder de
negociação;
• oportunidade: esses custos de oportunidade, normalmente, dependem muito
mais da oportunidade referente ao ciclo comercial do que a oportunidade verificada em
termos absolutos. Dependendo do tipo de atividade, a oportunidade pode vir a reduzir os
custos em relação à concorrência;
• políticas arbitrárias: o custo de uma atividade de valor é muito influenciado
pelas políticas adotadas pela empresa, essas políticas desempenham um forte poder de
diferenciação quando se refere as estratégias, visto que as mesmas podem gerar um grande
impacto no custo de sua produção;
• localização: a localização geográfica também exerce uma enorme influência nos
custos de uma atividade. Esses custos podem ser direcionados para os fatores referentes
mão-de-obra, matérias-primas, níveis salariais, impostos etc;
• fatores institucionais: os principais são a regulamentação governamental,
incentivos fiscais e financeiros, tarifas e tributos, custo da energia etc. Mas, em hipótese
alguma, os custos de uma atividade serão determinados e afetados por algum desses fatores
isoladamente.
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Outro fator que merece destaque é o custo referente aos insumos, pois o
comportamento dos fatores institucionais influencia diretamente nos custos destes. Em face
dessas informações que afetam as decisões estratégicas e conseqüentemente os custos das
atividades de valor, cabe salientar alguns complementos no tocante ao custo total da
produção, o qual é composto pelo custo fixo e custo variável, sendo que o custo fixo
ocorrerá independentemente da produção obtida pela empresa, já o custo variável decorre
do nível de produção. Em função desses custos, pode-se definir várias variáveis que
tendem a interferir na definição precisa e uma possível redução, visando ganho de
produtividade e baixo custo.
A determinante de custos em curto prazo engloba o custo marginal, que é um
acréscimo no custo variável, ocasionado por uma unidade extra na produção. E também o
custo médio, que se define como sendo o custo por unidade de produto. Esse custo é
identificado sobre o custo total da produção dividido pela quantidade produzida. (Pindyck
& Rubinfeld, 1999).
Em longo prazo, o principal fator determinante é a seleção de insumos, ou seja,
procurar selecioná-los, visando o mínimo custo possível. Esses custos também podem ser
reduzidos em função das economias de escala (citado anteriormente) e também pela
economia de escopo, obtida pela produção de dois ou mais produtos.
Com base nesses conceitos, é possível citar, superficialmente, informações sobre
os custos das atividades de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia.
Essa análise é apresentada nos capítulos seguintes.
2.4

Custos inerentes à construção, operação e gestão da rede elétrica

2.4.1 Alguns fundamentos básicos

0 controle dos custos de produção constitui um dos fatores mais importantes
dentro do planejamento dos recursos energéticos dos serviços públicos. A maximização do
rendimento da operação do equipamento, por exemplo, constitui também um elemento
vital, tanto para produtores de energia quanto para os grandes consumidores industriais,
como as empresas de cimento e mineração.
Muitos países têm se dedicado a promover ajuda as empresas visando reduzir o
custo por unidade de energia produzida, comparativamente a um sistema de produção de
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energia clássico, contribuindo também para atenuar consideravelmente as repercussões
ambientais globais do conjunto de uma usina elétrica.
A pesquisa nessa Area vem permitindo o desenvolvimento de softwares avançados
de controle de produção descentralizada de energia e mesmo de energia renovável. Esse
quadro revela uma preocupação dos fabricantes e integradores de sistemas de geradores,
assim como dos fabricantes de turbinas para grandes usinas, micro-hidroturbinas e minihidroturbinas (Duke Energy, 2004).
A variedade de produtos ofertados nesse mercado está relacionada também para
os geradores de alto rendimento do sistema de produção de energia que podem operar por
um motor à combustão em uma hidroturbina ou através de uma turbina eólica. Os sistemas
de controle que incorporam conversores de potência que servem para regular a potência de
saída dos geradores, também servem para sustentar a confiabilidade da rede elétrica e
reduzir os custos de operação e manutenção. Pode-se observar que nesse segmento, as
empresas devem apresentar conhecimentos específicos quanto à eletrônica, mecânica e
estudos térmicos (Hirst & Kirby, 2003; Duke Energy, 2004).
importante ressaltar também que o avanço tecnológico nessa Area tem permitido
fabricar produtos mais leves, compactos, com alto grau de rendimento em determinados
níveis de potência, menor custo por energia produzida (R$/kWh) em níveis superiores de
maior confiabilidade e qualidade.
De forma geral, os fundamentos de se ter um bom sistema de custos na rede
elétrica decorre do fato de que é necessária uma preocupação com a eficiência econômica,
com a otimização do uso dos fatores de produção (Agua, óleo diesel, etc) e os impactos
ambientais. Isso revela que as empresas devem desenvolver estratégias compatíveis com
tais objetivos, sob pena de não conseguir minimizar os custos de operação e manutenção
da rede elétrica.
Por outro lado, a formulação das estratégias deve estar associada também
diferença de economia existente em cada planta industrial e seus respectivos recursos
financeiros. Algumas plantas detêm recursos financeiros negociados com prazos
incompativeis com o cronograma de venda dos MWh, o que indica outras preocupações
com os desembolsos e refinanciamento dos recursos contratados (GCPS, 2001).
0 custo efetivo das operações requer a identificação de um caminho que leve a
introdução de melhorias na gestic, das plantas, em particular devido ao estabelecimento das
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tarifas, as quais deve estar compatível com os custos da estrutura de capital, sob pena de
não permitir a remuneração adequada dos ativos.
Uma avaliação sistêmica e continua das usinas se faz necessária, pois a rede
elétrica deve manter alto grau de confiabilidade, permitindo que o fornecimento seja
atendido a custos mínimos. Essa complexidade, em parte, é devido a sofisticadas
tecnologias utilizadas no processo de produção, transmissão e distribuição da rede elétrica.
0 uso dos fatores de produção deve, assim, conter um alto grau de qualidade,
evitando-se o desgaste e a elevação dos custos de produção. 0 controle de custos da rede
elétrica está associado ao conceito de cadeia da geração em seus vários níveis de tensão,
permitindo que se acompanhe o atendimento do mercado diariamente, de acordo com a
demanda na ponta e fora da ponta. Adicionalmente, os investimentos em programas de
manutenção estão associados aos custos, o que enseja e podem evitar possíveis falhas nos
equipamentos e degradação do meio ambiente (GCPS, 2001; COPEL, 1996).
As transações comerciais de eletricidade entre empresas e consumidores estão de

certa forma restritas aos fluxos elétricos e seus respectivos custos, que podem inibir o
crescimento da demanda. Tais características podem ser vistas sob o ângulo da operação
das linhas de transporte. As principais restrições que se colocam, devem-se a
impossibilidade de estocar a energia na extensão da rede, ter uma superposição de carga e
evitar problemas de traçabilidade dos fluxos fisicos.
Ela indica que dois fluxos em um mesmo sentido se opõem sobre uma mesma
linha, sendo possível trafegar cargas com dimensões adequadas aos níveis de tensão em
cada potência estabelecida. Como conseqüência, a localização das usinas deve ser feita de
modo a permitir o transporte de cargas de eletricidade em níveis de tensão e custos
adequados. A eletricidade é um fluido que se reparte em função das características técnicas
de infraestrutura da rede de sua utilização em tempo real (EDF, 1999).
A eletricidade coloca problemas de traçabilidade onde não se pode determinar exante o percurso do fluido dentro da rede de transporte, se não se conhece a localização

geográfica associada a uma transação comercial entre uma unidade de produção e um
centro de consumo. Enfim, a eletricidade é um produto não estocável e sua oferta é
instantânea a demanda, devendo, assim, haver um equilíbrio entre elas.
Tais características têm um impacto fundamental sobre os custos variáveis de
transporte, custos de perdas, de congestão e dos serviços ancilares. Elas permitem avaliar
os custos e compreender sua evolução em função da utilização da rede e das regras de
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coordenação que deve existir nos diferentes acessos. A ausência de regras de coordenação
coloca em risco o fornecimento, pode degradar a qualidade do bem produzido e colocar em
dúvida a perenidade da rede elétrica.
Simultaneamente, o transporte de eletricidade é uma fonte de custos fixos, custos
de capital, custos de exploração e de manutenção, que faz operar a infraestrutura. Estes
custos apresentam desvantagens quando se relacionam ao dimensionamento da rede,
determinado pela repartição sobre o território das unidades de produção e consumo. No
âmbito de realização dos negócios de eletricidade, portanto, é importante considerar os
tipos de custos próprios A. atividade de transporte, custos fixos e custos variáveis. Tal
quadro permite compreender os elementos associados à alocação dos diferentes
componentes do custo de transporte da eletricidade. Uma rede elétrica é conhecida por
funcionar sob determinados valores de tensão e freqüência (Hirst & Kirby, 2003).

2.4.2 0 custo da infraestrutura

Pela sua própria natureza a eletricidade é um bem imaterial e um fluxo
homogêneo de elétrons que deve ser canalizado dentro de um corpo condutor para fornecer
efeitos de calor, uma ação mecânica ou uma ação química. Tipicamente, o negócio de
eletricidade constitui uma atividade de infraestrutura econômica que permite o crescimento
e desenvolvimento do pais. As atividades básicas da produção industrial são em sua grande
maioria dependentes do fornecimento de eletricidade. Nesse conjunto, torna-se importante
saber como os custos dos projetos de geração, linhas de transporte de energia de alta, extraalta e baixa tensão são calculados, pois sua tecnologia exige um grande detalhamento em
cada nível de tensão.
Os custos dos projetos de infraestrutura econômica (eletricidade,
telecomunicações, transportes, Agua, esgoto, etc) servem de subsidio para a elaboração das
políticas industriais e energéticas, permitindo traçar estratégias mais coerentes do
desenvolvimento econômico.

Os custos de congestão da rede elétrica

A congestão é um fenômeno comum das indústrias de rede, oferecendo uma
referencia a um limite da infraestrutura da rede em termos de capacidade de transporte,

e
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de quantidade de bens admissíveis. As características próprias de uma rede elétrica lhe
consagram a necessidade de realizar uma gestão cuidadosa e particular.
A congestão pode, com efeito, se traduzir por uma ruptura no fornecimento de
eletricidade, por uma deterioração dos ativos da rede. Em razão da complexidade das
regras de circulação da eletricidade, a gestão da congestão necessita de um conhecimento
aprofundado das características elétricas da rede e de sua utilização pelos produtores e
consumidores. Na prática, os métodos de administrar a congestão da rede, se apóia sobre a
alocação das capacidades de transporte raros, centralizados pelo gestor da rede para
coordenar com toda segurança as injeções e saídas da carga de eletricidade (Hirst & Kirby,
2003).
Os limites térmicos e de estabilidade

As linhas elétricas têm capacidade de transporte fisicamente limitada. Distinguese dois tipos de limites: os limites térmicos e os limites de estabilidade. Os limites térmicos
são ligados a temperatura das linhas devido à passagem da corrente elétrica. 0 efeito Joule
inicia uma transformação de potência elétrica em potência térmica, provocando um
deslocamento do calor sobre a linha. Essa base é importante porque permite estabelecer o
modus operandis de gestão das capacidades da rede elétrica e de seus respectivos custos

(Hirst & Kirby, 2003).
De forma geral, é preciso que seja definido um responsável para assegurar o
funcionamento do sistema elétrico, permitindo que a rede nacional seja interconectada
dentro de padrões de operação e custos que evitem falhas no fornecimento.
Nesse sentido a situação geográfica é importante, pois quanto maior for a rede e
distante for sua conexão, maiores são os custos e as perdas. Assim, é preciso que se
examine como as demandas estão se expandindo, o que pode resultar na limitação de
transações comerciais dentro dos padrões estabelecidos.
Para evitar tais limites, as empresas devem fazer investimentos em capacidades
suplementares, permitindo aos clientes o acesso à rede. Em tais casos, porém, os clientes
devem suportar eventualmente os sobrecustos de congestão. Tendo em vista que as
características fisicas da rede limitam as capacidades de interconexão, os órgãos de
coordenação colocam em operação outros procedimentos de modo a responder as
demandas de maneira transparente e não discriminatória. Para a RTE (2004), por exemplo,
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estas modalidades são colocadas de maneira coordenada com os países vizinhos:
Inglaterra, Bélgica e Italia.

2.4.3

Custo do serviço e do produto

Em mercados competitivos de energia elétrica, é indispensável, a separação entre
o produto energia elétrica e os serviços associados ao setor, essa separação é uma forma de
obter a eficiência econômica em cada um dos segmentos responsáveis pelo seu provimento
(Silva, 2001).
0 custo do serviço de uma empresa de energia elétrica é constituído basicamente,
por três componentes de custos: custos proporcionais à capacidade do sistema, custos
proporcionais A energia produzida e custos proporcionais ao número de consumidores.
Segundo Vieira (2003), esses custos são determinados pelos seguintes itens:
• encargos relativos A demanda — atendimento das demandas máximas
simultâneas de potência solicitadas pelos consumidores, reunindo os custos fixos
ou custos provenientes do investimento necessário A instalação da capacidade de

geração do sistema;
• encargos relativos ao consumo — custos devidos aos requisitos de energia por
parte dos consumidores, reunindo custos variáveis de operação ou custos
proporcionais A produção de energia e relacionados com as despesas
operacionais;
• encargos com consumidores — custos devidos ao relacionamento direto com os
consumidores atendidos pela empresa, sendo o custo unitário deste componente
resultado da relação dos encargos pelo número de consumidores ligados ao
sistema, independentemente da quantidade de energia fornecida;
• custo total — todos os componentes de custos (demanda, consumo e
consumidores).
Ainda com base nos componentes acima esses custos podem ser definidos da
seguinte forma:
1 despesas operacionais — inclui todas as despesas com pessoal, tais como

salários, promoções, horas extras, 13° salário, periculosidade e encargos sociais, registra-se
também as despesas com materiais relativos ao custo de operação e manutenção do sistema
elétrico, incluindo itens referentes aos materiais de manutenção, lubrificantes

e

combustíveis, materiais de expediente e de consumo, peças e acessórios para veículos;
despesas com mão-de-obra de terceiros e despesas com energia elétrica, adquiridas de
outras concessionárias.
1 encargos de capital — entre os principais encargos, destacam-se quota de

depreciação, que é uma parcela destinada à reposição dos bens e instalações em serviço
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após o fim de sua vida útil. Normalmente, as usinas hidráulicas, linhas e subestações
apresentam 33 anos de vida útil, já as usinas térmicas apresentam 20 anos e as instalações
de distribuição dispõem de 25 anos de vida útil; as despesas de remuneração das aplicações
de capital em bens e direitos em processo de imobilização, sobre este ativo, incide a quota
de amortização; ahnoxarifado em operação, que são as despesas com materiais referentes
aos serviços de manutenção e operação da empresa; capital de giro, que compreende as
disponibilidades, adicionadas das contas a receber no curto prazo, menos as contas a pagar
no curto prazo, porém, para efeito de custo do serviço, consideram-se apenas os resultados
positivos; a remuneração do investimento, que

