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RE SUMO

0 presente trabalho analisa a sistemática de tratamento dos riscos no mercado de
energia elétrica brasileiro, no período de 1998-2002. Com a abertura das economias, os
mercados internacionais de energia passaram a sofrer uma grande reestruturação em seus
modelos de negócios, obrigando os governos a promoverem a desregulamentação,
privatização e a introdução de formas inovadoras de regulação e de governança.
Como identificado no trabalho, os agentes econômicos tomam suas decisões diante
das incertezas e riscos em mercados de intensas mudanças e concorrência, obrigando-os a
mudarem a forma de definir suas estratégias e tratar as variáveis do ambiente de negócios. A
gestão de riscos surge como elemento importante para o refinamento das decisões, obrigando
as empresas a buscarem novas alternativas de crescimento.
0 trabalho dessa pesquisa permitiu que se examinasse: i) o surgimento da crise
institucional e financeira que levou ao esgotamento do modelo monopolista de eletricidade; ii)
a identificação das falhas no planejamento do antigo modelo para o novo modelo competitivo;
iii) os problemas contratuais e regulatórios que expõem as empresas a novos riscos; iv) a falta
de coordenação entre os órgãos governamentais; v) o modo como os riscos são tratados na
indústria de energia elétrica.
Os resultados da pesquisa permitem constatar que a gestão de riscos constitui um dos
elementos mais importantes, para que as empresas possam crescer sem terem grandes
restrições e nem serem surpreendidas pelas incertezas do ambiente onde atuam. No caso
brasileiro, este quadro de instabilidade contribuiu para que os investimentos não
acompanhassem de forma adequada a expansão da oferta de energia elétrica, aumentando,
assim, a probabilidade de ocorrência dos riscos de déficit, financeiros e regulatórios.
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CAPÍTULO 1- PROBLEMÁTICA

1.1 Contextualização

0 tratamento da análise e gestão dos riscos na indústria de energia elétrica (TEE)
vem sendo discutido e aprofundado por diversos especialistas, quer da área de economia,
finanças, engenharia ou gestão. Com a abertura das economias na década de 90, diversas
nações optaram pela introdução de mecanismos voltados ao aperfeiçoamento da
competitividade, gerando, para os agentes econômicos, incertezas quanto aos resultados
esperados no processo de alocação dos recursos.
Na LEE brasileira há uma reestruturação em curso que deverá permitir ao Pais uma
nova condição de desenvolvimento econômico. Os mercados de energia elétrica, petróleo e
gás natural estão sofrendo mudanças rápidas e radicais, devido, não só aos avanços da
tecnologia, mas também da necessidade de rever e organizar os arranjos institucionais', de
introduzir novos elementos jurídicos, de ter uma regulação mais abrangente e moderna e de
uma nova postura dos agentes (Pontes, 1998).
Até o inicio da divulgação das mudanças que ocorreram a partir de 1995, a ME no
Brasil mantinha um modelo monopolista estatal verticalmente integrado, apoiado na
premissa de que sua eficiência econômica era decorrente das grandes economias de escala
obtidas pela realização dos projetos acima de 1.000 MW. 0 risco era considerado apenas
como um tema de operação da rede elétrica, isto é, as preocupações das políticas públicas
de energia estavam voltadas para o risco do déficit do sistema ou da inexistência do
aproveitamento de determinado tipo de energia.
0 processo de reestruturação idealizado pelo governo federal a partir de 1995,
buscou instituir um ambiente competitivo na geração e comercialização de eletricidade,
tornando obrigatória a desverticalização das empresas federais e estaduais. De forma a
viabilizar este mecanismo, o governo federal anunciou também a estratégia de promover a
privatização das empresas de distribuição de energia elétrica federais (Faccin, 2003).
As premissas do novo modelo levariam as empresas a se desverticalizarem, isto 6,
os segmentos econômicos de geração, transmissão, distribuição e comercialização

Neste trabalho tem o significado dado por North (1990) que são as regras do jogo_
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deveriam ser separados e contabilizados de forma independente e autônomo. A idéia
central visava introduzir a competição nos negócios de geração pela entrada de novos
agentes (Produtores Independentes) e de comercialização de novos serviços, o que
permitiria, em longo prazo, reduzir os custos e os riscos globais dos recursos aplicados. Os
segmentos de transmissão e distribuição continuariam a ser caracterizados como
monopólios naturais, tendo a regulação técnica e econômica a função de assegurar o bom
funcionamento nessas atividades (Coopers & Lybrand, 1996).
As razões para essas transformações não são consensuais, mas o fato é que elas
vêm ocorrendo com uma velocidade espetacular, seja em países com economias
desenvolvidas ou em países em desenvolvimento. Em linhas gerais, pode-se considerar que
o processo de reestruturação tem por objetivo reduzir o preço de energia elétrica através do

livre acesso 6. transmissão por todos os agentes do mercado, obter ganhos de eficiência na
indústria como uni todo e atrair capital privado. Os países reconhecidos como pioneiros
dessa transformação são o Chile (1982), Reino Unido (1990) e a Noruega (1990). Salientese que reestruturação não é sinônimo de privatização, mas de mudança no processo de
coordenação da rede elétrica e do mercado. Vide o caso da Noruega onde a maioria das
empresas geradora pertence ao Estado (Silva, 2001).
No Brasil, o processo de reestruturação, começou a tomar forma em 1995 com a
reforma do Estado e aprovação da Lei no. 8.987/95 (Lei de Concessões dos Serviços
Públicos) e Lei n.° 9.427/97, a qual introduz a figura do Produtor Independente de Energia
(PIE).
Com a implantação dessa nova estrutura, o Estado, até então detentor do mercado
de energia elétrica, deixa de ter o monopólio do serviço e passa a ser um agente planejador
e fiscalizador, visando a criação de um mercado competitivo e lucrativo, mas limitado

quanto à operação e regulação, procurando manter um serviço de qualidade que opere com
segurança e confiabilidade.
A introdução de um modelo competitivo torna indispensável à avaliação dos
riscos inerentes as perdas econômicas e financeiras em relação aos retornos dos
investimentos, que por sua vez dependem fundamentalmente do efetivo gerenciamento do
fluxo de caixa de cada projeto.
Diante desse contexto de reestruturação da LEE brasileira é que o presente
trabalho pretende responder a seguinte pergunta de pesquisa: uma boa gestão de riscos
permite melhor alocação de recursos e mantém a confiabilidade da rede elétrica?
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1.2 Objetivos
1.2.1 Geral
Analisar a sistemática de tratamento dos riscos no mercado de energia elétrica
brasileiro no período de 1998-2002.
1.2.2 Específicos
Os principais objetivos específicos estão relacionados com os seguintes temas:
a) examinar o papel das incertezas e o tratamento dos riscos para as decisões
econômicas e financeiras;
b) examinar os diversos tipos de riscos adotados pelo mercado de eletricidade;
c) identificar os mecanismos adotados na questão de riscos da rede elétrica;
d) analisar as principais mudanças que impactam os riscos regulatórios.
1.3

Metodologia

Método é um instrumento do conhecimento que proporciona aos pesquisadores
orientação geral que facilita planejar uma pesquisa, formular hipóteses, coordenar
investigações, realizar experiências e interpretar os resultados (Fachin, 2002). 0 método
torna-se válido quando sua escolha baseia-se em dois motivos: a natureza do objeto a que
se aplica e o objetivo que se tem em vista (Leite, 2003). Entretanto, o desenvolvimento de
um trabalho de investigação cientifica requer a aplicação de uma metodologia especifica ao
caso que se deseja estudar.
Gil (1998), define metodologia como sendo a exposição dos procedimentos de
como se pretende responder 6. pergunta formulada no projeto de pesquisa. Nesse sentido, a
metodologia não é um fragmento da pesquisa, mas precisa ser incorporado à própria
investigação para que possa compreender as soluções apresentadas, ou sej a, ela é
fundamental para que se possa organizar as idéias de como os fatos podem ser observados
e tratados. Para este trabalho, optou-se em utilizar a pesquisa qualitativa, tendo em vistas
as características e a natureza do problema que se procura estudar.
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De acordo com Godoy (apud Lotero, 1999), a pesquisa qualitativa não procura
enumerar e/ou medir os eventos estudados, nem empregar instrumentos estatísticos na
análise dos dados. Parte de questões ou focos de interesse amplos, que vão se definindo na
medida que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre as
pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação
estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou
seja, dos participantes da situação em estudo.
Partindo de questões amplas que vão se aclarando no decorrer da investigação, o
estudo qualitativo pode ser conduzido através de diferentes caminhos, dentre eles o estudo
de caso, o qual segundo Pontes (1998), permite fazer pesquisas empíricas com o objetivo
de investigar fenômenos contemporâneos dentro de vidas 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 evidências.
Assim, para o desenvolvimento deste trabalho foram considerados os seguintes
procedimentos: a) escolha do objeto de estudo: tratamento dos riscos; b) local de estudo
(Brasil); c) período de análise (1998-2002); d) contexto e processo de mudanças
decorrentes da reestruturação do setor elétrico; e) as decisões que impactaram em riscos
para o mercado de eletricidade.

0 estudo considera como amostra estatística os dados globais do mercado de
eletricidade no Brasil nos anos 1998-2002, utilizando as variáveis potência e consumo em
MWh, crescimento e investimento em % PIB, risco de déficit, etc. Para efeito de análise do
contexto e das causas básicas dos riscos, a autora fez uma pesquisa nos principais

relatórios publicados pelo MME, Eletrobrás, ONS, MAE, ANEEL e Relatórios de
Progresso n°2 e 4. Além de outras fontes bibliográficas que dão apoio à compreensão dos
fenômeno estudado.
Por fim, ressalta-se que os resultados dessa pesquisa levam em consideração as
dificuldades de obtenção de dados, o tempo para elaboração da pesquisa e as limitações da
pesquisadora quanto ao conhecimento do tema proposto.
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1.4

Estrutura do trabalho

Este trabalho tem a seguinte organização: o Capitulo 1 contém a problemática do
fenômeno estudado, a contextualização onde ele ocorre, os objetivos, a metodologia, as
hipóteses e a própria organização do estudo. 0 Capitulo 2 aborda uma revisão teórica
básica necessária á realização deste trabalho, sem a pretensão de aprofundar nos temas
expostos. 0 Capitulo 3 busca examinar como foi introduzido o tratamento dos riscos na
indústria de energia elétrica brasileira a partir de 1995. 0 Capitulo 4 apresenta um estudo
de caso especifico, demonstrando como os riscos são considerados no mercado de
eletricidade no Brasil, durante o período 1998-2002.
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CAPITULO 2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Incertezas e riscos nas decisões econômicas
Um dos fundamentos que integram a teoria econômica está em analisar o processo
de escolha dos consumidores, empresários e governos, os quais tomam decisões em
ambientes de incertezas, levando em consideração os riscos envolvidos. As atividades
econômicas são partes de um ambiente de negócios e estão relacionadas com as incertezas
e riscos.
A teoria econômica da firma tem buscado incorporar essas duas noções em suas
análises, onde várias questões são colocadas. Onde se situa a fronteira entre risco

e

incerteza? Como os agentes econômicos suportam um e outro? 0 lucro remunera o risco
envolvido nas operações fabris e comerciais? As incertezas afetam o ritmo dos
investimentos? Dentre os vários trabalhos de investigação nessa área pode-se citar os
estudos e pesquisas de Menger (1871), Fisher (1906), Edgeworth (1908), Knight (1921),
Ramsey (1926), Hicks (1931), Keynes (1936, 1937), Kalecki (1937), Makower e Marschak
(1938), Stigler (1939), Tintner (1941), Lange (1944), Von Neuman e Morgenstern (1944),
Arrow (1953), Allais (1953), Debreu (1959) e Malinvaud (1972, 1973).
Suas análises consideram o contexto geral do equilíbrio dos agentes econômicos
que agem de forma múltipla na economia, colocando produtos e commodities, negociadas
num determinado momento com outros agentes (consumidores e fornecedores) a um
determinado preço. Nesse ambiente de incertezas, examina-se o papel do Estado em
desenvolver ações buscando o equilíbrio da economia. De forma global, esses autores se
preocupam com o equilíbrio competitivo entre os agentes, através de um jogo de
quantidades e preços, exposto pelos próprios agentes no mercado que satisfaçam a
utilidade marginal dos consumidores e permita a maximização das escolhas feitas nos
espaços livres.
Embora as abordagens sejam diferentes entre si, a idéia central está pautada nas
condições do equilíbrio geral (general equilibrium) dos mercados, cujas restrições e
contingências estão relacionadas com

o comportamento ótimo dos indivíduos.

Basicamente, admite-se que num determinado mercado exista uma função-utilidade (utility
functions) que permita otimizar as condições particulares de cada agente. Assim, existe um
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problema de otimização voltado para o exame dos problemas de escolha envolvendo risco
sob a ótica da probabilidade.
Para Simonsen (1977, p. 197), é fácil passar para a análise dos problemas de
escolha e quantificar a utilidade da decisão de um consumidor através da seguinte
expressão:

UD = PI

onde: Pi + P2 + ...+

Up =

PnUAn,

UAl P2UA2

= 1; sendo:

a utilidade da decisão inerente à escolha "D"

P1 = probabilidade de produzir uma cesta Al;
P2

probabilidade de produzir lima cesta A2;

Pn = probabilidade de produzir uma cesta An
Ainda em sua opinião a comparação de duas situações envolvendo risco ou de
uma posição certa e outra envolvendo risco, se faz pela comparação dos respectivos indices
de utilidade. A melhor situação será aquela que corresponder a um maior índice de
utilidade.
Para Pindyck e Rubinfeld (1994, p. 181), a interpretação de um resultado
envolvendo escolhas e risco está associado ao cálculo da probabilidade que permite
descrever e comparar as escolhas a serem feitas. Para eles, as escolhas estão associadas ao
cálculo do valor esperado que, de certa forma está associado a uma situação de incerteza,
podendo ser utilizado a seguinte expressão fundamental na análise:

Valor esperado = Pr (sucesso)*(xl= resultado/sucesso) + Pr (insucesso)* (x2=
resultado de insucesso).
As incertezas são fatores que integram o ambiente de negócios das diversas
economias e afetam o comportamento dos agentes econômicos. Seus efeitos sic)
desconhecidos, provocando, por vezes, um clima psicológico que causa reações diferentes
entre os agentes econômicos, podendo levar as economias para direções opostas.
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As incertezas fazem parte das apreensões dos agentes econômicos quanto ao
andamento da economia, seja pela introdução de novas tecnologias, seja pelas
modificações nas políticas monetárias e fiscais. 0 ritmo de andamento do ciclo econômico
é dependente das incertezas geradas no ambiente dos negócios. Assim como as previsões
sobre as economias mundiais são projetadas com base em determinadas probabilidades de
acontecimentos politicos, econômicos e tecnológicos, uma nova onda pode surgir com as
descobertas cientificas, por exemplo, como a recente descoberta do genoma humano.
Na visão de Goldberg (2003), a descoberta do genoma humano irá direcionar a
nova economia mudando a face das indústrias vigentes. Existem incertezas quanto aos seus
resultados, porém, já avaliamos prováveis impactos dessa revolução na vida das pessoas e
das organizações. Nesse sentido, alguns mercados já reagem se antecipando e dando sinais
de mudanças. As agências de riscos internacionais que avaliam as economias, são as
primeiras a sinalizarem mudanças para a compra de ações, modificações nos
financiamentos a determinados setores, etc.
Na moderna economia onde as transações comerciais são feitas através de
telecomunicações instantâneas, as mudanças de posturas por parte dos agentes econômicos
são vistas através das bolsas eletrônicas como a Nasdaq, New York Stock Exchange
(NYSE), Chicago Board of Trade (CBOT), London Stock Exchange, BM & F, Bolsa de
Valores de Sao Paulo, etc. Os trabalhos executados pelas corretoras, bancos e agências
ensejam a mudanças no valor das ações, no volume de títulos negociados, na valorização
e/ou desvalorização da moeda, na realização de fusões e parcerias entre empresas, dentre
outros.
No âmbito da conjuntura macroeconômica dos países, as atividades industriais são
constantemente ameaçadas pelas mudanças que ocorrem nos arranjos institucionais que os
governos realizam, afetando o comportamento da população, o ambiente de negócios e a
própria infraestrutura em geral. Os maiores riscos nesse caso estão associados ao fato de
que as indústrias não poderiam atender a toda demanda requisitada pela população, quanto
aos diferentes níveis de consumos de bens e serviços.
Knight (1921) buscou separar os dois conceitos em economia. Para ele, a
incerteza refere-se a situações nas quais muitos resultados são possíveis com
probabilidades de ocorrência desconhecidas, ou seja, quando a distribuição de
probabilidades não pode ser avaliada. Envolve situações de ocorrência não repetitiva_
Nesse caso, seria um risco que não pode ser avaliado.
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0 risco, por sua vez, refere-se is situações nas quais pode-se relacionar todos os
possíveis resultados, assim como estabelecer suas probabilidades de ocorrência. Quando as
variáveis encontram-se sujeitas a uma distribuição de probabilidades conhecidas ou que
podem ser calculadas com algum grau de precisão. E uma incerteza que pode ser medida.
0 ponto de partida para se compreender a incerteza na economia na visão
keynesiana está em seu tratado de probabilidades (Keynes, 1921), cujo trabalho enfatiza
uma percepção filosófica intrinsecamente ligada ao conhecimento. Para ele, o futuro é o
domínio do desconhecido, não podendo, por conseqüência, ser objeto de cálculos de
probabilidades. A incerteza materializa a ignorância do conhecimento face aos
acontecimentos futuros, onde, em longo prazo, todos estaremos mortos.
Davidson (1991, pp.129-143) se inscreve como um dos "pós-keynesianos" dentro
dessa concepção aceitando os limites do pensamento racional sobre o futuro. Keynes
(1921), por sua vez, admitia que a economia estava inserida num todo social pleno de
incertezas e riscos, vendo os movimentos cíclicos do capitalismo como decorrentes das
flutuações do nível de investimento da economia, sendo o seu caráter instável explicado
pelas incertezas e riscos com que se defrontam os investidores ao tentar prever o
comportamento futuro da economia. Por conseqüência, tais atitudes podem acarretar
instabilidade no nível de emprego dos fatores produtivos dessa economia.
A análise de Keynes permite afirmar que a racionalidade é forçadamente limitada,
o que nos leva a considerá-lo como o precursor da racionalidade desenvolvida por Simon
(apud Quinet, 1994, pp.134-181), o qual considera que "In such world, their ignorance of
the future prevents them from behaving in a substantively rational manner".

Simon e March (1959) introduziram esta noção lembrando que os indivíduos
tomam suas decisões diante da influência de vários fatores, dentre os quais, a razão e o
calculo, mas igualmente usa o senso de equidade, lealdade, experiência, tradição e as suas
próprias atitudes, tornando-se uma abordagem do tipo infinitamente complexa. Ele expõe
uma nova visão da estrutura de tomada de decisão aplicável a todas as organizações,
fornecendo uma base para se integrar o conjunto das ciências sociais e reforçar a análise
microeconômica com ajuda de uma representação mais realista do "homo economicus".
A teoria econômica clássica trabalha com a hipótese em que os indivíduos buscam
sempre maximizar seus lucros. Para Simon que analisa o comportamento dos homens de
negócios, esta hipótese é irrealista e extravagante. Os dirigentes que tomam decisões
empresariais se confrontam com inúmeras alternativas possíveis, mas, não podendo ter
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acesso a todas as informações disponíveis - limitadas por suas próprias capacidades
psicológicas - eles apenas selecionam algumas delas, sendo racional parar suas decisões
quando encontram uma solução ótima que os satisfaçam. Este critério ficou conhecido sob
o nome de "satisficing".
Knight e Keynes contribuíram muito na fundamentação econômica sobre o
problema que representa a incerteza para economia. As pessoas quando investem na
economia, manifestam expectativas de que seus rendimentos futuros tenham liquidez.
Como o dinheiro exerce também o papel de reserva de valor, isso passa a ser fundamental
para que os agentes econômicos posterguem as decisões do presente para o futuro, isto 6,
quando a incerteza no presente é muito grande os agentes deixam de investir no presente
na expectativa de que no futuro os investimentos tenham mais liquidez.
Para Arrow (1951), incertezas e riscos estão inseridos no âmbito da teoria das
escolhas (Choice Theory), onde há um conjunto de ações que os consumidores podem
tomar. Cada uma dessas ações, isto é, um par de ações (A e B) tem uma conseqüência para
a vida econômica das sociedades. As decisões humanas tomadas numa ação de ordem
econômica podem provocar reações diferentes em cada uma das pessoas, o que revela a
complexidade de tornar pratico suas medidas e avaliar seus resultados.
Ainda segundo ele, "the range of actions available is, in a sense, no different from
that in the theory of choice under certainty, particularly if the latter includes planning for
the future, as in the theory of capital. However, as Professor A. G. Gart has shown, certain
distinctions among types of actions that are important for an understanding of choice in
risk-taking situations are irrelevant under certain and have therefore been ignored.
Limitations of space will prevent our entering upon this subject" (Arrow, 1951, p. 405).
Nesse quadro, as conseqüências das incertezas nas decisões econômicas devem
ser controladas pelo comportamento dos próprios agentes econômicos, uma vez que em
sua mente estariam as ações que deveriam ser implementadas para controlá-las. As
empresas de seguro pessoal, por exemplo, ao examinar a evolução da mortalidade das
pessoas, estabelece valores que devem ser pagos sob a forma de renda, de modo que elas
possam se proteger contra as incertezas futuras.
Nos trabalhos de investigação realizados para explicar os efeitos dos fenômenos
econômicos, nem sempre as incertezas e riscos são levados em consideração. Para Arrow
(1951, p. 407), em uma análise econômica, pode-se distinguir três tipos de incertezas: i)
those which by their very definition are concerned with uncertainty; "ii) those which are
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not related to uncertainty by definition but never-theless have no other conceivable
explanation; iii) those whose relation to uncertainty is more remote and disputable."

Williamson (apud, Lotero, 1999), por sua vez, descreve três tipos de incertezas a
serem consideradas nas decisões econômicas:
a) incerteza que surge de atos aleatórios do ambiente e de mudanças não
previsíveis nas preferências dos consumidores;
b) incerteza devido A racionalidade limitada;
c) incerteza devido A. racionalidade limitada conjugada com o oportunismo que
surge inevitavelmente quando as partes estão ligadas por investimentos em ativos
idiossincráticos e na presença de contratos incompletos. Nesse caso, a organização das

estruturas de governança busca amenizar os riscos associados com os diferentes formatos
da incerteza2.
Na opinião de Nash (1952), as incertezas e os riscos estão presentes quando cada
empresa toma suas decisões visando auferir o maior lucro possível, dadas As ações dos
concorrentes. Para Decker et al (2003, p. 6), "a idéia do equilíbrio de Nash está associada a
uma interpretação dinâmica do modelo de Cournot, que pode ser enunciada como um
processo de aprendizagem onde cada agente refina suas previsões sobre o comportamento
dos demais agentes observando suas decisões atuais...".
0 exame de seu trabalho admite que o equilíbrio estaria composto por dois
agentes, os quais tomam decisões a partir de um conjunto inicial de decisões arbitrárias,
isto 6, sem se preocupar com as incertezas do ambiente de negócios. 0 agente econômico 1
supõe que o outro agente manterá a sua decisão para o próximo período e então toma uma
nova decisão que maximize seu beneficio. Por outro lado, o agente econômico 2 observa a
escolha feita pelo agente econômico 1 e supõe que a mesma sera mantida para o próximo
período, escolhendo, assim, a decisão de maior beneficio para seus negócios.

