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RESUMO

As técnicas qualitativas disponiveis para a modelagem de cenários
têm sido reconhecidas pela extrema limitação, evidenciada no
principio das atividades do processo, como a fase inicial de
concepção. As principais restrições têm sido:

• inexistência de uma ferramenta que teste a consistência
estrutural interna do modelo, ou pela utilização de relações
econômicas com fundamentação teórica mas sem interface
perfeita com o ambiente, ou pela adoção de variações binárias
para testes de validação;

• fixação "a priori" dos possiveis cenários, geralmente
classificados sob três adjetivos - otim~sta, mais provável e
pessimista - enviesados exatamente pelos atributos das pessoas
que fornecem esta informação.

o trabalho trata da utilização de uma ferramenta para a interação
entre uma técnica que auxilia a geração de modelos, suportada pela
lógica relacional com variações a quatro valores e expectativas
fundamentadas no conhecimento do decisor acerca do mundo real. Tem
em vista a construção de um sistema qualitativo de previsão
exploratória, no qual os cenários são obtidos por procedimento
essencialmente intuitivo e descritivos, para a demanda regional
por eletricidade.
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Este tipo de abordagem - apresentada por J. Gershuny - visa
principalmente ao fornecimento de suporte metodológico para a
consistência dos cenários gerados qualitativamente.
Desenvolvimento e estruturação do modelo são realizados em etapas,
partindo-se de uma relação simples e prosseguindo com a inclusão
de variáveis e efeitos que melhoram a explicação do modelo.

o trabalho apresenta um conjunto de relações para a demanda
regional de eletricidade nos principais setores de consumo
residencial, com~rcial e industrial bem como os cenários
resultantes das variações mais prováveis das suas componentes
exógenas. Ao final conclui-se que esta técnica é útil em modelos
que:

• incluem variáveis sociais relevantes e de dificil mensuração;
• acreditam na importância da consistência externa entre os

resultados gerados pelo modelo e aqueles esperados para a
tomada de decisões;

• atribuem ao decisor a responsabilidade de compreender a
fundamentação da estrutura conceitual do modelo.

Adotado este procedimento, o autor aqui recomenda que o modelo
seja validado através de um procedimento iterativo de ajustes com
a participação do decisor<. As técnicas quantitativas poderão ser
adotadas em seguida, tendo o modelo como elemento de consistência.

(.
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ABSTRACT

The available qualitative techniques for modeling scenarios have
been recognized by their extreme limitation, evidenced in the
beginning of the activities of the process, as the initial
conceiving step itself. The main restrictions have been:

• unexistence of a tool wich tests the internaI structural
consistency of the model, or through the utilization of
economic relationships with theoric foundation, but with
inperfect interface with the environment, or through the use
of binary variations for validation tests;

• "a priori" fixation of possible scenarios, are generally
classified under three adjectives - optimist, more plausible
and pessimist - biased exactly by the attributes of people who
provide this information.

The study deals with the employment of a tool for iteration among
a technique that helps on the generation of models, based on
relational logic with
about the real world
decisions. It aims
forecasting system,

four values variations, and expectations
based on the knowledge of those who make
on building an exploratory qualitative
where scenarios are achieved through

essentialy intuitive and descriptive approach, for electricity·
regional demando :"
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This kind of approach, introduced by J. Gershuny, mainly aims with
the supply of a methodological aid for consistency of scenarios
qualitatively generated. The development and structure of the
model is done by steps, beginning with a single relationship and
following with introductions of variables and effects wich improve
the explanation ofthe modelo

The study introduces a set of relationships for the regional
demand of electricity in the main expediture sectors
residencial, comercial and industrial - and the resulting
scenarios for most plausible variations of its exogenous
variations. At the end it is concluded. that such technique is
useful in models that:.

• include social variables that are relevants and aren't easy to
measure;

• believe in the importance of \ externaI consistency among
results generated by the model and those expected for decision
making;

• let the responsability for those who make decisions to
understand model's conceptual structure foundation.