é calculada sobre o investimento

remunerável, o qual é composto pelas parcelas descritas acima, sendo que destas, são
subtraidas a depreciação acumulada e a amortização acumulada. Esta remuneração referese aos recursos próprios da empresa para pagamento dos encargos da divida de longo
prazo, dividendos aos acionistas, imposto de renda e expansão de suss atividades.
Ressalta-se que, a depreciação acumulada é constituída pela acumulação das
quotas anuais de depreciação, calculadas sobre os bens e instalações incluídas no ativo
imobilizado em serviço, seguindo o mesmo raciocínio, as quotas anuais de amortização são
calculadas sobre o ativo diferido (Marcelino, 1996).
Com base no contexto acima, cabe salientar que, os serviços associados ao
produto energia elétrica, classificam-se em quatro grupos:
• serviços de transmissão, que compreende a disponibilização de linhas de
transmissão e transformadores operando de acordo com certos padrões preestabelecidos;
• serviços ancilares, que visam a manutenção da freqüência e da tensão dentro de
tolerâncias especificadas em regime normal de operação, bem como durante mudanças
repentinas do estado do sistema;
• serviços de operação, que visam a operação eficiente do sistema e a manutenção
da segurança, onde deverá haver neutralidade do agente responsável em relação ao
mercado;
• serviços de administração, que se referem a contabilização e liquidação do
mercado, esses serviços não interferem na operação do sistema, porém, podem estar
vinculados ou não ao agente responsável por esta operação. (Silva, 2001).
A presença de elevados sunk costs no setor, influenciou na implementação de
sofisticados modelos tarifários, uma vez que as empresas acabam repassando o custo para
os consumidores.
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2.4.4 0 papel dos custos de eletricidade nas instalações industriais

Os custos de eletricidade são elementos importantes para a localização de
unidades industriais, sendo que em alguns casos eles podem representar até 90% do custo
de produção, como no caso da usinas de cloro. Por sua vez, os custos também afetam a
elaboração dos projetos de geração de energia e sua respectiva gestão, sendo necessário aos
dirigentes que mantenham um controle eficaz sobre a gestão da operação de reservatórios,
devido ao uso múltiplo da água.
Produzindo um alto custo nas instalações de geração hidráulica e térmica, as
unidades industriais que atuam nas áreas químicas, siderúrgicas, etc., isto 6, onde
demandam a utilização de altos fornos, os custos precisam ser devidamente gerenciados
pelas empresas.
A economia de eletricidade constitui uma preocupação central das empresas no
Brasil, devido não apenas a necessidade de aumentar a eficiência das instalações, mas
devido também As preocupações com possíveis racionamentos. Constitui, portanto, uma
preocupação constante de todos aqueles que executam qualquer tipo de soldagem no
sistema industrial, pois seus custos de solda e de sua empresa serão afetados. Em muitos
países, este cuidado é comum e fundamental no momento da aquisição de qualquer
equipamento de solda. Não é somente o preço que é considerado, mas também a eficiência
elétrica do equipamento, segurança, ciclo de trabalho, garantia, uso adequado dos recursos
e seus custos de manutenção.
Para a Metálica (2004),
A energia é proveniente da rede de distribuição elétrica e no caso da indústria
metal-mecânica, os processos de produção respondem por mais de 70% das
soldas executadas. Na soldagem elétrica, o calor utilizado para fusão do metal
provdm da energia da rede elétrica, na qual a fonte de solda está conectada. Este
calor é gerado pela corrente e tensão no arco elétrico, pois solda nada mais é do
que um curto-circuito entre dois pólos.
Outro elemento importante nesse contexto refere-se as perdas na indústria que
podem representar custos elevados e representam fonte de baixa eficiência elétrica como é
o caso das fontes bifisicas. Para a Metálica (2004), "Muitos negócios são realizados
comercialmente, deixando-se de lado os aspectos técnicos e este esquecimento pode custar
muito caro para sua operação. Um exemplo clássico de desperdício e perda de energia
elétrica são os pequenos transformadores, vendidos aos milhares mensalmente, em nosso
pais, para uso, principalmente por serralherias e em pequenos serviços de manutenção".
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A EletrobrAs (2004) vem trabalhando com o Programa Nacional de Combate ao
Desperdício de Energia Elétrica, objetivando promover a redução de custos na gerência do
uso de energia elétrica. Na visão desta empresa,
A conservação da energia elétrica leva à exploração racional dos recursos
naturais. Isso significa que, conservar energia elétrica ou combater seu
desperdício 6 a fonte de produção mais barata e mais limpa que existe, pois não
agride o meio ambiente. Desta forma, a energia conservada, por exemplo, na
iluminação eficiente ou no motor bem dimensionado, pode ser utilizada para
iluminar uma escola ou atender um hospital, sem ser jogada fora.

Esse programa de governo foi instituído em dezembro de 1985 e implantado no
ano seguinte, sendo coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, cabendo A Eletrobris
o controle de sua execução. Seu principal objetivo é a conservação da energia elétrica,
tanto no lado da produção quanto no do consumo, concorrendo para a melhoria da
qualidade de produtos e serviços, reduzindo os impactos ambientais e fomentando a
criação de empregos. Para isso, o Procel desenvolve projetos nas mais diversas Areas.
Segundo a Eletrobrás, "As metas de longo prazo do Procel estão consignadas no
Plano 2015. Prevêem uma redução de demanda da ordem de 130 bilhões de kWh em 2015,
evitando a instalação de 25.000MW (cerca de duas usinas de ITAIPU). 0 ganho liquido
para o Pais será de R$ 34 bilhões".

2.5

Custos, mercado e concorrência na indústria de energia elétrica brasileira

0 mercado, segundo Pindyck & Rubinfeld (1999), caracteriza-se por ser "um
grupo de compradores e vendedores que, por meio de suas reais ou potenciais interações,
determina o preço de um produto ou de um conjunto de produtos".
No tocante ao mercado de eletricidade, este foi considerado um monopólio natural
até os anos 90, regulamentado apenas pelo Estado. Este tipo de monopólio existe "(...)
sempre que a demanda é pequena o bastante para ser totalmente coberta por apenas uma
empresa, com produção que atenda a um decréscimo de custos por economia de escala",
(Sandroni, 2003).
Nos últimos vinte anos, as atividades de serviço público foram transformadas pela
introdução da concorrência, que vem contribuindo para melhorar as modalidades de
regulamentação destes setores, permitido realizar ganhos de eficiência, acelerar as
inovações e melhorar o atendimento junto aos consumidores. A introdução da concorrência
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nos diferentes segmentos de atividades do serviço não se limita a elevar os obstáculos de
entrada num determinado mercado.
Para a OCDE (2002),
Geralmente é preciso também colocar em andamento novas regulamentaçÕes
para assegurar que as novas empresas terão acesso a todos os fatores ou serviços
indispensáveis, que não podem obter em um sistema de monopólio histórico.
Este operador histórico pode estar inclinado à fornecer fatores ou serviços que
pode representar para ele uma perda potencial de uma atividade rentável ao lucro
de um rival. Tais operadores podem também resistir ao desenvolvimento da
concorrência ao recusarem a fornecer fatores ou serviços essenciais, quando se
recusam a fornecer serviços de média qualidade ou propondo preços mais
elevados.
A partir do momento que se insere uma concorrência em um mercado que
apresenta baixa demanda, isto poderá influenciar no elevado custo deste serviço, sendo que
a empresa que dispõe de melhores recursos poderá vir a impedir a entrada de outra com
baixa disponibilidade destes, visto que limitará seu preço em relação à concorrência.
Porém, com o regime de expansão da demanda, o governo se defrontou com um
processo de mudanças que possibilitou o desenvolvimento de um novo modelo de
organização industrial, representando um conjunto de oportunidades e buscando um novo
ciclo de acumulação de capital e expansão econômica, em um setor que apresentava
estagnação em sua economia. Esta reformulação possibilitou ao Estado, uma realocação de
poupanças públicas, bem como assegurou a sociedade, condições institucionais para a
continuidade da oferta de eletricidade proporcional à demanda exigida. (Figueiredo, 1999).
Em sua análise sobre a organização industrial, Pontes (1999) afirma que:
Compreender como se processa a organização industrial de um pais, quais
elementos essenciais são considerados em sua estruturação, que princípios
econômicos, sociais e politicos impactam seus resultados, que agentes participam
desta indústria, que tipo de regulamentação e especificidades técnicas e
econômicas podem modificar as estratégias das empresas e o seu espaço de
concorrência, parece ser o meio mais eficaz para o entendimento das causas que
estão levando os países a reestruturarem suas indústrias.
A concorrência, segundo Marshall (1985), "6 a base da dinâmica e do equilíbrio
das empresas numa economia de mercado". Introduzir a concorrência em um dado
mercado, possibilita novas estratégias em busca de redução de custos, diferenciação,
mobilidade, emulação (benchmarking) e alianças cooperativas (Porter, apud Souza, 2002).
As transformações ocorridas na indústria de energia elétrica foram essenciais para
criar novas oportunidades de negócios aos agentes dos diversos segmentos, incentivandoos a buscar novas informações benéficas ao conhecimento do setor e à introdução de novos
instrumentos visando a sua expansão. Com a desverticalização do setor, foi possível criar
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um mercado competitivo para a comercialização da energia, bem como tornar-se mais
eficaz o controle de custos e o estabelecimento de novos padrões de produtividade para as
atividades de transmissão e distribuição. Em conseqüência, identifica-se aumentos na
produtividade e melhores preços ao consumidor.
A questão fundamental é que os segmentos de negócios apresentam forças
propulsoras diferentes. De um lado estão as forças das empresas geradoras que exploram
os recursos naturais, e de outro lado, as distribuidoras e transmissoras que são
extremamente ateis para a sobrevivência da empresa, sejam eles de origem hidráulica,
térmica, eólica, etc, (Almeida, 2002).
Apresentando forças propulsoras diferentes, geradoras e distribuidoras passam a
competir por recursos produzidos por elas mesmas, sendo que geradoras competem no
atacado e distribuidoras no varejo, não havendo, portanto, conflito na alocação de recursos
entre cada um destes segmentos, já que são independentes entre si.

2.6

Custos e formação dos preços no mercado de eletricidade

Com uma nova estrutura industrial e de comercialização, o mercado de energia
elétrica se defronta com um novo problema, ou seja, como definir os preços dos serviços
de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, já que anteriormente
eram fixados pelo governo de acordo com o custo do serviço da eletricidade.
0 sistema de preços, na visão de Rizzieri (1998), é um processo que "coordena as
decisões de milhões de unidades econômicas, faz com que eles se equilibrem, uns aos
outros, e força ajustamentos para torna-los condizentes com o nível tecnológico e com o
montante disponível de recursos".
A nova estrutura de administração definida pelo processo de reformas
institucionais, procurou estabelecer parâmetros para que a capacidade da indústria se
adaptasse ao funcionamento do MAE, sendo que neste mercado, a principal finalidade é a
implantação de um preço spot2 para a energia elétrica. Porém, em função da especificidade
do parque gerador e a sua alta eficiência de coordenação, esse mercado spot passa a existir
apenas de forma marginal, em paralelo com os contratos bilaterais de longo prazo.
2

Born e Almeida (2000) destacam que: "a expressão spot tem sido utilizada, no setor elétrico, para designar
a comercialização pré-operacional. Em geral, é caracterizado pela entrega imediata do produto".

27
Ou seja, o modelo spot funciona apenas para aquela parte da energia que não
estiver sob contrato, o equivalente a aproximadamente 15% da energia produzida.
Ressalta-se que este novo arranjo no mercado elétrico brasileiro depende da

atuação

eficiente do Operador Nacional do Sistema, que estabelecerá os mecanismos para a

operação ótima do sistema cujo resultado servirá de base de cálculo do prego no mercado
spot. (Santana e Oliveira, 1998).
Implantar um mecanismo de pregos com base no mercado spot é muito
importante, pois possibilita indicar o valor marginal de curto prazo da energia,
correspondendo ao valor no qual as decisões dos produtores e consumidores são mais
eficientes, também faculta o fornecimento de um sinal econômico para futuros
investimentos no setor, bem como a contratação de energia em longo prazo.
A questão de precificar o produto energia elétrica num mercado atacadista cujo
sistema elétrico encontra-se baseado na hidroeletricidade é muito complexo, visto que não

há como valorizar comercialmente a energia elétrica, já que esse produto apresenta uma
demanda instantânea e não pode ser armazenado (Collins, 2002).