As estratégias dos agentes econômicos certamente devem incluir o risco, pois suas
decisões estão baseadas em expectativas de perda de renda. Ao contrário do conceito de
incerteza em que as decisões são tomadas sem um embasamento quantitativo. 0 risco pode
ser submetido a um processo sistêmico de cálculo, sendo medido através de modelos

A preocupação com as incertezas tem levado as empresas a desenvolverem estudos de reflexão prospectiva
sobre o futuro da economia, indústria, mercado, concorrente e novos produtos. Os elementos considerados
nesse trabalho questionam onde estão as incertezas, quais sac) as tendências mais importantes e quais são os
fatos futuristicos que podem mudar o ambiente de negócios.
2
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estatísticos de probabilidades e de simulação estocitstica, cujos resultados fortalecem o
processo de decisão.
Os trabalhos pioneiros no desenvolvimento da teoria das finanças corporativa da
empresa (Miller, 1951), a teoria da formação dos preços dos ativos financeiros
(Markowitz, 1952) e a teoria da escolha de um portfólio (Sharpe, 1964), permitiram o
aprofundamento sobre a definição e medição do risco na área financeira, além de permitir
o desenvolvimento de modelos de otimização como Capital Asset Pricing Model-CAPM,
onde o risco de um ativo para um investidor é o risco que este ativo acrescenta à carteira de
mercado. Tais trabalhos são refinados pelas pesquisas e trabalhos de investigação
desenvolvidas por Merton e Scholes (1990), os quais apresentam um novo método que
permite determinar o valor dos títulos derivativos no mercado financeiro.
Uma definição simples de risco é dada por Brigham et al (1999), o qual o
considera como uma possibilidade de que algum acontecimento desfavorável venha a
ocorrer, um perigo. 0 risco de um investimento, por exemplo, está ligado a probabilidade
de se ganhar menos que o esperado. Do ponto de vista econômico os riscos estão
normalmente associados a perdas financeiras ou incertezas com relação aos retornos dos
investimentos.
Não existe uma definição universalmente reconhecida para a palavra risco. No
entanto, nenhum homem nem as sociedades e organizações por ele criadas conseguiram
sustentar-se sem riscos. Sob o ponto de vista individual toda decisão ou ação carrega
algum risco associado a perdas de dinheiro, saúde, prestigio, liberdade, entre outros.
Uma interessante diferenciação para riscos e incertezas é apresentada por
Albuquerque (1979), no qual, os riscos seriam próprios de situações em que fosse possível
uma prevenção contra seus efeitos (por exemplo, risco de incêndios, roubos ou mortes)
baseadas na experiência ou acontecimentos passados; a incerteza por sua vez, estaria
envolvida nas situações em que a empresa não tivesse qualquer tipo de conhecimento,
como o futuro politico de determinado pais em que pretendesse implantar outra forma de
regime.
As diversas situações que empresários e consumidores se encontram ao
procederem a suas escolhas, pode levá-los a defrontar com as incertezas e riscos na
economia. Os próprios países ao elaborarem suas políticas monetárias e fiscais estão
sujeitos a promover situações de riscos que afetam o comportamento dos diversos agentes
econômicos, inibindo-os a expandirem a capacidade de produção que promova maiores
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níveis de renda e emprego. Péssimas escolhas podem estar associadas a perdas e incertezas
impossíveis de serem medidas num determinado momento.
Alguns exemplos de riscos podem ser vistos na perda de emprego, na assinatura
de um contrato que debilita as condições de pagamento de uma empresa a outra empresa,
nas chances de desastres que afetam o custo de manutenção de uma frota de veículos, nas
ações de roubos de mercadorias e bens duráveis, dentre outros.
No campo da teoria financeira das empresas e dos mercados de capitais, em várias
partes do mundo, os fundamentos sobre riscos balizam as decisões dirigidas à análise de
investimentos, avaliação de títulos, concessão

de créditos, fusões, aquisições,

incorporações, além de subsidiar as estruturas regulatórias que estão sendo desenvolvidas
pelas múltiplas agências de regulação.
Segundo Brigham et al (1999), risco pode ser definido também como causalidade,
possibilidade de perigo ou a chance de ocorrer algum evento desfavorável. Em todas as
decisões há uma chance de sucesso e de não sucesso. No caso especifico dos investimentos
em ativos e ações, os investidores estão sempre assumindo um risco na esperança de obter
um retorno considerável.
Ainda, na opinião de Brigham et al (1999, p. 158), "o risco de um ativo pode ser
analisado de duas maneiras: a) como risco de um único ativo, em que o ativo é considerado
isoladamente; b) em base de carteira, em que o ativo é um entre muitos outros em um
portfeilio. Assim, risco isolado é o risco em que o investidor estaria exposto se ele ou ela
tivesse somente um único ativo. Obviamente, a maioria dos ativos é mantida em carteiras,
mas é necessário compreender o risco isolado a fim de compreender o risco em um
contexto de carteiras".
Um dos pontos essenciais deste tipo de análise está na relação existente entre risco
e retorno esperados dos investimentos realizados. Para Brigham et al (1999, p. 158), "a
relação entre risco e retorno é tal que nenhum investimento será feito a menos que a taxa
de retorno esperada seja suficientemente alta para compensar o investidor pelo risco
percebido do investimento".
Ao analisar os objetivos das empresas como a maximização da riqueza dos
acionistas, Gitman (1987) propõe que ela seja medida pelo preço da ação, o qual, baseia-se
na data de ocorrência dos retornos (fluxos de caixa), em sua magnitude e em seu risco,
conforme pode ser visto no gráfico 1, a seguir:
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Gráfico 1 — Maximização do preço da ação de uma empresa

Ações ou decisões
financeiras alternatives

Fonte: Brigham et al (1999)

Para Gitman (1987, p. 50), "o retorno efetivo obtido sobre um titulo afetará os
atos desses investidores subseqüentes — se venderão, manterão ou comprarão títulos
adicionais". Além disso, a maioria dos investidores procura certos títulos que forneçam
uma determinada faixa de comportamento de risco e retorno. Existe um tradeoff entre risco
e retorno tal que os investidores, por aceitarem maior risco, devem ser compensados na sua

expectativa de maiores retornos. Jorion (1999) define risco como a volatibilidade de
resultados inesperados, normalmente relacionados ao valor de ativos ou passivos de
interesse.
Por fim, é preciso considerar que as empresas evoluem dentro de um ambiente de
grandes incertezas políticas, econômicas, sociais e tecnológicas e de mudanças que afetam
a posição do quadro de concorrência mundial. De modo a manter-se competitiva, as
empresas devem rapidamente garantir que os riscos dos negócios estão sendo
administrados. Suas decisões devem enfatizar novas estratégias e possibilidades que as

mantenham com vantagens competitivas superiores.
Como sera observado nos parágrafos a seguir, as empresas, em seus diferentes
domínios e segmentos de negócios devem adotar modelos de otimização baseados em

probabilidades que permitam estimar e gerenciar os riscos mais iminentes seja através do
estudo de leis especificas, seja pela avaliação sistêmica dos fatos considerados
imprevisíveis. Fazer uma gestão da ação de prevenção facilita o desenvolvimento de

estratégias competitivas e mantém a coerência das ações tomadas em todos os níveis de
decisões.
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2.2 Impactos dos riscos nas decisões empresariais

Os riscos impactam as decisões tomadas pelos agentes econômicos e influenciam
a elaboração das estratégias de preços. Simon3 (1979) desenvolveu sua pesquisa buscando
analisar o processo de decisão no âmbito das organizações econômicas, oportunidade em
que desenvolveu importantes contribuições para examinar o modo como os investidores
priorizam as alternativas encontradas nos mercados. Os recentes desenvolvimentos sobre a
teoria da firma e a organização industrial, vêm dedicando um grande espaço aos aspectos
estratégicos do comportamento dos agentes econômicos nos diversos mercados.
Segundo Tirole (1993), o progresso da teoria dos jogos não-cooperativos tem
aberto novas perspectivas neste domínio, onde incertezas e riscos são elementos
importantes que afetam as decisões a serem tomadas pelos investidores. Portanto, o
conhecimento da teoria dos jogos, a teoria das opções e dos derivativos financeiros, além
do suporte matemático e econométrico envolvido tem permitido analisar os reflexos das
decisões empresariais e os impactos sobre a vida econômica e financeira.

Em qualquer tipo de negócio que se busque realizar existem uma gama de riscos
que afetam o ambiente onde as decisões são tomadas, podendo-se ressaltar: os riscos
clássicos (inundações, secas, tremores de terra, etc.), riscos tecnológicos e industriais
(acidentes químicos, explosões, doenças profissionais etc), riscos alimentares e sanitários,
riscos de falhas das grandes rede de infi-aestrutura (eletricidade, transportes aéreos,
distribuição de agua etc.), riscos ambientais (poluição, efeito estufa, erosão da
biodiversidade), etc.
Hi, por tanto, uma variedade de riscos diferentes que afetam o ambiente de
negócios e o comportamento dos empresários, trazendo dificuldades para expandir a

economia no longo prazo.
Para entender o comportamento dos agentes econômicos, torna-se necessário
compreender o papel e as características de funcionamento dos mercados. Mercado é o
local onde pessoas se encontram para comprar, vender ou trocar mercadorias. Um mercado
existe quando compradores que pretendem trocar dinheiro por bens e serviços estão em
contato com vendedores desses mesmos bens e serviços. Com o passar do tempo, o termo
mercado foi evoluindo para um conceito de conjunto onde as pessoas compram e vendem
3

Herbert A. Simon ganhou o premio Nobel de Economia em 1978.
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determinada mercadoria. Por exemplo, os mercados de eletricidade, cobre, petróleo,
minérios, produtos agrícolas, etc.
Para Pindyck e Rubinfeld (1994), um mercado é um grupo de compradores e
vendedores que interagem entre si, resultando na possibilidade de trocas. Para eles o
mercado está no centro da atividade econômica e muitas das questões e temas na economia
estão relacionados com o modo de funcionamento dos mercados.
Segundo Pontes (1998, p. 58), "a organização do mercado é de vital importância
para as economias contemporâneas 6. medida que facilita a comercialização de bens e
serviços produzidos pelas diversas organizações e indústrias de um sistema econômico,
permite a interação entre os agentes econômicos e instituições, ajuda à elaboração de
políticas públicas e permite a implementação dos negócios realizados nas diversas
economias".
Desta maneira, a coordenação das transações não fica a cargo de ninguém no
mercado, os bens são simplesmente trocados entre as pessoas que correm determinados
riscos. Assim, as atividades econômicas são realizadas no mercado onde ocorrem as
transações entre os agentes de oferta e de demanda (Nicolau, apud Lotero, 1999).
0 mercado é na realidade "um conjunto de pontos de contato, segundo os quais os
compradores e os ofertantes de recursos produtivos ou de determinado produto, ou grupo
de produtos finais, e os usuários e prestadores de serviço ou grupo de serviço estabelecem
as condições contratuais de compra e venda ou de prestação de serviço, e concretizam os
negócios resultantes do acordo (Garófalo e Carvalho, 1980, p. 13)".
Em linhas gerais "6 no mercado que as atividades econômicas se realizam,
havendo um processo de interação continua entre as empresas que buscam os fatores de
produção para transformarem em produtos, e os consumidores que demandam bens e
serviços para satisfazerem suas necessidades. As ocorrências destas transações são
possíveis devido ao interesse de certas pessoas (empresários) produzirem os produtos
requeridos e a existência do mecanismo de preços (Pontes, 1998, p. 58)".
De acordo com Pontes (1998), os mercados têm cinco funções principais que
devem ser executadas diferentemente em cada um dos países, em virtude de suas próprias
características (história, cultura, existência de recursos, etc.), quais sejam:
V

o mercado estabelece valores. E através dele que as pessoas dizem, o quanto

podem pagar pelo bem ou serviço que adquirem;

17
1

o mercado organiza a produção. Aqui as empresas procuram utilizar os

métodos e técnicas mais apropriados para transformarem os fatores de produção em bens e
serviços desejados pelos consumidores, ao menor custo possível;
1 o mercado distribui o produto. As empresas devem organizar canais de
distribuição de seus bens e serviços. Logística e distribuição são instrumentos

fundamentais das economias atuais;
1

o mercado raciona. Quando a produção não é capaz de atender o consumo, as

empresas ou o governo, podem, através do mecanismo de preço ou acordos limitar a sua
realização;
1

o mercado prove para o futuro. 0 desenvolvimento e o progresso econômico

das nações dependem da capacidade de poupança e de sua transformação em
investimentos.
No entanto, Tisdel (apud, Pontes, 1998) ressalta que nem todos os mercados
tendem a ser da mesma forma e economicamente eficientes, podendo, os diferentes tipos
de mercado provocarem efeitos colaterais diversos. Por exemplo, quando as partes não
estão adequadamente informadas sobre os preços, as qualidades, as quantidades, os efeitos
de seu uso, etc., as transações podem não ser benéficas para a sociedade como um todo.
Na opinião de Pontes (1998), os mercados, não só permitem a expansão de
comércio entre empresas e pessoas, como também entre países, uma vez que as transações
econômicas realizadas incentivam as especializações, bem como admitem um aumento na

produção com o uso dos mesmos recursos. Portanto, a variedade dos produtos, a
disponibilidade de fatores preponderantes para o deslocamento de aportes de recursos de
capital e financiamento na economia.
A presença de uma mercado competitivo torna evidente as incertezas e os riscos,
devido ao fato de que nenhum comprador ou vendedor possa individualmente influir
significativamente no preço; a livre competição esta presente, e um único preço — o preço
de mercado — geralmente prevalecerá.
No caso do mercado onde prevalece a concorrência perfeita, o preço é
determinado pelas quantidades ofertadas e demandadas, e a firma aufere lucro máximo
quando o prep) for igual ao custo marginal de produção, gerando maxima eficiência
alocativa. Ou seja, beneficiam-se não s6 os compradores que compram ao menor preço
possível, mas também a sociedade como um todo, pois os recursos estarão alocados da

melhor forma de produção.
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Em mercados competitivos, as curvas da oferta e da demanda nos informam a
quantidade que deverá ser produzida pelas empresas e a quantidade que sera demandada
pelos consumidores em função dos preços, conforme pode ser visto no Gráfico 2 a seguir:
Gráfico 2— Equilíbrio de mercado

Fonte: Assaf Neto (1999)

Na opinião de Assaf Neto (1999, p. 23), "as relações de troca entre os agentes
econômicos desenvolvem-se mediante o mecanismo de formação de prep no mercado.
Quando o preço é fixado num intercâmbio, hi também geração de informação de valor que
o vendedor ou comprador estariam dispostos a negociar um bem. 0 preço numa economia
de mercado é determinado pela intersecção das curvas de oferta e demanda, a qual exprime
o ponto de equilíbrio de mercado." Expressando-se por "p" o preço e por "q" a quantidade,
tem-se o ponto "E" indicando o ponto de equilíbrio entre a oferta e a demanda de bens e
serviços, ou seja, nesse nível vendedores possuem quantidades exatamente iguais is que os
consumidores desejam adquirir, eliminando-se especulações com preços.
No entanto, o preço de mercado, ao contrário do modelo ideal de equilíbrio, da
maioria das mercadorias flutua ao longo do tempo, e no caso de muitas mercadorias, tais
flutuações podem ser rápidas, tendo em vista a possibilidade destes produtos serem
vendidos em mercados altamente competitivos, como, por exemplo, o mercado de ações.
De modo semelhante, os preços de commodities, tais como eletricidade, café, petróleo
também podem flutuar, ou seja, podem subir ou cair em um curto prazo.

19

2.3 Tipos de riscos
A identificação dos tipos de riscos aos quais as empresas estão sujeitas é de
fundamental importância para se compreender como os dirigentes tomam decisões que
permitem o seu crescimento. Para se fazer uma boa gestão de riscos é necessário que os
investidores e dirigentes estejam conscientes de que seus negócios estejam sujeitos às
incertezas da economia, submetendo-os a um certo risco.
Portanto, para se alocar de forma eficiente os recursos de uma empresa é preciso
que se leve em consideração o papel da gestão das incertezas e dos riscos nos diversos
níveis de decisões. Uma boa gestão pode oferecer maior segurança e resolver algumas das
complexidades de administrar um negócio empresarial em economias onde há grandes
distúrbios no ambiente de negócios, em particular quando o quadro regulatório não tem
regras claras e suficientes para incentivar os investidores.
Para Prado (2002), o que se deve buscar inicialmente é saber quais riscos deverão
ser tratados. Para isso é possível utilizar algumas ferramentas como o ROI (Return on
Investment) ou o Business Impact Analysys, oportunidade em que alguns riscos podem ser

eliminados, outros reduzidos ou até mesmo aceitos pela empresa, dependendo da situação
encontrada.
A análise de riscos envolve a definição de uma sistemática de gerenciamento de
riscos que envolvem uma seqüência de etapas que devem ser seguidas para que a empresa
possa ter sucesso. Este processo deve permitir identificar os riscos do negócio de uma
empresa, onde, a partir de critérios de priorização, toma-se ações voltadas a minimizar seus
efeitos. Para Prado (2002), tal sistemática envolve quatro etapas básicas como se observa a
seguir:
a)

identificação dos riscos: nessa etapa são identificados os riscos que o

negócio está sujeito. Independentemente do método adotado uma análise de riscos deve
contemplar algumas atividades, como o levantamento de ativos a serem analisados,
definição de uma lista de ameaças e identificação de vulnerabilidades nos ativos;
b) quantificação dos riscos: nessa etapa é mensurado o impacto que um

determinado risco pode causar ao negócio. Diante das ameaças existentes é preciso
identificar os ativos e as vulnerabilidades mais criticas, possibilitando a priorização dos
esforços e os gastos com segurança. Uma das ferramentas existentes no mercado é o
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"Business Impact Analysys",

a qual consiste basicamente em estimar os prejuízos

financeiros decorrentes da paralisação de um serviço;
c) tratamento dos riscos: uma vez que os riscos foram identificados e a
organização definiu quais serão tratados, algumas medidas de segurança devem ser
implementadas. Nessa etapa ainda podem ser definidas medidas adicionais de segurança,
como os planos de negócios — que visam manter em funcionamento os serviços de miss d- ocritica, essenciais ao negócio da empresa, em situações emergenciais — e "Response
Teams" — que possibilitam a detecção e avaliação dos riscos em tempo real, permitindo que
as providências cabíveis sejam tomadas rapidamente;
d) monitoracão dos riscos: o gerenciamento de riscos é um processo continuo,
que não termina com a implementação de uma medida de segurança. Através de uma
monitoração constante, é possível identificar quais areas foram bem sucedidas e quais
precisam de revisões e ajustes.
2.3.1 Riscos operacionais
0 risco operacional, também conhecido como risco econômico ou competitivo,
refere-se as perdas potenciais resultantes de sistemas inadequados, má administração,
controles defeituosos ou falhas humanas, a qual inclui

o risco de execução 4,

correspondente a situações em que as operações não são executadas, resultando, As vezes,
em atrasos onerosos ou em penalidades. Em outras palavras, Silva Neto (1998), classifica
estes tipos de riscos como sendo provenientes de falhas de sistemas, erros humanos, falhas
de gerenciamentos, ou simplesmente falta de controle e transparência dos sistemas
adotados.
Para o "Global Derivatives Study Group" (2004), composto no âmbito do Grupo
dos 30 (G30), os principais tipos de controles que devem ser criados - com o intuito de
suprir as referidas falhas — dependendo do nível dos derivativos e da sofisticação da
instituição, podem incluir o seguinte:
supervisão de um gerente sênior informado e envolvido no processo;
políticas e procedimentos devidamente documentados, listando atividades
aprovadas e estabelecendo limites e exceções, controles de crédito e informes gerenciais;
Relaciona-se a qualquer problema nas operações de "back office", pertinentes ao registro de transações e
reconciliação de operações individuais com a posição agregada da instituição.
4

-
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•

função de gerente de risco independente (análogo aos comitês de crédito e

direitos e deveres) que propicia ao gerente sênior validação dos resultados e utilização de
limites;
•

auditoria interna independente que verifique a aderência das políticas e

procedimentos da empresa;
I um "back office" devidamente aparelhado com tecnologia e sistemas para
processar confirmações, documentações, pagamentos e contabilização;
•

um sistema independente de checagem e acompanhamento de todo o

processo, desde o inicio da negociação no 'front office" até a liquidação final da operação.
Portanto, é o sistema operacional adotado pela instituição que irá garantir a
identificação dos riscos e avaliar se os controles adotados são eficientes e suficientes.
Nesse sentido, um modelo de avaliação de riscos deve estar ligado is capacidades da
empresa em empregar recursos internos e externos, a fim de determinar em que grau é
possível atender a demanda dos bens e serviços.
Portanto, a gestão do risco operacional requer um modo de organizar a base de
dados de forma exaustiva e coerente, visando administrar as possíveis perdas operacionais
da empresa decorrente das decisões tomadas. De modo especial, os riscos operacionais são
analisados constantemente pelos bancos comerciais ao concederem empréstimos is
diversas empresas industriais. De um lado, os bancos são pressionados a oferecem
empréstimos em condições mais acessíveis; e de outro lado, o governo tem mudado as
regras para aumentar as reservas bancárias, onerando, portanto, os procedimentos de
flexibilização de concessão do capital financeiro.
As empresas vem buscando alternativas para minimizar os custos adicionais
originados das mudanças da regulação e regulamentação dos mercados. As perdas são
avaliadas previamente e o bancos evitam correr maiores riscos operacionais. Um dos
aspectos básicos para evitar grandes perdas estaria nas mudanças de regras quanto aos
cálculo de rentabilidade do capital e as garantias exigidas. Assim, o risco operacional deve
ser compreendido como parte da evolução lógica de quantificação de riscos, a exemplo do
risco de mercado e risco de crédito que vêm sendo considerados nas últimas décadas pelas
empresas e bancos comerciais.
Segundo Mercer (2002), o risco operacional é aquele que causa perdas devido a
controles inadequados. Normalmente, esse risco é evitado por meio da implementação de
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sistemas de controles, seguros, transparentes e, principalmente, que tornem as informações
compartilhadas.
2.3.2 Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos resultam de mudanças fundamentais no cenário econômico,
tecnológico ou politico. As modificações nas regras do jogo entre países, abertura das
economias e modificações nas regulamentações dos mercados podem expor as empresas a
riscos incalculáveis. Para McRae (1999), "hoje os governos precisam convencer os
investidores do mundo de que é bom fazer negócios com seu pais, pôr ali seus melhores
funcionários e ficar para sempre". Sua visão é de que as empresas estarão entrando num
novo cenário cujas principais forças estão relacionadas com a mudança da estrutura
demográfica, o avanço tecnológico, o processo de globalização, a preocupação com o meio
ambiente e o impacto das mudanças governamentais sobre a sociedade.
Numa fase de otimismo, por exemplo, as empresas podem estar contratando
novos funcionários, expandindo suas carteiras de ativos e aumentado suas receitas, mas,
paralelamente a economia pode estar dando sinais de enfraquecimento dos mercados.
Empresas que participam de indústrias onde o acelerado processo de globalização
e consolidação está redesenhando seu futuro, pode obrigar os dirigentes a rever sua política

de crescimento, trabalhar a cultura existente e rever seu sistema de gestão de informações
(Simons, 1999). 0 cenário macroeconômico sempre apresenta novos riscos

e

oportunidades para o futuro das empresas. As tecnologias florestais e industriais, por
exemplo, estão evoluindo rapidamente e modificando a paisagem dos negócios.
Desse modo, os membros do conselho de administração e os dirigentes de uma
empresa devem estar atentos aos efeitos potenciais dessas mudanças sobre os resultados
futuros, o que torna mais evidente as preocupações com as questões estratégicas e As
avaliações de riscos estratégicos. Para esse efeito, muitas empresas possuem uma
metodologia formal de planejamento estratégico que envolve a participação da direção e
dos principais gerentes, oportunidade em que a empresa está exposta ao risco estratégico
(strategic risk). As decisões estratégicas que envolvem grandes investimentos devem ser
submetidas à aprovação dos acionistas em reunido conjunta ao conselho administrativo das
empresas.
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Na visão de Simons (1999), "a pressão para alcançar objetivos desafiadores pode
trazer riscos indesejados, como ações duvidosas dos funcionários. As empresas de
crescimento rápido são, em geral, ambientes agitados e eletrizantes. (...) nas estratégias que
enfatizam o crescimento, os executivos costumam estabelecer metas de vendas e lucros
bastante ambiciosa. (...) bem gerenciada a pressão para alcançar objetivos desafiadores,
pode-se estimular a inovação, criatividade e bom desempenho financeiro, caso contrario,
corre-se riscos de insucesso".
2.3.3 Riscos financeiros
Os riscos financeiros estão ligados a possíveis perdas nos mercados financeiros.
As oscilações de variáveis financeiras como as taxas de juros e de câmbio geram riscos
para a maioria das empresas. A exposição a riscos financeiros pode ser otimizada
cautelosamente, para que elas possam concentrar-se no que fazem melhor, isto 6,
administrar suas exposições a riscos operacionais.
Diferentemente das indústrias, a função principal das instituições financeiras é
gerir riscos financeiros ativamente. Os bancos podem ser usados como exemplos, uma vez
que cabe a eles medir suas fontes de risco com precisão, como forma preliminar de
controle e precificação correta de riscos. A compreensão do risco permite que
administradores financeiros formulem estratégias conscientes para se protegerem do
impacto de resultados adversos e ao faze-1o, melhor se preparam para a incerteza
inevitável. Logo, poderão oferecer preços melhores para administrar riscos do que seus
concorrentes.
0 conceito de risco financeiro assume vários significados e pode ser entendido
como a probabilidade da empresa não conseguir cobrir todos os seus resultados
financeiros. Nessa situação, a empresa além de não conseguir remunerar os capitais de
terceiros ao valor contratado, ver-se-ia na impossibilidade também de remunerar os sócios
ou acionistas pelos seus capitais próprios investidos.
Por outro lado, o conceito de risco financeiro poderá ser interpretado no sentido
da empresa demonstrar solvabilidade, isto 6, sobre o risco que os credores correm em
financiar a empresa, pois poderá suceder que não consigam recuperar os seus créditos. 0
risco financeiro ser á tanto mais elevado quanto maiores forem o efeito e o grau de leverage
financeiro.
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Para Brigham et al (1999), risco do negócio e risco financeiro são indissociáveis.
Enquanto o risco do negócio representa o grau de risco das operações da empresa não
utilizando capital de terceiros, o risco financeiro é o risco adicional para os acionistas
decorrente da decisão de se utilizar capital de terceiros. Integrado a esta visa) está o
conceito de risco global que traduz a probabilidade dos resultados da empresa se situarem a
um nível inadequado ao cumprimento dos seus objetivos essenciais.
0 risco global de uma empresa pode ser avaliado levando em consideração os
níveis do risco econômico e do risco financeiro. Nesse sentido, pode-se utilizar o grau
econômico de alavancagem (GEA), uma medida que permite determinar a variação nas
quantidades vendidas e que afetam os resultados de exploração. O GEA pode ser definido
como a variação percentual ocorrida nos resultados de exploração, que resulta de uma
variação percentual das quantidades vendidas. Quanto maior é o valor do GEA maior sera
o risco econômico. Portanto, o risco global da empresa ser á tanto mais elevado quanto
maiores forem os seus custos fixos, o ponto critico, o GEA, os encargos financeiros e o
nível de incidência fiscal.
Segundo ainda Brigham et al (1999, p. 456), "a alavancagem financeira diz
respeito à utilização de títulos de renda fixa — de dividas e ações preferenciais — e o risco
financeiro é o risco adicional incorrido pelos proprietários de ações ordinárias em resultado
da alavancagem financeira. Em principio, toda empresa tem um certo grau de risco
inerente As suas operações; este é o risco do negócio, o qual é definido como a incerteza
inerente as projeções do RSPL futuro".
Para ele pode-se mensurar o risco através do coeficiente de variação, uma medida
normatizada do risco por unidade de retorno que proporciona uma boa comparação quando
se analisa duas ou mais alternativas de projetos. Calcula-se dividindo o desvio padrão pelo
retorno esperado, como se observa a seguir: Coeficiente de variação = CV = cr/k, sendo: a
= desvio-padrão e k = taxa de retorno. Como os investidores são avessos ao risco e não
desejam correr riscos, cada vez mais eles exigem maiores taxas de retorno, como incentivo
à compra de papéis de maior risco. Quando duas alternativas apresentam taxas de retorno,
por exemplo, de 15% e 11%, a diferença entre elas é denominado de prêmio pelo risco
(PR), o qual representa a compensação adicional que os investidores exigem para assumir
um risco adicional ao escolher um tipo de projeto ou compra de títulos.
Para Pindyck e Rubinfeld (1994, p. 189), "prêmio do risco é a soma em dinheiro
que uma pessoa avessa a risco pagaria para evitar assumir um determinado risco. A
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magnitude do prêmio do risco em geral depende das alternativas de risco com que se
defronta tal pessoa ... Um indivíduo que prefira uma renda garantida a um emprego de
risco com a mesma renda esperada é denominada avesso a riscos".
0 exame deste tipo de comportamento pode ser visto na expressão apresentada a
seguir por estes dois autores (ibid, p. 189):
E (u) = 0,5u($ 10.000) + 0,5u($ 30.000) = 0,5 (3) + 0,5 (18) = 10,5 > u($20,000) = 8