Once this procedure has been adopted, the author recommends t~at
the model would be validated through an iterative adjustment
process with the participation of who make decisions. The
quantitative techniques can be used after, with the model as a
consistency elemento

.1··
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CAPíTULO 1: INTRODUCÃO

A apresentação inicial sobre o titulo de um trabalho e sua origem
é muitas vezes um ato bastante honesto, pois fornecidos breves
esclarecimentos sobre seu conteúdo, o tempo do leitor será
otimizado.

o titulo 'Uma Técnica para Modelagem de Cenários Consistentes na
Previsão da Demanda por Energia Elétrica' tenta descrever a
utilização de um instrumento de interação entre lógica relacional
e as previsões subjetivas do modelador quando da construção de um
sistema de previsão qualitativa do consumo regional de
eletricidade.

Esta técnica origina-se de um trabalho realizado por J.Gershuny da
universidade de Sussex1

, o qual consiste em um ensaio sobre o
futuro dos motores a explosão em automóveis. O tratamento adotado
segue exatamente a diretriz aconselhada por Wack2, de Que o melhor
procedimento está em aceitar a incerteza, tentar compreendê-la, e
torná-la parte de nosso raciocinio. A incerteza hoje não é apenas

1 Gershuny, J., "The Choice
December/1976, pg.496 a 508. of Scenarios", Futures, v.8,

Wack, Pierre, "Scenarios: Uncharted Waters Ahead", Harvard
Business Review, Sept-Oct/1985, pg.73.
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um desvio ocasional e temporário de uma predição razoável, é o
aspecto estrutural básico do ambiente de negócios.

Operar com instrumental qualitativo no planejamento é uma tarefa
sujeita a grandes bloqueios de aceitação por parte dos executivos
e modeladores. Isto porque os números possuem o poder mágico de
comunicar as expectativas sobre um evento, e se constituem numa
informação cômoda, resumida e principalmente pontual. Segundo o
mesmo Wack, as previsões quantitativas não estão sempre erradas, a
probabilidade destas estarem razoavelmente acuradas é favorável.
E isto é o que as torna tão perigosas.

Trabalhos envolvendo técnicas de previsão anteriores à crise do
petróleo de 19733 recomendavam com entusiasmo as técnicas
quantitativas como a Econometria. Salientavam eles que o fator
negativo relevante ~ra o cust~ de preparação do modelo, e deixavam
problemas tais como a baixa resiliência4 ocasionada por estruturas
rigidas em segundo plano. Estes pesquisadores influenciavam-se
pela tendência bem comportada da década posterior à Segunda Grande
Guerra, que conduziu os trabalhos estatisticos extrapolativos a
resultados expressivos, e as estruturas matemáticas apoiadas em

3 Como o artigo:
Chambers, J.C. & Mullick, S.K & Smith, D.D., "How to Choose
the Right Forecasting Technique", Harvard Business R~view,Jul/Aug-1971, no.71403.

Resiliência é a capacidade de adaptàç'ão de um sistema qualquer
quando sujeito a mudanças inesperadas de natureza externa.
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relaçõe~ neoclássicas a constatações sobre elasticidades e
comportamento multivariado extremamente próximas da realidade.

Enumerando algumas desvantagens dos métodos quantitativos5 pode-se
citar:

o a rigidez dos pressupostos adotados tanto nos procedimentos
experimentais quanto analíticos;

• a suposição de continuação das tendências históricas;

• a dificuldade de aplicação quanqo componentes rompem a
regularidade dos efeitos históricos sobre as variáveis e
afetam os relacionamentos básicos entre elas';

• a ~xtrema confiança depositada nos parâmetros da estrutura e
nas previsões resultantes;

& Obtidos principalmente nos trabalhos:
• Bagozzi, Richard P., "Structural Equation

Experimental Research", Journal of Marketing
v.XIV, may/1977, pg.210.
Steiner, George A., Top Management Planning,
1969, pg.221 e 225.

Models in
Research,

• McMillan,

Makridakis refere-se aos efeitos não-aleatórios, isto é,
mudanças sistemáticas, temporários ou permanentes, que quando
não detectados em tempo, geram componentes e relacionamentos
que tendem a aumentar os erros de previsão.
• Makridakis, Spyros, "If We Cannot Forecast How We Can

Plan?", Long Range Planning, v.14, n.3, 1981, pg.ll.
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• problemas da especificação dos fatores principais, muitas
vezes considerados de forma generalizada ou superficial;

• o fato de que o modelo muitas vezes é uma preta para os
decisores.