0 objetivo dessa característica de formação de pregos é garantir a adequada
remuneração aos elevados investimentos exigidos pelo setor. Este sistema de pregos difere
daquele praticado nos Estados Unidos e Inglaterra, onde a oferta competitiva entre os
geradores estabelece o prego no mercado à vista (MAE, 2003).
Conforme destacado pelo MAE (2003):
O preço do MAE também deve refletir os encargos por capacidade, remunerando

os geradores na eventualidade da ocorrência de ociosidade na geração. Estes
encargos são pagos de forma a cobrir os custos fixos de manutenção e operação
daqueles geradores solicitados para manter o nível de confiabilidade do sistema.
Com base nesse contexto, o processo de formação dos pregos no MAE é de
fundamental importância para o adequado funcionamento do sistema; resulta de um
complexo processo de otimização centralizada e delimitada, onde consideram os seguintes
dados de entrada provenientes do ONS:
• dados técnicos das usinas (níveis dos reservatórios, vazões e disponibilidade)

fornecidos pelos geradores hidroelétricos;
• dados dos geradores termoelétricos, envolvendo custos de operação e
combustível, rendimento térmico e disponibilidade de geração;

• previsões de demanda dos distribuidores e comercializadores;
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• dados dos geradores termoelétricos, envolvendo custos de operação

e

combustível, refletindo assim a sinalização correta do estado do mercado e a eficiência do
sistema e a operacionalizaçã'o dos agentes 3.
De acordo com as regras do MAE, para o processo de formação de pregos, são
realizados dois procedimentos: um antes do período de apuração, denominado ex-ante,
formando a base do preço indicativo e o segundo procedimento, realizado após as
operações, denominado ex-post, esse é a base do prego MAE utilizado na contabilização.
0 preço ex-post é adotado para estabelecer os pagamentos do MAE e foi criado para
ajustar o preço estabelecido ex-ante, tornando-o mais compatível com o mercado, bem
como reduzir as possibilidades de manipulação do preço 4.
Segundo Silva (2001), o processo em referência é constituído das seguintes fases:
•
calculo do preço MAE ex ante, aplicando o modelo computacional de
otimização do sistema hidrotérmico as cargas previstas e considerando as
declarações de disponibilidades dos geradores;
•
determinação da produção dos geradores e o consumo das cargas,
-

considerando os fatores de perdas adequados;
•
calculo do preço MAE ex post, aplicando o modelo computacional de
otimização do sistema hidrotérmico as cargas realizadas e considerando as
disponibilidades efetivas dos geradores;
• comparação da geração medida ou realocada com os volumes contratados e
determinação dos montantes de energia a serem liquidados com base nos preços
-

ex ante e ex-post;
-

• calculo dos custos decorrentes das restrições de transmissão, acrescentandoos aos encargos de serviço do sistema5;
• estabelecimento dos arranjos para realização das transferências financeiras

entre os agentes.
Vale ressaltar que os pregos de energia elétrica negociados no MAE não resultam
de um sistema de oferta, mas do custo da produção direta das instalações, da capacidade e
dos serviços que são necessários para garantir a eficiência dos empreendimentos (Pontes,
1998).
Em função da existência de restrições de transmissão, limitando a quantidade de
energia fluida entre um mercado e outro, são identificados quatro sub-mercados: o Norte, o
Nordeste, o Sul e o Sudeste/Centro-Oeste. Nessa subdivisão, constata-se que cada sub3

0 fato da precificação do mercado atacadista ser proveniente de um sistema de modelos computacionais
fechados ao invés do real equilíbrio de mercado pode gerar problemas para os agentes setoriais, caso não
reflita liquidamente o adequado valor do MWh.
4
Por exemplo, na formação do preço ex-ante', um agente de geração poderia declarar um volume de energia
inferior, visando elevar a precificação do mercado e em seguida, redeclarar uma disponibilidade energética
maior, beneficiando-se do preço.
5
Dentro dos encargos de serviço do sistema tem-se ainda os custos associados ao provimento dos serviços
ancilares.
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mercado inicialmente constituído é considerado no MAE conforme as medições do sistema
elétrico local, constituindo preços e, conseqüentemente, contabilização diferenciada entre
eles, ficando a cargo do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) a função de revisar
e controlar periodicamente os limites de energia entre esses sub-mercados (Tendências,

2003).
No processo de formação de preços é importante considerar também a carga do
mercado através de uma análise do perfil dos consumidores industriais, comerciais,
residenciais e de serviço público. Nesse caso, o ONS deve fazer a programação do sistema
elétrico, considerando a redução de carga quando for mais barato do que programar uma

geração adicional ou quando não houver geração disponível para atender o fornecimento.
Essa opção está aberta somente aos consumidores com pico de carga superior a 10 MW e
que possam ser acionados, mediante investimentos e acordos realizados com o ONS para

reduzir a sua carga.
Para entender o processo de formação de preços, faz-se necessário um
conhecimento mais detalhado sobre o mercado operando na forma pool e do mercado
bilateral, já que esses são as duas estruturas básicas de mercado. (Born e Almeida, 2000).
No mercado pool, os geradores ficam livres para elaborar suas ofertas e criar

estratégias diferenciadas, visando minimizar seu custo de produção; porém, é preciso
dispor de mecanismos que incentivem os agentes a ofertarem preços condizentes com o
mercado.
De acordo com Silva (2001), "esses mecanismos têm por finalidade reduzir o
risco devido a flutuações do preço spot". 0 despacho desse sistema é definido de acordo
com a livre interação entre a oferta e demanda, determinando-se o preço spot. Ja o ponto de
equilíbrio desse mercado é denominado Preço Marginal do Sistema (PMS) ou preços do
MAE, nesse ponto, todos os ofertantes vencedores são remunerados ao mesmo preço, com
isso, abre-se uma lacuna para incentivar a criação de estratégias de oferta entre os agentes,
visando preços próximos aos custos reais. Essa estratégia é uma forma de garantir o
despacho de carga no mercado spot, fornecendo preços ao MAE por patamar de carga para
cada sub-mercado. (Leite, 2003).
A oferta competitiva de preços entre os geradores funciona através de leilões

públicos. 0 preço é regulamentado pelo governo e o ONS busca junto as empresas
otimizar o despacho de carga pelo sistema tight pool; não constituindo, portanto, num
verdadeiro preço conforme o sentido puro do termo aplicado em outros mercados de
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commodities. Entretanto, existe a volatilidade dos pregos de curto prazo, a qual implica em
riscos para os agentes, fazendo com que o conhecimento dos mecanismos de formação dos
preços e o próprio acompanhamento do mercado (volumes, sazonalidades e agentes) sejam
essenciais. No caso das distribuidoras/comercializadoras ha a necessidade de acompanhar e
prever o mercado para fins de contratação ou optar em estar exposto ao risco do MAE.
No que diz respeito ao mercado bilateral, Silva (2001) afirma que esse modelo
tem "em sua origem, a motivação pela liberdade de escolha entre os agentes do mercado,
de modo que fornecedores e consumidores definem independentemente as suas transações,
de acordo com seus próprios interesses". A eficiência econômica desse mercado

é

fomentada pela demanda dos consumidores em busca de supridores com menor prego. As
decisões equivocadas podem comprometer significativamente a estrutura financeira dos
agentes.
2.7

Encargos tributários incidentes

Uma das grandes barreiras na entrada de novos empresários dispostos a investir
nos negócios de eletricidade refere-se as cargas tributárias incidente sobre o setor. No
âmbito brasileiro, essa carga é ainda maior se comparada a outros países. No total, esses
tributos correspondem a 29,7% da receita do setor, sendo que cerca de 2% dos tributos
destinam-se aos municípios, 69% aos estados e 30% a União. O índice de impostos e
contribuições incidentes atinge 41,45% do valor agregado das empresas do setor elétrico.
(Ludmer, 2004).
Levando-se em consideração que os encargos e tributos fazem parte da
composição do preço da energia elétrica cobrada do consumidor final, essas taxas acabam
sendo repassadas ao consumidor através de altas tarifas de energia elétrica. Entre os
principais encargos destacam-se os seguintes:

Tributos Setoriais

1 Reserva Global de Reversão — RGR: Instituído pela Lei n° 5.655, de
20.05.1971, com o objetivo de prover recursos para reversão, encampação, expansão e
melhoria dos serviços públicos de energia elétrica. Sua cobrança deveria ser extinta em
2002, mas foi prorrogada até 2010, a aliquota corresponde até 2,5% a quota anual de
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reversão que incidirá sobre os investimentos dos concessionários e permissiondrios sendo
limitado ao valor máximo de 3 % da receia anual.
Compensação Financeira: Instituída pela Lei n° 7.990, de 28.12.1989, é a
compensação financeira pelo resultado da exploração de recursos hidricos para fins de
geração de energia elétrica. Devida pelos concessionários e autorizados para produção de
energia elétrica a partir da hidroeletricidade.
1 Conta de Consumo de Combustíveis — CCC: Instituída pela Lei n° 5.899, de
05.07.1973, com a finalidade de reduzir a tarifa paga pelos consumidores que utilizam a
energia produzida por usinas termelétricas movidas a óleo diesel ou óleo combustível.
Refere-se ao rateio de Onus e vantagens decorrentes do consumo de combustíveis fósseis.
1 Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica — TFSEE: Instituída pela
Lei n° 9.427, de 26.12.1996, destina-se à cobertura de despesas da ANEEL sendo recolhida
diretamente por esta.

Tributos

V Programa de Integração Social - PIS: Instituído pela Lei Complementar n° 7, de
07.07.1970, destina-se a promover a integração do empregado na vida

e no

desenvolvimento da empresas, a aliquota vigente é de 1,65% incidente sobre a receita
bruta.
1 Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social — COFINS:
Instituída pela Lei Complementar n° 10, de 30.12.1991, com a finalidade exclusiva para
despesas com atividades-fim da Area da saúde, previdência e assistência social, a aliquota é
de 7,6% incidente sobre a receita bruta.
I Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira — CPMF: Instituída
pela Lei n° 9.311, de 24.10.1996, incidente sobre qualquer movimentação financeira a
aliquota vigente é de 0,38%.
1 Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços — ICMS:
Instituída pela Lei Complementar n° 87, de 13.09.1996, com

o objetivo da não

cumulatividade, já que permitem o aproveitamento do crédito relativo as aquisições da
matéria-prima. Entretanto, a restrição quanto ao imposto se deve à compensação dos
créditos, o cálculo do ICMS é obtido a partir da conta vendas menos compras, mas nem
todas as compras podem ser abatidas do valor a pagar.
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As aliquotas deste imposto tendem a ser elevadas por dois motivos: primeiro ao
contrário do ICMS de outros produtos onde o recolhimento é realizado pelo produtor, o
ICMS sobre energia elétrica é recolhido pelo estado consumidor e não pelo estado
produtor, a queda do imposto não pode ser utilizada como instrumento de guerra fiscal
entre os estados. 0 estado então reduz o imposto sobre os produtos finais cuja produção
deseja atrair e para compensar aumenta o imposto sobre energia. Segundo por ser um
imposto de fácil arrecadação e difícil sonegação. Em 2003 a incidência de ICMS sobre o
setor elétrico correspondeu A cerca de 9,4% do montante arrecadado pelos estados.
(Guimarães, 2004).
A excessiva carga tributária coletada nos primeiros elos da cadeia produtiva é
ineficiente, pois leva os agentes a empregar menos energia elétrica do que seria
socialmente ótimo. O gráfico 01 ilustra o efeito de um tributo sobre o bem-estar social.
Gráfico 01 — 0 efeito da tributação sob o bem-estar social

o

Fonte: Tendências (2003)

Um imposto de magnitude t tem efeito de deslocar a curva de oferta para a
esquerda, de 0 para 0+t. A tributação tem o efeito de elevar o preço de equilíbrio de p0
para pt, enquanto a quantidade comercializada reduz de q0 para qt. 0 tributo causa uma
perda de excedente do consumidor igual a Area A+B e uma perda do excedente do produtor
igual a Area C+D. A receita obtida com o tributo é representada pela área A+C. A Area
B+D corresponde a perda de bem-estar da sociedade como um todo, decorrente da
tributação. (Tendências, 2003).
Tributos cobrados de insumos básicos são ineficientes, visto que encarecem a
produção e levam os agentes a empregar menos energia elétrica do que seria socialmente
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ótimo para o setor. Os impostos oneram a tarifa média do consumidor em 25,03% e os
encargos 9,52%, totalizando 34,5%.
Assim, dado o caráter essencial da energia elétrica, os governos, em geral, buscam
minimizar a incidência de impostos sobre o setor de energia elétrica, essa é uma condição
essencial para universalização do serviço, além de aumentar a competitividade da
economia brasileira, no entanto, ainda não foi possível verificar a redução de tais tributos,
muito pelo contrario, os mesmos apresentam-se crescentes a cada ano.
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CAPÍTULO 3 - ORGANIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA BRASILEIRA

3.1 Transformações da indústria de energia elétrica

A indústria de energia elétrica brasileira, assim como na Inglaterra, Chile,
Austrália, Argentina, Colômbia, Canadá, Estados Unidos e outros países da Europa,
atravessou uma fase de intensas transformações no seu processo de funcionamento. A
reestruturação efetuada nessa indústria decorre primordialmente da redefinição do papel do
Estado, onde se constata a participação ativa das empresas privadas nos investimentos de
expansão da rede elétrica, gerando uma maior competitividade entre as empresas.
A participação do investimento privado vem possibilitando a realização de
maiores níveis de investimento em projetos de geração, devido ao uso de tecnologias de
ciclo combinado como, por exemplo, turbinas a gás natural em ciclo combinado com
turbina a vapor de água, obtido a partir de uma caldeira de recuperação do calor contido
nos gases de escape da turbina a gas; e a introdução da figura do produtor independente
(EDP, 1999).
A existência de um mercado concorrencial estimula as empresas a ofertarem um
fornecimento de eletricidade de maior confiabilidade, menor prego e maior qualidade. Uma
expansão da infraestrutura econômica que permita aumentar a capacidade instalada exige
vultuosos recursos que o Estado brasileiro não dispõe (Pires, 1999 e Leite, 2003).
Essa nova estrutura da indústria, originada da desregularnentação do mercado de
energia, é baseada na introdução da concorrência nas atividades de produção

e

comercialização de energia. A desverticalização das concessionárias passa a ser
incentivada através da separação das atividades de geração, distribuição, transmissão e
comercialização de energia.
A partir da década de 90 a indústria de energia elétrica vem sofrendo um processo
continuo de mudanças em sua organização industrial e comercial, deixando de atuar como
mercado monopolista para introduzir a concorrência nos segmentos de geração e
comercialização de eletricidade. Esse processo é decorrente da revisão do papel do Estado
que, durante muitas décadas, passou a comandar o desenvolvimento da economia pela
criação de empresas estatais em substituição a iniciativa privada.
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As mudanças em curso visam introduzir a competição nos negócios de geração e
comercialização de energia com a entrada da iniciativa privada. 0 modelo em tela
considera essencial que se tenha o livre acesso de novos geradores A. rede de transmissão e
de distribuição, podendo resultar em melhorias na gestão da rede e uma definição de
preços que reflitam os custos reais do sistema. (Martin & Teive, 2001).