Esta expressão revela que uma a utilidade esperada de uma renda incerta de $
10,000 com probabilidade, ou então de $ 30,000 com probabilidade de 0,5 é mais elevada
que o nível de utilidade associado com uma renda garantida de $ 20,000.
No âmbito das aplicações realizadas pelos agentes econômicos no mercado de
títulos ou de outras mercadorias, o risco financeiro está sempre presente e tem sido objeto
de utilização nas escolhas e decisões por inúmeros especialistas e instituições financeiras.
Ao desenhar uma estratégia de gestão de risco é preciso avaliar o total e o tipo de risco que
esta disposto a assumir, a fim de obter um determinado retorno nos investimentos.
Essa avaliação envolve uma análise complexa de inúmeros fatores — processo
que pode ser especialmente dificil para países em desenvolvimento onde a extensão,
variedade e disponibilidade de informação financeira são limitadas. Por vezes, é necessário
que as empresas definam um guia detalhado para que seus administradores possam
incorporar este conceito fundamental no sistema de gestão de carteira que se esta
trabalhando.
Na maior parte dos mercados desenvolvidos a gestão dos riscos financeiros é feita
o tempo todo, onde se busca meios alternativos para usar o capital da forma mais lucrativa
possível, sem descuidar, evidentemente de sua proteção. Para isso, deve-se buscar
instrumentos de proteção do risco como os derivativos e opções de swap, por exemplo, que
constituem mecanismos de incentivo à gestão do risco financeiro.
De certa forma, pode-se dizer que a maioria das empresas estão conscientes de
que existe risco de crédito, risco de inflação e risco de liquidez, o que torna necessário
busca de instrumentos adequados para proteger seus ativos. Num processo de
diversificação dos recursos aplicados em ativos produtivos ou títulos financeiros, as
empresas buscam fazer o hedge de seus investimentos.
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Hedge é aqui definido como o instrumento de proteção contra o risco de variações
de preços nos diversos mercados de ativos reais ou financeiros. As operações sio feitas
quando se busca conseguir quase um seguro de preço para o bem ou ativo transacionado.
Pode ser definido como um instrumento de estratégia ou proteção para minimizar o nível
de risco de uma determinada posição em ativos de investimento (Jorion, 1999).
No tocante A. análise dos riscos em contexto de carteira ou de aplicações em títulos
financeiros, a maioria da instituição financeira e analistas de consultoras utilizam o modelo
de precificação dos ativos de capital (CAPM), que pode medir os efeitos do tamanho da
carteira quando se considera um número razoável de ações, conforme pode ser visto no
gráfico 3 a seguir:
Gráfico 3— Efeitos dos riscos sobre carteiras de ações medias
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0 gráfico em referencia mostra os efeitos dos riscos sobre uma carteira de
aproximadamente 1.500 ações analisadas pelos autores. Um grupo de 10 ações tem risco
entre 15 e 30%, medido pelo desvio padrão, enquanto um grupo maior de 55 ações
apresenta um nível mínimo de risco de 20,6. /k medida que os investidores vão
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aumentando sua carteira de aplicação, isto é, diversificando seus investimentos, o risco
global vai reduzindo, podendo atingir níveis mínimos. 0 risco de mercado neste caso é
menor que o risco isolado quando se considera apenas algum lote de ações.
Na visão de Brigham e Houston (1999), o risco que permanece após a
diversificação é apenas o risco inerente ao mercado, o qual pode ser medido pelo grau em
que uma dada ação tende a subir ou a cair com as mudanças do mercado. Tais variações
podem ser avaliadas através do coeficiente beta (b), um elemento chave neste modelo.
Para estes dois autores o risco de mercado de uma ação é medido pelo coeficiente
beta, sendo definido como um índice da volatilidade relativa da ação que podem ter os
seguintes valores:
b = 0,5: volatilidade ou risco da ação é de apenas metade da volatilidade da ação
média;
b = 1,0: o grau de risco da ação é média;
b = 2,0: o grau de risco da ação é dobro da ação média;
Ainda segundo Brigham e Houston (1999), os coeficientes beta de uma carteira
composta de papéis betas podem ser calculados com base na seguinte expressão:

bp = wibi+ w2P.±

= f wibi

0 beta da carteira (b p) reflete o grau de volatilidade da mesma em relação ao
mercado; Nu; é a fração da carteira investida na i-ésima ação; bi é o coeficiente beta da iésima ação. 0 exemplo a seguir permite verificar como se processam os cálculos para um

investidor que dispõe de US$ 100.000 e aplica 33,3% em cada tipo de ação cujos
coeficientes betas representam 0,7:
bp = 0, 3333 (0,7) + 0,3333 (0,7) + 0, 3333 (0,7) = 0,7
Uma carteira deste tipo apresenta menor grau de exposição ao risco, devido ao
fato de que o investidor estaria alocando seu capital em ações com probabilidades de risco
parecidas. Assim, ele poderia experimentar variações de preps em outras ações.
Para Pindyck e Rubinfeld (1994), "por exemplo, as ações de uma determinada
empresa poderiam não ter praticamente nenhuma correlação com o mercado como um
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todo. Na média, o preço de tal ação poderia movimentar-se independentemente das
variações do mercado, de tal forma que ela tivesse pouco ou nenhum risco diversificivel".
Através do Modelo de Formação de Preço para Bens de Capital (CAPM) pode-se
então medir o prêmio de risco para um determinado investimento de capital realizado,
utilizando como medida de comparação os retornos dos demais ativos envolvidos no
processo de escolha.
0 Modelo de Formação de Preço para Bens de Capital (Capital Asset Pricing
Model — CAPM) mede o prêmio de risco para um determinado investimento de capital por
meio de uma comparação do retorno esperado de tal investimento com o retomo esperado
da totalidade do mercado acionário (Pindyck e Rubinfeld, 1994).

O premio de risco é o "beta" (b) do projeto vezes o prêmio de risco do mercado
acionário como um todo. 0 "b", tem por intuito medir a sensibilidade do retomo do projeto
is variações do mercado. Em outras palavras, o risco medido pelo coeficiente "b" ou risco
não diversificável não pode ser anulado pelo efeito de diversificação, justificando como tal
um premio de risco.
Portanto, o CAPM resume a relação entre os retornos esperados por meio da
seguinte equação:
ri — rf = b (rm — rf)
Em que ri é o retorno esperado de um determinado ativo. A equação informa que

o prêmio de risco do ativo, isto 6, a diferença entre sua taxa de retorno esperada (ri) e a
taxa sem risco (ii) é proporcional ao prêmio de risco de mercado. A constante de
proporcionalidade b é denominada beta do ativo. Ela mede quão sensível é o retomo de um
determinado ativo (rm) em relação is variações do mercado (rf), apresentando, o risco não
diversificavel de tal ativo.
Conclui-se que o beta representa a co-variância do ativo face á variância da
carteira de mercado, em equilíbrio será igual 1. Podendo, no entanto, ser inferior a 1
quando a variação da cotação for inferior à média do mercado financeiro no sentido da
elevação ou queda das cotações.
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2.3.4 Risco ambiental

A análise de risco ambiental é um tema relativamente novo na área dos serviços
prestados à gestão dos problemas ambientais, embora não deixa de ser um dos serviços
mais solicitados pelas agências de financiamento. Nos mais diversos países,
as seguradoras, bancos e agências de regulação yam exigindo de seus clientes a realização
de estudos e análises de risco ambiental para os projetos que terão determinados seguros e
empréstimos bancários. A nova concepção de viabilidade dos projetos deve incorporar os
problemas relacionados com o meio ambiente e tem como objetivo evitar ou diminuir ao
máximo as perdas humanas e materiais em caso de acontecer uma catástrofe ambiental.
Uma análise de risco ambiental consiste na avaliação do risco associado a um
determinado projeto e engloba tanto o risco que esse projeto pode causar, como o que pode
correr, nomeadamente ao nível do deslizamento de terras, risco sísmico, risco de cheias,
risco de incêndio florestal, risco de erosão, etc.
A primeira conferência mundial sobre o meio ambiente realizado em Estocolmo
em 1972 mostrou a pouca preocupação dos países e empresas quanto A. proteção do
ambiente, oportunidade em que se iniciou a tomada de consciência quanto à necessidade de
criar mecanismos jurídicos e econômicos

para proteção do ambiente. Novas

regulamentações surgem para o tratamento e gestão de Aguas, lixos, poluição do ar,
proteção dos animais e de outras atividades.
Os riscos ambientais estão ligados a existência de efeitos externos, isto 6, as
interpendências entre funções-objetivas que não encontram compensação monetária sobre
o mercado, impedindo a realização do ótimo coletivo, justificando, por sua vez, a presença
do Estado. Para tal, é preciso que os custos sociais e os custos privados sejam coincidentes
num determinado período de tempo onde as escolhas são feitas.
Para Percebois (1999), a intervenção pública nesses casos se situa em dois níveis
complementares: a) dar informações sobre os custos das vantagens ligadas as diversas
externalidades, o que restabelece as condições de transparência do mercado; b) utilizar
diversos instrumentos como a taxação, subvenção, regulamentação, mercado de direito,
etc., de modo a incentivar os agentes a ter em conta as externalidades em suas escolhas e
comportamentos.
0 principio "poluidor-pagador" proposta por Pigou permite levar em conta estes
custos sociais. Assim como se usa uma taxa sobre a gasolina, pode-se utilizar outras de
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interesse fiscal para lutar contra a poluição do meio ambiente. Os estoques de resíduos das
usinas nucleares, o efeito estufa, queima de areas plantadas e a poluição de rios, são apenas
alguns dos problemas enfrentados pela sociedade que tem aumentado o risco de vida das
populações. Portanto, o desafio ambiental coloca um duplo problema a ser resolvido: fazer
a distinção entre a gestão dos riscos da incerteza, de um lado, e escolher os instrumentos
capazes de se aproximar do ótimo social, de outro lado.
Percebois considera também que com o risco climático ou a gestão dos dejetos
nucleares três novas dimensões devem ser levadas em conta: a) o caráter mundial do risco.
0 problema não se coloca a uma escala local, regional versus nacional, mas planetário; b)
o caráter quase irreversível dos efeitos observados. Este problema relaciona-se a visão de
longo prazo e implica em analisar seus efeitos para as gerações futuras; c) a amplitude das
incertezas que estão em jogo. 0 estado do conhecimento não permite sempre apreciar a
natureza dos riscos incorridos. Donde a necessidade de dissociar o risco, contra o qual é
possível de cobrir dada incerteza cujos fatores estão associados As informações imperfeitas
disponíveis no mercado. Portanto, nessa visão, o risco é probabilistico.
Para Bergamini Jr. (1993), a mensuração do risco ambiental envolve o uso de um
ou mais critérios de análise para se obter um escore ou uma classificação de risco
ambiental para a empresa ou para o setor industrial, dependendo do atendimento desses
critérios. Setores da comunidade de negócios buscam avaliar o desempenho ambiental em
geral — e o risco ambiental em particular — como algo que possa ser sintetizado ou
resumido em um simples símbolo, como os utilizados na classificação de risco usada para
avaliar o risco de crédito.
Em sua avaliação existem dois pontos essenciais a serem considerados nos
sistemas de avaliação de risco ambiental: a) mensuração do montante de custos e de
passivos ambientais da empresa; b) avaliação de sua efetiva capacitação em administrá-los
gerencial e financeiramente. Um sistema dessa natureza deve considerar as seguintes
abordagens:
sistemas para a avaliação de risco ambiental (environmental risk rating): tem
uni caráter abrangente por considerar o impacto ambiental no risco global das empresas,
resultando em uma análise restrita dos impactos ambientais observados de forma estanque
e segregada da análise dos demais fatores que afetam ou possam afetar o risco global da
empresa;
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%,

sistemas de ordenação ou de ranqueamento de risco ambiental (environmental

ranking systems): envolvem listagens de empresas em ordem relativa e de acordo com os
escores que teriam atingido com relação a um ou mais critérios específicos de avaliação. A
abordagem dos métodos de ordenação ou de ranking;
✓ sistemas de classificação de risco ambiental (environmental rating systems).
Para Monteiro (2001), um modelo de risco deve levar em consideração um
conjunto de variáveis capazes de estratificar os problemas decorrentes das ações humanas,
conforme pode ser visto na Figura 1 a seguir:
Figura 1 — Sistema de gestão econômica e ambiental
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Fonte: Monteiro (2001)

Para que as empresas possam realizar projetos que não provoquem danos ao
ambiente há necessidade de uma forte regulamentação enfocando os riscos ambientais que
podem provocar graves danos aos consumidores. 0 sucesso desta abordagem repousa
sobre a qualidade das informações fornecidas pelas empresas analisadas. Para uma boa
parte das agências de regulação, a obtenção dessas informações tem um custo adicional
para a sociedade.
Para Wilfrid (2000), os sistemas de gestão de riscos devem situar uma ação
estratégica no âmbito de ambientes turbulentos. Nesse ambiente a gestão de riscos deve ser
desenvolvida sobre um plano conceitual onde se possa determinar a performance e as
mudanças ocorridas nas empresas e seus dirigentes. A proximidade entre as teorias de
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mudança organizacional e o conceito de desenvolvimento enfatiza o fato de que as
organizações, pública e privadas, do dirigidas por atores que tomam decisões.
Para Perroux (1981), neste caso,

o agente é uma organização e uma

individualidade que vive em sociedade e decide, isto 6, combina seus meios e variáveis
objetivas segundo sua informação e potencialidade, sempre recorrendo i memória para
escolher seu projeto.
2.3.5 Riscos de déficits
0 risco de déficit na indústria de energia elétrica é considerado como a
probabilidade de faltar eletricidade numa rede elétrica devido a vários fatores. Sua
concepção e cálculo dependem de uma parte técnica e matemática da operação e
otimização da rede elétrica que compreende desde a produção até a comercialização da
energia elétrica.
Para Vieira Filho (2004), o risco do déficit está associado a uma metodologia
tecnicamente consistente para estruturar o planejamento da expansão de sistemas
hidrotérmicos em vários países. 0 planejamento da expansão de um sistema hidrotérmico
parte de um risco de déficit (RD) que pode variar entre 1% a 5%, parâmetros estes que
buscam minimizar o custo de investimento acrescido do custo de operação da rede elétrica.
Assim, este déficit seria objeto da seguinte equação:

Min I [CUTE(i) + aCUHE(K) + Cop], sendo:
CUTE(x) = custo de expansão de usinas térmicas
CUHE(K) = custo de expansão de usinas hidrelétricas
= custo relativo da UHE que assume um valor critico quando sua derivada é nula,

indicando que seria indiferente expandir aumentando a participação da LTRE ou da UTE.
Cop = custo de operação (Moreira et al, 2001).
A solução desta equação deve fornecer uma expansão da rede elétrica a mínimo
custo quando se admite um risco de déficit de 5%. 0 referido custo de um déficit de
energia está ligado is condições conjunturais devido is modificações das taxas de juros,
novas políticas públicas e industriais, mudanças na taxa de câmbio, novos arranjos
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institucionais, mudanças nos acordos politicos etc., os quais podem influenciá-lo
diretamente. Segundo Vieira Filho (2003), o problema de planejamento de expansão,
portanto, passaria ser o de minimizar não somente o custo do investimento acrescido do
custo de operação, mas também o custo do deficit.
A resolução desta função de primeira ordem, permite chegar à expansão ótima do
parque gerador e ao risco de deficit correspondente. Logo, o risco de déficit seria o
resultado de um problema de otimização e não um dado deterministico estabelecido a
priori. Ainda para Vieira Filho (2004), levando-se em conta os dados considerados no
estudo da empresa de consultoria Tendências para o caso Brasil, verifica-se que a solução
de mínimo custo global ocorre quando é colocado cerca de 23% de geração térmica, sendo
o RD cerca de 0,3%, cujos resultados simulados podem ser vistos a seguir:
Figura 2 — Resultado do problema de minimização proposto pela Agência Tendência
Consultoria - simulação para carga de 550 TWhiano
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Pela figura acima pode-se perceber que o risco do deficit é o resultado de um
estudo de otimização, o qual procura minimizar uma função objetivo, obtendo como
resultado o mínimo valor do custo global. Como pode se observar também, o risco do
déficit está associado ao problema de assegurar a oferta de eletricidade na economia em
longo prazo.
Segundo Da Silva e Campagnolo (2001), o ponto central para viabilizar a
expansão da oferta passa pela solução de um problema de alocação de riscos entre os
agentes do mercado. No passado, o governo por meio de suas estatais viabilizava os
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projetos, alguns deles questionáveis, alocando os riscos sobre toda a sociedade, alocando
os custos via tarifas e impostos. Num ambiente de mercado, o custo do insucesso de um
projeto é alocado aos acionistas que, em face das incertezas vigentes têm preferido não
investir. Diante desse quadro é necessário encontrar um ponto de equilíbrio em que os
riscos sejam alocados adequadamente ao longo da cadeia produtiva e que o governo dê
sinais claros se de fato deseja um mercado de energia elétrica, restabelecendo a confiança
entre os agentes, para que os investimentos se concretizem.
Para a EDF (1979), o custo de deficit está associado 6. decisão ótima de
investimentos e consiste em escolher um compromisso que possa minimizar o custo para o
conjunto da coletividade, podendo ser medido pela relação:
p = enficte, sendo:

enf = energia não fornecida aos consumidores pelos meios normais
cte = demanda total de energia no mesmo período
Essa análise está relacionada também com o conhecimento dos custos de
referências que são estabelecidos com a ajuda de um bom número de hipóteses normativas,
buscando fixar "a priori" uma taxa de atualização dos projetos que irão compor a rede
elétrica. Portanto, a simulação dos prováveis riscos em uma simulação de longo prazo pode
identificar os problemas de restrição da rede elétrica e do montante de recursos que serão
necessários.
Para os investidores privados, o prazo de retorno dos projetos de infraestrutura
devem ser vistos como um fluxo de renda de longo prazo, tendo como base à duração da
vida útil das plantas, das tarifas e taxa de retorno definida nos contratos de concessões.
Assim, os riscos podem afetar também as decisões de financiamento dos projetos e da
operação da rede elétrica.
Para MacKerron e Lieb-Doczy (2003), após a ocorrência dos blackouts em vários
países, as teorias sobre riscos, confiabilidade da rede elétrica e análises sobre proteção
ambiental, passaram a ser reexaminadas, em especial, quanto A. definição do nível ótimo
coletivo e individual. Os fundamentos econômicos para a tomada de decisão pelos que
elaboram as políticas públicas de energia devem ser vistas sob a seguinte condição
mostrada na figura 3 a seguir:
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Figura 3 — Teorema ótimo com base nos custos e beneficios de segurança
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Fonte: MacKerron e Lieb-Doczy (2003)

A figura anterior permite constatar que há um ponto ótimo que associa o custo por
unidade devido à redução do risco com o custo de prover uma unidade adicional de Kwh
com maior segurança. Nesse sentido é preciso que a sociedade decida o que melhor lhe
convém.

2.3.6 Riscos regulatórios
Os riscos regulatórios tern por intuito limitar as ações livres dos agentes
econômicos através da fixação ou restrição de tarifas ou preços, bem como estabelecer
restrições de quantidades e/ou qualidade de serviços. Kupfer e Hasenclever (apud Fiani e
Pinto Jr, 2002) definem riscos regulatórios como sendo qualquer ação do governo no
sentido de limitar a liberdade de escolha dos agentes econômicos.
Dessa forma, quando um agente regulador (uma agencia responsável por algum
setor da economia, como eletricidade, telecomunicações, etc) fixa uma tarifa para um
determinado serviço, está restringindo a liberdade que uma empresa tem de estabelecer o
preço pela sua atividade.
possível notar que o campo em questão é bastante amplo, uma vez que ele não
abrange apenas a regulação de preço (tarifária), mas à regulação de quantidades (através de
limites mínimos de produção ou da limitação do número de empresas que podem atuar em
determinado setor); regulação de qualidade (garantia da presença de determinadas
características no serviço ou produto a ser ofertado); regulação de segurança no trabalho
(quando a legislação obriga as empresas no setor de construção civil a equipar seus
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trabalhadores com determinados equipamentos de segurança, está da mesma forma
limitando a liberdade que as empresas possuem de decidir qual equipamento elas devem
fornecer aos seus traballiadores).
A regulação consiste em organizar a abertura da concorrência dos serviços em
rede, outrora fornecido apenas por empresas públicas, sob a condição de monopólio
regulamentado pelo Estado. A coexistência de um mesmo setor em missões de interesses
gerais, assegurado por um único operador e atividades em situação concorrencial,
necessita de uma ação pública especifica que venha a conciliar este dois princípios, a
principio, contraditórios.
Para Pindyck e Rubinfeld (1994), em mercados competitivos a regulamentação de
preços sempre resulta em urna perda bruta para a sociedade. Contudo, para os casos de
monopólio é possível eliminar esta perda bruta através do poder de monopólio. 0 gráfico 4
a seguir permite visualizar esta afirmação:
Gráfico 4— Regulamentação de preço

Fonte: Pindyck e Rubinfeld (1994, p.453)

Em suas palavras, não havendo intervenção governamental, o monopólio
produzirá a quantidade Qm e cobrará o preço Pm. Quando o governo impõe um preço-teto
P1 as receitas média e marginal são constantes e iguais a P1 para níveis de produção até
Ql. Para volumes maiores de produção, são válidas as curvas originais de receita média e
receita marginal. A nova curva de receita marginal é representada pela linha, que intercepta
a curva de custo marginal em Q 1 .
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Quando o preço é diminuído para Pc, no ponto em que a curva do custo marginal
intercepta a curva da receita média, o nível de produção eleva-se a seu ponto máximo Qc.
Este é o nível de produção que seria obtido em um setor industrial competitivo. Uma
redução adicional do prep, para P3, resultaria na diminuição do nível de produção para Q3
e ocasionaria uma escassez igual a Q'3 — Q3.
Praticamente em quase todos os países existem agências de regulação voltadas
para regular empresas com características de monopólio, já que em mercados livres e
competitivos as empresas estariam oferecendo preços abaixo do que os praticados sob o
manto da regulamentação.
A idéia básica inserida nesse contexto refere-se a preocupação com os critérios
adotados no processo de alocação dos recursos numa economia. 0 critério de eficiência
alocativa diz respeito aos recursos existentes em uma economia que devem ser alocados de
um modo que permita ser extraído o beneficio liquido máximo possível de seu uso. Assim,
pode-se utilizar a idéia de alocação sob o ponto ótimo (eficiente) no sentido de Pareto ao
usar as possibilidades tecnológicas e os recursos iniciais de uma sociedade, de forma que
não haja qualquer modo alternativo para organizar a produção e a distribuição de bens que
façam os consumidores estarem melhores sem fazer com que outro fique pior.
Para Catermol (2004), "a questão que uma teoria econômica de bem-estar baseada
na eficiência alocativa de Pareto parece resolver (quando permitido que funções de bemestar social sejam possíveis) é apenas a da escolha entre alocações de recursos dentro de
limites previamente existentes de tecnologias de produção e instituições. Ou seja, alocar
recursos previamente existentes de acordo com tecnologias e instituições previamente
dadas. 0 problema de escolha é necessariamente estático e, portanto, a análise de bemestar é uma solução estática. Um problema mais interessante (e premente para uma análise
de bem-estar em qualquer sistema econômico real) seria determinar os meios de expansão
de várias fronteiras de possibilidades".