Moyer' desenvolveu uma pesquisa sobre o desempenho a longo prazo
das estimativas aplicadas sobre diferentes objetos, e constatou
que - embora a década de 60 fosse propicia para a futurologia
baseada em regressões estatisticas - a médja aritmética da margem
de erro em dezesseis trabalhos de .previsão do consumo de
eletricidade para periodos de 15 anos foi de 15%.

Ascher8 concluiu que as duas maiores instituições de previsão
sobre assuntos relacionados com energia DOS EUA se· apoiaram

.durante o final da década de 60 e inicio da década de 70
exclusivamente em métodos extrapo1ativos de tendências e

correlações, na crença de que a expansão econômica de pós-guerra
continuaria indefinidamente. Ambas realizaram previsões
invariavelmente superestimadas da demanda de energia para o
periodo 70-75.

7 Moyer, Reed, "The Futility of Forecasting", Long Range
Planning, v.17, n.l, 1984, pg.66, Tabela 1.

8 Ascher, William, Forecastina: An Appraisal for Policy-Makers
.and Planners, JohnHopkins, 1978, pg.l02.
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Estudos que tratam do consumo de energia, em particular da
eletricidade, devem envolver modelos altamente resilientes. O
motivo é Que a extensão do horizonte de previsão possui relação
direta com o grau de incerteza, e para que modelos deste tipo
sejam úteis no planejamento devem considerar períodos
razoavelmente longos de previsão, no minimo superiores ao tempo
médio Que se gastaria para a construção de uma usina de geração,
subestações e linhas de transmissão.

Resiliência e consistência são qualidades que a técnica proposta
tenta introduzir na construção de cenários através de uma
abordagem dedutiva e sistemática, na definição e solução de um
estudo de caso envolvendo o consumo regional de eletricidade, no
caso o Estado do Paraná.

A estrutura do trabalho, ,apresentada abaixo, introduz o leitor de
modo conceitual no procedimento normativo de previsão e apresenta
uma aplicação sobre o modelo de Gershuny:

• O Capitulo 2 faz um apanhado em linhas gerais da utilização da
técnica dos cenários em planejamento, citando as condições em
que estes são preferíveis à utilização de técnicas
extrapolativas. Também apresenta a metodologia de construção
dos cenários consistentes proposta por Gershuny.

•• o Capítulo 3 apresenta o caso
Paraná, destacando de maneira

a ser pesquisado, o
bastante resumida

Estado do
as suas

: ..
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caracteristicas geográficas, transformações conjunturais e
estruturais da economia e aspectos energéticos.

• O Capitulo 4 aplica a técnica descrita no Capitulo 2 ao caso
apresentado no Capitulo 3, construindo-se cenários
alternativos em modelos de relacionamento causal qualitativo
de setores de consumo de eletricidade residencial, comercial e
industrial.

• O Capítulo 5 traz conclusões sobre o trabalho e seus possíveis
refinamentos e extensões. Apresenta ainda idéias de autores
sobre os problemas estruturais da evolução tecnológica que
envolvem a exaustão dos recursos e o desemprego.
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CAPíTULO 2: CENÁRIOS SOB CONDICÕES DE INCERTEZA

2.1 CONCEITO DE CENÁRIOS NO PLANEJAMENTO

Numa época de mudanças bruscas nos eventos sócio-econômicos e
políticos, onde os fenômenos são incertos, já não é mais possível
utilizar-se de meras extrapolações para antever estratégias
futuras. Isto porque o comportamento atual em todo o mundo já não
é mais estável como foi durante a década de 60, época em que
métodos de análise de tendência como Análise de Regressão e Séries
Temporais prevaleciam sobre qualquer outro es~orço criterioso de
predição, por possuírem grande simplicidade e baixo custo
relativo, sem comprometerem a qualidade das estimativas. Daniel
Bell advertia, entretanto, na introdução a obra de Kahn e Wiener',
que "•••0 planejamento, por sua propria natureza, não é processo
mecânico. O importante no planejamento é o problema da escolha -
tanto para os fins desejados quanto para a distribuição dos
recursos. Assim, planejamento e racionalização são uma só coisa.
Tudo isso nos coloca no limiar de uma antiga e persistente busca
humana: a de escolher o nosso futuro. E o que é básico, portanto,
para os presentes estudos do futuro não é o esforço de predizer o
futuro como se fosse um vastíssimo &ta.apete de tempo,