3.2 0 modelo de organização industrial e comercial de eletricidade brasileira

0 novo modelo da indústria de energia elétrica e os fatores que influenciaram na
reestruturação podem ser visualizados através do fluxograma abaixo:

Figura 01: Fluxograma da reestruturaciio do setor elétrico brasileiro

• Orgto de Governes planejarnanto •
fonnulacito de pollticas: MME, CNPE, CCPE
• Órgios da Estado ragularAo da conconlincia
e do nionop6lio. fiscalizaiplo e apnoea° de politicos
(AN EEL, CADE)
• Operador Nacional do Sistama
• Agentes setortals

Fonte: Ciência Hoje (2003)

Esse modelo é decorrente da reestruturação setorial que teve suas pré-condições
estabelecidas pela Lei 8.631/93, a qual fomentou o equilíbrio financeiro setorial e
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individualizou as tarifas, anteriormente equalizadas, introduzindo fórmula paramétrica 6
para regular o processo de reajuste tarifário.
Segundo Camargo (1999), esse processo possibilita a "competição acirrada no
mercado, tornando-se vital um planejamento adequado do uso de energia elétrica, insumo
básico nos processos produtivos e requisito essencial na busca de mais qualidade (...)".
A figura 02, a seguir mostra como está desenhado o novo modelo industrial e
comercial de eletricidade brasileiro, resultado dos trabalhos iniciados em 1995, com a
contratação da Coopers & Lybrand pelo Governo Federal:
Figura 02 — Nova estrutura organizacional do setor elétrico brasileiro

ANEEL

ONS

Fonte: Silva (2001)

Para garantir o sucesso da nova estrutura organizacional, a indústria de energia
elétrica ainda conta com outras entidades com objetivos de melhorar a eficiência
econômica. As principais são:
Comitê Coordenador do Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos CCPE - órgão ligado ao Ministério das Minas e Energia, cuja principal atribuição é
coordenar a elaboração do planejamento indicativo da expansão da geração

e

determinativo da expansão da transmissão do sistema energético brasileiro;
V Mercado Atacadista de Energia — MAE - responsável pelas atividades
administrativas do mercado de energia elétrica

6

Refere-se aos efeitos da elevação do preço internacional

e operacionalização das atividades

e da cotação do Mar.
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comerciais de compra e venda de energia elétrica por meio de contratos bilaterais e de um
mercado de curto prazo, sob fiscalização da ANEEL;
,( Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS - responsável pelo despacho e
otimização do sistema, além de arrecadar os encargos de transmissão.
De acordo com a Eletrobrás (1999),
o aspecto
competitivo e o papel regulador do governo. Segundo este novo modelo, o
Governo terá o papel de regulador, formulador de políticas e fiscalizador do
setor, deixando ao capital privado a responsabilidade de novos investimentos.
0 novo modelo implementado na indústria de energia elétrica enfatiza

Com a desverticalização do sistema, observa-se a migração de um modelo
monopolista, centrado no Estado e coordenado pelo Governo Federal, para um novo
ambiente competitivo, centrado na iniciativa privada

e coordenado por órgãos

independentes.
A busca de um modelo ideal é fundamental para a eficiência desse setor, dada a
sua importância no funcionamento da economia. Essa consideração

é ressaltada por

Manners (1962), quando a firma que:
A importância da energia no desenvolvimento econômico, portanto, é muitissimo
mais do que a modesta contribuição por ela proporcionada ao produto nacional
interno, ou o seu custo para aquela economia. Servindo de catalisador, bem como
de elemento essencial, seu papel no crescimento econômico é tanto qualitativo
como quantitativo.

Nesse contexto, fica evidente que a energia elétrica

é fator essencial na

movimentação da economia, visto que a maioria das atividades gira em torno desse setor,
por isso, o processo de reformas deverá estar sempre em atualização, evitando eliminar as
limitações existentes e adotando estratégias para melhor utilização dos recursos
disponíveis.
Paralelo a essas modificações inicia-se também a atividade de geração
desenvolvida entre as empresas estatais e privada, envolvendo a construção das usinas
hidrelétricas de lid, pela Eletrosul, e de Serra da Mesa, por Furnas, mesmo frente as
limitações impostas pelo quadro regulador então vigente. Nesse mesmo período, por meio
do Decreto 1.009/93, foi concedido o acesso as redes de transmissão do sistema Eletrobrás
a autoprodutores e concessionárias em geral (Pimentel, 2002).
No entanto, é através das Leis das Concessões 8.987/95 e 9.074/95 que o processo
de reestruturação passa a entrar em vigor. Com a primeira Lei, torna-se obrigatório
realização de licitações, tendo como objetivo o menor preço da venda de energia ou o
maior valor pago à União para outorgar concessões de serviços públicos, assim, a tarifa dos
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serviços passa a ser administrada pelo preço estabelecido na proposta vencedora da
licitação.
Resende (1995), afirma que "No momento em que as empresas do setor elétrico,
de acordo com a nova legislação, passam a cobrar um preço para cobrir os seus custos,
também vão ficar atentas para que haja uma racionalização desses custos, para que não se
tornem exorbitantes e supérfluos e sejam jogados em cima do contribuinte ou do
consumidor".
Já a Lei 9.074/95 explicitou que o aproveitamento energético dos cursos de água
estava também sujeito As licitações para sua concessão, o que gerou a alteração definitiva
no processo anterior de distribuição entre as empresas estatais. Essa lei separava a rede de
transmissão básica dos demais elementos, sendo a rede básica submetida a concessões
especificas e preços próprios, e os demais elementos de rede, englobados nas concessões
de geração ou distribuição, remunerados de acordo com tais segmentos (Pimentel, 2002).
Ainda em 1995, o governo federal iniciou o processo de privatização das
empresas federais, visando transferir o papel de financiador do setor elétrico no longo
prazo para a iniciativa privada. Inicialmente esse processo foi inserido somente no
segmento de distribuição, com a venda da Escelsa e Light, posteriormente, em 1996, a
privatização foi estendida para os demais segmentos.
De acordo com Pimentel (2002), "com as duas Leis das Concessões, caiu em
grande parte toda sistemática de regulamentação pelo custo do serviço, gerando um vácuo
legal e regulatório, cuja necessidade de rápido preenchimento se fazia sentir, tornando
ainda mais indispensável uma reorganização institucional".
Mesmo não sendo aprovada totalmente pelos agentes setoriais, as Leis das
Concessões foram as bases fundamentais para a Instituição da Lei n° 9.640, através da qual
a Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) passou a dispor de poder restritivo sobre
as empresas e grupos de acionistas que atuam no setor de energia elétrica brasileiro.
Também foram relevantes na instituição da Lei 9.648/98, que originou a formação do
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e do Mercado Atacadista de Energia
Elétrica (MAE).
Conforme estudo da Eletrobrds (1999), "a estabilização monetária proveniente a
partir da implementação do Plano Real em 1994 fez com que a demanda de energia elétrica
fosse impulsionada, principalmente pelo incremento no consumo de eletrodomésticos".
Esse aumento na demanda foi um dos fatores principais para o inicio das privatizações e
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instituições das Leis mencionadas acima, visto que o governo não possuía recursos
financeiros para investir no setor e possibilitar o acompanhamento da oferta de acordo com
a demanda dos consumidores.
Segundo a ANEEL (2003),
Os empreendimentos são bem-vindos, desde que sigam as orientações da política
energética do Governo e respeitem o meio ambiente. E ainda quando os serviços
prestados resultam em pregos finais que podem ser absorvidos pelo mercado
consumidor, bem como remuneram de modo satisfatório os investimentos e
despesas operacionais das empresas. 0 desenvolvimento do mercado de energia
elétrica, estimulado pela ANEEL, vem garantindo o equilíbrio entre os agentes
econômicos, em beneficio da sociedade.

Ainda segundo a ANEEL (2003),
0 mercado de energia elétrica experimenta um crescimento da ordem de 4,5% ao
ano, devendo ultrapassar a casa dos 100 mil MW em 2008. 0 planejamento
governamental de médio prazo prevê a necessidade de investimentos da ordem
de R$ 6 a 7 bilhões/ano para expansão da matriz energética brasileira, em
atendimento a demanda do mercado consumidor.

Para o futuro, estão previstas certas alterações na estrutura dos investimentos em
energia, incluindo a instalação de centrais termelétricas a gds natural, que exigem prazos
de implementação e investimentos menores que as hidrelétricas. Em paralelo a esses
investimentos, deverão ser ampliadas as importações de energia da Argentina, Venezuela e
Bolivia; e a interligação elétrica entre o Sul e o Norte do Brasil, o que significa maiores
investimentos em rede de transmissão.
Uma oportunidade muito promissora para o mercado de energia elétrica, port anto,
é a oferta de novos empreendimentos de geração, explorado pela iniciativa privada, assim
como a construção de linhas de transmissão, além de possíveis privatizações de ativos de
empresas de geração e distribuição. Outro foco muito importante e que deverá estar
concluído até 2005, refere-se a universalização do atendimento às comunidades isoladas da
regido norte do pais e ao meio rural.
De acordo com a ANEEL (2000), "(...) ao longo das últimas duas décadas, o
consumo de energia elétrica apresentou indices de expansão bem superiores ao Produto
Interno Bruto (PIB), fruto do crescimento populacional concentrado nas zonas urbanas, do
esforço de aumento da oferta de energia e da modernização da economia".
Em referência à informação mencionada acima, a Eletrobris apresenta uma
projeção do PIB em relação ao consumo de energia elétrica onde fica evidente esse
crescimento no consumo de energia elétrica brasileira.
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Tabela 02 — Projeção do crescimento do PIB (%) e do consumo de energia
elétrica brasileira (TVVh)
Anos
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2008

PIB (%)
2,3
2,4
2,0
3,0
4,0
5,0
5,1
5,6
5,5

5,2
5,8

Energia elétrica em TWh
287,4
300,8
316,2
331,0
345,5
361,1
379,7
396,5
415,8
434,2
453,2

%
4,662
5,120
4,681
4,381
4,515
5,151
4,425
4,868
4,425
4,376

Fonte: Eletrobrds/MME (1999)

Portanto, para garantir o atendimento a essa demanda, almeja-se que a
hidroeletricidade permaneça como fonte dominante de potência elétrica por apresentar

menores custos de operação e manutenção. A política energética está sendo dirigida para
permitir um aumento na matriz energética brasileira, decorrente da disponibilização do gas
natural que irá permitir a construção de usinas termelétricas usando turbinas de ciclo
combinado. Tais usinas constituem uma das alternativas de curto prazo para assegurar o
fornecimento de eletricidade e permitir o crescimento do PIB, já que o tempo de
construção reduzido minimiza os riscos de déficit neste período.

Apesar da tendência de maior participação de outras fontes de energia, o mercado
de geração hidrelétrica continua crescendo. Somente no primeiro trimestre de 2003, foram
concedidas 47 outorgas de geração, das quais 12 foram para usinas hidrelétricas, 29 para
termelétricas e 6 para eólicas (ANEEL, 2003).
Segundo o Sistema de Informação do Potencial Hidrelétrico Brasileiro — SIPOT
(2003), "(...) 0 potencial hidrelétrico total estimado no Brasil é de aproximadamente 260,1

OW, dos quais 61,9 OW (23,8%) estão em operação ou construção. A capacidade nominal
instalada é de 59,3 GW, dos quais 5,4 GW (9,1%) são de origem térmica".
A razão para o sistema brasileiro ser predominantemente hidráulico é a existência
de grandes reservatórios com capacidade de regulação plurianual, estruturada em cascatas
complexas sobre várias bacias hidrográficas. Por ser abastecido por uma fonte de energia
renovável — a Agua — seu custo torna-se significativamente baixo, diferentemente das

usinas termelétricas e usinas nucleares, nas quais as fontes de energia são adquiridas a
preços de mercado. Uma termelétrica sera considerada viável se o preço spot da

eletricidade for maior do que o seu custo operativo.
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Em sistemas de base térmica, como o dos EUA, o prego spot é dado pelo
equilíbrio entre a oferta competitiva de energia no mercado e a demanda.
Segundo Walras (apud NAPOLEONI, 1979),
(...) num dado sistema de preços, os agentes confrontarão no mercado um
conjunto de quantidade ofertada e um conjunto de quantidade demandada. Em
relação aos preços iniciais haverá aumento quando a demanda ultrapassar a
oferta e uma diminuição quando a oferta ultrapassar a demanda. 0 processo
continua até que se de a igualdade entre quantidades ofertadas e demandadas.

Com o processo de reformas iniciadas a partir de 1995, o Estado deixa de atuar
como monopolista e assume a função principal de agente regulador, executado pela
ANEEL, com a incumbência de regular, fiscalizar, mediar

e conceder novos

empreendimentos de energia elétrica.
Com essa missão, a ANEEL busca assegurar o desenvolvimento equilibrado e
ordenado do segmento de energia elétrica, garantindo a qualidade dos serviços prestados
sociedade e buscando a mediação entre os interesses dos agentes econômicos e dos
consumidores. (ANEEL, 2001).

3.3 Características da nova estrutura do setor elétrico brasileiro

A nova estrutura energética é identificada principalmente pela sua rápida
progressão da demanda. Porém, em função dos investimentos da iniciativa privada, foi
possível suprir a oferta em virtude da expansão da capacidade. Também pode ser
observada, pela sua complexidade institucional. (Araújo et al, 2000 e Leite, 2003).
Na tabela abaixo, verifica-se que no período anterior a reforma institucional, a
estrutura do setor energético, era basicamente estatal, onde a maioria das empresas atuava
de forma verticalizada e integrada em um ou mais segmentos do setor.