2.4 Método de tratamento dos riscos
Como foi demonstrado, ao longo deste capitulo, diversos fatores têm contribuído
para que nos últimos anos as empresas, em especial do setor financeiro, venham criando e
investindo no desenvolvimento de instrumentos de mensuração do risco de mercado. Com
o objetivo de aumentar o retomo dos recursos aplicados, bem como aproveitar as
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oportunidades financeiras, as empresas vêm introduzindo práticas continuas de
gerenciamento dos riscos, efetuados com base em cálculos que possibilitem o controle dos
riscos de mercado.
Nesse sentido, vários sic) os métodos utilizados pelas empresas e governos, os
quais podem hoje escolher a métrica de tratamento de riscos que melhor se adapte aos seus
interesses como sera descrito a seguir.
2.4.1 VaR (Value at Risk)

O VaR é o método de mensuração de risco que sintetiza a maior (ou pior) perda
esperada ao longo de determinados períodos de tempo, sob condições normais de mercado
e dentro de certo nível de confiança (Jorion, 1999). Utilizado também para calcular o risco
de uma carteira de títulos, medindo o impacto que o fundo terá em relação is variações dos
juros, dólar e cotação das ações.
Ele serve a diversos propósitos, dentre os quais comunicar A. alta gerência os
riscos incorridos em transações e operações de investimento, assim como aos acionistas
dos riscos financeiros da empresa; estabelecer limites de posição de capital.
Para Silva Neto (1998), o VaR ou montante em risco, é o valor monetário das
perdas a que uma operação ou carteira está sujeita, dado determinado intervalo de
confiança e tempo. Logo, pode-se dizer que o VaR é a perda minima, medida em valores
monetários, esperada em determinado intervalo de tempo, dada uma probabilidade de
ocorrência. Para tanto, deve-se associar esta medida a: uma moeda (valor monetário); um
intervalo de tempo (quando percebe-se esta perda) e uma probabilidade (com que
freqüência esta perda será notada).
Para Canuto (2000), o VaR é um método de mensuração de riscos, através do qual
se pode obter, dentro de um dado nível de confiança estatística, a pior perda esperada por
uma carteira de ativos, durante um certo intervalo de tempo, sob condições normais de
mercado. Tomando como referência i volatilidade nos preços de ativos e passivos da
carteira, permite uma avaliação dos riscos de mercado (ou "riscos de preços") a que esta
está exposta.
Observa-se que as crescentes tendências de securitização e uso de derivativos nas
empresas, justificam o reconhecimento dos riscos de mercado ao lado dos riscos de crédito.
No limite, pode-se chegar a uma estimativa do risco total da carteira, no qual estão
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combinadas e correlacionadas as principais fontes de exposição a riscos. Obtém-se então
uma base mais acurada para determinar a magnitude adequada de capital ou reservas para
cobrir os riscos bancários.
Para Moi et al (2004), o conceito de VaR tem recebido considerável atenção na
literatura, em particular na economia agrícola. Para se mensurar o VaR torna-se necessário
que haja completo conhecimento das distribuições dos dados, selecionando também o
horizonte de tempo e o nível de confiança. Na visão de Souza (apud Moi et al, 2004), a
escolha do nível de significância é relevante para verificação do modelo. 0 nível de
confiança não deve ser demasiadamente elevado, pois proporcionará medida de perda que
raramente seria excedida.
Ainda para Moi et al (2004), a vantagem do VaR é a criação de denominador
comum que permita comparar as atividades de risco em diversos mercados. Pode ser
avaliado também na performance, permitindo que o desempenho seja ajustado ao risco, o
que é essencial em ambientes de negociação, em que operadores possuem tendência
natural de correr riscos extras.
Para Levine et al (2000), ao se examinar o VaR é preciso estimar a variância a
partir de uma amostra escolhida, como se observa a seguir: VaR (niun 1 ; niun2; ...), onde
nUm 1 ; núm2; são 1 a 30 argumentos numéricos correspondentes a uma amostra de uma
população. O VaR considera que os argumentos são uma amostra da população e se os
dados representarem toda a população é preciso calcular a variância usando o VaR, onde
os valores lógicos como VERDADEIRO e FALSO e o texto são ignorados. Usa-se a
seguinte fórmula para efetuar seu calculo:

VaRA = A* csA * i, onde:

VaRA = Montante do risco

A = Montante investido na ação A (valor de mercado da posição)
CYA =

Desvio-padrão da ação A

i = Constante relativa ao número de desvios-padrão para intervalo de confiança
desejado
0 exemplo a seguir na Tabela 1, permite visualizar como este método pode ser
utilizado, dados os valores dos intervalos de confiança:
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Tabela 1 — Valores de i para uma distribuição normal
Intervalo de confiança
99,50%

Valor de i
2,58

99%

2,356

97,50%
95%

1,96
1,645

90%

1,28

Fonte: Silva Neto (1998, p.236)

Supondo-se que o desvio-padrão das ações AeBé de 0,8, a média é zero e que o
valor de sua posição ajustada tem um preço de R$ 3.000,00

e R$ 5.000,00,

respectivamente, o VaR da posição com um intervalo de confiança de 95%, seria então
calculado da seguinte forma:
VaRA = 3.000* 0,8% *1,645 = R$ 394,8
VaRB = 5.000* 0,8% *1,645 = R$ 658,0
Este método tem sido utilizado por inúmeros pesquisadores e analistas que o
consideram um método de grande potência. Embora sua origem tenha sido inicialmente
desenvolvido para o mercado financeiro, sua aplicação se estende hoje a várias indústrias e
negócios (Moi et al, 2004). Para a CVM (2004), no caso da utilização da metodologia
VaR, recomenda-se is instituições visadas o uso de níveis de confiança apropriados (v.g. a
dois desvios padrões, i.e., aproximadamente a 95% de probabilidade) e períodos de
observações diversos, de acordo com a dimensão da carteira em mercados de derivados.
Aconselha-se ainda a determinação das medidas de sensibilidade padrão, tais como delta,
gamma, veja, theta e rho.

Para Levine et al (2000), este método pode ser considerado como parte integrante
das análises de tomada de decisão econômica e financeira, servindo para desenvolver a
avaliação dos retornos de um certo investimento e identificar possíveis rumos de ação. Para
isso, utiliza-se o valor monetário esperado (p), a perda de oportunidade esperada e critérios

41
de risco em relação ao retorno, o que permite também revisar os cálculos das
probabilidades utilizadas com base em valores históricos.
2.4.2

Método VAL

0 Valor Atual Liquido (VAL) é um método que permite comparar várias
alternativas de investimento através do uso do valor do dinheiro no tempo. Sua
determinação permite comparar o valor inicial do investimento com o fluxo de renda
econômica liquida (receita — despesas) durante a vida (Ail do projeto.
Para Brigham e Houston (1999), este método é o resultado dos avanços devido as
falhas apresentadas pelo método payback tradicional, quando não se calculava o valor do
dinheiro empregado no tempo. Para estes autores os seguintes procedimentos devem ser
adotados nesta abordagem:
a) encontre o valor presente de cada fluxo de caixa, incluindo tanto entradas como
saidas, descontadas ao custo de capital do projeto;
b) some esses fluxos de caixa descontados; esta soma é definida como o VAL do
projeto;
c) se o VAL for positivo o projeto deve ser aceito; caso o VAL seja negativo, ele
deve ser rejeitado. Se dois projetos são mutuamente excludentes, deve ser escolhido o
projeto que tem o VAL mais alto, desde que seja positivo.
Nesse caso o VAL pode ser expresso com base na seguinte expressão:
CFK
VAL = L'Itr-c' (1 + TA)
Nesta expressão, CFk representa o Cash Flow do período K (inclui a componente
de investimento, exploração e desinvestimento), N representa o número de anos do projeto
de investimento (inclui a componente de investimento, exploração e desinvestimento) e TA
representa a taxa de atualização ou de desconto utilizada.
A expressão apresentada anteriormente permite analisar os resultados de diversas
simulações feitas com base em vários projetos escolhidos e compará-los uns com os outros,
levando sempre em conta os critérios:
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VAL > : o projeto é economicamente viável, uma vez que o VAL é superior a 0
e permite cobrir o investimento inicial, bem como a remuneração minima exigida pelo
investidor (TA), gerando um excedente financeiro;
VAL = O: o projeto é economicamente viável, uma vez que permite a completa
recuperação do investimento inicial, bem como a obtenção minima exigida pelos
investidores (TA). Pode-se concluir que um projeto com um VAL = 0 corre sério risco de
se tornar inviável.
VAL < O : o projeto é economicamente inviável.
Quanto maior for o VAL, maior sera a probabilidade do projeto ser viável
economicamente, já que um VAL positivo significa que as receitas geradas são superiores
aos custos.
Pindyck e Rubinfeld (1994), por sua vez, consideram que este método colabora
para que os dirigentes das empresas possam tomar importantes decisões quando se trata de
novos investimentos de capital. Ao aplicar recursos em ativos produtivos os empresários
esperam que no futuro eles estejam gerando lucros, embora no fluxo de caixa estimado os
valores contam com certas incerteza. As fábricas uma vez montadas não podem
simplesmente ser desmontadas, elas devem gerar lucros e motivar os empresários a
continuarem investindo. A idéia é que as empresas devem fazer investimento apenas
quando os beneficios forem positivos, ou seja, o VAL for maior que zero.
Ainda para estes autores as decisões de novos investimentos estão associados a
que taxa de desconto utilizar. Não obstante algumas dificuldades para se definir
corretamente a taxa de desconto a ser utilizada, ela só pode tornar viável um investimento,
se o fluxo de caixa liquido for positivo. Quando se têm vários projetos, pode-se fazer
comparações válidas entre si, uma vez que se trata de investimentos que irão gerar lucros
futuros, embora um projeto possa apresentar valores menores que outros.
Assim, os tomadores de decisão podem adotar o critério de que o projeto sera
escolhido quando o VAL for maior que zero; e rejeitado quando a empresa obter um VAL
menor que zero. No caso de comparação entre dois projetos, escolhe-se aquele que
apresenta um VAL maior e positivo.
Como observado, para se utilizar este método é preciso a definição de urna taxa de
atualização ou de desconto. A determinação desta taxa constitui um fator critico da política
de uma empresa, já que ill condicionar a aceitação ou rejeição de intenções de
investimento e, logo, influenciar o seu futuro (Gitman, 1987).
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Ela é também conhecida como custo de oportunidade do capital ou taxa minima
de rentabilidade do projeto, sendo constituída por três componentes básicos como se
observa na expressão a seguir:
TA---[(1+T1)x(l+T2)x(l+T3)]- I, sendo:

TI ou rendimento real: corresponde à remuneração real desejada para os capitais
próprios (normalmente utiliza-se a taxa de remuneração real de ativos sem risco);
T2 ou prêmio de risco: corresponde à taxa dependente da evolução econômica,
financeira, global e setorial do projeto, bem como do montante total envolvido no projeto;
T3 ou inflação: refere-se a taxa de inflação e apenas fará parte da taxa de
atualização quando os cash flows do projeto estiverem calculados a preços correntes, isto 6,
com a inflação.
Portanto, a taxa de atualização ou de desconto deve ser criteriosamente escolhida,
de modo a poder corresponder ao mais alto rendimento que se possa conseguir de
investimentos alternativos (Pindyck e Rubinfeld, 1994).
Ela aumenta o grau de credibilidade de que o analista necessita para a apreciação
do projeto e representa, portanto, o valor temporal do dinheiro como custo de
oportunidade, como pode ser visto a seguir:

VAL =

- Investimen to

CFI
CF2
Valor Residual
, + +
ri +
+
(1+TAy
(1+TA) (1+TAy
(1+TA)"

Ano de
Investimento

Anos do
Projecto

Ano de
Desinvestimento

0 método do cálculo do VAL, portanto, leva em conta o valor temporal do
dinheiro sendo necessário que os cash flows projetados sejam trazidos ao momento
presente através de um fator de atualização (1 + taxa de atualização). Este critério traduz-se
no calculo do somatório dos cash flows (CFK) anuais, atualizados à taxa de atualização
(TA).
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A análise de um determinado projeto de investimento deve levar em consideração,
portanto, o ano inicial em que se procede a escolha do terreno, equipamentos, edificios,
construção civil, montagem etc; os anos subseqüentes em que o projeto irá gerar as receitas
e despesas e o ano em que ocorrerá o seu desinvestimento, ou seja, o valor residual no final
da vida 'Ail.
0 método mais usual para o calculo do valor residual é o método da perpetuidade,
o qual calcula o valor presente de um fluxo perpétuo após o Ultimo ano de projeção (n+1),
com crescimento nulo, como pode ser visto na expressão abaixo:

l'R =

FC
r'

onde:
VR = Valor Presente do Valor Residual
FC n+1 = Fluxo de Caixa ajustado no ano n+1
r' = Taxa de desconto na fase de perpetuidade
Portanto:
Valor da Empresa = VAL + VR

Para Costa (2001), dadas estas necessidades de informação (fluxos de caixa e
taxas de desconto futuros), esta abordagem é mais fácil de ser utilizada para empresas
cujos fluxos de caixa sejam atualmente positivos e que possam ser estimados para os
períodos futuros com algum grau de confiabilidade e onde exista um substituto para o risco
que possa ser utilizado para a obtenção das taxas de desconto.
Quando um bem do imobilizado é vendido e seu valor da venda é superior ao
valor liquido contabilizado, existe um ganho adicional. Em caso contrário a empresa tem
uma perda. Esses ganhos menos as perdas são consideradas uma receita ou uma despesa do
exercício em que se originam, sendo o seu saldo, como tal, tributado normalmente pelo
imposto de renda, como se observa pela seguinte equação:
Investimento inicial + ganhos = (Valor de venda - valor residual) x (Taxa de IRPJ)
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No caso brasileiro este assunto é tratado pela CVM-Comissão de Valores
Mobiliários, Lei das Sociedades Anônimas e Regulamento do Imposto de Renda. A idéia
de determinação do valor de uma empresa e de seu valor residual está diretamente ligado a
sua vida econômica, oportunidade em que a legislação reconhece as causas fisicas
decorrentes dos desgastes sofridos pelos equipamentos utilizados numa indústria.
2.4.3 Método de Monte Carlo
0 método de Monte Carlo é uma expressão geral, onde as formas de investigação
estão baseadas no uso de distribuições de probabilidade. Pode-se verificar sua utilização
atualmente em diversas Areas da economia, engenharia, fisica, crescimento de populações,
finanças, genética, química quântica, radioterapia, dentre outras.
um método numérico que utiliza variáveis aleatórias e serve para resolver
problemas matemáticos complexos. Este método pode aplicar-se tanto a problemas sem
conteúdo probabilistico como também aqueles que os contém. A solução é determinada
por uma sondagem aleatória das relações existentes entre as variáveis até o resultado
convergente.
Soluções baseadas nos métodos de Monte Carlo são bem utilizadas por serem
fáceis de programar e usualmente mais rápidas que as soluções analíticas. Contudo, devese notar que as soluções são sempre aproximadas e dependendo do conjunto de números
aleatórios utilizados, pode-se obter diferentes resultados. Para tanto, o critério escolhido
quando uma solução é válida é de responsabilidade do usuário. Um ponto chave nos
métodos que utilizam variáveis aleatórias é a existência de uma boa sub-rotina capaz de
gerar as mesmas. 0 computador não gera números aleatórios puros pseudo-aleatórios,
sendo que a seqüência de números gerados é sempre a mesma quando se parte do mesmo
valor inicial.
0 método de Monte Carlo5 tem por objetivo aproximar o comportamento dos
preços de ativos financeiros, através de simulações de computador que geram trajetórias
aleatórias. 0 primeiro passo desta simulação consiste em estimar a distribuição de
probabilidade de ocorrência de cada variável incerta do fluxo de caixa e a correlação com

o método mais caro para se desenvolver, em termos de infra-estrutura de sistemas e de profissionais
capacitados, portanto, sua maior desvantagem refere-se ao seu custo operacional_
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outras variáveis. A simulação é prosseguida através da escolha aleatória de um valor para
cada variável incerta distribuída, associada aos demais valores fixos esperados,
determinando o fluxo de caixa liquido para cada ano e o VPL (valor presente liquido) do
projeto. Esta simulação deve ser repetida em um maior número possível de vezes,
resultando em vários VPLs juntamente com suas probabilidades vinculadas.
Para Vargas (2001), esse método foi aplicado inicialmente ao problema de
opções. A idéia foi simular possíveis realizações do valor da opção no seu vencimento e,
com um grande número de simulações, calcular o seu valor esperado. Nesse sentido,
poder-se-ia calcular o prego da opção num mundo neutro ao risco, descontando-se o valor
esperado final pela taxa de juros sem risco. Ainda segundo Vargas, seria como utilizar a
seguinte fórmula:
e

_ - 1)

E
-

KM}

A idéia é de que o ativo segue um movimento browniano geométrico para gerar
um grande número de valores, extraídos aleatoriamente, para S, no vencimento da opção.
Assim, para cada número aleatório (extraído de uma distribuição normal padrão) tem-se
uma realização particular de S, podendo-se então calcular o valor final da opção. Segundo
Vargas (2001), para se ter um resultado significativo deve-se gerar uma grande quantidade
de valores finais para o derivativo; quanto maior essa quantidade, mais preciso o resultado.
A quantidade ótima de números aleatórios depende do grau de precisão que se quer do
preço da opção. Um intervalo de confiança para o preço da opção, com 95% de
probabilidade, pode ser calculado por:

1,96
1.11

,96

A(717

onde:
a) M é a quantidade de números aleatórios gerados
b) Cmc é o preço calculado segundo Monte Carlo

c) w é o desvio padrão da amostra obtida por MC
d) m é a média da amostra obtida por MC
Para se conseguir um bom resultado na simulação dos preços e com boa margem
de precisão é necessário uma quantidade muito grande de números gerados aleatoriamente.
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Assim pode-se utilizar virias técnicas para acelerar esse processo que tem o objetivo de
reduzir a variância da amostra o que pode aumentar sobremaneira a precisão do resultado
desejado (Hull, 1992; Levine et al, 2000).
Segundo Garcia (1999), pode-se dizer que qualquer variável cujas mudanças nos
seus valores ao longo do tempo acontecem de maneira incerta segue um processo
estocistico. Os processos estocisticos podem ser divididos em discretos e continuos, sendo
que o primeiro pressupõe que os valores de determinadas variáveis oscilem em
determinados pontos no tempo e os segundo permite que as oscilações ocorram em
qualquer instante de tempo. Apesar dos ativos financeiros seguirem um processo
estocdstico discreto, ou seja, as cotações variarem conforme frações de preço e as
variações dependerem da ocorrência de negócios, os modelos continuos se prestam muito
bem para a maioria dos modelos utilizados em finanças.
Ainda segundo este autor, os modelos desenvolvidos para explicar a
movimentação dos ativos sit) descritos como um processo de Wiener. Um processo de
Wiener é um caso particular de um Processo Estocastico de Markov. Ele foi muito
utilizado na fisica para descrever o movimento de uma partícula que é sujeita a um grande
número de pequenos choques moleculares e na maioria das vezes é conhecido como
movimento browniano.
No desenvolvimento de um modelo matemático para exame da teoria das opções,
considera-se que um movimento browniano, ou processo de Wiener é um processo
aleatório continuo que apresenta três importantes propriedades:
a) é um processo de Markov, ou seja, a distribuição de probabilidades dos valores
futuros do processo dependem somente do seu valor atual, não sendo afetado pelos valores
passados do processo, ou por qualquer outra informação;
b) possui incrementos independentes, ou seja, a distribuição de probabilidades da
variação do processo em um intervalo de tempo, é independente de qualquer outro
intervalo de tempo (que não sobreponha o primeiro);
c) as variações de um processo, em um intervalo de tempo finito, seguem uma
distribuição normal, com variância que cresce linearmente com o intervalo de tempo.
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Para o desenvolvimento de aplicações do método Monte Carlo pode-se utilizar a
sub-rotina da linguagem FORTRAN 6 que desenvolve um número aleatório real
compreendido entre 0 e 1 é RANDOM_NUMBER(x), onde "x" é uma variável do tipo
real. Em um dado programa, uma seqüência das chamadas a esta sub-rotina gerará sempre
a mesma seqüência de números aleatórios (Deus et al, 1989; Levine et al, 2000).
Por essa razão que se recomenda usar no começo do programa uma chamada de
sub-rotina interna do tipo RANDOM_SEEDO, que inicializa o gerador de números
pseudo-aleatórios com um valor tomado numa data e hora, para fazê-lo diferente cada vez
que se execute. Um exemplo do programa (Deus et al, 1989), que calcula 10 valores
aleatórios entre 40 e 50, pode ser visto a seguir:
Program Aleatório
real x,sal
integer i
call random seed()
do 1=1,10
call random_number(x)
sal—x*10+40
write(*,*)sal
enddo
end
0 método Monte Carlo vem sendo utilizado em diversas área da indústria de
energia elétrica, seja para apreciar a viabilidade de investimentos na expansão da geração,
análise das condições de contratos entre geradores e distribuidores, geração de preços ou
determinação do valor presente dos possíveis fluxos de caixa nos diversos cenários futuros.
Busca-se examinar se as condições de otimização do parque hidrotérmico estariam nas
condições de custo mínimo.
Algumas das idéias estão associadas à decisão de que o investimento é imutável,
inadiável e irreversível. No entanto, as decisões práticas inclui um certo grau de

6 0 FORTRAN é uma linguagem de alto nível, desenvolvida entre 1954 e 1959
por John Backus e
colaboradores. 0 amplo sucesso do FORTRAN nos meios acadêmicos e científicos deve-se ao uso de uma
terminologia simples (em inglês) — open, stop, etc.
7 Os métodos de Monte Carlo são um conjunto de algoritmos para a resolução numérica de problemas
fazendo uso de variáveis aleatórias (como os números da roleta de um cassino).
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flexibilidade com as opções de modificação da escala, adiamento (espera), suspensão e
descontinuidade do investimento, que se modificam à medida em que os cenários futuros
vão sendo revelados (Dixit, 1997). Para David et al (2000), a consideração dessas opções
modifica o valor do investimento e o critério de decisão, pois o nível de referência do VPL
deixa de ser zero e passa a ser o valor presente da opção de esperar ("option to defer") até
o próximo período Cn+1.
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CAPÍTULO 3 -

RISCOS NA INDÚSTRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA NACIONAL E INTERNACIONAL

3.1 Características gerais da indústria de energia elétrica
A eletricidade tem papel fundamental e estratégico para a sociedade, pois é
elemento chave para a inclusão social e o desenvolvimento econômico, bem como para a
melhoria da qualidade de vida da população.
Segundo Pontes (1998), a eletricidade é um elemento de suma importância para o
desenvolvimento das nações, razão pela qual hi uma preocupação geral quanto a eficiência
energética. Ela faz parte da indústria de rede, devido as suas complexas operações que
envolvem a geração, transmissão e distribuição de energia (lEE). E uma atividade
econômica que é caracterizada como de interesse público pelas nações, dada a natureza do
produto e serviço ser extensivo a todos os cidadãos.
No Brasil, a produção de energia elétrica tem inicio no final do séc. XIX. Fazia
parte de sua composição organizacional pequenas empresas privadas nacionais e empresas
dos governos municipais, bem como concessionários estrangeiras, as quais colaboraram
para impulsionar a expansão da oferta de eletricidade.
Durante o período denominado República Velha (1889-1930), a economia
brasileira foi caracteristicamente primário-exportadors, sendo dominada energeticamente
pelo uso das fontes de energia vegetal. Com o amadurecimento do complexo cafeeiro, um
amplo entorno industrial sedimentou-se, promovendo o acelerado processo de urbanização
e intensificando o consumo de energia nos serviços urbanos, como a iluminação pública e
os bondes elétricos (Lima, apud Oliveira, 1998).
O avanço da produção cafeeira foi fundamental ao nascimento e consolidação da

eletricidade no Brasil. Proporcionou o desenvolvimento de um complexo conjunto de
atividades relacionado aos de transporte (ferrovias), expansão urbana, atividades
comerciais, de serviços, e, especialmente, suscitou o aparecimento de atividades
industriais.