, Kahn, Herman & Wiener, Anthony J., 'o Ano 2000, Melhoramentos,
. 1967.
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desenrolado até algum ponto longínquo &ma.as o esforço de
projetar futuros alternativos, em outras palavras, os resultados
possíveis de diferentes escolhas, de modo que a nação possa
conhecer os custos e as conseqOencias de diferentes desejos .••"lO

A frase "futuros alternativos" foi pela primeira vez denominada
"cenários" na obra de Kahn e Wiener. Embora não se encontre uma
descrição semântica exata da palavra "cenário" em planejamento,
esta tornou-se jargão entre analistas e estudiosos da área,
referindo-se sempre a uma "seqüência hipotética de eventos
construída com o propósito de focalizar a atenção em processos
causais e pontos de decisão"ll. A redução dos níveis de incerteza
associados ao processo pode ser obtida pela adoção de um critério
denominado "resiliência", definida como a "habilidade de um plano
de executar adequadamente sob uma variedade de futuros"l2.

Este apoio é utilizado pelos administradores como uma maneira de
restringir a amplitude dos palpites, incorporando expectativas
otimistas e pessimistas com possibilidades distintas de
ocorrência.

1 o Bell, Daniel in Kahn, Herman & Wiener, Anthony J., O Ano 2000,
Melhoramentos, 1967, pg. 22 a 23.

1 1 Zentner, Rene D., "Scenarios, Past, Present and Future", Long
Range Planning, v.15, no.3, 1982, pg. 14.

1 2 Nair, Keshavan & Sarin, Rakesh K., "Generating Future
Scenarios, Their Use in Strategio Planning", =L~o~n~g~~R~a~n~g=e.Planning, v.12, Junej1979, pg. 57 •
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A palavra "resiliência" foi emprestada da biologia, referindo~se à

capacidade que algumas espécies possuem de sobreviverem em
diferentes habitats, em contraposição a outras que se escravizam
ao seu ambiente, tornando-se
climáticas ações de ptedadores.
contra os eventos e situações

mais vulneráveis a mudanças
Deste modo, gera-se um alerta

não antecipadas, estabelecendo um
mecanismo de defesa que, embora não envolva o decisor com uma aura
protetora, certamente reduzirá o impacto dos fatores criticos
através do planejamento de contingência.

Fatores inesperados de .natureza politica, mais do que econômica,
podem levar o decisor a ponderar uma variedade de fatores, que
caso não tenham sido antecipados através de um planejamento
adequado com multi-cenários, levá-lo-ão a adotar soluções
imediatistas, confusas e sem base sólida, afetando toda a
sequência de eventos a longo prazo.

Parece claro que os cenários tem utilidade discreta quando
direcionados aos políticos que desejem realizações em prazos menos
longos, quando pOSSível durante o mandato, de obras e beneficios
sociais. Ações que otimizam a qualidade de vida - incrementam a
elasticidade no bem-estar relativo ao custo social - são em geral
len~as e de impacto mensurável apenas a longo prazo, ideais para a
utilização dos cenários.

Outra vantagem aparente desta técnica reside em seu poder de
interação com os decisores, tornando-se quase um instrumento

.educativo. Através de relacionamentos causais, atributos e fatores
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dominantes, forças exógenas e resultantes endógenas, a visão dos
administradores é ampliada, sensibilizando-os sobre as
vulnerabilidades e oportunidades que compõem os diversos futuros
possíveis. Adicionalmente, a composição dos cenários condiciona a
existência de uma participação efetiva do administrador, reduzindo
as possibilidades de falta de interesse e discordâncias quanto a
metodologias e pressupostos, que causariam possivelmente o
abandono prematuro do projeto13•

2.2 PREVISÕES QUANTO AO EFEITO "EX ANTE"

Efeitos "ex ante" são interferências que resultam de algum modo,
com o conhecimento prévio r~strito ou público, das previsões sobre
a ocorrência de algum fenômeno.