Tabela 03 — Antiga estrutura do setor elétrico brasileiro
fiespoento (a)
Swum (a)
Propriedade
Geração
Planejamento, Holding
Distribuição
Geração, Transmissão e Distribuição
Geração e Distribuição
Pesquisa, Engenharia Nuclear
Geração Transmissão e Distribuição
Distribuição
Distribuição
Distribuição
Fonte: Araújo et al (2000)

Itaipu
Eletrobrás
Light, Escelsa
Fumas, CHESF e Eletrosul
Eletronorte
NUCLEN, CEPEL
CESP, CEMIG, COPEL
27 empresas
5 empresas
21 empresas

Binacional
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Estadual
Estadual
Municipal
Privada

4
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Com o decorrer do processo de reestruturação do setor elétrico, o pais passou a
contar com um novo quadro, agora composto por um número mais significativo de
empresas atuando de forma desverticalizada e maior participação de ativos privados. Essa
atual estrutura pode ser observada na seguinte tabela:

Tabela 04 — Atual estrutura do setor elétrico brasileiro
Segmento (s)
Geração

Empresa (s)
ltaipu
Eletrobrãs
Eletronuclear
CGTEE
4 empresas
Furnas, CHESF e Eletronorte

Propriedade
Binacional

Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Manaus Energia, Boa Vista Energia Federal
Eletrosul
Federal
Pesquisa, Engenharia Nuclear
NUCLEN, CEPEL
Federal
5 empresas
Estadual
Geração
Geração, Transmissão e Distribuição CEMIG, COPEL e CEEE
Estadual
EPTE
Transmissão
Estadual
11 empresas
Estadual
Distribuição
3 empresas
Municipal
Distribuição
36 empresas
Distribuição
Privada
5 empresas
Privada
Geração
Planejamento, Holding

Geração Nuclear
Geração
Distribuição
Geração e Transmissão
Geração, Transmissão e Distribuição
Transmissão

Fonte: Leite (2003)

Outra característica observada na indústria de energia elétrica após a
reestruturação, refere-se as restrições de transmissão, pois normalmente as hidrelétricas
estão situadas em locais distantes dos centros de carga, demandando linhas de transmissão

de alta tensão para transportar a energia. Logo, a rede de transmissão tern tendência a
apresentar uma proporção mais elevada de linhas de longa extensão, passando a ser
considerado urn fator de restrição bastante elevado na determinação do custo marginal de
operação do sistema elétrico brasileiro.
Salienta-se que em função de tais restrições, até o ano de 1999, a indústria de
energia elétrica comportava dois sistemas interligados: Sul/Sudeste/Centro-Oeste

e

Norte/Nordeste, que correspondiam a 72,5% e 24%, respectivamente, da capacidade
instalada. No entanto, ainda existiam outros sistemas isolados no Norte do pais, cujo
parque gerador correspondia a 3,5% da capacidade ora instalada. Com a entrada de novos
investimentos, foi possível colocar em operação uma única linha de transmissão
suportando a capacidade de 1.000 MW, interligando-se, assim, os dois sistemas. (Pires,
1999).
Ao citar as características da nova estrutura energética, deve-se levar em
consideração a ampliação da matriz energética brasileira, pois 88% da base geradora é
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eminentemente hidráulica. Os restantes, 12% ficam a cargo da geração térmica que atua de
forma complementar nos momentos de picos do sistema (Tendências, 2003).
Considerando a predominância hidráulica do sistema elétrico brasileiro, três
questões merecem ser destacadas: os grandes reservatórios de água que apresentam
inúmeras utilidades em função das externalidades; a coordenação da operação das usinas
hidrelétricas visando otimizar a utilização do parque instalado e a questão da usina
hidrelétrica produzir energia assegurada e não-assegurada. 7
Essas características do sistema hidráulico pressupõem-se que o custo marginal de
curto prazo de geração de energia elétrica apresenta uma baixa variação ao longo do dia,
no entanto, o contrario tende a ocorrer em sistemas termelétricos, pois o pico de demanda
necessita ser atendido por usinas termelétricas que apresentam um custo operacional muito
mais elevado. Em função do grande número de reservatórios, a sazonalidade do regime
fluvial também tende a não alterar esse custo marginal de curto prazo da geração de
energia.
Atualmente, em virtude do processo de reestruturação do setor elétrico brasileiro,
existem 50 empresas atuando no segmento de geração. Segue tabela abaixo contendo a
relação destas. Salienta-se que algumas ainda atuam em outros segmentos.

7

Considera-se energia assegurada, aquela que está disponível aos demandantes que apresentam enorme grau
de certeza e elevado valor econômico. Já a energia ndo-assegurada se refere A energia disponível em períodos
casuais e que apresenta baixo valor econômico. (Tendências, 2003).
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Tabela 05

—

Relação das empresas atuantes no mercado de geração de

energia elétrica
Empresas geradoras de energia elétrica

Boa Vista — Boa Vista Energia S/A
CAIUA - Caiva Serviços de Eletricidade S/A
CDSA Centrais Elétricas Cacheira Dourada
CEA Cia de Eletricidade do Amapa
CEB Cia Energética de Brasilia
CEEE — Cia Estadual de Energia Elétrica
CELESC — Centrais Elétricas Santa Catarina
CELG — Centrais Elétricas de Goias
CELPA — Centrais Elétricas do Para S/A
CELPE — Cia Energética de Pernambuco
CELTINS — Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
CEMAR — Cia Energética do Maranhão
CEMAT — Centrais Elétricas Matogrossenses S/A
CEMIG — Cia Energética de Minas Gerais
CENF — Cia de Eletricidade de Nova Friburgo
CERJ — Cia de Eletricidade do Rio de Janeiro
CERON — Centrais Elétricas de Rondônia S/A
CFLCL — Cia Força e Luz Cataguases-Leopoldina
CGTEE — Cia de GeraçãoTérmica de Energia Elétrica
CHESF — Cia Hidro Elétrica do São Francisco
CJE — Cia Jaguari de Energia
CLFM — Cia de Força Mococa
CLFSC — Cia Luz e Força Santa Cruz
CNEE — Cia Nacional de Energia Elétrica
COELBA — Cia de Eletricidade do Estado da Bahia
—

—

—

COPEL — Cia Paranaense de Energia
COPEL-GER — Copel Geração S/A
CPEE — Cia Paulista de Energia Elétrica
CPFL Geração — CPFL Geração de Energia S/A
CPFL-Paulista — Cia Paulista de Força e Luz
DMEPC — Dpt° Munic. de Eletric. de Povos de Caudas
EEB — Empresa Elétrica Bragantina
EEPV — Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema
ELEKTRO — Elektro Eletricidade e Serviços
ELETROCAR — Centrais Elétricas de Carazinho S/A
ELETRONORTE— Centrais Elétricas do Norte do Brasil
ELETRONUCLEAR — Eletrobrás Termonuclear
ELFSM — Empresa Luz e Força Santa Maria S/A
EMAE — Empresa Metropolitana de Água e Energia S/A
ENERGIPE — Empresa Energética de Sergipe S/A
ENERSUL— Empresa Energética de Mato Grosso do Sul
ESCELSA — Espirito Santo Centrais Elétricas
FURNAS — Fumas Centrais Elétricas
HIDROPAN — Hidroelétrica Panambi S/A
ITAIF'U — Itaipu Binacional
LIGHT — Light Serviços de Eletricidade S/A
MANAUS ENERGIA — Manaus Energia S/A
SEMESA — Serra da Mesa Energia S/A
SUL PAULISTA — Cia Sul Paulista de Energia
SULGIPE — Cia Sergipana de Eletricidade

Fonte: ABRADEE (2003)

o número de empresas atuantes no segmento de transmissão é muito pequeno
em relay d- o a geração. De acordo com a ABRADEE (2003), existem apenas 16 empresas
operando neste segmento. A tabela 06 procura mostrar quais são.
Tabela 06 — Relação das empresas atuantes no mercado de transmissão de
energia elétrica brasileira.
Já

Empresas transmissoras de energia elétrica

CEEE — Cia Estadual de Energia Elétrica
COPEL — Cia Paranaense de Energia
CELG — Cia Energética de Goias
CTEEP — Cia Transmissão de Energia Elétrica Paulista
CELTINS — Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins ELETROCAR — Centrais Elétricas de Carazinho S/A
CEMAR — Cia Energética do Maranhao
ELETRONORTE— Centrais Elétricas do Norte do Brasil
CEMIG — Cia Energética de Minas Gerais
ELETROSUL — Centrais Elétricas do Sul do Brasil
CESP — Cia Energética de São Paulo
ESCELSA — Espirito Santo Centrais Elétricas
CEIESF — Cia Hidro Elétrica do São Francisco
FURNAS — Fumas Centrais Elétricas
COELBA — Cia de Eletricidade do Estado da Bahia
LIGHT — Light Serviços de Eletricidade S/A

Fonte: ABRADEE (2003)

No entanto, no segmento de distribuição, o número de empresas atuantes é muito
mais expressivo do que as transmissoras. Segue tabela contendo a relação das 57 empresas
atuantes neste segmento, conforme listagem na ABRADEE (2003).

45

Tabela 07 — Relação das empresas atuantes no mercado de distribuição de
energia elétrica brasileira.
Empresas distribuidoras de energia elétrica
COELBA — Cia de Eletricidade do Estado da Bahia
AES-SUL — AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia
BANDEIRANTE — Bandeirante Energia S/A
COELCE — Cia Energética do Ceara
BOA VISTA — Boa Vista Energia S/A
COOPERALIANÇA — Cooperativa Aliança
COPEL — Cia Paranaense de Energia
CAIUA - Caidi Serviços de Eletricidade S/A
CATAGUAZES — Cia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina
COSERN — Cia Energética do Rio Grande do Norte
CEA — Cia de Eletricidade do Amapá
CPEE — Cia Paulista de Energia Elétrica
CEAL — Cia Energética de Alagoas
CPFL-Paulista — Cia Paulista de Força e Luz
CEB — Cia Energética de Brasilia
DMEPC — Dpt° Munic. de Eletric. de Paws de Caudas
CEEE — Cia Estadual de Energia Elétrica
EBE — Empresa Bandeirante de Energia
CELB — Cia Energética da Borborema
EEB — Empresa Elétrica Bragantina
CELESC — Centrais Elétricas de Santa Catarina
EEPV — Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema
CELG — Centrais Elétricas de Goiás
EFLUL — Empresa de Força e Luz Unissanga Ltda.
CELPA — Centrais Elétricas do Pará
ELEKTRO — Elektro Eletricidade e Serviços
CELPE — Cia Energética de Pernambuco
ELETROACRE — Cia de Eletricidade do Acre
CELTINS — Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
ELETRONORTE— Centrais Elétricas do Norte do Brasil
CEMAR — Cia Energética do Maranhao
ELETROPAULO — Eletropaulo Metropol. Eletric. S.P.
CEMAT — Centrais Elétricas Matogrossenses
ELFSM — Empresa Luz e Força Santa Maria S/A
CEMIG — Cia Energética de Minas Gerais
ENERGIPE — Empresa Energética de Sergipe S/A
CENF —Cia de Eletricidade Nova Friburgo
ENERSUL— Empresa Energética de Mato Grosso do Sul
CEPISA — Cia Energética do Piaui
ESCELSA — Espirito Santo Centrais Elétricas
CERJ — Cia de Eletricidade do Rio de Janeiro
HIDROPAN — Hidroelétrica Panambi S/A
CERON — Centrais Elétricas de Rondônia S/A
LIGHT — Light Serviços de Eletricidade S/A
CFLO — Cia Força e Luz do Oeste
MANAUS ENERGIA — Manaus Energia S/A
CHESF — Cia Hidro Elétrica do São Francisco
RGE — Rio Grande Energia
CJE — Cia Jaguari de Energia
SAELPA — Sociedade Anônima de Eletrificação Paraiba
CLFM — Cia de Força Mococa
SUL PAULISTA — Cia Sul Paulista de Energia
CLFSC — Cia Luz e Força Santa Cruz
SULGIPE — Cia Sergipana de Eletricidade
CNEE — Cia Nacional de Energia Elétrica
XANXERE — Hidroelétrica Xanxerd Ltda.
COCEL — Cia Campolarguense de Energia

Fonte: ABRADEE (2003)

No que diz respeito ao segmento de comercialização percebe-se que ainda existem
poucas empresas atuantes no setor, porém, futuramente, acredita-se que surgirão inúmeras
outras, visto que o mercado apresenta-se muito promissor.
Conforme informações da ABRADEE (2003), segue tabela abaixo, contendo a
relação destas.
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Tabela 08 — Relação das empresas atuantes no mercado de comercialização
de energia elétrica brasileira.
Empresas comercializadoras de energia elétrica

AERS — Infoenergy Ltda
ENERBRkS — Comercializadora de Energia Ltda
AES — AES Trading Ltda
ENERTRADE — Comercializadora de Energia S/A
BRASCAN — Brascan Energy Trader Ltda
ENRON — América do Sul Ltda
CBEE — Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial GUARANIANA— Guaraniana Comércio e Serviços S/A
CIEN — Cia de Interconexão Energética
IBS — lbs Comercializadora Ltda
COENEL — Coenel Consultoria em Energia Elétrica Ltda
rrAmBt — Itambé Energética S/A
COMERC — Comercializadora de Energia Elétrica Ltda.
MAE — Mercado Atacadista de Energia
COPEN — Copen Paulista de Energia Ltda
MODAL — Modal Energy S/A
CVRD — Vale do Rio Doce Energia S/A
MULTINER — Mu!finer Trader Ltda
DELTA — Delta Comercializadora de Energia Ltda
PACTUAL—Pactual Agente Comercializador de Energia
DUKE — Duke Energy Internacional Brasil Marketing Ltda
PETROBRAS — Petrobras Energia Ltda
DUKE — Duke Trading do Brasil Ltda
RCE — Rede Comercializadora de Energia
ECOM — Ecom Energia Ltda
TRACTEBEL-Tractebel Energia Comercializadora Ltda
EL PASO — El Paso Merchant Energy América do Sul Ltda
TRADENER — Tradener Ltda
EL PASO — El Paso Rio Grande Ltda
TRADENERGY — Empresa de Com. de Energia Elet. Lt
ELEKTRO — Elektro Comercializadora de Energia Ltda
UCEE — União Comercializadora de Energia Elétrica Lt.
ELETROBRAS 01 — Centrais Elétricas Brasileiras
VOTENER — Votorantim Comercializadora de Energia

Fonte: ABRADEE (2003)
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CAPÍTULO 4 -

4.1

OS CUSTOS NOS SEGMENTOS DA
INDÚSTRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
BRASILEIRA

Comportamento dos custos no mercado de eletricidade

Na indústria de energia elétrica, os custos dos segmentos estão associados a
diversos fatores, além dos citados anteriormente. Entre eles, os custos com a perda na
geração própria; custos com o transporte de energia; custos relacionados com o
atendimento de restrições, tais como: controle de congestionamento e controle de tensão; e
custos com a segurança operacional do setor. Essas atividades são caracterizadas como
serviços ancilares, e os custos associados a tais serviços podem ser fixos e variáveis.
Os custos fixos são identificados, segundo Silva (2001), nos seguintes serviços:
•
•
•

investimento em unidades geradoras auxiliares e canais de comunicação
para provimento de capacidade de reestruturação autônoma;
investimento em equipamentos e instalações para o suporte de potência
reativa;
investimento em equipamentos para o provimento de regulação do sistema.

Já os custos variáveis são provenientes dos fatores relacionados a:
•
•
•
•
•
•
•

energia para o provimento de regulação do sistema;
energia produzida por unidades com capacidade de reestruturação autônoma
durante a recomposição do sistema;
energia utilizada na preparação de unidades provedoras de reserva
suplementar;
compensação das perdas de geração quando da operação como compensador
síncrono;
manutenção dos equipamentos e instalações;
custos de oportunidade para o provimento de regulação do sistema;
custos de oportunidade relacionados ao suporte de potência reativa.

A administração desses custos possibilita uma maior redução dos gastos

e

conseqüentemente maior investimento na cadeia produtiva. Os custos das empresas
distribuidoras de energia elétrica ainda são afetados pelos custos não-gerenciáveis,
referentes A. compra de energia elétrica das geradoras. Estão inseridos nesse conjunto os
seguintes custos:
lenergia comprada para revenda convencional e de Itaipu;
Vconta consumo de combustíveis fósseis (CCC);
/quota da reserva global de reversão (RGR);
"taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica (TFSEE);
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Icompensação financeira pela utilização de recursos hídricos (CFURH);
lencargos pelo uso da rede básica (transmissão); transporte de Itaipu; e
/encargos de conexão do sistema de transmissão.