Essa dualidade da economia brasileira explica a lógica das formas de crescimento das duas principais
empresas estrangeiras à época instaladas no pais: a Light, empresa de origem canadense e a AMFORP,
empresa de origem norte-americana.
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dentro deste processo de desenvolvimento que a eletrificação passa a ser
ampliada, quer do ponto de vista econômico, social ou politico, uma vez que observa-se
um forte envolvimento das forças políticas que representavam a atividade cafeeira com os
grupos das concessionárias estrangeiras, mostrando que a eletricidade e a forma especifica
como se desenvolvia no Brasil, permitia o surgimento de um elemento comum da própria
natureza e da especificidade do desenvolvimento do capitalismo no Brasil.
Na década de 20, existiam 306 empresas com capacidade instalada total de
349.604 kW. A maior parte dessa capacidade correspondia aos Estados de Sao Paulo
(44%) e do Rio de Janeiros (17%), mercados em que a Light torna-se presença dominante
(Oliveira, 1998).
As concessionárias estrangeiras marcaram o desenvolvimento inicial da indústria
elétrica no Brasil. Os principais grupos foram a Light e a AMFORP que, através de
aquisições de várias empresas nacionais e estrangeiras, passou a atuar em capitais do
nordeste e sul do pais. Cabe ressaltar que os lucros obtidos por estas empresas eram
elevado, uma vez que não havia nenhuma forma de controle sob a remessa de dividendos
ao pais de origem.
Com a promulgação do Código de Aguas em 1934, inicia um dos principais
marcos institucionais no setor de energia elétrica. Ao regulamentar sobre a propriedade das
águas e sua utilização, dispõe sobre a outorga das autorizações e concessões para
exploração dos serviços de energia elétrica. Adota-se o critério de determinação das tarifas
destes serviços públicos e a competência dos Estados na execução e controle das atividades
previstas pelo Código. Trouxe também mudanças fundamentais na legislação sobre o
aproveitamento de recursos hidricos.
Segundo Oliveira (1998), o Código de Águas transferiu para a União a
propriedade das queda d'água, alterou o período de concessão, passando para 30 anos,
prorrogáveis até 50 anos. No caso da realização de investimentos considerados compatíveis
com o prazo e, ainda estabeleceu definitivamente o processo de fixação de prego a partir do
critério do serviço pelo custo.
De acordo com Borenstein (apud, Silva Filho, 2001), alguns fatores facilitavam,
na época, uma intervenção no setor: a) no contexto mundial existia um movimento neste
sentido, em particular visando reduzir níveis tarifários; b)

a característica de

autofinanciamento do setor permitia a interferência estatal, realizando os investimentos
necessários e evitando a remessa de lucros ao exterior; c) as constantes denúncias de lucro
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excessivo das companhias estrangeiras; d) o desejo de eliminar a autoprodução de energia
por consumidores industriais, via grupos diesel, devido ao alto prego tarifário.
Até 1941 o mercado era atendido pela iniciativa privada. Com a crise de
racionamento entre 1938 e 1941 (devido ao processo de industrialização e as pressões
crescentes do aumento da demanda por energia elétrica), o Estado tomou a decisão de
expandir o sistema elétrico, realizando investimentos em obras de geração e criando
empresas especificas para esse compromisso (Pontes, 1998).
As primeiras experiências de estatização do setor elétrico ocorreram ainda na
década de 1940, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. 0 Rio Grande do Sul foi
o primeiro estado brasileiro a criar em 1946 a sua Comissão Estadual de Energia Elétrica
para estudar e sistematizar a utilização do potencial hidroelétrico daquele estado. Dessa
Comissão nasceu o Plano Nacional de Eletrificação (PNE) 9 que previa, além da
reorganização do esquema de produção e distribuição de energia elétrica, uma estrutura de
financiamento via imposto único sobre tarifas e que foram sendo implementadas com um
espirito bem nacionalista. No final dos anos 50, com o término da concessão da AMFORP
na cidade de Porto Alegre, o Estado (pela primeira vez na história do Brasil) assumiu uma
area de concessão (Feliciano, apud Lorenzo, 1987).
No eixo Rio-São Paulo, no entanto, onde houve o mais dinâmico desenvolvimento
industrial brasileiro desde 1930, estava o grande problema quanto ao abastecimento de
energia elétrica. A Light, concessionária da região, já na década de 1940 havia esgotado os
potenciais hidrelétricos, contando apenas com a ampliação da capacidade instalada das
usinas existentes. Havia uma recorrente falta de energia elétrica no centro da economia do
pais. Além da demora no atendimento para novas instalações, e portanto, caracterizando
situação de demanda reprimida, havia freqüentes interrupções no fornecimento e quedas
abruptas na voltagem o que causava sérios entraves ao desenvolvimento econômico
(Tendler, apud Lorenzo, 1987).
A tabela 2 refine informações sobre a evolução da capacidade instalada no pais
entre 1930 e 1945, em comparação com o aumento dos níveis de consumo total nas cidades
de São Paulo e Rio de Janeiro. 0 consumo neste eixo, expandiu-se em cerca de 250%
durante todo o período, enquanto que sua taxas situam-se na média de 8,1%. Observa-se

Segundo o PNE, acordou-se que a tarefa de geração e transmissão, ou seja, a iniciativa da capacidade
instalada ficaria a cargo das empresas públicas, federais e estaduais; já a tarefa de distribuição de energia
elétrica caberia as empresas privadas (concessionárias privadas).

9
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que o mesmo não se deu com relay d- o is taxas de crescimento da capacidade instalada na
indústria. A taxa global de crescimento foi de 74%, considerando o mesmo período, ao
passo que as taxas anuais de crescimento gravitavam ao redor da média de 3,7%. A
persistência de tais números era o sintoma da crise anunciada (Oliveira, 1998, p. 26).

Tabela 2 - Evolução da Capacidade Instalada da Indústria de Energia Elétrica e do
Consumo de Energia Elétrica nas Cidades de São Paulo e Rio de Janeiro - 1930-1945
Capacidade Instalada (1)
Ano

Térmica

Crec

Hidráulica

Potência MW

%

Potência MW

1930

149

1931

153

1932

Consumo Energia Elétrica
Crec

Total

Crec %

Consumo

Potência MW

MWh
260.192

Crec

630

-

779

3,1

646

2,5

799

2,6

269.975

3,8

156

1,7

649

0,5

805

0,8

280.411

3,9

1933

159

2,2

658

1,4

817

1,5

313.863

11,9

1934

163

2,5

665

1,1

828

1,3

356383

13,7

1935

173

6,2

677

1,7

850

2,6

411.091

15,2

1936

179

3,3

746

10,2

925

8,8

469.318

14,2

1937

192

7,3

755

1,2

947

2,4

514.455

9,6

1938

215

11,6

947

25,5

1.162

22,7

532.708

3,5

1939

224

4,3

952

0,5

1.176

1,2

563.363

5,8

1940

235

4,7

1.009

6,0

1.244

5,8

596.340

5,9

1941

242

3,3

1.019

0,9

1.261

1,4

671.783

12,7

1942

247

2,0

1.061

4,1

1.308

3,7

732.383

9,0

1943

248

0,5

1.067

0,6

1.315

0,6

780.210

6,5

1944

257

3,6

1.077

0,9

1.334

1,4

863.161

10,6

1945

262

1,8

1.080

0,3

1.342

0,6

903.615

4,7

Fonte: Vilela, et al (apud Oliveira, 1998, p. 26)

Para auxiliar a superação dos problemas de abastecimento, ou seja, atender o risco
de demanda da região Sudeste, foi criada em 1957 a empresa federal Central Elétrica de
Furnas, no Rio Grande, com elevado aproveitamento energético. Esta usina entrou em
operação em 1963, no auge da crise de abastecimento (agravada pela ocorrência de um ano
de secas, quando a represa de Billings, em Sao Paulo, chegou a esvaziar quase
completamente) foi capaz de evitar o racionamento que vinha causando sérios transtornos
população e as indústrias (Feliciano, apud Lorenzo, 2002).
A partir de então, a perspectiva nacionalista do papel do Estado na atividade de
geração ganha importância e, com as empresas estatais produzindo grandes obras, a
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possibilidade de substituição das empresas estrangeiras por empresas estatais começa a se
tornar viável (Pereira, apud Lorenzo, 2002)
No caso do setor elétrico, diferentemente do que ocorreu em diversos outros
setores produtivos básicos como petróleo, siderurgia e mineração no entanto, a intervenção
do Estado foi um processo mais complexo e especifico, uma vez que o setor já se havia
organizado desde os primeiros anos do século e estava nas mãos do capital estrangeiro, que
tratou de, parcialmente, superar as crises, ampliando alguns investimentos e ocupando
espaços no setor. No entanto, o crescente aumento da demanda e a instabilidade
ocasionada pelas primeiras manifestações da presença do Estado após a implementação do
Código de Aguas tornavam cada vez menores os investimentos privados, os serviços mais
deficientes e as crises de suprimento mais constantes (Lorenzo, 2002).
No âmbito federal, a intervenção do Estado no setor elétrico, foi marcada pela
necessidade de planejamento global do setor, desde o inicio de sua implantação em 1940, o
qual poderia culminar em uma maior expansão da capacidade produtiva no que diz respeito
a alocação de financiamento desse processo.
Em 1961, com a criação da Eletrobrds m, e de novos mecanismos de
financiamento é que se implementa uma política centralizada de expansão do setor de
energia com a definição de um quadro institucional onde a Eletrobrds funcionaria como
empresa holding do setor e, também, na prática como principal formuladora da política
setorial até que a crise energética dos anos 70 viesse alterar este quadro institucional
(Lorenzo, 2002).
Cabe mencionar que a Eletrobrás criou duas entidades setoriais, nas quais
estariam representadas as empresas regionais e estaduais, cujas funções estão relacionadas
com o planejamento da expansão, a operação e a distribuição de energia. São eles: o Grupo
de Coordenação para Operação Interligada (GCOI) que tinha a função de controlar o
sistema centralizado de despacho através do melhor aproveitamento do fluxo de água e o
Grupo de Coordenação do Planejamento do Sistema de Energia (GCPS), o qual deveria
projetar a demanda de energia elétrica por meio de análises macroeconômicas para

to Antes de se constituir
o holding Eletrobrás, coube ao BNDE a função de coordenar os investimentos
públicos na Area de energia elétrica, bem como o papel de administrador do Fundo Federal de Eletrificação e
coordenador da distribuição dos recursos dos imposto único sobre energia elétrica — ambos criados em 1953 e
transformados na Lei n°2.308 de 31 de agosto de 1954.

55
posteriormente definir os investimentos necessários em geração, transmissão e
distribuição.
A consolidação da presença do Estado no setor elétrico, concretiza-se de fato a
partir de 1964, dentro de um contexto de mudanças políticas em que os militares assumem
o poder e adotam um modelo de desenvolvimento econômico voltado ao processo de
substituição de importações, onde se percebe a ampliação da participação do Estado nas
atividades econômicas e a modernização administrativa através das empresas estatais.
Essas politicos, aliadas a uma conjuntura favorável para a obtenção de
empréstimos externos devido ao grande fluxo de recursos disponíveis no mercado
financeiro internacional, possibilitaram ao Estado constituir-se no principal agente de
financiamento e executor da política de infra-estrutura que viabilizou o processo de
desenvolvimento acelerado que ficou conhecido como milagre brasileiro.
A partir deste momento, segue-se uma política de realidade tarifária, verificandose um aumento nos preços das tarifas da ordem de 60% acima da inflação no período de
1964 a 1967). Além disso, durante os governos militares foram também reforçadas, fontes
de recursos extra-tarifários: em 1967 foram fixadas aliquotas mais elevadas para o Imposto
Único sobre Energia Elétrica"; em 1969 foi ampliado o montante arrecadado por
empréstimo compulsório; e, em 1971 foi criada a Reserva Global de Reversão - R.G.R. para permitir a encampação das concessionárias não-estatais, findo o prazo da concessão.
Com a adoção dessa prática, o setor elétrico passa a dispor de um padrão de
financiamento para expansão do serviço baseado em recursos não-orçamentários e a
Eletrobris passa a exercer um papel preponderante na administração desses recursos. Esses
fatos aliados is facilidades de concessão de financiamentos externos criaram condições
para mobilizar amplas fontes de recursos para a expansão (Medeiros, apud Lorenzo, 2002).
A partir dessas condições viabiliza-se a expansão do sistema elétrico nacional que
trouxe importantes efeitos multiplicadores por toda a economia, como a elevação da

11 0 Imposto Único sobre Energia Elétrica que foi, durante muito tempo uma das principais fontes de
recursos para a expansão do setor elétrico, aos poucos perde a sua importincia. Calculado com base na tarifa
fiscal, incidiu nas faturas dos consumidores não abrangidos pelo Empréstimo Compulsório (que, por sua vez,
incidia sobre consumidores com consumo mensal superior a 2 Mwh/m8s). Em 1971, chegou a participar com
11% dos recursos setoriais. Ao longo dos anos, no entanto, foi perdendo sua importância: pela própria
redução da tarifa, base de cobrança, reajustada com valores abaixo da inflação; pela crise fiscal do Estado
brasileiro, que pressionava as finanças públicas; e, finalmente, a constituição de 1988, eliminou
definitivamente, substituindo-o pelo 1.C.M., sobre as contas de energia elétrica e que não é investido no setor.
Com isso, as empresas perderam uma das principais fontes de recursos.
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demanda para as indústrias de bens intermediários, a construção civil e as indústrias de
bens de capital. Dessa forma, o setor elétrico contribuiu substancialmente para viabilizar o
processo de industrialização acelerada, notado principalmente, no segundo governo
militar 12 . Entre 1967 e 1973 a economia pode crescer 12% ao ano, em média, sustentada
pelo vertiginoso crescimento de produção de eletricidade que, por sua vez, gerou
crescentes investimentos (taxas de 16% a.a., em média, no mesmo período) (Medeiros,
apud Lorenzo, 2002).
No que se refere a expansão fisica, o crescimento do setor elétrico brasileiro na
década de 60 buscou uma maior integração técnica entre os serviços estaduais através da
montagem de uma interconexdo do sistema elétrico. Por sua vez, a concretização do
processo de nacionalização torna-se viável quando a Eletrobrás adquiri a AMFORP, em
1964, e a Light, em 1979, passando quase todo setor elétrico ser coordenado pela mesma,
conseguindo deste modo a integração regional e a interligação dos sistemas.
Na prática, esta interligação se inicia em 1963 com a Usina de Furnas que
estabeleceu a ligação elétrica de grande porte entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de
Janeiro, através de linhas de alta voltagem. Ainda na década de 1960 surgiram novas
interligações como as das Usinas de Jupiá e Ilha Solteira, através da construção de um
tronco de transmissão que cruzou o Estado de São Paulo.
A interligação dos sistemas elétricos passou a ser a tônica do setor elétrico
brasileiro compreendendo regiões cada vez mais amplas e um número crescente de
concessionárias, desta forma, a produção mais racional de energia. Consequentemente,
possibilitou a redução global de custos, irrigando o pais de energia elétrica barata, o que
propiciaria o crescimento econômico obtido. (Medeiros, apud Lorenzo, 2002).
A expansão do setor elétrico brasileiro prosseguiu no inicio dos anos 70,
amparada pela atmosfera de otimismo econômico que predominava no pais

e nas

concepções estratégicas do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND). 0 plano
visava, no que se refere a questões de infra-estrutura, possibilitar a produção dos principais
insumos básicos - petróleo, aço e energia elétrica e pretendia também gerar encomendas

12

Governo de Costa e Silva (1967-1969).

57
de máquinas e equipamentos as indústrias locais de bens de capital Assim foram
concebidos os projetos de Italia& Tucurui, o Programa Nuclear e a Ferrovia do Aço.
As condições em que ocorreram essas expansões, todavia, foram bastante

problemáticas. Conforme sera retomado no próximo item, o recurso ao financiamento
externo utilizado, em uma época de conjuntura internacional desfavorável, trot=
conseqüências graves à evolução posterior do setor e está na raiz da crise que caracterizará
sua evolução nas décadas de 1970 e 1980.
No entanto, segundo Lorenzo (2002), não se pode deixar de destacar o sucesso
obtido pelo setor elétrico brasileiro até metade dos anos 70, quando houve grande
ampliação da capacidade produtiva que possibilitou, além de sustentar acelerado processo
de crescimento econômico, criar ampla capacitação nacional na área de engenharia de
projetos, consultorias e construção de usinas hidrelétricas, que se revelou altamente
competitiva ao conseguir contratos até no exterior.
3.2 0 tratamento de riscos no sistema monopolista
Com base no texto apresentado no item anterior, observa-se que desde a década de
60 a indústria de energia elétrica brasileira (EEEB) começou a ser delineada como uma
empresa monopolista estatal verticalizada, uma vez que o desenvolvimento do setor
elétrico brasileiro apoiou-se totalmente na estatização da oferta e na centralização do
planejamento e financiamento do sistema elétrico.
No entanto, vários fatores externos somados aos fatores internos contribuíram
para que na década de 70, o processo de crescimento econômico, fosse gradativamente
interrompido, dentre eles: i) a crise do petróleo que desestruturou a balança de pagamentos

e fez com que o governo incentivasse o consumo de eletricidade por meio de tarifas
subsidiadas; ii) elevação dos juros no mercado internacional que impactou brutalmente na
divida contraída pelo pais e pelo setor; iii) crise fiscal do estado que sem recursos externos,
estrangulou o financiamento setorial; e iv) deterioração tarifária, regulatória e de
planejamento.
Tais fatores ajudaram a deflagrar no pais uma crise sem precedentes, a qual
desestruturou os fluxos financeiros e a estrutura institucional do setor elétrico, afetando a
execução de investimentos de porte no setor, principalmente àqueles voltados à expansão
da oferta de energia.

58
Desconsiderando a profundidade do movimento de contração econômica mundial,
segundo Lorenzo (2002), a partir de 1974, as autoridades responsáveis pela condução da
política econômica brasileira tentaram manter a postura e o padrão anterior de uma marcha
forçada rumo ao desenvolvimento. Como solução, o governo implantou o II PND (Plano
Nacional de Desenvolvimento) que tinha por objetivo possibilitar a produção dos
principais insumos básicos, como petróleo, aço e energia elétrica.
Buscar-se-ia, com isso, oferecer a continuidade do crescimento da economia,
através da obtenção de financiamentos no mercado internacional e do apoio nas empresas
estatais. Numa época de retração no ritmo de investimento privado o Estado e suas
empresas foram os responsáveis pela manutenção, durante um certo tempo, dos níveis de
desenvolvimento. Tomando-se como exemplo: Projetos como Itaipú , Tucurui, o Programa
Nuclear e a Ferrovia do Aço foram concebidos no ápice do plano.
Por sua vez, Oliveira (1998, p. 38), "fixa o primeiro choque do petróleo (1974)
como causador de sérios transtornos As contas externas do pais. Só em 1974, o déficit
comercial atingiu US$ 9,9 bilhões, em dólares de 1984. Essa inflexão dramática no
comportamento das contas externas brasileiras, pegou o pais em meio a um processo, já
iniciado, de transformação industrial consoante a política de substituição de importações,
agora não mais voltada para a redução dos itens relacionados com bens de capital e
insumos básicos".
Diante de duas possíveis escolhas para o enfrentarnento da situação (ajustamento
ou financiamento), o governo Geisel (1974-1979) optou pela segunda estratégia, uma vez
que julgava a crise transitória. Ao escolher a estratégia de financiamento, deu-se
preferência, por sua vez, a uma política de investimento para o setor que privilegiava
projetos de maior porte, acoplados a pacotes de financiamentos externos (Oliveira, 1998).
Deve-se levar em consideração que as taxas internacionais estavam, A época,
excessivamente baixas e convidavam ao endividamento, desestimulando as inversões em
capital de risco (Oliveira, 1998).
Não houve, portanto, neutralidade nas estratégia escolhida no que tange As
consequências inflacionárias, ainda que de certa forma o processo de financiamento do
déficit tenha como meta neutralizar o impacto das mudanças dos preços relativos dos
energéticos, transferindo sua absorção para o setor público, via compressão tarifária e
elevação do déficit público (Oliveira, 1998).
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Neste sentido, denota-se que o Estado, ao longo do II PND, passou a comandar a

expansão do sistema de oferta de energia, sendo que este processo foi acompanhado da
redução do fluxo de recursos de fontes setoriais, tais como tarifas, impostos, entre outros,
bem como do aumento do endividamento externo, facilitado pelas condições de
financiamentos internacionais (juros baixos e prazos elevados), os quais perduram até o
inicio de 1980.
No entanto, como as dividas contraídas pelo setor eram na maioria de curto prazo,

quando as taxas de juros internacionais se elevaram, as empresas elétricas começaram a
encontrar grandes dificuldades para concluir seus projetos (como por exemplo: a

construção da Usina de flail*, todos de longo prazo, e saldar o que deviam,
desencadeando-se o

processo de deterioração financeira do setor (Coutinho, apud

Lorenzo, 2002).
Devido as referidas restrições financeiras, hi um comprometimento do arranjo
institucional do setor elétrico, assim como da eficiência de suas empresas que transpassa
até nosso dias. Os principais agentes que o compõe são: em primeiro lugar, a Eletrobrds, o

DNAEE (Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica) e as empresas estaduais.
Em segundo lugar, empreiteiras, firmas de consultorias e fabricantes de equipamentos,
tradicionais fornecedores de insumos para o setor. Em terceiro lugar, grandes
consumidores, segmento mais organizado e poderoso do diversificado mercado de
eletricidade. E por fim, os grandes bancos internacionais, financiadores de grande parte dos
investimentos elétricos brasileiros.
Além disso, de acordo com Matsudo (2001), paralelamente no setor elétrico
brasileiro ocorriam gastos excessivos e ineficiência administrativa, resultando em graves
problemas como a referida compressão tarifária, super-faturamentos por empreiteiras e
mau gerenciamento das estatais, inclusive com o uso (e abuso) destas para fins politicos.
Este autor, credita em grande parte, a má gestão das empresas de energia, pela ausência de
incentivos à eficiência produtiva e de critérios técnicos para a gerência administrativa.
Na opinião de Pontes (1998, p. 105), "o Brasil entra a década de 80, com uma
segunda crise do petróleo, com um déficit público sustentável, com uma divida externa
bruta que cresce no período de 1974-1979 para 1979-1984 de US$ 49,9 bilhões para US$

91,1 bilhões, com um PIB que cresce apenas 1,7% ao ano, muitas obras paralisadas e
atraso sistemático nas contas de energia elétrica. A inadimplência se generaliza entre as
concessionárias, em particular, das empresas estaduais com as empresas federais".
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nesta década que os interesses do poder central, representados pela Eletrobrás,
passam a se mostrar cada vez mais conflitantes se relacionados com os das empresas
estaduais, ou seja, segundo Borenstein (apud Pontes, 1998, p. 106), "com

o

estrangulamento tarifário e a diminuição de recurso para o setor provocou-se uma crise
institucional, envolvendo de um lado a Eletrobris e suas empresas e de outro as
concessionárias estaduais".
Além destes fatores, a instituição do principio da equalização tarifária para a taxa
média de remuneração para o setor como um todo, em 1981, sem levar em conta as

características de cada empresa, agravou mais ainda o quadro financeiro das
concessionárias, especialmente as estaduais. Isto porque, qualquer ganho de produtividade
que uma empresa viesse a conseguir era transferido para outra concessionária, para que a
taxa média fosse mantida. Todos estes problemas mencionados geraram diversos tipos de
pressão sobre o setor elétrico, principalmente no que diz respeito à elevação dos custos
operacionais e também nos planos de obras das empresas elétricas (Lorenzo, 2002).
Para Pontes (1998, p. 106), "a equalização tarifária implantada a partir de 1974 foi
a gota d'água deste processo". A tabela 3, a seguir, permite observar como se processava
as contribuições liquidas entre as regiões, gerando fortes mecanismos entre as empresas e
os governos estaduais como o poder concedente:
Tabela 3 — Reserva Global de Garantia (%) — Recebimento e pagamentos
1975/79