o efeito que a antecipação de informações exerce sobre o
comportamento das pessoas num sistema informal de comunicações é
um exemplo. O aviso "sigiloso" que um diretor faz ao seu gerente
de área de uma possível "visita surpresa" que realizará a um setor
de responsabilidade deste no dia seguinte, cria condições para que
o processo normal seja alterado. De modo que haja uma aparência
momentânea com conotação de eficiência, o gerente alertará seus

~. .
13. Watson, Hugh & Carrol, Archie B.,·Computers for Businessc A

:Managerial Emphasis, Chapter 11, .pg. 280.
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subordinados indiretamente pela geração de um boato rapidamente
alastrável, salvaguardando assim sua imagem ética sem contudo
deixar de interferir nas rotinas normais do processo.

A velocidade no sistema de informações deste modo é notável, e
certamente o diretor encontrará todos compenetrados em seus
afazeres. Segundo Beck14, os três principais tipos de efeitos "ex
ante" sobre as previsões são: auto-derrotável, auto -realizável e
pré-determinado.

o auto-derrotável está relacionado ao conceito de que todos
acreditam que algo vai acontecer, e tendem então a mudar seu
comportamento, derrotando a previsão. Por exemplo, a expectativa
de uma possível escassez futura de energia, conduzirá a ações na
obtenção de novas fontes, racionamento, dent re outras

.alternativas, que poderão resultar na não-ocorrência ou adiamento
deste efeito. Por outro lado, quando a previsão não possui
credibilidade, as intervenções no processo são mais tênues,
gerando condições favoráveis para confirmação das expectativas.

o auto-realizável é mais comumente ilustrada em relação a
movimentos de curto prazo no mercado financeiro. Se um analista de
ações assegura que é bom realizar determinado negócio porque as
cotações se elevarão, e se este for influente e respeitado quanto
a suas informações, as pessoas deflagrarão um processo de medidas

14 Beck, P.W., "Corporate Planning forran Uncertain Future", Long
.Range Planning, v.1S, no.4, 1982, pg. 12.
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nesta direção, na crença de que tal previsão ocorrerá, criando
condições para que o mercado "empurre" as cotações, tornando assim
a predição em realidade. Este efeito é comum em expectativas, tal
cornoa inflação, que quando prevista gera um reajuste geral de
preços e acarreta sua ocorrência. No sistema financeiro, a
credibilidade do público quanto à segurança de seus recursos
depositados nas instituições é fundamental, pois isto garante o
alto grau de "alavancagem" em que estas operam, maximizando seus
financiamentos e investimentos. Se eventualmente surgir um boato
ou previsão de má situação de alguma instituição, o impeto do
público na tentativa de "salvar" suas poupanças fará com que os
depósitos caiam a niveis insustentáveis,. comprometendo a liquidez
de forma acelerada, até o ponto de ruptura.
Este tipo de previsão existe também no planejamento indicativo ou
implicitol5 onde, se todas as indústrias se esforçam em produzir
determinada quantia projetada pelos planejadores e bal~nceada por
suas matrizes de insumo-produto, ninguém se desapontará em suas
expectativas, isto porque os planejadores dão certeza de que suas
projeções são consistentes e não-contraditórias. Assim, se urna
indústria espera que a maioria das outras seguirão as projeções
indicadas, então será vantajoso para a empresa em seguir a
projeção do mesmo modo, evitando assim a escassez e os excessos
não-lucrativos. O trabalho do Governo está em seguir as projeções
em sua própria esfera, e em convencer a todos a fazerem o mesmo
por métodos isentos de coerção.

1 5 Daly, Herman, "Energy Demand Forecasting:
.Planning?", AIP Journal, Janj1976, pg.5 • prediction or

.
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Previsões "pré-determinadas" são mais úteis para o projeto de
planejamento. Consideram-se neste caso os planos que já tenham
sido aprovados tanto no aspecto técnico quanto político. Um
exemplo é a capacidade de geração de energia elétrica disponível
no Brasil no ano de 1986. Desde que o tempo para construir uma
usina é de 5 a 10 anos, é perfeitamente plausível que com dois
anos de antecedência tenhamos noção aproximada da capacidade
máxima de energia elétrica no sistema. E possível que a previsão
esteja superestimada, em casos de atrasos e interrupções, falhas e
avarias prolongadas no sistema de geração. Observa-se neste caso,
que o elemento-chave é a defasagem de tempo existente entre o
desenvolvimento de um projeto e o inicio de sua implantação em
escala operacional.