E também pelos custos gerenciáveis, entre eles, pessoal, materiais, serviços de
terceiros, outras despesas e remuneração. Ressalta-se que os custos gerenciaveis também
compõem a estrutura do segmento de comercialização (Tendências, 2003).
Com relação aos custos de transmissão, pode-se acrescentar aos demais já citados,
os encargos de rede básica e os encargos de conexão, já que a elevação dos custos de
transmissão decorre, em grande parte, dos investimentos maciços na expansão e reforço da
malha de transmissão.
O gráfico 02 a seguir fornece uma visualização da trajetória dos custos nos quatro
segmentos do setor elétrico. Esses dados foram inseridos considerando-se o período de
1995-2002:
Gráfico 02 -Trajetória dos custos nos segmentos de energia elétrica
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Fonte: ABRADEE. Elaboração: Tendências (2003)

Percebe-se que os custos dos segmentos de distribuição e comercialização não
sofreram grande influência ao longo desse período, já os custos de geração admitiram
grandes oscilações, desde que o segmento passou a ser considerado competitivo, pois a
parcela de investimento passou a ser muito superior a anterior, logo, os custos aumentaram.
Um segmento que também se destacou, embora discretamente, foi o setor de transmissão,
verifica-se que os investimentos nesse segmento emergem a partir de 1998, exatamente no
auge das reformas institucionais.
Para o MME e DNAEE (1985), "0 conhecimento dos custos, embora preliminar,
permitiu evidenciar um substancial afastamento das tarifas de demanda e consumo, em
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relação aos custos incorridos, explicando, em parte, o comportamento do setor elétrico em
superequipar o sistema para produção de potência, vendida a preço muito superior ao custo
incorrido". 0 que se observa, é que os custos devem ser desenhados de forma a permitir a
montagem de uma estrutura tarifária eficiente, capaz de dinamizar a expansão da rede
elétrica.
A obtenção dos custos dos fornecimentos nos diferentes mercados é propiciada
pelo conhecimento conjunto do comportamento da carga projetada no sistema elétrico e do
perfil dos clientes que se encontram nos diversos locais geográficos. Os clientes
apresentam perfil diferente um do outro e utilizam a eletricidade em momentos
diversificados durante o dia. Contudo, na indústria manufatureira, os turnos de produção,
por exemplo, podem identificar qual deverá ser o consumo e a carga da rede elétrica
(MME, DNAEE, 1985). Essa referencia permite projetar a ampliação da rede para
atendimentos no pico da demanda e fora do pico.

4.2 Metodologias de cálculo dos custos e de caracterização da carga no sistema
elétrico

A indústria de energia elétrica vem evoluindo quanto à pratica de cálculo de

custos dos projetos de geração, transmissão

e distribuição,

assim como do

desenvolvimento de metodologias para determinar os níveis tarifários da rede elétrica nos
vários pontos de acesso pelos consumidores.
Inicialmente a metodologia de cálculo dos custos de produção, transmissão e
distribuição da rede elétrica era baseada no custo médio ou custo do serviço. A estrutura
tarifária era definida segundo o nível de tensão e os custos gerais de administração eram
rateados segundo o volume de produção. A estrutura tarifária indicava apenas a tarifa de
demanda e de consumo em sua forma global, determinando o que se compreendia por
tarifa binômia. Esse conhecimento foi sistematizado na Europa e Estados Unidos, dando
origem aos trabalhos jurídicos para a "Holding Utilities Company Act".
Na década de 50 a Electricité de France desenvolveu uma nova metodologia para
testar a aplicação do custo marginal como determinante do preço de venda de eletricidade
com o apoio e financiamento do BIRD. Tais trabalhos, estudos e pesquisas, permitiram ao
Banco Mundial criar uma competência em torno dessa nova metodologia, interagindo,
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posteriormente, com o apoio de modelos matemáticos e computacionais avançados (EDF,

1979).
Uma nova estrutura tarifaria deveria conter os fundamentos econômicos propostos
pela dinâmica do custo marginal de operação e de expansão da rede elétrica. 0 custo
marginal de longo prazo, por exemplo, seria calculado com base no programa de obras
projetado no plano de expansão decenal de geração, transmissão e distribuição,
oportunidade em que se busca identificar os gargalos da oferta da rede elétrica.
Embora alguns países já tivessem testado e implementado essa nova metodologia,
no Brasil, ela foi iniciada em 1977 com o fmanciamento do Banco Mundial e apoio da

Eletrobrds, DNAEE e Empresas Federais. Seu desenvolvimento buscou acomodar uma boa
base teórica e incorporou as características de operação do sistema elétrico nas cinco

regiões geográficas (MME e DNAEE, 1985).
0 modelo em tela reafirma o papel do cálculo dos custos marginais de operação e
expansão da rede elétrica (Munasinghe & Warford, 1982) e considera a seqüência de
passagem de custos para as tarifas, conforme está descrito na Figura 03, a seguir:

Figura 03 — Diagrama de passagem dos custos is tarifas
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Nível e estrutura da tan fa ifCo ndi 95 es de fornecimento

Modulagio da carga
Medigiio e fatvramento
Praticidade
RestrigOes financeiras
Descontos e sabre-preps

Fonte: MME e DNAEE (1985)

Uma vez determinado os custos dos fornecimentos busca-se fazer a passagem dos
mesmos para os diversos níveis tarifários, segundo as modulações de carga atendida. Este
trabalho requer um conhecimento detalhado de cada empresa, dos mercados atendidos, da
carga elétrica e do conjunto das atividades que são realizadas na geração, transmissão e
distribuição.
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Com vistas a obter a eficiência econômica na rede elétrica, todos os fatores
envolvidos devem ser devidamente analisados na hora de se calcular os custos do
fornecimento, pois as tarifas devem ser referenciadas nos níveis de alta, média e baixa
tensão. Esta separação é importante para a determinação da estrutura tarifária horo-sazonal
que permite especificar os diversos segmentos nos vários níveis de tensão, como se
observa na tabela abaixo:
Tabela 09

-

Tarifas de fornecimento horo-sazonais (demanda em RS/kW mês

e consumo em RS/MWh)

Segmentos horo sazonais

Ponta

-

Subgrupos

Componentes

Seca

Fora da ponta
Úmida

Seca

Úmida

Tarifas de Média Tensão
AI
A2

A3

Demanda
Consumo
Demanda
Consumo
Demanda
Consumo

79,79
45,36

16,70
39,67

32,11

85,30
47,85

39,67

34,26

11,17
52,86

27,27
19,55
31,45
30,46

46,88

36,43

84,93

36,89

84,93

36,89

31,43

Tarifas de Alta Tensão

Demanda
Consumo
Demanda
AS
Consumo
Fonte: MME e DNAEE (1985)

11,55

A4

87,21

9,01

11,55
87,21

32,69
9,08
32,69

A tarifa de alta tensão do subgrupo A4 refere-se aos fornecimentos com demanda
igual ou superior a 500kW, devendo-se observar que os ajustes procedidos na respectiva
tarifa de referencia tem o objetivo de superar possíveis restrições de ordem financeira. 0
acompanhamento de sua aplicação é importante por se tratar de um sinal econômico dado
ao mercado, tem em vista sua diversidade geográfica, tipo de carga e perfil dos
consumidores.
Recentemente, com o novo modelo competitivo introduzido a partir de 1995 pelos
trabalhos de consultoria da Coopers & Lybrand, as metodologias de operação, expansão e
determinação de custos e preços foram revistas.
Para Fiani (2004),
Juntamente com a definicAo do novo modelo do setor de energia elétrica, muito
tem se discutido acerca da determinacao das tarifas de energia elétrica. Após
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uma série de workshops com intensa discussão, ao longo do ano de 2002, a
ANEEL definiu a metodologia que preside as revisões tarifárias de 2003-2004.
Embora a agencia reguladora do setor elétrico não pareça estar satisfeita com a
própria metodologia que definiu, como exemplifica a apresentação de uma nova
proposta para o fator X em pleno processo de revisão tarifária, toda a discussão
tem se centrado, ate o momento, quase que exclusivamente na determinação do
nível das tarifas, sem maiores questionamentos quanto à estrutura das tarifas, isto
6, quanto A. participação de cada classe de consumidor no custeio da tarifa.

Ainda segundo Fiani (2004),
Essa falta de interesse pela estrutura tarifária é tanto mais curiosa quando se
considera que há indícios bastante sugestivos de problemas graves, com efeitos
sociahnente nocivos, na especificação da estrutura tarifária. De fato, em estudo
publicado no fmal de 2002, Ildo Sauer apresentava dados surpreendentes.
Discutindo o reajuste tarifário de grandes empresas dis tr ibuidoras, Sauer citava,
entre outros, o caso da Eletropaulo, em que os consumidores apresentando gasto
mensal inferior ou igual 30 kWh, os quais deixaram de ser considerados pelas
distribuidoras como pertencendo à classe de baixa renda, tiveram suas tarifas
reajustadas em 1.171,8% entre junho de 1994 e julho de 2002, contra um reajuste
do IPC/FIPE de apenas 103,2% no mesmo período.

A ANEEL tem divulgado inúmeras Resoluções buscando determinar, sistematizar
e regulamentar cada procedimento envolvido na determinação dos custos de produção,
conexão, transmissão, distribuição e comercialização de eletricidade. 0 assunto vem sendo
amplamente discutido e tem sido motivo de criticas como se observa acima.

A medida que novas metodologias vão sendo introduzidas, grandes consumidores
de eletricidade e serviços de utilidade pública lidam com pressões relacionadas a custos,
rede de transmissão e ambiente. Essas empresas, por sua vez, querem serviços de energia
mais adequados as suas necessidades, o que torna as cobranças mais complexas e demanda
melhores ferramentas para uma resposta por parte das empresas de serviços públicos.
Embora os preços de eletricidade no atacado variem a cada hora ou até mais
freqüentemente, as tarifas tradicionais de eletricidade comercial

e industrial refletem

apenas um número pequeno de períodos predefinidos de tempo de utilização, como ponta,
fora de ponta ou final de semana.
Essa estrutura tarifária é uma barreira para o corte de custos pelas empresas, que
poderiam mudar o seu comportamento de consumo e usufruir de preços ao atacado mais
baixos, quando estes se tomarem disponíveis. Os padrões tarifários tradicionais também
dificultam os esforços das empresas de serviços públicos em gerenciar as limitações
temporárias na carga através da demanda vinculada a preços.
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4.3

Os segmentos de negócios da indústria de eletricidade

Os negócios de eletricidade van sendo modificados na maior parte dos países,
oportunidade em que cada atividade econômica tem recebido alterações de ordem técnica e
institucional. De forma global, os países tem dedicado atenção as mudanças no quadro
regulatório e, portanto, nas leis que permitem a organização de suas atividades. Tanto no
exterior como no Brasil, esta indústria tem buscado incorporar as figuras do produtor ou
gerador que se refere a toda pessoa fisica ou moral que produz eletricidade; o autoprodutor
que se trata de toda pessoa fisica ou moral que produz eletricidade para uso exclusivo; e a
co-geração que se refere a produção combinada de eletricidade de calor em função das
necessidades dos clientes.
A preocupação de definir em lei a forma de organizar, realizar investimentos e
operar uma rede elétrica, permite que os agentes econômicos manifestem seus interesses
pelos vários tipos de negócios que a indústria oferece. Nesse sentido, a grande preocupação
das políticas públicas de energia deve estar voltada para incentivar a realização de
investimentos com custos compatíveis com as condições de desenvolvimento econômico
de cada pais.
No Brasil, a organização e operacionalização dessa indústria vêm seguindo os
mesmos passos que outros países tem realizado. As reestruturações iniciadas a partir de
1982 no Chile e, em seguida na Inglaterra, ainda continuam sendo ajustadas em todos os
países que se predispuseram a realizá-las em busca de uma maior eficiência econômica.
Após a introdução do novo modelo competitivo de organização industrial e
comercial em 1995, um trabalho coordenado pelo MME e realizado tecnicamente pela
Coopers & Lybrand, a nova estrutura da indústria de energia elétrica brasileira está
fundamentada em quatro segmentos básicos, como sera analisado nos parágrafos que
seguem.
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4.3.1 0 segmento de geração
A energia hidroelétrica faz parte dos recursos de energia renováveis em razão do
ciclo da água, que compreende a evaporação, precipitação e a queda causada pela lei da
gravidade. 0 Brasil possui abundantes recursos de água com uma geografia que fornece
numerosas possibilidades para a produção de energia a custos razoáveis. De fato, o acesso
energia proveniente do movimento da água tem exercido um papel importante para o
desenvolvimento econômico e social nas últimas décadas.
As empresas atuantes neste segmento de negócio são proprietárias dos ativos fixos
utilizados na geração de eletricidade. A geração desse produto consiste no processo de
transformação de uma fonte primaria de energia em energia elétrica. A obtenção dessas
fontes primarias pode-se dar pelos seguintes fatores: aproveitamento hidráulico existente
num rio (quedas d'água), combustão de carvão, óleo diesel ou bagaço de cana, energia de
certos elementos radioativos, e por algumas fontes alternativas de energia.
Por apresentar característica especifica quanto ao uso de tecnologias de produção
e do próprio produto (fluxos elétricos de potência), a eletricidade não pode ser estocada (lei
fisica). Apenas os recursos energéticos em sua forma primaria como o carvão, água,
petróleo, gás natural, madeira, etc., podem ser estocados.
No Brasil, conforme citado anteriormente, mais de 88% da geração de energia
elétrica é de origem hidroelétrica, em função disso as demais formas, como: eólica,
termoelétrica, solar e nuclear acabam não adquirindo percentuais significantes no parque
gerador. Com uma demanda cada vez mais crescente por parte dos consumidores, é
possível observar o interesse dos investidores em alavancar recursos para a melhoria e
implantação dessas novas fontes de energia. Hoje, existem somente seis usinas eólicas
produzindo 18.800 KW. Entretanto, no Nordeste, por exemplo, há projetos para a produção
de 51 parques eólicos gerando 3.300 MW. (ANEEL, 2003).
No entanto, é justificável a exploração da energia vinda das águas, pois o pais
dispõe de um potencial hidráulico estimado em 260.000 MW, sendo que atualmente,
apenas 25% estão sendo utilizados na produção (ANEEL, 2003). Uma das preocupações
em usufruir dos demais aproveitamentos é que uma usina hidroelétrica tem grandes
componentes a serem executados que podem comprometer o meio ambiente, em função da
necessidade de se construir: barragem que tem a função de represar o curso d'água
formando o reservatório, tomada d'água e sistemas de captação que levam a Agua até a
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casa de força, casa de força, onde se localiza a turbina e gerador, e o sistema de restituição
com o qual a água é reconduzida a um determinado curso, podendo ser o rio original onde
se encontra a usina.
Cada uma dessas partes corresponde a um conjunto de obras e instalações,
projetadas sob a visão do melhor funcionamento; qualidade e redução de custos. Na
geração de energia de origem hidroelétrica, a grande vantagem de custos está na
transformação da Agua, visto que, não ha necessidade de usar produtos para despolui-la,
pois esta é limpa pela própria natureza. Assim, os gastos ficam direcionados apenas para a
aquisição e manutenção de ativos fixos, os quais são muito superiores aos ativos das
demais usinas alternativas.
Em geral, as empresas de geração desempenham um conjunto de atividades
relacionadas ás áreas de produção e serviço de energia elétrica, conforme divisão abaixo
(Fittipaldi, Neto e Miranda, 2001).
•

nas áreas de operação, identifica-se as unidades geradoras e todo o sistema

elétrico associado ao processo. As atividades estão ligadas a operação do sistema de
geração, de serviços de telecomunicação e auxiliares.
•

nas áreas de manutenção, as empresas geradoras atuam no processo de

manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos utilizados na conversão da energia.
As atividades estão relacionadas com a manutenção mecânica e elétrica.
• nas áreas de planejamentos e estudos, cabe a elaboração de planos e metas de
operação e ampliação do sistema gerador. As atividades deverão contar com estudos de
planejamento da operação, análise de contingências e planejamento da expansão.
• nas Areas administrativas, observa-se aspectos relacionados aos recursos
humanos, treinamento, administração e controle.
•

nas áreas financeiras, identifica-se o controle de processos econômicos e

financeiros das empresas de geração. As atividades estão relacionadas ao faturamento,
tesouraria, contabilidade, arrecadação e planejamento.
• nas áreas comerciais, cabe a função de regular e controlar os contratos de
compra e venda de energia.