1980/86

1975/86

29

63

49

Nordeste (+)

2

9

6

Centro-Oeste (+)

9

8

8

Sul (+)

33

11

20

Total

73

91

83

Sudeste (-)

72

90

82

Regiões

Norte (+)

Fonte: Leite (apud, Pontes, 1998, p. 106)

Com base no quadro acima, observa-se que as empresas da região sudeste
estavam contribuindo com as demais regiões, por exemplo, a região norte (29, 63 e 49%) e
a região sul (33, 11 e 20%). Sendo assim, qualquer esforço feito pela região em proveito da
eficiência econômica, poderia corresponder em beneficio para as empresas de outras
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regiões, as quais não necessitariam desenvolver nenhum esforço nesta direção (Pontes,
1998).
0 quadro demonstra que ao longo dos anos 80, o setor elétrico foi perdendo
gradativamente a eficiência que caracterizou a intervenção federal desde sua origem. As
graves discordâncias entre as concessionárias estaduais e a Eletrobras e os rígidos controles
orçamentários exercidos pela area econômicas do governo federal, levaram a que a tomada
de decisões fossem realizadas externamente ao setor.
Dando sequência ao problema em relação as grandes obras, surgiu no sistema
elétrico, pelo lado da oferta, um conjunto de empreiteiras, firmas de engenharia, empresas
de consultoria e fabricantes de equipamentos que passaram a ter grande interesse na
expansão acelerada do parque produtor de energia, por dependerem das obras estatais para
as suas ações empresariais. Pelo lado da demanda, a abundância de energia elétrica a
baixos preços incentivou a instalação de grandes consumidores, que passaram a se
organizar e a absorver altas quantidades de energia. A atuação de todos estes agentes teve
forte influencia nas principais decisões setoriais relativas a planos de expansão
(fornecedores de insumos) e na definição da estrutura tarifária (grandes consumidores). Por
diversas vezes, projetos que não possuíam o desejável retorno econômico eram
implementados e justificados tecnicamente, como forma de beneficiar interesses de
diversas procedências (Medeiros, apud Lorenzo, 2002).
Com base no exposto evidencia-se que com estas táticas o modelo estatal objetiva
atingir sua meta de eficaz cumpridor das exigências de expansão da oferta. Proporcionando
ao setor a geração de investimentos estatais com elevado grau de "autonomia" em relação
ao crescimento da demanda passada, pouco: exigente em matéria de risco e rentabilidade,
limitado por disponibilidades de financiamento, e guiado pelo principio de minimização do
risco de déficit de energia elétrica a médio e longos prazos.
Mas, isto traz consequências negativas a partir do momento que as autoridades
brasileiras passaram a desconsiderar a profundidade do movimento de contração da
economia mundial, e o processo inflacionário e de endividamento externo a situação do
pais fica fora de controle, instaurando-se um período de crise institucional e financeira no
setor.
Para Greiner (apud Lotero, 1999, p. 70), "a crise institucional e financeira foi
causada pelo alto endividamento do setor, em função da política contencionista das tarifas,
do amplo programa de investimento e da redução do aporte de capitais ao setor; ela foi
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deflagrada pela elevação das taxas de juros, quando o setor estava pesadamente endividado
e, finalmente, foi aprofundada pela insistência de sucessivos governos em conter as tarifas,
na vã tentativa de reduzir a inflação".
Assim, sob a ameaça constante de falta de energia (risco de déficit) e sempre com
argumentos tecnicamente justificados, a necessidade de expansão do sistema elétrico passa
a ser um fim em si. Neste ponto, a associação entre os interesses profissionais dos quadros
técnicos setoriais, os interesses dos entes privados ligados ao setor na manutenção da
efervescência dos negócios, e o interesse dos responsáveis pela política econômica do
governo em manter os níveis de investimento, contribuíram para a manutenção do plano de
obras inalterado na maior parte da década de 80 ( Medeiros, apud Lorenzo, 2002).
0 setor elétrico entra na década de 1990 em uma situação bastante delicada. 0
Estado não tem mais condições de investir no setor, suas empresas se vêem endividadas,
sem poder dar continuidade aos planos de expansão. A possibilidade de falta de energia,
desde o inicio da década, passa a ser também uma realidade. A resolução dos problemas
financeiros das empresas elétricas deverá passar por um ajuste patrimonial, e as
privatizações se apresentam como uma das alternativas ideais para que isto ocorra. No
entanto para que o processo de privatização avance com sucesso no setor de energia
elétrica, tea portanto, a importância fundamental, a regulamentação de suas atividades, e a
definição de diversos pontos importantes como: questão tarifária, relação entre geradores e
distribuidores de energia, normas de participação no mercado, obrigações mínimas de
investimento, etc. (Lorenzo, 2002).
3.3

Os riscos no novo modelo industrial e comercial de eletricidade

3.3.1 Considerações gerais
Os mercados de energia vêm se tornando cada vez mais competitivos e
complexos, sendo visível que administrar o risco da concessão e da empresa passou a ser
uma tarefa da mais relevante e importante para a sua sobrevivência. Uma das areas de
exposição mais significativas é a aquisição e a venda de serviços de eletricidade. ik medida
que se desenvolve a reestruturação e surgem novas regulamentações, as concessionárias já
não comprarão geração de energia conforme estava previsto nos planos de expansão
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tradicionais, mas começarão a definir estratégias que possam dar suporte às decisões
futuras, baseadas no gerenciamento do risco de preços.
Tal contexto pode criar novos riscos, surgidos devido ao descasamento entre
compras no atacado e vendas no varejo, revelando uma significativa mudança do modo
como as concessionárias operavam no passado. Cada vez mais as empresas estão buscando
ajuda da teoria financeira da firma para otimizar a aquisição de recursos e criar estratégias
de administração de riscos.
Nos diferentes mercados de eletricidade tem-se provado que a volatilidade do
preço do mercado à vista, rapidamente leva à procura de diversas ferramentas de

gerenciamento de riscos. Para a NERA (2003), "comprar e vender opções de curto e longo
prazo, permutas simples de eletricidade, permutas híbridas, e uma série de mecanismos
financeiros especiais de proteção (hedging) podem ser ferramentas fiteis para dirigentes
prudentes de concessionárias. Também são mecanismos valiosos que podem ajudar as
concessionárias a enfrentar ameaças competitivas e expandir seus mercados. Além dos
instrumentos financeiros, pode-se utilizar seguros e contratos contra o mercado à vista para
se proteger contra diversos tipos de riscos".
De forma geral, as concessionárias de eletricidade vem enfrentando incertezas das
mudanças no ambiente onde atuam, em particular, da aceleração dos demais riscos

regulatórios e operacionais. Os dirigentes das empresas vem buscando familiarizar-se com
os fundamentos desses novos riscos, bem como estudando novas ferramentas e recursos
para minimizar a ocorrência das incertezas e administrar corretamente os riscos.

3.3.2 Fatores geradores de riscos nos mercados globais de energia

A gestão de riscos tem feito parte dos meios modernos de ação colocados
disposição das empresas, com vistas a assegurar uma direção responsável sobre os recursos

alocados nos mais diversos tipos de negócios. Uma boa gestão de riscos não se contenta
apenas em fornecer indicadores sobre a situação já ocorrida, mas, cria também condições
que permitem identificar as chances de otimizar sua performance de modo durável. Para
garantir um bom resultado, torna-se necessário que a gestão seja perfeitamente integrada
dentro da empresa e que os responsáveis assumam conscientemente o risk ownership.
Atualmente, o elemento central da gestão estratégica das empresas é o controle de
riscos, uma responsabilidade que vai além da simples análise dos desvios ocorridos nas
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atividades operacionais, relatados aos acionistas no fim de cada período orçamentário. As
empresas que colocam em prática uma moderna gestão de riscos atribuem ao contreiller um
papel estratégico interdisciplinar, além de sua responsabilidade operacional.
0 controle estratégico de riscos consiste em uma identificação precoce e a uma
análise visando a segurança integral do lucro de uma empresa em termos de oportunidades
e riscos. 0 controle de riscos ajuda a direção a instaurar uma gestão homogênea de riscos
dentro do conjunto de recursos e competências da empresa., fornecendo, por exemplo, uma
assistência em torno do desenvolvimento das políticas e estratégias de risco, da definição
das atitudes face aos riscos e dos limites que resultam, da própria identificação dos riscos e
do desenvolvimento de procedimentos que possam medi-los.
Nos mercados globais de energia esta posição também está presente em uma
grande parte das empresas. A razão fundamental é que os mercados de petróleo, gás natural
e eletricidade, são hoje, em sua maioria liberalizados e com um forte processo de
desregulamentação.
Para Colombani (2001), a demanda energética dos países vem crescendo a taxas
moderadas, devendo obter um crescimento global de 65% até 2020, sendo dois terços
provenientes dos países em processo de desenvolvimento. A equação é simples de se
compreender quando se observa que os países desenvolvidos desejosos de manter seus
empregos e suas atividades, desejam ao menos manter suas economias em crescimento,
enquanto os países em desenvolvimento desejam expandir suas fronteiras.
Para responder a essas necessidades os países deverão aumentar suas capacidades
de produção, mesmo que os investimentos não acompanhem as medidas estabelecidas para
economizar recursos energéticos. A essas necessidades se agregam três questões
fundamentais que estão modificando o comportamento das empresas e governos: a) o
aquecimento climático do planeta terra ou efeito estufa, gerado pelo consumo de empresas
químicas, siderúrgicas, etc., e veículos poluentes; b) manutenção de maiores níveis de
segurança das reservas energéticas do petróleo; c) retirada dos dejetos (lixo) nucleares
derivados da paralisação/desativação das usinas nucleares.
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3.3.3 Comercialização (trading) de eletricidade nos diversos países

A comercialização de eletricidade nos países da Europa vem sofrendo o impacto
da liberalização do mercado, levando os governantes a proporem mudanças em sua forma
de conduzir determinadas atividades do Estado. A energia não foi o primeiro setor a ter seu
mercado liberado nos países europeus, Australia e Estados Unidos. 0 setor de
telecomunicações, aviação e transporte foram os primeiros a serem desregulamentados.
Essa experiência tem permitido que os países avaliem seus efeitos e aperfeiçoem
as políticas antes aprovadas. Em França, a agência nacional de energia buscou ouvir cerca
de 500 empresas a este respeito, tendo respondido apenas 122 empresas. A idéia objetivou
saber como as empresas estariam gerindo a compra de suas compras de energia e como
estavam vendo a organização progressiva do mercado.
Algumas preocupações tem levado os dirigentes a debaterem este tema: como
funciona o trading de eletricidade? Quais são os riscos e oportunidades deste mercado?
Porque os atores americanos estão em situação dificil? Podem os atores europeus passar
pelas mesmas dificuldades? 0 trading é rentável? Quais são as estratégias de risco
adotados pelas empresas? Quais são as bolsas mais atrativas? Como se prevenir contra a
volatilidade dos preços de energia? Qual o futuro do trading de eletricidade ?
0 trading é um atividade de elevado risco devido a impossibilidade das empresas
estocarem eletricidade e da variação da demanda que muda a cada dia e hora em cada
estação, gerando uma forte volatilidade dos preços. Além do mais, o trading sendo um
jogo de soma nula, as perspectivas de ganhos aparecem limitados. Nesse contexto, os
principais níveis de otimização da atividade dos negócios são os seguintes :
• otimizar a estratégia de intervenção sobre as bolsas: a abordagem americana do
trading é levada

a

sua extremidade quando cede seus ativos de produção para que as

empresas possam negociar livremente no mercado. A abordagem européia é mais prudente,
pois considera o trading como uma atividade complementar das atividades históricas e não
como um "core business";
• determinar a estratégia de risco: tits tipos de estratégia são consideradas pelos
atores em função do seu acesso aos recursos (produção própria de eletricidade) e de seu
comportamento em termos de cobertura de riscos: a) adaptar seu parque de produção; b)
arbitrar entre produzir internamente ou externamente dos fornecimentos; c) abrir unia
empresa especifica para negociar na bolsa de energia.
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Vários estudos tem sido desenvolvido visando compreender o funcionamento das
bolsas e dos mecanismos de comercialização de eletricidade. Hi que se observar o papel
exercido pela comercialização de eletricidade e seus impactos na organização em um
mercado dessa natureza, onde incertezas, riscos e oportunidades estão presentes. Por outro
lado, busca-se também identificar os fatores—chave de sucesso que vem afetando

o

comportamento estratégico das empresas
A comercialização de eletricidade refere-se a compra e/ou a venda de eletricidade
em um mercado organizado (bolsa). A exceção da Itáli a, todos os grandes mercados
europeus de eletricidade são dotados de uma bolsa de energia. 0 último pais europeu a
abrir uma bolsa de energia é a França com o lançamento da Powernext em 2001. A
comercialização ou trading é uma atividade em forte crescimento na maioria dos países,
onde os volumes negociados aumentam rapidamente e os negócios das empresas tem
crescido exponencialmente. Não obstante algumas questões subsistirem após a queda da
Enron e as dificuldades que atravessam atualmente a Dynegy e a El Paso nos Estados
Unidos, as bolsas crescem e os contratos negociados aumentaram.
3.3.4 A gestão de riscos no mercado internacional de eletricidade
No Canadá a gestão de riscos referente aos preços de energia é tratada pelo
"Règlement de L 'Ontario 222/02", onde se verifica que um Conselho pode aprovar regras

visando a cobrir os riscos ligados is flutuações dos preços de gás natural, eletricidade e de
outros produtos energéticos, em particular, quando se trata dos fornecimentos relativos As
escolas, veículos e outros bens públicos. A legislação autoriza as empresas a fazerem
contratos de cobertura de flutuações, contratos a folfait de mercadorias e contratos a
termos pré-fixados. Para esse efeito considera as seguintes definições básicas:
a) contrato a forfait de mercadorias: refere-se a um contrato fisico no qual as
regras estabelecidas devem estar de acordo com os artigos 32 a 36 da lei de eletricidade
pública em 1998;
b) termo de convenção: refere-se ao acordo de fornecimento de gas natural,
eletricidade ou de um outro produto energético, cuja quantidade do produto é negociada a
um preço fixado dentro das condições assinadas no termo. As partes podem prever uma
regra financeira de operação para as empresas de distribuição local que servem is escolas e
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outros bens públicos da comunidade. Isso é feito através do fixed price commodity
contract;

c) contrato a termo gré à gré: refere-se aos contratos decorrentes do recebimento
ou da entrega do gas natural, eletricidade ou de um outro produto energético ou

o

regulamento do diferencial de preço, a um preço e aos momentos fixados. Exclui da
presente definição todo acordo concluído ou negociado em mercados organizados, bolsa de
valores ou bolsa de contratos a termos ou por intermediários e compensados por uma
câmara de compensação (forward contract);
d) contrato de cobertura de flutuações: todo acordo, a exceção dos contratos de
opções ou de um contrato a termo, prevê a obrigação ou o direito de receber ou de fazer
um pagamento em espécie, baseado sobre os preços do gas natural, eletricidade ou outro
produto energético (contract for difference).
Na Europa a grande preocupação no campo da energia está relacionada com o
atual modelo de provisão energética, cujas potencialidades estão associadas à abordagem
de como resolver a equação segurança-durabilidade. As opções energéticas são reduzidas e
as incertezas e riscos aumentam progressivamente.
Para Palácio (2001), a segurança energética deve assegurar a disponibilidade
fisica e continua dos produtos energéticos sobre o mercado a um preço acessível a todos os
consumidores (privados e industriais), dentro da perspectiva de desenvolvimento durável.
A Una() Européia é excessivamente dependente de fornecimentos externos. Os dados
falam por si mesmos: atualmente 50% das necessidades são importadas e esta dependência
continuará no patamar de 70% da demanda até 2030. Pode-se fechar os olhos sobre uma
dependência de petróleo de 90% nos próximos 30 anos? Pode-se suportar as altas erráticas
do petróleo e do gás natural perturbando profimdamente as economias desenvolvidas e não
desenvolvidas? É razoável, dentro do contexto de engajamento do protocolo de KYOTO,
da volatilidade dos preços dos hidrocarburetos e da dependência energética, renunciar a
expansão da energia nuclear?
Para o ENER (2001), a abertura do mercado de eletricidade na Europa visa
facilitar aos reguladores e empresas a busca de alternativas para o risco de não-suprimento
energético, com impactos negativos sobre o crescimento econômico. Busca-se, portanto,
avaliar os riscos ligados ao fornecimento de energia dentro de um novo conceito de sistema
energético, onde fontes alternativas de energia estarão substituindo os recursos fósseis
tradicionais.
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A análise de riscos em curso tem suas bases sobre uma análise onde o conjunto de
recomendações estão dirigidas para o mercado livre. As diretrizes divulgadas pelas
diversas agências de regulação expõem os princípios fisicos, operacionais, econômicos,
financeiros e politicos de base que devem reger os programas alternativos de energia.
Merece destaque nesse contexto as preocupações relacionadas com o uso da
energia nuclear que atende 35% da demanda de energia na Europa, cujos problemas de
segurança ainda preocupam a maioria dos especialistas. Programas relacionados a fissão
nuclear e fusão termonuclear integram o programa básico denominado "Euratom" onde se
analisa e propõe estratégias dirigidas a expansão da energia nuclear pelos países.
Diversos estudos e pesquisas vem sedimentando as bases de análise e aumentando
o estoque de conhecimento nesse campo, oportunidade em que agências de regulação,
representantes politicos e especialistas, debatem e discutem os critérios de avaliação dos
riscos ligados à segurança e os riscos de proliferação. Fatores como acidentes
probabilisticos, barreiras legais, qualidade do fornecimento, falhas na operação das usinas,
emissões de gases, baixo nível de controle, riscos no fornecimento dos combustíveis,
desgastes das máquinas, dentre outros, são levados em consideração quando se busca
elaborar caminhos alternativos para evitar futuras crises de energia (ENER, 2001).
Para Romero (2000), com a liberalização se coloca a questão de saber se o
mercado — através do mecanismos de preço — é a medida de garantia da segurança do
fornecimento a médio e longo prazo, ou, se o Estado deve fixar — através da uma
autoridade de regulamentação — os padrões em matéria de segurança energética.
Se o mercado é efetivamente míope, haverá períodos de superinvestimentos
seguidos de períodos de sub-investimentos. 0 ciclo conjuntural do setor sell então muito
pronunciado. 0 superinvestimento provoca baixa dos pregos e a parada da construção de
novas instalações que, a seu turno, se o consumo continua a aumentar provocara tensões no
mercado, aumentos dos preços correntes e a parada dos investimentos. 0 sub-investimento,
por sua vez, pode criar uma ameaça 6. segurança do fornecimento, sendo necessário,
portanto, estabelecer uma margem de segurança mais elevada.
3.3.5 Proposta da Coopers & Lybrand para o caso brasileiro
0 conjunto dos novos arranjos mercantis proposto pela Cooper & Lybrand a partir
de 1995, no projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro - RESEB, mudou de
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forma radical a forma de fazer gestão nos negócios de produção, transmissão, distribuição
e comercialização de eletricidade. A nova concepção de comprar e vender energia em
grosso e garantir o acesso is redes de transmissão e distribuição, exigiram a
implementação de mecanismos voltados para assegurar o planejamento da expansão da
oferta de longo prazo (Coopers & Lybrand, 1996).
Inúmeras medidas jurídicas e regulamentações foram necessárias para permitir
que o novo modelo passasse de uma visão monopolista para um modelo competitivo, onde
as mudanças institucionais deveriam ensejar novas formas de fmanciamento, alocação de
riscos e meios adequados de retomo dos recursos aplicados nas diversas atividades a serem
executadas.
A nova filosofia levava em consideração o funcionamento de um mercado
atacadista de energia, onde os pagamentos entre as areas de varejo das empresas de
distribuição e os geradores, seriam dependentes dos volumes e preços contratados, assim
como dos pagamentos no mercado por parte dos fluxos de energia contratados entre os
agentes. A figura 4 a seguir mostra como os arranjos deveriam ser realizados:
Figura 4— Visão geral do MAE

Pagamentos por contratos bilaterais

Pagamentos ao MAE
Gerador

4.-
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•Calculo dopreco

Fonte: Coopers & Lybrand (1997)

0 modelo em referencia estaria levando os agentes a uma exposição de riscos no
mercado spot, trazendo as seguintes implicações importantes para a concorrência e a
regulamentação dos preços de energia, segundo a Coopers & Lybrand (1997):
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a) o preço spot do MAE seria estabelecido com o uso de modelos e procedimentos
acordados por todos os membros do MAE e pela ANEEL, o que refletiria a oferta e a
demanda de energia;
b) os preços contratuais das energias seriam desregulamentados e acordados entre
as partes nos termos de um mercado competitivo, a não ser no que se refere aos contratos
iniciais;
c) os pregos do mercado de contratos refletirão expectativas quanto ao prego
"spot" do MAE no decorrer do período em questão;
d) em situação de equilíbrio, estes deverão refletir o preço necessário para
proporcionar um retorno comercial ao mais competitivo dos participantes do mercado.
Outra questão fundamental desse modelo estaria nas atividades de planejamento
operacional, programação e despacho de carga que exigiriam novos modelos e softwares,
bem como uma revisão geral nas regras de negociação nos intercâmbios de energia, sendo
necessário considerar: arranjos distintos nos sub-mercados, fatores de perda de
transmissão, ajustes na demanda para fins de liquidação, uso de uma função de custo de
racionamento e um mecanismo dirigido a tratar a realocação de energia visando proteger
os geradores hidrelétricos individuais do risco hidrológico.
0 novo conjunto de arranjos além de expor os agentes econômicos a incertezas e
riscos poderiam provocar aumento nos custos da energia ofertada, devido ao tratamento
complexo do mercado spot e da programação operacional das usinas, bem como dos
pedidos de novas conexões, surgimento de encargos adicionais na rede de transmissão e
distribuição, além das cargas tributárias.
Com a análise aprofundada das questões operacionais, comerciais, econômicas e
financeiras, os seguintes aspectos foram levados em consideração ao introduzir os novos
arranjos institucionais que poderiam gerar maiores riscos: dimensão das receitas unitárias e
receitas totais do negócio de energia elétrica, determinação dos custos de operação

e

investimento, custos de energia comprada e descontos tarifários, retorno esperado sobre
ativos e margem dos lucros em cada segmento (Coopers & Lybrand, 1997).
Especificamente quanto ao tratamento de risco hidrelétrico decorrente da
otimização do sistema, foi proposto o Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) que
teria o objetivo de garantir sob condições normais de operação, os geradores hidrelétricos
recebessem uma receita associada A sua energia firme através da realocação da geração das
usinas superavitarias para as deficitárias.
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Para a Coopers & Lybrand (1997, p. 23), "para garantir justiça e transparência, as
regras do MIRE serão parte do MAE. Os geradores termelétricos não participarão do MRE,
mas as usinas termelétricas flexíveis terão contratos iniciais com geradores hidrelétricos
para permitir a estas últimas contratar mais energia firme. A mais long prazo, o MIRE pode
ser desativado a medida em que aumentar a participação de geração termelétrica no
sistema e diminuir o impacto das variações hidrológicas sobre o custo marginal dos
sistemas".
Com os novos arranjos propostos para o mercado competitivo, a preocupação dos
geradores seria o fato de que a partir de seu funcionamento, eles estariam expostos aos
preços do MAE. Assim, o tratamento da exposição dos geradores ao risco hidrológico seria
crucial para determinar sua viabilidade financeira e um fator-chave para dar seqüência
privatização e atrair novos participantes no sistema.
Este tema foi analisado exaustivamente quando do racionamento de eletricidade
em 2001 pelo MME, ANEEL e grupos técnicos de trabalhos constituídos para propor
medidas de aperfeiçoamento. Ao examinar os Relatórios de Progresso 01, 02, 03 e 04
aprovados pelo Comitê de Revitalização do Setor Elétrico, observa-se que os estudos não
esgotaram o tema e não equacionaram por definitivo os graves problemas decorrentes da
exposição dos agentes de geração aos riscos hidrológicos.
3.4