No que diz respeito aos custos associados a esse segmento podem ser destacados
os seguintes (Fittipaldi, Neto e Miranda, 2001; Tendências, 2003).
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• custos com material: esses custos são utilizados na reposição e manutenção dos
equipamentos e serviços associados A geração.
• custos com salários: utilizados para pagamento dos funcionários que trabalham
na operação e manutenção dos equipamentos e administração das usinas.
• custos com a energia elétrica: corresponde ao consumo próprio de energia
elétrica dentro da usina geradora.
• custos com a água: utilizada no sistema de resfriamento no processo de geração
da energia e também no uso administrativo.
• custos com aluguel: verificado na instalação fisica da empresa.
• custos com a depreciação: relacionado ao desgaste dos equipamentos utilizados
no processo de geração de energia.
• custos relacionados A amortização: que são pagamentos de empréstimos e
financiamentos realizados para a aquisição e construção dos sistemas de geração.
• custos com a manutenção: associados a manutenção corretiva e preventiva dos
equipamentos.
• custos com a conta de consumo de combustíveis fósseis: refere-se a uma cota
mensal das empresas geradoras como forma de subsidiar as empresas e sistemas que
utilizam a geração térmica em seus processos.
• custos associados a reserva global de reversão: esse custo corresponde a uma
contribuição anual, que é dividida mensalmente.
• custos associados ao pagamento de royalties: é uma compensação paga aos

municípios e estados, em função de inundação ocorrida em certas Areas quando da
construção de barragens nas usinas de geração.
• custos relacionados com a taxa de fiscalização da ANEEL: valor pago
mensalmente a essa agência reguladora.
• custos referentes A taxa de administração do operador nacional do sistema: valor
pago mensalmente ao órgão, visando manter o funcionamento da empresa.
• custos relacionados com a taxa de administração da administradora do mercado
atacadista de energia: valor pago mensalmente, a fim de prover a manutenção desta.
• custos incorridos com a compra de energia no mercado de curto prazo: energia
comprada esporadicamente no MAE, com a fmalidade de suprir a demanda contratada e
não realizada na operação mensal do sistema gerador.

57

De forma a constatar a importância dos custos para este segmento, foi realizada
uma pesquisa nas empresas Cemig, Furnas, Coelba e Eletronorte, visando examinar a
performance no período 1998-2003, relativo aos custos realizados.
Tabela 10 - Amostra dos custos incorridos no processo de geração de energia
elétrica no período 1998-2003 (valores em milhares de reais)
Custos
Material

Pessoal
Serviços de Terceiros
Combustive l para produção de
energia elétrica
Compensação financeira para
utilização de recursos hídricos
Quota para Conta de Consumo
de Combustível - CCC
Energia Elétrica Comprada para
Revenda
Taxa de fiscalização de serviços
de energia elétrica

Depreciação e Amortização
Provisões para Contingências
Quota para Reserva Global de

Reversão - RGR
Impostos e Contribuições
Outros

1998

1999

2000

2001

2002

2003

25.021
267.015
88.419

34.368
268.074
108.575

34.305
272.068
125.474

42.333
287.312
167.920

38.173
267.169
156.973

45.079
312.604
197.980

178.149

155.015

92.559

231.672

528.915

842.556

31.933

34.685

38.740

45.102

54.840

56.097

43.583

60.020

122.402

115.515

218.341

177.571

927.324 1.324.883 1.382.451 2.380.011 2.491.164 1.151.900
10.741

12.334

5.893

7.984

9.028

10.124

379.391
86.464

404.800
135.508

394.898
101.519

423.214
79.800

420.683
31.576

431.537
60.106

45.796

48.834

58.839

55.529

83.360

72.104

311.065 386.877 477.153 345.785 394.202 314.526
54.471
68.765 106.010 100.432 103.017 102.921
Total
2.449.371 3.042.737 3.212.311 4.282.609 4.797.440 3.775.102
Fonte: Cemig, Furnas, Coelba e Eletronorte. Elaboração: Autora

Tabela 11 - Variação percentual dos custos incorridos no segmento de

geração de energia elétrica no período 1998-2003
Custos

1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
37,4
0,4
22,8

-0,2
1,5
15,6

23,4
5,6
33,8

-9,8
-7,0
-6,5

18,1
17,0
26,1

-13,0

-40,3

150,3

-77,2

59,3

8,6

11,7

16,4

21,6

2,3

37,7

103,9

-5,6

89,0

-18,7

42,9

4,3

72,2

4,7

-53,8

14,8

-52,2

35,5

13,1

12,1

6,7
56,7

-2,4
-25,1

7,2
-21,4

-0,6
-60,4

7,6
90,4

6,6

20,5

-5,6

50,1

-13,5

24,4
23,3
-27,5
26,2
54,2
-5,3
Total
24,2
5,6
33,3
Fonte: Cemig, Furnas, Coelba e Eletronorte. Elaboração: Autora

14,0
2,6
12,0

-70, 7
-0,1
-21,3

Material
Pessoal
Serviços de Terceiros
Combustível para produção de
energia elétrica
Compensação financeira para
utilização de recursos hidricos
Quota para Conta de Consumo de

Combustível - CCC
Energia Elétrica Comprada para
Revenda
Taxa de fiscalização de serviços de
energia elétrica

Depreciação e Amortização
Provisões para Contingências
Quota para Reserva Global de

Reversão - RGR
Impostos e Contribuições
Outros

Constata-se que a variação desses custos é muito significativa em quase todas as
contas, apresentando destaque para o custo relacionado ao combustível para a produção de
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energia elétrica, que em 1998 apresentava uma média de R$ 178.149, decaindo em 1999 e
2000 e atingindo o patamar de R$ 842.556 no ano de 2003. Esse crescimento decorreu
exclusivamente do aumento nos preços dos derivados de petróleo e variação cambial. A
quota para consumo também apresenta um ninnero muito expressivo em 2002, pois atinge
um total de R$ 218.341. Esse aumento considerável tem como fundamento o crescimento
da geração própria, conseqüentemente, os custos aumentaram. Outro fato muito importante
a ser destacado é o custo relacionado à energia elétrica comprada para revenda, que em
1998 foi de R$ 927.324 e obteve uma pequena taxa de crescimento a cada ano, porém, em
2003 apresentou uma redução da ordem de 54% em relação ao ano anterior. Este resultado
decorreu da redução nas despes as de transações com energia no MAE. A maior despesa
com essas transações ocorreu no período de 2001 e 2002 devido as altas tarifas para
compra de energia livre praticadas durante o período de racionamento de energia elétrica.
Os serviços de terceiros também apresentaram pequenas variações de crescimento
ao longo do período em análise, resultado do reajuste ocorrido nos contratos de prestação
de serviços, principalmente naqueles relacionados A. manutenção e conservação de
instalações e equipamentos elétricos e também aos agentes arrecadadores de contas de
energia elétrica.
No montante dos custos relacionados ao período 1998-2003, percebe-se que o ano
de 2002 obteve maior destaque, apresentando um total de R$ 4.797.440, isto
primordialmente ao acréscimo dos custos do combustível e CCC.

4.3.2 0 segmento de transmissão
Esse segmento é constituído por empresas que apresentam um conjunto de linhas
de transmissão e subestações, com a finalidade de conduzir a energia elétrica produzida nas
usinas geradoras até as subestações de distribuição junto aos grandes centros de consumo
da energia. A utilização dessas linhas de transmissão é essencial, visto que, os centros de
geração apresentam-se muito afastados dos centros de consumo. Assim, as linhas de
transmissão desempenham a função de transporte de energia elétrica de um ponto para
outro, já as subestações referem-se ao conjunto de equipamentos dispostos em um
determinado local, responsáveis pela regulação da tensão da energia que transita nas linhas.
Esse serviço deve ser provido com eficiência econômica e, sobretudo, atender as restrições
de segurança do sistema. (Fittipaldi, Neto e Miranda, 2001; Silva, 2001).
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Essas empresas de transmissão desempenham atividades divididas nas Areas de
operação (operação do sistema e linhas de transmissão), manutenção (manutenção
corretiva e preventiva dos equipamentos utilizados na transmissão de energia elétrica,
planejamentos e estudos (planejamento da operação do sistema integrado e elaboração de
planos e metas visando a ampliação da rede de transmissão), administrativa (recursos
humanos, treinamento, administração de contratos, compras e serviços gerais) e financeira
(controle e gestão dos processos econômicos e financeiros da empresa).
Para o desenvolvimento deste segmento de negócio, as empresas de transmissão
de energia apresentam os seguintes custos em suas atividades (Fittipaldi, Neto e Miranda,
2001; Tendências, 2003).
• custos com material: esses custos são utilizados na reposição e manutenção dos
equipamentos contidos nas subestações, bem como, linhas e torres de transmissão serviços.
• custos com salários: utilizados para pagamento dos funcionários que trabalham
na operação e manutenção dos equipamentos contidos nas subestações e administração
destas.
• custos com a energia elétrica: corresponde ao consumo de energia elétrica
dentro das subestações do sistema de transmissão.
• custos com a água: utilizada no sistema de resfriamento das subestações e
também no uso administrativo.
• custos com aluguel: custos incorridos na instalação fisica da empresa.
• custos com a depreciação: relacionado ao valor estimado com o desgaste dos
equipamentos utilizados no processo de transmissão de energia elétrica.
• custos relacionados à amortização: são pagamentos de empréstimos e
financiamentos realizados para a aquisição e construção dos sistemas de transmissão.
• custos com a manutenção: custos associados à manutenção conetiva e
preventiva dos equipamentos de transmissão.
• custos relacionados com a taxa de fiscalização da ANEEL: valor pago
mensalmente a essa agência reguladora.
• custos referentes à taxa de administração do operador nacional do sistema: valor
pago mensalmente ao órgão, a fim de manter o funcionamento da empresa transmissora.
Seguindo a mesma linha de raciocínio demonstrada no segmento anterior, no
segmento de transmissão também está inserida uma tabela, possibilitando visualizar a
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performance dos custos 8 incorridos nas empresas Eletrosul, CESP e CTEEP no período
1998-2003.

Tabela 12 - Amostra dos custos incorridos no segmento de transmissão de
energia elétrica no período 1998-2003 (valores em milhares de reais)
Descrição

Material
Pessoal
Serviços de Terceiros
Depreciação e Amortização
Provisões para Contingências
Quota para Reserva Global de
Reversão - RGR
Quota para Conta de Consumo
de Combustive! - CCC
Energia Elétrica Comprada para
Revenda
Impostos e Contribuições
Outros
Total

1998

1999

2000

2001

2002

2003

18.496
171.973
74.254
245.977
12.280

14.951
191.171
49.112
243.487
24.433

9.957
142.857
37.554
197.468
16.800

7.979
114.277
34.781
186.656
23.218

11.289
147.054
43.854
221.606
17.700

10.934
169.513
46.448
230.791
19.256

52.854

27.869

19.524

24.580

26.845

27.688

13.319

7.632

11.906

11.869

17.013

13.681

385.633

365.548

442.281

711.030

673.347

289.446

33.874
43.959
51.222
17.276
29.659
41.649
929.467 1.188.008 1.251.579

65.913
18.372
892.042

92.461
56.446
51.705
36.933
1.118.952 1.017.582

Fonte: Eletrosul, CESP e CTEEP. Elaboração: Autora

Tabela 13 - Variação percentual dos custos incorridos no segmento de
transmissão de energia elétrica no período 1998-2003
Descrição

Material
Pessoal
Serviços de Terceiros
Depreciação e Amortização

1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
-19,2
11,2
-33,9
-1,0
99,0

-33,4
-25,3
-23,5
-18,9
-31,2

Provisões para Contingências
Quota para Reserva Global de
-47,3
-29,9
Reversão - RGR
Quota para Conta de Consumo de
-42,7
56,0
Combustivel - CCC
Energia Elétrica Comprada para
-5,2
21,0
Revenda
Impostos e Contribuições
-39,0
-40,0
Outros
-28,6
-53,2
Total
-9,1
-8,7
Fonte: Eletrosul, CESP e CTEEP. Elaboração: Autora

-19,9
-20,0
-7,4
-5,5
38,2

41,5
28,7
26,1
18,7
-23,8

-3,1
15,3
5,9
4,1
8,8

25,9

9,2

3,1

-0,3

43,3

-19,6

60,8

-5,3

-57,0

29,8
71,7
27,8

16,5
40,4
5,4

28,7
-55,9
-28,7

Neste segmento, observa-se que os custos com material não apresentaram
variações significativas, exceto no ano de 1998 onde atingiu R$ 18.496, o maior custo ao
longo do período em estudo, isto em virtude da expansão de suas linhas de transmissão.
Também ocorreram variações exorbitantes no que tange ao custo com energia
elétrica comprada para revenda, principalmente em 2001
racionamento de energia estava em vigor.

8

Alguns custos não foram disponibilizados nos relatórios.

e 2002, período em que o
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Em relação a depreciação, observa-se uma redução brusca nos anos de 2000 e
2001 em relação aos anos anteriores. Tal redução ocorreu em função de novos
investimentos, possibilitando investir em tecnologia avançada e resultando numa maior
valorização e qualidade das máquinas e equipamentos utilizados no processo de
transmissão de energia elétrica.
Os demais custos apresentam algumas variações, ora positivas, ora negativas,
porém, não tão significativas quanto as demais.

4.3.3 0 segmento de distribuição

As empresas atuantes neste segmento têm como função principal, levar a energia
elétrica até os consumidores finais sejam eles: residenciais, comerciais ou industriais. Para
tal, comporta os seguintes ativos: Redes de distribuição, que são linhas condutoras
utilizadas para levar fisicamente a energia aos diversos pontos do sistema de distribuição;
Transformadores de distribuição, que tem a finalidade de levar a tensão da energia elétrica

distribuída ao nível utilizado pelos consumidores e as Subestações de distribuição, que são
os pontos de ligação com o sistema de transmissão e servem para regular a tensão ou
distribuição da rede. Essas redes de distribuição de energia elétrica encontram-se em todos
os centros de consumo e são utilizadas também, para levar a energia a locais de difícil
acesso e pequenos centros de carga, como no caso da zona rural. (Fittipaldi, Neto &
Miranda, 2001).
As empresas de distribuição apresentam atividades alocadas nas areas de operação
(operação do sistema de distribuição e todo o sistema associado ao processo), manutenção
(manutenção conetiva e preventiva dos equipamentos utilizados na distribuição de energia

e serviços associados, planejamentos e estudos (planejamento da operação e ampliação do
sistema distribuidor de energia elétrica), administrativa (recursos humanos, treinamento,
administração de contratos, compras e serviços gerais), financeira (controle e gestão dos
processos econômicos e financeiros da empresa) e comerciais (regulação e controle dos
contratos de compra e venda de energia).
No tocante aos custos do segmento de distribuição, destacam-se os seguintes
(Fittipaldi, Neto e Miranda, 2001; Tendências, 2003).
• custos com material: esses custos são utilizados na reposição e manutenção dos
equipamentos de distribuição e serviços associados.
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• custos com salários: utilizados para pagamento dos funcionários que trabalham
na operação e manutenção dos equipamentos contidos nas redes de distribuição, bem
como, supervisão e administração do sistema.
• custos com a energia elétrica: corresponde ao consumo de energia elétrica
identificado no sistema de distribuição.
• custos com a Agua: utilizada nas subestações e também no uso administrativo.
• custos com aluguel: verificado na instalação fisica da empresa.
• custos com a depreciação: relacionado ao desgaste dos equipamentos utilizados
no processo global de distribuição de energia elétrica.
• custos relacionados à amortização: que são pagamentos de empréstimos

e

financiamentos realizados para a aquisição, construção e montagem dos sistemas de
distribuição.
• custos com a manutenção: associados a manutenção corretiva

e preventiva dos

equipamentos de distribuição e nas subestações.
• custos relacionados com a taxa de fiscalização da ANEEL: valor pago
mensalmente a essa agência reguladora.
• custos referentes à taxa de administração do Operador Nacional do Sistema:
valor pago mensalmente ao órgão, visando manter o funcionamento da empresa.
• custos relacionados com a taxa de administração da administradora do Mercado
Atacadista de Energia: Valor pago mensalmente, a fim de prover a manutenção desta.
• custos incorridos com a compra de energia no mercado de curto prazo: energia
comprada esporadicamente no MAE, com a fmalidade de suprir variações de mercado de
consumo próprio.
Conforme descrito nos segmentos anteriores, nesse também está inserido uma
tabela contendo uma amostra dos custos 9 relacionados das empresas Celesc, Escelsa e
Enersul. 0 objetivo é visualizar a média dos custos incorridos no segmento de distribuição
ao longo do período 1998-2003.

9

Alguns itens nao foram disponibilizados nos relatórios. Neste caso estâo apresentados como (-).
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Tabela 14 - Amostra dos custos incorridos no segmento de distribuição de
energia elétrica no período 1998-2003 (valores em milhares de reais)
Descrição
Material
Pessoal
Serviços de Terceiros

Depreciação e Amortização
Provisões para Contingências
Quota para a Conta Consumo
de Combustive! - CCC
Quota para Reserva Global de

Reversão - RGR
Impostos e Contribuições
Energia Comprada para
Revenda
Transporte de Potência

Elétrica
Outros

1998

1999

2000

2001

2002

2003

10.687
118.119
37.189
61.852
15.483

12.768
120.203
42.485
65.715
6.680

12.598
121.275
45.513
70.940
13.707

13.023
122.979
48.684
76.049
21.540

12.754
251.109
44.202
70.754
33.021

15.827
128.755
57.630
73.831
7.952

19.909

26.604

57.140

57.452

57.681

59.318

15.606

16.977

17.861

18.741

22.595

19.139

188.103

221.989

269.939

309.330

412.539

520.525

271.160

327.287

387.030

507.050

560.943

694.961

16.023

40.464

55.334

61.507

19.487
773.617

Total

Fonte: Celesc, Escelsa

19.947
26.150
42.126
19.445
22.133
901.120 1.077.487 1.278.480 1.485.042 1.600.071

e Enersul. Elaboração: Autora

Tabela 15 - Variação percentual dos custos incorridos no segmento de
distribuição de energia elétrica no período 1998-2003
Descrição
Material

Pessoal
Serviços de Terceiros
Depreciação e Amortização
Provisões para Contingências
Quota para a Conta Consumo de

Combustível - CCC
Quota para Reserva Global de
Reversão - RGR
Impostos e Contribuições
Energia Comprada para Revenda
Transporte de Potência Elétrica
Outros
Total

Fonte: Celesc, Escelsa

1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
19,5
1,8
14,2
6,2
-56,9

-1,3
0,9
7,1
8,0
105,2

3,4
1,4
7,0
7,2
57,1

-2,1
104,2
-9,2
-7,0
53,3

24,1
-48,7
30,4
4,3
-75,9

33,6

114,8

0,5

0,4

2,8

8,8

5,2

4,9

20,6

-15,3

18,0
20,7
152,5
2,4
16,5

21,6
18,3
36,7
31,1
19,6

14,6
31,0
11,2
61,1
18,7

33,4
10,6
-53,8
16,2

26,2
23,9
13,8
7,7

e Enersul. Elaboração: Autora

Observa-se que houve um aumento exorbitante nos custos não-gerenciáveis
(energia comprada, transporte de potência, quota para RGR

e quotas para CCC),

representando um percentual de 24% somente na energia comprada no ano de 2003 em
relação a 2002. 0 aumento nestes custos refere-se a política de pregos adotadas pelas
outras empresas para cobrir seus custos e buscar o lucro máximo. Em muitos casos, essa
variação é influenciada pelo custo do óleo combustível, pela variação cambial e pelas
condições hidrológicas, que define o aumento ou não da geração térmica.
Com relação aos custos gerenciáveis (pessoal, material, serviços de terceiros e
outros custos) também se apresentam crescentes ao longo do período em análise, porem,
com variações mínimas, exceto no ano de ano 2002 onde o custo com pessoal atingiu um
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percentual de crescimento em torno de 104% em relação ao exercício anterior. Esse
aumento nos custos gerenciáveis foi decorrente dos processos de conservação de energia
conforme programa estabelecido pela ANEEL; apropriação de custos com racionamento,
homologado também pela ANEEL; leitura e entrega de contas; provisão para contingências
civeis e trabalhistas; custos com transportes; e registro, por imprudência, de possível
incidência de ICMS sobre subvenção concedida ao consumidor de baixa renda. (Enersul,
2003).
Os custos com depreciação e amortização também apresentaram variações, mas
mantiveram-se no patamar. Já os tributos vêm apresentando altas taxa de crescimento ao
longo do período, somente em 2003 foi gasto uma média de R$ 520.525, o que prejudica a
entrada de novas empresas no setor.

4.4.4 0 segmento de comercialização

Esse segmento surgiu com o processo de Reestruturação do Setor Elétrico
Brasileiro. São empresas que podem ser detentoras de ativos fixos de geração, transmissão
e distribuição, porém, também podem não ser.
As empresas comercializadoras visam exclusivamente, a compra e venda de
energia elétrica em si. Assim, o comercializador pode comprar energia elétrica de qualquer
empresa, sei a: geradora, distribuidora ou comercializadora que apresenta sobra energética e
vender a que esteja disposto a pagar o maior preço pelo produto. A comercialização de
energia assume um aspecto integral no mercado competitivo, e através do eficiente
gerenciamento de riscos, essas empresas ajudam a garantir o fornecimento de energia a
preços estáveis e procuram buscar a liquidez e transparência do mercado de energia
elétrica.
Em função da simplicidade de seu processo, as atividades desse segmento podem
ser divididas nas seguintes Areas: planejamentos e estudos (responsáveis pela elaboração de
planos e estratégias destinadas ao processo de compra e venda de energia elétrica, visando
maior rendimento financeiro), administrativas (recursos humanos, treinamentos,
administração de contratos, compras e serviços gerais), financeiras (controle e gestão dos
processos econômicos e financeiros da empresa comercializadora) e comerciais (regulação
e controle das atividades relacionadas 6, empresa).
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Com relação aos custos incorridos nas empresas comercializadoras de energia
elétrica, vale destacar os seguintes (Fittipaldi, Neto e Miranda, 2001; Tendências, 2003).
• custos com material: são utilizados na reposição e manutenção das máquinas e
equipamentos administrativos e prestação de serviços.
• custos com salários: utilizados para pagamento dos funcionários que trabalham
na comercialização, planejamento e administração destas empresas.
• custos com a energia elétrica: corresponde ao consumo de energia elétrica
identificado dentro das empresas comercializadoras.
• custos com a água: utilizada para fins administrativos.
• custos com aluguel: são incorridos na instalação fisica da empresa.
• custos com a depreciação: relacionado ao valor estimado com o desgaste dos
equipamentos utilizados nas empresas comercializadoras.
• custos relacionados à amortização: são pagamentos de empréstimos

e

financiamentos realizados para a aquisição das máquinas e equipamentos utilizados pela
empresa comercializadora de energia elétrica.
• custos com a manutenção: custos associados A manutenção corretiva e
preventiva das máquinas e equipamentos da empresa.
• custos relacionados com a taxa de fiscalização da ANEEL: valor pago
mensalmente a essa agência reguladora.
• custos referentes A taxa de administração do Operador Nacional do Sistema:
valor pago mensalmente ao órgão, a fim de manter o funcionamento da empresa
comercializadora.
• custos incorridos com a compra de energia no mercado de curto prazo: energia
comprada esporadicamente no MAE, com a finalidade compensar variações nos contratos
realizados.
Por ser um segmento recente, não foi possível inserir dados estatísticos dos custos
incorridos neste segmento, dada a dificuldade na obtenção destes.
Independente do segmento que a empresa atua, é importante analisar os
fundamentos desses custos, visto que os mesmos exercem forte influência na estratégia de
expansão e desenvolvimento do setor.
De acordo com a tabela abaixo, constata-se que o segmento de geração apresenta
maior custo em seu processo, em virtude das despesas incorridas na construção das usinas.
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Tabela 16 — Total dos custos incorridos nos segmentos de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica no período de 1998-2003 (Valores em
milhares de reais)
Segmentos
Geração
Transmissão
Distribuição
Fonte: a autora

Período 1998-2003
21.559.570
6.397.630
7.115.817
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CAPÍTULO 5- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
As mudanças decorrentes do processo de reestruturação no setor elétrico
brasileiro proporcionaram não só a atuação de novos agentes no mercado de geração,
transmissão, distribuição

e comercialização

de energia elétrica, como também

possibilitaram a participação de empresas privadas numa indústria predominantemente
estabelecida pelo monopólio natural. Com a desverticalização foi possível introduzir a
concorrência, possibilitando maiores investimentos em tecnologias avançadas, garantindo
serviços de alta qualidade e confiabilidade.
Com a introdução da competitividade entre as empresas atuantes no setor elétrico,
também foi possível identificar uma maior influência dos consumidores na escolha de seus
fornecedores, visto que em mercados competitivos, empresas que dispõe de baixo custo
conseqüentemente obtém maior clientela. Com isso, provavelmente os agentes procurarão
implantar processos visando minimizar seus custos, principalmente no tocante aos custos
fixos, já que são passíveis de serem gerenciados e, reduzindo tais custos, sera possível
repassar uma menor tarifa aos consumidores sem obter prejuízos no final do exercício.
Neste sentido, um conhecimento dos custos incorridos na cadeia produtiva é
essencial para a definição de novas estratégias de expansão do setor. Atualmente, um
grande mercado promissor e visado por muitos investidores, refere-se ao processo de
geração de energia utilizando fontes alternativas, visto que os custos apresentam-se
reduzidos em relação aos demais, tornando-se uma opção parta garantir o fornecimento
uma demanda cada vez mais crescente, facultando o equilíbrio entre a oferta e demanda.
A análise apresentada sobre a disposição dos custos nos quatro segmentos
contribuiu para constatar a média dos custos incorridos nas empresas atuantes no setor
elétrico ao longo do período 1998-2003, possibilitando visualizar as variações ao longo
deste, bem como as políticas econômicas adotadas pelo Governo Federal visando propiciar
a expansão, diminuindo o desequilíbrio no setor, evitando um novo racionamento como o
ocorrido em 2001-2002.
De acordo com os balanços das empresas em estudo, constata-se que as empresas
atuantes na indústria de energia possuem condições suficientes (A longo prazo) para
fornecerem preços atraentes aos consumidores sem, é claro, interferir no desenvolvimento
econômico. Porém, uma grande preocupação dos investidores refere-se As altas taxas de
tributos incidentes no setor, as quais fogem ao controle destes e acabam sendo repassadas
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ao contribuinte. Caberia ao governo adotar novos métodos para revisar estes tributos

e

possibilitar a garantia de uma tarifa justa, visto que a redução destas tarifas incentivaria
ainda mais a entrada de novos agentes e, conseqüentemente, novas oportunidades de

expansão.
Por fim, face A limitação de tempo e a complexidade do assunto, bem como a
dificuldade na obtenção dos dados referentes aos custos incorridos neste setor, recomendase que outros trabalhos sejam realizados, resultando em uma análise mais aprofundada do
assunto.
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