Fundamentos e impactos dos riscos regulatórios para o mercado de
eletricidade

Quando se fala em energia elétrica no Brasil é importante citar uma especificidade
com relação aos outros países. 0 pais possui em seu território a predominância de geração
hidrelétrica (90%), o que traz implicações adicionais ao exigir que se leve em consideração
um horizonte de médio e de longo prazo, tanto para a operação do sistema quanto para a
sua expansão. Este fato faz com que o aproveitamento do potencial hidrelétrico possua a
limitação de um investimento fixo (construção e equipamento) muito mais arriscado,
complexo, demorado e caro, uma vez que requer não s6 eficiente planejamento de longo
prazo e, para otimizar o uso da agua, uma administração centralizada de programação e
operação de despacho, mas muita capacidade empresarial, mobilização de vultosos
recursos financeiros, e mecanismos para contornar riscos técnicos-geológicos e ambientais
de grande intensidade.
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Ao contrário de outros países (Reino Unido, Chile, Noruega, etc.), onde a
reestruturação da TEE foi motivada pela crise do serviço e do suprimento (em particular,
preços elevados), no Brasil, a crise do setor elétrico teve sua origem nos aspectos de ordem
econômico-financeira e politico-institucional, que elevaram seu endividamento

e

provocaram sérias inadimplencias entre as concessionárias (Lotero, 1999).
As principais características da crise que desencadeou

o processo de

reestruturação do setor, foram (MME/SEN, apud Lotero, 1999):
perda da capacidade do Estado em realizar investimentos suficientes para
assegurar a expansão e a melhoria dos serviços requeridos pela demanda de energia
elétrica;
a) tarifas de energia elétrica submetidas a continuos e rígidos controles por parte
do governo, utilizadas como instrumento de políticas anti-inflacionárias, tornando-se
insuficientes para cobrir os custos e prover retorno adequado aos investimentos;
b) transferência financeira intra-setoriais, vinculadas A equalização tarifária que
induziram a ineficiência empresarial;
c) utilização das concessionárias, por vezes, para equilibrar o balanço de
pagamento pais, através da captação de recursos e execução de empreendimentos
antieconômicos, associados a políticas de desenvolvimento regional.
Pressionado pela crise fiscal, bem como pela necessidade de grande volume de
investimentos para acompanhar o crescimento econômico, pela globalização econômica e
pelas mudanças tecnológicas, a reestruturação do setor elétrico brasileiro inicia-se na
década de 90, com o processo de privatização que teve orientações vindas da política
econômica para o controle de déficit fiscal, abatimento da divida pública e atração de
capital estrangeiro para investimentos. Assim, a reestruturação teve duplo intuito:
introduzir a competição e

o de

de resolver o problema crônico dos investimentos,

reestruturando e privatizando a indústria. A partir de 1995, tal reforma ganha impulso com
o começo do programa de privatização e os estudos iniciais para reestruturar o setor
elétrico.
A Lei n° 9.074/95 estabeleceu as normas para outorga e prorrogação

das

concessões e permissões do serviço público. Com sua criação tornou-se viável o
funcionamento do novo modelo do setor, assim como o começo do processo de
privatização iniciado pelas distribuidoras federais e posteriormente seguido pela venda de
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20 empresas estaduais, uma vez que o objetivo do novo modelo se atinha a expansão do
parque gerador e modernização das malhas de transporte de energia elétrica.
Pode-se dizer, portanto, que o novo modelo constituiu-se em uma opção pela
redução no papel do Estado (desestatização), tendo em vista assegurar os investimentos
privados na expansão da oferta de eletricidade, diante da perspectiva de crescimento do
mercado e da percepção da incapacidade do Estado em atender a escala de investimentos
necessária para suprir a demanda levando em consideração os ganhos de eficiência
econômica do setor. Em outras palavras, o novo modelo do setor elétrico brasileiro
objetivou estimular à competição e à eficiência econômica, além de propiciar uma nova
roupagem ao setor, onde as atividades de geração, transmissão, distribuição passam a ser
desempenhadas de forma independente e autônoma (livre concorrência). Ficando reservado
ao Estado a tarefa de regulador e fiscalizador, com intuito de garantir a estabilidade das
regras a serem estabelecidas.
Como parte desse processo, surgiram novos elementos institucionais e regras que
constituíram um novo mercado (varejista e atacadista) de energia elétrica, mais dinâmico,
onde os agentes setoriais, representados pelas concessionárias de distribuição e geração ,
passam atuar com novos elementos integrantes do mercado, formados por consumidores
'livres' e cativos, cogeradores, autoprodutores e comercializadores de energia.
Segundo Leite (2003, p.66), para alcançar o nível de competição desejado, foram
implementados:
a) a desverticalização das empresas de acordo com suas atividades, ou seja,
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia;
b) criação do Operador Nacional do Sistema (ONS);
c) criação de um mercado spot (Mercado Atacadista de Energia — MAE), local
onde devem ocorrer as transações de compra e venda de energia no curto prazo;
d) criação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para regular e
fiscalizar os serviços referentes A eletricidade;
e) criação das figuras do produtor independente e do consumidor livre; e
O definição de normas especificas com o objetivo de monitorar o mercado e
garantir a livre concorrência, tais como a segregação horizontal das maiores geradoras e
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limites A participação no mercado, restrições A. propriedade cruzadas 13 e ao limite de autosuprimento.
Com base neste cenário observa-se que a execução da reforma do setor pensada
no inicio dos anos 90 possui características bastante complexa e controvertida. Suscitando,
portanto, uma série de questões que repercutiram no andamento confuso dos processos de
reforma institucional e constituíram-se em entraves no que diz respeito a articulação entre
os agentes participantes do setor. Dentre essas questões destacam-se: a constituição, apenas
em 2000, do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), previsto em lei desde
1977, e a falta de definição de suas diretrizes; a indefinição quanto à responsabilidade pela
reserva de segurança na capacidade de geração; a persistência de dúvidas quanto as
funções da ANEEL, do MAE e do próprio Ministério das Minas e Energia (MME); entre
outras ( Lorenzo, 2002).
Segundo Lorenzo (2002), um dos mais sérios agravantes surgidos na execução da
reforma do setor elétrico foi a total ausência de estratégia de longo prazo que no passado
foram uma das principais características do setor. Nesse sentido, não foram bem
equalizadas as questões ambientais, a própria questão do aproveitamento dos recursos
hidrelétricos, além da excessiva ênfase na construção de usinas térmica a gas que
implicaria em forte dependência de importação de equipamentos, e do próprio gas, em
condições da conhecida fragilidade financeira do pais frente aos crescentes compromissos
externo.
Deve ser destacado também a pouca atenção dada ao tempo necessário para que o
mercado atacadista e a iniciativa privada, agentes que compõe o núcleo da reforma,
possam operar adequadamente. Com isso, os agentes que atuariam no setor, principalmente
a iniciativa privada, ficariam sem referencias claras de suas atuações, o que contribuiu para
a não ampliação dos investimentos.
Ainda de acordo com este autor, não se pode deixar de mencionar que, as
mudanças que ocorreram no final dos anos 90 no cenário internacional quanto ao ritmo e
intensidade dos financiamentos não mais aplicados na viabilização de projetos de longo
prazo, também contribuiriam para ampliação das dificuldades enfrentadas. Assim, uma
hidrelétrica que requeria 6 anos de construção e maturação e dispõe de 60 anos de vida útil
não é mais, como foi no passado, atrativo aos investidores externos.
13 Cabe ao órgão regulador coibir a prática de subsídios cruzados onde a comercialização acontece em
conjunto com a atividade de distribuição_
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Além disso, pelo fato das garantias requeridas nesse tipo de financiamento
apoiarem-se nos contratos entre produtores, distribuidores e grandes consumidores e
também pelo fato destas relações não estarem claramente regulamentadas, bem como as
condições de indexação de tarifas, criou-se entraves intransponíveis a presença de
investimentos externos no setor de geração, aumentando consequentemente o risco de não
atendimento do mercado (risco de déficit de energia).
0 risco de déficit de energia deve-se, portanto, ao fato de os investimentos
privados não terem sido realizados no momento necessário. Quanto aos geradores privados
de usinas hidrelétricas, pode-se apontar dois riscos principais: o de natureza ambiental,
relacionado á imprevisibilidade do licenciamento, prorrogando os prazos ente as tomadas
de decisão e a realização desses investimentos, prejudicando a concretização de seu
financiamento; e a questão do uso múltiplo da água, o que pode gerar menor
disponibilidade das reservas existentes para geração hidrelétrica (Pires et al, 2001).
A complexidade das mudanças em curso aumentaram o risco regulatório para as
empresas, inibindo, de certa forma, a expansão mais rápida dos investimentos na rede
elétrica.
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CAPÍTULO 04- TRATAMENTO DE RISCOS NO MERCADO
DE ENERGIA ELÉTRICA BRASILEIRO NO
PERÍODO 1998-2002

4.1 Considerações gerais
Como observado nos capítulos anteriores, a proposta de uma ampla reforma na
indústria de energia elétrica brasileira decorreu das dificuldades do Estado em continuar
captando recursos financeiros externos, necessários A. garantir a expansão da oferta no
longo prazo. Uma nova concepção envolveu a definição de um modelo industrial
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comercial, promoveu a desregulamentação e a privatização das empresas federais e
estaduais, além de permitir o surgimento de um novo quadro regulatório voltado a
dinamizar a concorrência entre geradores e comercializadores.
Como nos demais países, o Estado toma a decisão de reduzir o custo das
transações econômicas dos serviços prestados pelas indústrias de rede, com o objetivo de
aumentar a eficiência econômica no processo de alocação dos recursos da sociedade. Nesse
sentido, tomou-se decisões visando a promover a entrada da iniciativa privada como meio
de aportar recursos e competências capazes de assegurar a longo prazo a expansão da rede
elétrica.
No Brasil, as definições paralelas do Congresso Nacional, via Camara de
Deputados, trouxeram grandes dificuldades para a implementação da proposta que estava
sendo desenhada pela Coopers & Lybrand no âmbito do MME, deixando a sociedade e aos
investidores apreensivos quanto ao andamento das ações que levariam a realização de
novos investimentos.
No período 1993-1997, primeira etapa de transição do novo modelo, verifica-se
que todo o parque de geração e transmissão e o grosso da rede de distribuição
permaneceram sob a responsabilidade das empresas estatais, pois as privatizações
restringiram-se a uma fração das empresas de distribuição. Fato este que contribuiu para
que os investimentos ao longo deste período permanecessem deprimidos e insuficientes
para atender, sem romper com critérios básicos de segurança, a expansão da demanda que
superou todas as expectativas a partir do Plano Real (1995-2002).
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4.2

Fatores inibidores da expansão da oferta de eletricidade

As mudanças efetuadas no mercado livre de energia trazem aos clientes livres,
geradoras, distribuidoras, comercializadoras e demais agentes do mercado, fatores
inovadores que mudam as estratégias em curso. As modificações nas taxas de câmbio, nos
contratos de concessão, nas variações nos preços internacionais do petróleo, poucas chuvas
nas regiões, são algumas das variáveis que passaram a ter grande valor estratégico no
processo de tomada de decisões das empresas nas atividades inerentes a compra e venda de
energia elétrica. A realidade do mercado internacional de energia de preços flutuantes e
indexados, tem levado as empresas a buscarem proteção das flutuações de preços
indesejadas, evitando que os aumentos da produtividade sejam postergados.
Os fatores de inibição de crescimento das empresas são inúmeros, o que as leva a
enfrentarem novos desafios indo ao mercado buscar serviços de hedge, operações de
compra e venda de contratos futuros, swaps e opções. Somente com a mitigação dos riscos
que afetam os negócios das empresas é que se pode traçar metas com tranqüilidade e
desenvolver estratégias empresariais de médio e longo prazo mais precisas, sem a
preocupação com as incertezas e a volatilidade nos preços do mercado spot de energia.
A análise dos riscos no sistema elétrico brasileiro tem que levar em conta o
predomínio hidráulico, acarretando limitações para a realização de investimento fixos na
rede elétrica, quando as regras não são bem definidas. Este trabalho requer não apenas
eficientes sistemas de planejamento de longo prazo, otimização da operação, programação
e operação de despacho ótima, mas uma capacidade empresarial capaz de mobilizar
recursos financeiros e implementar ações capazes de gerenciar os riscos envolvidos.
0 elemento diferencial do planejamento energético brasileiro em relação aos
outros países, é o risco de déficit de energia, uma vez que a geração hidrelétrica opera com
incertezas quanto A. intensidade de chuvas. Uma análise dos investimentos realizados pelo
pais nos últimos anos, permite constatar que a escassez de recursos financeiros nas
empresas estatais não permitiu a expansão da rede elétrica como previsto.
Outro fato que merece destaque são as regras que começaram a ser definidas, as
quais só se tornaram claras a partir do término, em 1997, do Projeto de Reestruturação do
Setor Elétrico Brasileiro (RESEB), motivo que levou a um reduzido interesse do setor
privado em realizar investimentos fixos.
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Segundo Bielschowsky (1997), a incapacidade financeira nas estatais somente
poderia ser superada por investimentos do setor privado de forma parcial. Isso deve-se ao
fato de inexistirem os mecanismos de mercado que motivassem os investimentos privados,
ou seja, as parcerias entre a iniciativa privada e a estatal ocorreram de maneira pouco
expressiva e insuficiente para atender aos anseios de expansão. Tal quadro é devido a falta
de visibilidade do setor privado no que se refere ao futuro do mercado, tanto pelo lado da
demanda como da oferta, impasse este que poderia ser resolvido após a implantação do
novo marco regulatório em 1998.
Apesar do contexto negativo, de investimentos deprimidos e explosão da
demanda, o risco de déficit energético foi afastado em 1998, em detrimento das fortes
chuvas de verão, as quais estabilizaram os níveis nos reservatórios, fazendo desaparecer
consequentemente a sombra de um risco regulatório.
0 mesmo não aconteceu nos anos subsequentes (1999-2000), quando a crise se
instalou e os investimentos continuaram reduzidos, tornando eminente o risco de corte na
demanda de ponta e o risco de déficit energético, ou seja, houve uma elevada probabilidade
de racionamento do consumo energético nos horários de demanda de ponta, como
resultado tanto de insuficiência de potência instalada na geração como de problemas de
sobrecarga de transmissão e distribuição. Em 2001, o Brasil enfrenta a pior crise de oferta
de energia desde a década de 1950.
Segundo Pires et al (apud Leite, 2003) este agravamento da oferta de energia se di
em consequência de quatro motivos básicos: o esgotamento do modelo estatal; falhas no
planejamento da transição do antigo modelo para o modelo privado; problemas contratuais
e regulatórios e falta de coordenação entre os órgãos governamentais.
Outros fatores inibidores da oferta estão relacionados com o alto custo do
transporte, obtenção da licença ambiental, alto custo das usinas hidrelétricas comparado ao
das usinas termoelétricas, indefinição da disponibilidade do gas, riscos regulatórios
derivados de uma legislação não eficiente, condições contratuais para venda de energia
com mecanismos de proteção ao PIE em situações especiais de desequilíbrios econômicos;
editais sem maior profundidade de informações técnicas e com garantias capazes de
atenuar riscos e conseqüentemente reduzi-los, estudos de mercado que mostrem as reais
possibilidades de venda de energia e obtenção de financiamentos a longo prazo.
A tabela 4 apresentada a seguir mostra que durante a década de 1980

o

investimento médio da Eletrobrds correspondia a aproximadamente 0,8% do PIB nos anos
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iniciais daquela década, caindo para 0,70% no fim dos anos 1980. Já nos anos 1990, o
investimento cai de 0,32% do PM em média nos cinco primeiros anos da década para
0,27% entre 1996 e 2002. Isto mostra que o modelo monopolista estatal estava com energia
barata e esgotada.
Tabela 4— Investimento da Eletrobrás (% PM)
Ano
1980 -1985
1986-1990
1991-1995
1996-2002

Invest/PM
4,76
3,45
1,61
1,92

Fonte: Ministério do Planejamento (apud Leite, 2003).

De junho/2001 a fevereiro/2002, na tentativa de reduzir o consumo durante a
crise, criou-se o plano de racionamento de energia nas regiões nordeste, sudeste e centrooeste 14 Este plano de racionamento estabeleceu metas de consumo por grupos de
.

consumidores. Cálculos do ONS sinalizavam a necessidade de uma emergencial redução
de 20% no consumo de energia nas regiões afetadas, como a única forma de impedir o total
esvaziamento dos reservatórios e de assegurar a passagem pelo período de seca.
Portanto, entre 2001 a 2002, o cenário permanece o mesmo, ou seja, a crise de
oferta de energia continua, mostrando de forma inequívoca que as decisões de
investimento do sistema de energia elétrico brasileiro não podem ser regidas
exclusivamente por agentes privados. A falta de uma perspectiva de planejamento de
médio e longo prazo, associada a critérios de lucratividade de curto prazo e somados is
características hidráulica da oferta de eletricidade, em especial a instabilidade das
precipitações, tendem a provocar alta volatibilidade dos preços. Os resultados sic, as taxas
de risco elevadas que acabam onerando toda a cadeia produtiva, através deste insumo
básico de toda a economia e sociedade brasileira (Castro, 2003).
A solução para este impasse da crise, segundo Araujo (apud Leite, 2003), estaria
em três passos a serem seguidos pelo setor: i) interromper as privatizações por sete anos;
ii) fazer regras claras e facilmente compreensíveis; e iii) criar um sistema regulado e que

14

Os estados do Park Tocantins e Maranhão também entraram durante quatro meses no plano de
racionamento, mas com uma meta de economia menor.
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remunere adequadamente os investimentos, o que não aconteceu após a implantação do
RESEB.
4.3

Riscos hidrológicos

Os riscos hidrológicos estão associados a causas naturais, sendo parte integrante
da literatura sobre risco natural que considera os fenômenos ligados à natureza como as
chuvas, avalanches, neves, inundações, etc. Assim, o balanço hidrico e o monitoramento
climático permite determinar as flutuações hidrológicas e as condições bio-vegetativas das
Areas onde estão implantadas as usinas hidrelétricas. Os mananciais de Agua constituem o
potencial hídrico formador das bacias hidrográficas brasileiras que se diferenciam entre si
devido a sua formação geológica. A conservação das nascentes de rios e seu volume
d'água ao longo de seu curso são de fundamental importância na manutenção dos sistemas
hidrológicos, requerendo por parte da sociedade cautela no uso adequado desses recursos.
Por diversas ocasiões a sociedade brasileira foi alertada quanto a possível falta de
energia, podendo ocorrer racionamentos de energia elétrica devido as poucas chuvas e a
falta de investimentos em novas usinas. Em diversas situações a falta de eletricidade foi
atendida pelo baixo crescimento da demanda e pelas favoráveis vazões afluentes as usinas
hidrelétricas, permitindo que a rede elétrica atendesse sem maiores restrições o suprimento
de energia elétrica.
Embora o planejamento da expansão sempre levava em consideração a ocorrência
de possíveis níveis de déficit, o pais conseguia ofertar eletricidade em níveis compatíveis
com a demanda. Contudo, foi a partir do racionamento de 2001, que a sociedade brasileira
passou a valorizar a falta de eletricidade em suas atividades cotidianas.
Para Ventura Filho (2004), de fato, em todos os países do mundo, os seus
sistemas elétricos são planejados e operados, por razões essencialmente econômicas,
visando um equilíbrio entre a qualidade e o custo da energia elétrica, de forma a permitir
que a sociedade possa pagar e dispor deste importante insumo. Neste contexto, sempre
haverá um certo risco de ocorrer um racionamento de energia, ou seja, não se tem uma
garantia plena de atender à totalidade dos requisitos do mercado, devido principalmente as
incertezas em relação ao futuro, seja pelo lado da demanda seja pelo lado da oferta.
0 tema garantia de atendimento passou a ser debatido em diversos fóruns,
oportunidade em que avalia a necessidade de reduzir os níveis de risco do sistema gerador
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para valores próximos a 0% ou mesmo planejar e operar o sistema sem nenhum risco de
dé fi cit. Na elaboração dos cenários energéticos de longo prazo, a Eletrobrds adotava o
critério de um risco anual de déficit de energia de 5%.
Segundo Ventura Filho (2004), a questão é muito importante, na medida em que a
adoção de um critério de ajuste do programa de obras de geração e transmissão à evolução
dos requisitos do mercado estabelece a quantidade, a qualidade e os custos da energia
elétrica para os consumidores: quanto maior a qualidade - continuidade de suprimento e
baixos riscos de déficit - maiores os custos. Com a criação da EPE (Empresa de Pesquisa
Energética), esta importante questão sera reexaminada em profundidade. Resgatar os
trabalhos e estudos desenvolvidos sobre o risco do déficit de energia utilizado pelo setor
elétrico será muito útil, na medida em que possibilita incorporar as experiências
vivenciadas nas últimas décadas.
Ainda segundo Ventura Filho, o primeiro critério adotado no pais para ajustar o
programa de obras, particularmente o de geração, aos requisitos do mercado foi
estabelecido pela CANAMBRA em 1966, nos trabalhos do Comitê Centro-Sul, para as
regiões Sudeste e Centro-Oeste, tendo sido este o primeiro trabalho de planejamento
sistêmico do setor elétrico brasileiro. Este critério, de natureza deterministica, ficou
conhecido como o do período critico e da energia firme, e estabelecia a não-ocorrência de
déficits de energia na hipótese de repetição, no futuro, das piores sequências hidrológicas
do histórico disponível das vazões nos rios, onde se localizam as usinas.
Segundo a Coopers & Lybrand (1996), dentro da metodologia e critérios do
planejamento da geração, as variações hidrológicas especiais e temporais proporcionam
grandes beneficios a serem obtidos pela otimização do uso conjunto dos reservatórios e
pela capacidade de reserva térmica dentro de um sistema interligado. No Brasil, em anos
recentes, um volume considerável de hidroenergia não firme tem sido gerada em usinas a
fio d'água, proporcionando menor vertimento dos reservatórios e diminuição significativa
da geração térmica. No período entre 1986 e 1995, 96% do total de geração foram
produzidos por usinas hidrelétricas e apenas 4% por usinas térmicas.
Para esta empresa o Brasil teve períodos de pluviometria mantidos em nível
inferior à média. 0 período critico mais agudo nos 62 anos de história da seqüência do
fluxo, a partir de 1934, ocorreu entre 1951 e 1956. Como conseqüência passou a ter
necessidade de adotar um planejamento de operações a longo prazo.
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Historicamente, o setor elétrico, além de utilizar sofisticadas ferramentas contendo
modelos de simulação operacional e de otimização dos sistemas, utilizava também o
modelo MSUI-Modelo de Simulação a Usinas Individualizadas, que levava em conta as
perdas de transmissão, níveis de rio, perdas por evaporação, características de usinas
reversíveis e o preenchimento de reservatórios para níveis de armazenamento zero. Este
programa era utilizada também para definir o período hidrológico critico no sistema, a
energia firme do sistema e a energia armazenada em cada um dos reservatórios (Coopers &
Lybrand, 1996).
Através do uso da simulação dinâmica e com um algoritimo estocAstico que
minimiza os custos totais térmicos operacionais e da energia não servida, os procedimentos
de calculo consideravam seqüenciais hidrológicas alternativas de maneira a evitar a
associação de condições hidrológicas especificas de modo a configurar uma situação ótima
de geração.
Para a Coopers & Lybrand (1996, p. 50), "o modelo matemático desenvolvido ao
incluir um componente para randomização era capaz de gerar qualquer número de
seqüências de fluxos sintéticas igualmente prováveis com as mesmas propriedades
estatísticas básicas da seqüência histórica. Com uma amostra de 2.000 sequências geradas
pelo modelo, estimou-se que o máximo de energia fornecida durante a seca de 1951-1956,
o risco estava entre 3 e 4%. Na hipótese de utilizar 97% das seqüências sintéticas, a energia
firme calculada do sistema seria mais alta que o valor da seqüência histórica, isto 6, entre 3
e 4% das 2000 das sequências geradas continham seqüência de seca mais severa do que
aquela contida nos dados históricos".
Com base nesse trabalho é que o GCPS-Grupo Coordenador do Planejamento do
Sistema e o GCOI-Grupo Coordenador de Operação Interligada, adotava o risco
probabilistico de 5%, representando que das 2.000 sequências analisadas, 100 delas
indicariam que a energia firme não poderia ser alcançada em um ano ou mais anos. Este
critério representa um planejamento menos conservador do que o valor determinista.
Ao avaliar o desempenho do sistema elétrico brasileiro e os critérios de
planejamento e operação da rede elétrica, a Coopers & Lybrand admitiu a hipótese de que
a utilização de um critério simples de risco de 5% não seria suficientemente para projetar
um plano de expansão por um período de 20 anos. Considera ainda que essa análise está
diretamente relacionada com o custo da energia não servida, importante, portanto, para se
calcular os custos marginais de expansão de longo prazo. Uma análise feita no plano de
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expansão de 15 anos revela haver uma penalidade imposta aos déficits de energia de US$
480/M Wh.
Segundo esta empresa, estudo recente realizado pelo Banco Mundial apresenta os
seguintes valores médios para custos de falhas estimados, com base em revisão de 38
estudos em países desenvolvidos e em desenvolvimento:

Tabela 5 - Custo médio de falha em 1993 - US$/kWh
Brasil
USA
LCDs
Europa
Descrição
2.33
- 3.58
4.05
1.52
0.76
Residencias
2.11 - 10.05
2.41
7.09
3.04
Industria
13.81
2.66
5.95
Comercial
1996)_
Fonte: Banco Mundial (apud Coopers & Lybrand,

Os custos de energia não servida próximos de US$ 1 dólar/kWh estariam sendo
utilizados em vários países para fins de planejamento de expansão e, portanto, os valores
aplicados no Brasil de menos de US$ 0.50/kWh ou US$ 500 dólares/MWh seriam
extremamente baixos. Muitas usinas tem hoje custos da ordem de US$ 1.500/MWh ou
mais.
0 que se observa, portanto, que existe ainda um longo caminho a ser percorrido
no Brasil para que o planejamento de longo prazo seja considerado eficiente, evitando que
as autoridades públicas tomem decisões precipitadas ou se estruture dados distante da
realidade. Com o racionamento de energia em 2001 os fundamentos do controle de riscos
hidrológicos e custo do déficit do sistema veio a tona, levando o pais a tomar uma série de
providências, dentre as quais, a criação de vários grupos de trabalho que buscaram analisar
os dados existentes e programas utilizados na simulação.
0 racionamento de eletricidade de 2001 teve origem em uma série de
acontecimentos que contribuíram para agravar a já delicada situação de organização e
funcionamento do novo mercado de eletricidade. Como sera observado, o racionamento
não tem apenas ma causa básica, mas um conjunto delas. A diminuição no nível de
abastecimento de água nos reservatórios das principais usinas hidrelétricas do pais, baixos
níveis de investimentos na rede elétrica e as restrições de transferências de blocos de
energia no sistema de transmissão, representam elementos que influenciaram os níveis de
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confiabilidade no processo de geração, distribuição e transmissão de energia elétrica no
pais.
O Gráfico 5 a seguir, permitem verificar como evoluiu o nível de armazenamento
dos reservatórios das regiões Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste no período janeiro de 1997
a junho de 2001.

Gráfico 5 — Evolução do armazenamento (% do máximo) — Jan197 a Jun/01 Região Sudeste/Centro Oeste
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Fonte: ONS (2001)

Observa-se um esvaziamento progressivo dos reservatórios de ambas as regiões
ao longo destes anos. No final de 1998, o nível dos reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste
(45%) já podia ser considerado desconfortável. Em 1999, o nível na mesma região chegou
a 18%, revelando um nível critico. Nos meses de outubro e novembro de 2000 os
reservatórios chegaram a níveis críticos, isto 6, próximos a 20%, enquanto nos primeiros
seis meses de 2001 oscilou de 31,4% a 28,6%. Considerando que o período de chuvas
havia passado nessas regiões, a tendência indicava maiores quedas nos níveis dos
reservatórios. Os reservatórios servem como uma poupança energética protegendo

o

sistema da grande variabilidade das afluências dos rios que se realizam a cada ano.
Com a perda do armazenamento, o sistema elétrico dessas regiões ficou exposto a
esta variabilidade. As afluências na região no inicio de 2000 foram favoráveis, aliviando o
problema imediato de suprimento naquele ano, mas sem dar fôlego para restaurar a
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normalidade. Observa-se, no entanto, um novo esvaziamento ao longo de 2000 que chega a
28% no final daquele ano. A ocorrência de vazões reduzidas em 2001 levou o sistema a
níveis absolutamente críticos e, finalmente, à necessidade de racionar a energia.
Observando os dados do sistema elétrico apresentado anteriormente e face a
complexidade de planejamento e operação da rede elétrica, torna-se cada vez mais evidente
a necessidade de uma eficiente gestão de riscos que de mais em mais colaboram para o
aperfeiçoamento do sistema de decisão. Ao adotar novos modelos de simulação com maior
grau de precisão as informações passam a ser mais confiáveis, completas, compreensíveis,
re-utilizáveis e elaboradas para diferentes fins. Com as novas tecnologias de transmissão
de dados via satélite e internet pode medir antecipadamente os efeitos provocados pelos
riscos naturais.

4.4

Riscos financeiros relacionados aos projetos de expansão da rede

0 desenvolvimento econômico brasileiro dependente fundamentalmente do
fornecimento de energia, levando as autoridades a estruturam um quadro de incentivos
para expandir a rede elétrica e assegurar uma oferta compatível com as condições do
mercado. Para a McKinsey (1997), existem muitas opções capazes de propiciar a expansão
dos investimentos na indústria de energia elétrica, dentre as quais, estão as condições de
financiamento e de remuneração visando atrair novos investidores para os negócios.
Vinculado a uma estratégia de desenvolvimento o programa de obras contido no
plano de expansão deve buscar soluções para as ameaças de equilíbrio que se apresentam
nas diversas regiões brasileira, cada uma delas com características especificas. A
realização dos diversos projetos na geração, transmissão e distribuição demandam
vultuosos recursos com prazos e custos compatíveis com a geração de renda. Sem dúvida,
compatibilizar estes fatores visando a otimização do sistema elétrico demanda a criação de
mecanismos voltados para minimizar os riscos financeiros dos projetos.
Para a Coopers & Lybrand (1997), de modo a evitar problemas quanto ao risco
financeiro dos projetos, o plano de expansão de longo prazo deve considerar os efeitos do
mecanismo de realocação de energia (MIRE), pois a geração de cada usina total real
poderia ser alocada a cada usina na proporção da energia firme de cada uma. Se o sistema é
superavitário, deve-se alocar a cada usina sua energia firme, podendo, o restante ser
alocado da seguinte maneira: metade compartilhado entre todos os geradores na proporção
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da energia firme e metade dado aos produtores que tiverem produzido mais que sua energia
firme.
Subjacente a esse contexto, outros fatores como a facilidade de obtenção da
licença ambiental poderia colaborar para minimizar as ações de não investimentos, pois, na
pratica, este processo apresenta alguns riscos inerentes para os investidores. As obras
poderão ter custos iniciais mais elevados e os investidores se defrontarão com risco
substancial se o projeto for interrompido ou sofrer atrasos neste estagio.
Para a Coopers & Lybrand (1997), algumas implicações adicionais podem afetar
as condições de otimização dos projetos, elevando seus custos e riscos financeiros, tais
como: elevação no custo de reassentamento de populações, não permissividade para
explorar a área do reservatório, mudanças nas leis ambientais, não remuneração dos
recursos aplicados para preservação ambiental, etc.
Nesse sentido, as empresas devem avaliar os reflexos da oneração de todos os
custos, pois 60% do investimento total das obras hidrelétricas é construção civil e o
restante é equipamentos, sendo o risco na operação praticamente inexistente. Assim o risco
do empreendimento se resume ao prazo, as condições geológicas e aos riscos ambientais.
Uma usina hidrelétrica que opera durante quarenta anos deve ter esquemas financeiros
apropriados. Contudo, no caso das usinas termoelétricas, torna-se necessário um hedge
cambial.
Em termos de expansão, o plano prevê um crescimento de 36 mil megawatts em
dez anos, dentro de uma projeção de crescimento médio de 5% ao ano, nesse período, o
que dá 3.640 megawatts anuais. Essa é a necessidade; além disso, está-se planejando
ampliar a participação da termoeletricidade de tal proporção que dois terços dessa
expansão anual seria de hidroeletricidade e um terço de usinas térmicas. Em termos de
recursos financeiros, haverá a necessidade de oito bilhões de dólares por ano para tocar
esse plano de expansão do setor elétrico. Um ponto de preocupação é o de investimento em
linhas de transmissão, de interligação do Pais, o que importará grande alocação de recursos
para esse segmento no ano que vem. Passando ao largo da situação de vários projetos
expostos em transparência, distribuídos pelas regiões do Pais, pode-se dizer, no caso da
linha de interligação Norte-Sul, fundamental para esses sistemas, com injeção de mil
megawatts oriundos do Norte, que não houve corte em seu orçamento, razão pela qual, se
não ocorrerem problemas de materiais e equipamentos, ela será inaugurada ao final do ano.

87
Para Zaniboni (2003), os principais fatores de risco no setor elétrico estão
relacionados com o risco financeiro devido aos seguintes aspectos particulares:
a) solidez financeira: tem como suporte a geração consistente de caixa suficiente
para honrar o serviço da divida, financiar suas operações e bancar seus investimentos;
b) facilidades de acesso ao crédito: as empresas elétricas são de capital
intensivo, o que torna essencial a captação de recursos de terceiros para seu financiamento;
c) política financeira: deve-se buscar estabilidade e previsibilidade de fluxos de
caixa que permitam estratégias financeiras mais agressivas, pois as empresas detém indices
financeiros mais fracos que as empresas industriais para uma mesma categoria de rating;
d) flexibilidade financeira: as opções disponíveis para a empresa é enfrentar
descasamentos de fluxo de caixa/amortizações, ter aplicações financeiras, calendário de
amortizações pulverizadas, acesso a linhas bancárias, acesso a mercado de capitais, suporte
de acionista, venda de ativo, etc.
Para ela, quando se realiza uma comparação das empresas de distribuição no
Brasil com outros países, pode-se perceber diferenças fundamentais frente ao risco
financeiro enfrentado no mercado interno brasileiro.
4.5

Riscos regulatórios inerentes ao modelo industrial e comercial

As mudanças introduzidas no modelo tem como objetivo assegurar a oferta,
aumentar a confiabilidade a qualidade do fornecimento de eletricidade, a todos os
consumidores com base em custos razoáveis. As razões identificadas justificam a
promoção da eficiência na indústria: i) economia de recursos; ii) redução da dependência;
iii) equilíbrio das relações intergerações e internacionais; iv) mitigação de impactos
ambientais; v) busca do conceito de sustentabilidade.
As modificações em curso no quadro regulatório visam oferecer garantias para
aumentar a eficácia de seu funcionamento. Sao elas: i) total neutralidade no planejamento
operacional, programação e despacho de carga; ii) política de livre acesso a todos os
agentes do mercado ao sistema de transmissão; iii) um número adequado de geradores e
empresas distribuidoras/varejistas de porte semelhantes para estabelecer um mercado
atacadista competitivo, sem cartéis ou participantes dominantes; iv) reconhecimento da
separação das funções de operação e desenvolvimento da rede de distribuição e
comercialização de energia, para abrir a possibilidade do desenvolvimento da concorrência
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no varejo futuramente. Essas medidas regulatórias tornaram-se necessárias para quebrar as
barreiras à entrada de potenciais competidores.
0 fato de que as regras definitivas do modelo s6 terem sido definidas a partir de
1998, após o inicio da privatização, não criou sinais, em tempo adequado, para estimular a
realização de novos investimentos privados.
Portanto, o risco de déficit de energia elétrica neste período, se deve ao fato de os
investimentos privados não terem sido realizados no montante necessário, refletindo-se
sobre os níveis dos reservatórios, uma vez que os excedentes de água que davam garantia
de abastecimento para os anos seguintes passaram a ser consumidos sem a compensação
proporcional que deveria ser assegurada pelos períodos chuvosos.
Cabe mencionar que a falta de recursos fmanceiros também levou a atrasar ou
suspender projetos de expansão em geração e transmissão. Enquanto isso, a expansão da
oferta de energia elétrica continuava apresentando um crescimento bem mais lento que o
consumo. A crise de abastecimento não tardou a aparecer, deu seus primeiros sinais entre
1998-2000, onde foram afastadas momentaneamente as probabilidades de racionamento,
em especial nas regiões sudeste, centro-oeste e nordeste, areas consideradas mais criticas.
A tabela 6 apresentada a seguir permite constatar a estimativa de uma elevada
probabilidade de racionalização de energia por insuficiência de água nos reservatórios das
usinas existentes.
Nos cenários prospectivos para 1998-99 hi, também, segundo consenso entre
especialistas no setor, elevada probabilidade de que seja necessário racionalizar o consumo
energético nos horários de demanda de "ponta", como resultado tanto de insuficiência de
potência instalada na geração como de problemas de sobrecarga de transmissão e
distribuição.
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Tabela 6 - Estimativas de risco de déficit de energia nos últimos Planos Decenais.
Período

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007

Plano
1994-2003

Plano
1995-2004

Plano
1996-2005

Menor que 1
3
5
6
7
5
5
5
4
3
-

1
4
6
6
5
3
3
5
5
6
-

3
8
10
11
6
4
3
4
4
5
-

Plano
Plano
1997-2006(a) 1998-2007(a)
5
15
13
8
5
5
5
6
6
6

5
16
9
5
2
2
2
3
3

Fonte: Eletrobnis, 1993.

4.6

Algumas medidas adotadas para assegurar a expansão da rede elétrica e
contornar os riscos envolvidos

Em linhas gerais, as mudanças implementadas no modelo industrial e comercial
do setor elétrico podem conduzir a resultados relativamente satisfatórios do ponto de vista
da geração de receitas para os cofres públicos, atendendo aos objetivos da política de
estabilização adotada pelo governo.
Não trazem, contudo, nenhuma melhoria efetiva no desempenho operacional do
sistema e na qualidade da prestação do serviço para atender a expansão da demanda a curto
prazo. Ao contrário de ganhos de eficiência, o que se observa é a retração dos
investimentos, aumentando em muito a margem de riscos associados ao es trangulamento
na capacidade de atendimento.
Como se não bastasse, os consumidores neste período, são premiados com
elevações sistemáticas nas tarifas de energia, numa clara deterioração da relação beneficiocusto da atividade sob o prisma social.
De acordo com os estudos realizados pelo Comitê de Revitalização do Setor
Elétrico (apud Relatório de Progresso n° 2, 2002), evidenciaram-se que as características

90
do sistema brasileiro, em particular a volatibilidade dos preços de curto prazo e as
dificuldades para que geradores hidrelétricos gerenciassem seus riscos individuais, criaram
obstáculos importantes para a expansão competitiva da oferta que assegura-se de maneira
consistente a confiabilidade de suprimento. Tornando-se necessário desenvolver
mecanismos complementares que assegurassem um suprimento confiável, tais como:
a) incentivo à contratação bilateral de energia e ponta;
b) revisão dos certificados de energia assegurada que respaldam os contratos
bilaterais;
c) criação de uma reserva de geração através do pagamento de encargos por
capacidade;
d) incentivo à. conservação e uso eficiente de energia;
e) agilização do processo de licenciamento ambiental.
Silva e Finardo (apud Kegler, 2001), explicam que o congestionamento de
sistemas de transmissão ocorre quando uma transação de energia entre submercados não
pode ser concretizada devido as limitações impostas pela rede de transmissão. Utilizam de
uma curva preço-demanda, na qual é possível demonstrar o custo marginal para um
produtor e o beneficio marginal para um determinado consumidor, dado que o ponto de
equilíbrio Embora o custo marginal seja igual ao beneficio marginal, a demanda não é
atendida devido a um congestionamento do sistema de transmissão. A gráfico 6 ilustra o
efeito do congestionamento.
Gráfico 6— Efeito do congestionamento
Pnepa
SillaVVh

Fonte: Silva e Finardi (apud Kegler, 2001)

Em função do congestionamento, a curva de custo marginal apresenta um
deslocamento de C para B. Embora sob condições de congestionamento, o custo de energia
fora do ponto de equilíbrio possa ser teoricamente infinito, esse é limitado pela disposição
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de alguns usuários serem interrompidos, ao valor de corte de carga. Uma consequência do
congestionamento 6 a regionalização dos mercados, incapacitando os geradores de uma
determinada região de competirem livremente em igualdade de condições com geradores
de outras regiões, dada a impossibilidade de transferência de energia.
A volatibilidade dos preços da energia é uma barreira importante i entrada dos
geradores no sistema. Esta dificuldade pode ser aliviada, através da assinatura de contratos
bilaterais entre geradores e demandas. Nestes contratos, agentes negociam livremente a
quantidade (MWh) e o prego (R$/MWh) da energia a ser suprida.
A cada período de apuração, a diferença entre a produção do gerador e o montante
contratado com a distribuidora é compensado através de compras ou vendas no MAE.
Portanto, se um gerador produz mais energia do que o montante contratado, estará
vendendo automaticamente este excesso ao MAE, e recebendo uma remuneração adicional
por esta venda. Se, por outro lado, produz menos do que o contratado, estará comprando a
diferença — e pagando por ela — no MAE.
Em outras palavras, a remuneração de um gerador é uma combinação de uma
renda estável que corresponde ao pagamento contratado, com uma renda/pagamento
variável que corresponde à parcela vendida/comprada no MAE.
De maneira análoga, os pagamentos de uma distribuidora compõem-se de uma
parcela estável, correspondente aos contatos com os geradores, e outra variável que cobre
as compras/vendas da diferença entre consumo e o montante contratado.
Devido is já mencionadas oscilações no preço do MAE tanto as geradoras como
as distribuidoras têm incentivo para minimizar a parcela variável de sua remuneração
através da assinatura de contratos bilaterais que cumpram quase toda sua capacidade.
Conforme mencionado anteriormente, verifica-se que a capacidade de geração
instalada no setor elétrico brasileiro 6 constituída predominantemente por usinas
hidrelétricas, devido entre outros fatores, a questão da economia de escala. Entretanto
conforme a tabela 7, observa-se um notável incremento na capacidade termelétrica,
especialmente as ligadas ao PPTs (Programa Prioritário de Termelétricas)
valorização das PCH's (Pequenas Centrais Hidrelétricas).

e uma
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Tabela 7— Perspectiva de ampliação da geração de energia 2002-2004.

,

Tipo de Empreedimento

2001

2002

2003

2004

Total

Hidrelétrica com PCH's

3.205

1.882

2.432

2.582

10.101

PPT com Co-geração

905

3.375

3.358

1.087

8.725

Termelétricas - CBEE*

763

1.390

-

-

2.153

Importação

1.220

1.188

-

-

2.408

Total

6.093

7.835

5.790

3.669

23.387

Fonte: MME (2002)

*Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial

Um outro aspecto básico está relacionado ao empenho do governo para
diversificar a matriz energética brasileira. Com a explosão da crise de energia em 2001, os
projetos em hidrelétricas ganharam ainda mais visibilidade, principalmente diante dos
riscos apresentados na construção de termelétricas, com indefinição do preço do gás cotado
em dólar.
Por outro lado, torna-se importante mudar os mecanismos para atrair novos
investidores, em particular, buscando a compatibilização dos prazos de financiamento com
a remuneração dos ativos. Nesse aspecto é fiuidamental que as condições de
comercialização da eletricidade entre os agentes possam reduzir os riscos envolvidos,
garantir preços estiveis, liquidez e transparência ao mercado de energia elétrica.
Para Oliveira (2004), a natureza do problema do modelo competitivo de
eletricidade no Brasil é decorrente das incertezas do ambiente macroeconômico, do hiato
existente entre o crescimento da demanda e a oferta, das condições hidrológicas e das
questões ainda não resolvidas para o preço de fornecimento do gas natural. Os gráficos 7 e
8 apresentados a seguir, permitem visualizar estes aspectos:
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Gráfico 7 – Hiato de demanda
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Fonte: MME (2003)

Para ele, o racionamento tornou-se um evento inaceitável, de importância
econômica crescente da eletricidade, com um custo econômico elevado e um risco

sistêmico generalizado, sendo necessário que o governo federal leve em consideração as
modificações dos mecanismos apropriados com vista a garantir a continuidade dos

investimentos e assegurar a expansão da oferta de eletricidade a longo prazo. Nessa direção

o governo deve considerar a importância de uma boa gestão dos reservatórios no curto
prazo com vistas a permitir manter energia acumulada nos reservatórios, afastar a
possibilidade de racionamento, minimizar os custos operacionais e ter um preço da energia
ofertada pelas hidrelétricas que reflita o custo do esgotamento do reservatório.
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Gráfico 8 – Hiato de Oferta

8000 o
70000
6000 O
o
'6 5000 0-

21GW

•

— Hidr
— Hidr

40000
E 3000 O
2000 O
10000

o

1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: MME (2003)

No médio e longo prazos, deve-se adotar um planejamento flexível que contenha
térmicas a gas natural com certo grau de inflexibilidade orientadas para a expansão do
mercado, térmicas flexíveis orientadas para o suprimento em períodos críticos e

reprogramação continuada da expansão térmica.
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES

As dificuldades das empresas estatais em captarem recursos fizeram com que o
mercado de energia elétrica no Brasil passasse por uma total transformação. A constante
busca da eficiência econômica levou à decisão de buscar a participação privada como
parceira de novos aportes de capital, necessários para a expansão da rede elétrica.
Embora o pais tivesse optado por introduzir mecanismos de incentivo
concorrência entre geradores e comercializadores, com o suporte técnico e jurídico que
amparasse o novo modelo competitivo proposto pela Coopers & Lybrand, a partir de 1997,
grande parte das regras estabelecida não conseguiu dinamizar corretamente as ações
estratégicas e operacionais dos agentes econômicos.
A transposição do modelo monopolista para o modelo competitivo no período
1993-1998 foi marcada pela diminuição dos investimentos, pouca visibilidade quanto à sua
implantação e um dificil quadro regulatório, aumentando, assim, as incertezas e riscos para
a economia. 0 governo mantinha a expectativa de assegurar a oferta de energia elétrica
com um risco de déficit estimado historicamente em 5%. Estudos realizados pela
consultora contratada revela que a possibilidade de déficit de eletricidade no final da
década de 90 estava em nível acima do aceitável.
A partir de 1998, o equilíbrio entre a oferta e a demanda era questionada e
classificada como precário. 0 nível dos reservatórios, cada dia mais baixo, apontava para
graves problemas (risco hidrológico). No entanto, mesmo mostrando os entraves e os
riscos do setor, a análise e as ações tomadas não foram suficientes para evitar um
racionamento em 2001. Além do diagnóstico das falhas ocorridas, sugeria-se algumas
ações para complementar o plano de emergência que vinha sendo discutido no âmbito do
MME e Eletrobrás.
0 objetivo deste plano foi reduzir o risco de déficit de energia de 5% durante o
período de 1996 a 1999. As projeções mostravam que o risco de escassez de eletricidade
chegaria a 12% no ano de 1998, na Região Sudeste, o que não ocorreu, em detrimento das
fortes chuvas de verão, as quais estabilizaram os níveis nos reservatórios, afastando a
possibilidade de um risco regulatório.
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A Coopers & Lybrand, em seu relatório levantou a hipótese de racionamento,
alertando inclusive para o prejuízo econômico que o pais teria com o apagdo. Por conta o
governo foi alertado a tomar medidas extraordinárias para reduzir o risco de déficit.
Dentre as alternativas de médio prazo, estava incluído a administração da
demanda para reduzir o consumo dos grandes consumidores durante o horário de pico,
implementação do programa de conservação de energia, adoção de horários de verão e
instalação de equipamentos de compensação reativa, para ajudar a reduzir as restrições e
perdas de transmissão, entre outras. A maioria das medidas foi adotada quando houve a
certeza do racionamento.
A falta de investimento adequado na expansão da geração e transmissão foi
apontada como principal motivo para o risco de déficit de energia. A diminuição dos
investimentos foi atribuida A. queda gradual da tarifa de consumo, para conter a inflação
que reduziu o fluxo de caixa disponível para aplicação, falta de regras claras, ausência de
regulação ambiental e incerteza quanto A. reestruturação do setor.
A partir de 2002, os investimentos, não só em hidroeletricidade, mas, em fontes
alternativas como as PCH's e gas natural passaram a ser mais expressivos dadas a
necessidade de se reverter o quadro exposto.
Para 2008 a meta estabelecida é que haja um equilíbrio entre a oferta e a
demanda, dados os investimentos em curso, principalmente em hidroeletricidade, fonte
mais limpa e barata, do que o gás natural (cotado em dólar). Só que não está se levando em
consideração o crescimento desordenado da população, a qual migra de um local para
outro em face ao desemprego, entre outros motivos.
Diante de um ambiente de incertezas e de constantes mudanças de rumos e de
legislação que mudava ao sabor dos Congressistas, as empresas se viram diante de um
quadro regulatório complexo e dificil de ser implementado a curto prazo. A gestão de
riscos surge como elemento vital para melhor estruturar as decisões empresariais e traçar
novas estratégias que viessem garantir o crescimento de seus negócios.
Como observado no desenvolvimento deste trabalho, incertezas e riscos são
fatores integrantes da vida das economias que demandam, por parte dos agentes
econômicos, mudanças de atitudes e de comportamento. Constatou-se também que o
tratamento de riscos constitui uma atividade complexa que envolve um grande
conhecimento no campo da economia, engenharia, finanças e matemática, em especial,
quando se avalia a indústria de energia elétrica. A maioria dos países está em constante
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processo de adaptações de suas legislações e regulamentos, com a maior preocupação de
manter o bem-estar de sua população, evitando grandes incertezas e riscos desnecessários.
As novas metodologias de tratamento de riscos em voga tem colaborado para melhorar as
decisões de governos e empresas.
Por fim, é importante lembrar que o tema desenvolvido é complexo e exige
maiores estudos e investigação ao longo do tempo. Embora com dificuldades para se
compreender o tema no âmbito das teorias econômicas e financeiras que o sustentam, o
pesquisador teve grandes limitações no seu desenvolvimento, restringindo, portanto, aos
pontos considerados essenciais aos objetivos propostos.
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