Como se observam, os condicionantes após a divulgação de uma
projeção podem ser fundamentais para a sua realização ou não.
Colocam-se então três pontos:

a) na realidade, a preocupação básica das previsões para
efeito de planejamento parece que não está em acertar, mas sim
em alertar sobre possíveis níveis "aposteriori" com base na
fixação de alguns pressupostos iniciais. É importante para o.
decisor não apenas a apresentação de alguns números previstos,
mas também a demonstração criteriosa e detalhada dos valores e
condições das variáveis exógenas, relações funcionais e
ligações com a. teoria pertinente. De posse destas informações,
uma decisão qualificada individual é possível, pois estará
ciente da fixação das restrições e:'simplificações do modelo,
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tais como a aplicação de relações deterministicas sobre
eventos caracteristicamente probabilisticos;

b) segundo O'connor ! 6, algumas companhias procuram me Lhorar
suas previsões e direcionar suas energias para este fim, ao
invés de desenvolver cenários alternativos. Em muitos casos,
elas afinam suas técnicas de previsão para tirar proveito de
novos métodos para predizer o futuro. O que resulta num
esforço de investimentos considerável em recursos humanos e
computacionais, na administração, coleta, processamento e
coordenação de dados, usando um número crescente de sistemas
sofisticados na tentativa de produzir previsões mais
confiáveis e planos mais fidedignos. Tal procedimento,
contudo, torna o sistema mais dificil de gerenciar, conduzindo
a futuras "paralizações através da anãlise", atualmente a
ma í or ameaça •.Como adverte Bec.k1 ? , " ••• se alguém ace.ita que o
futuro é sempre incerto, segue-se quequalqtier que seja a
sOfisticação dos sistemas de análise, ou os dados armazenados
no computador, nenhuma previsão por função linear simples pode
ser válida. Logo o objetivo do procedimento não é

realista •••n•

-.

l'O'Connor, Rochelle, Planning Under Uncertainty. Multiple
Scenarios and Contingency Planning, The Conference Board Inc.,1978, pg. 02.

....'
17 ,Beck, P.W., op.cit.,pg.16 •

.
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c) Subsiste uma questão fundamental: "Para efeito de
planejamento, as previsões são realmente necessárias?". A
resposta pode ser obtida pelas necessidades do decisor, que
utilizará estas informações como apoio para decidir.

c.l.) Segundo Steinerl8, as vantagens mais· evidentes da
utilização de previsões simples são:

• fixação em termos objetivos e mensuráveis, dos fatores
e seus relacionamentos associados com a variável
dependentel';

indicação dos efeitos esperados destes relacionamentos.
e do grau de confiabilidade que possa ser atribuido a
estas previsões;.

• estabelecimento de meios para que se considerem os
fatores principais Que influenciam a variável
dependente;

• motiyação para que se quantifiquem os pressupostos Que
fundamen tam as est imativas, tornando-as facilmente
administráveis ~ara a conferência de seus resultados;

1 8 Steinet, George A.,op.cit., pg.225.

1 , No texto denominamos "variável dependente" em
.expressão "vendas" referida por Steiner. • substituição a
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• auxí"lio à descoberta de fatores associados com a
variável dependente, que pela razão intuitiva não
seria possível se descobrir;

• benefício com as opiniões de outros previsores, se a
variável dependente se correlaciona com indicadores
bem conhecidos;

• utilização dos valores correntes de um indicador,
quando se tem estabelecido que tal indicador conduz à
variável dependente. "

A primeira impressão quanto às vantagens, é que estas não
estão dirigidas a quem toma a decisão, que não possui
necessariamente rígidos conceitos de Matemática e
Econometria, e portantor dificilmente será o próprio
analista. Os três primeiros e o quinto item enumerados por
Steiner fazem parte da instrumentação econométrica para a
estruturação dos problemas. Os demais itens dizem respeito
ao estabelecimento dos dados de entrada do modelo, através
de valores assumidos por variáveis explicativas, tornando
explícitos os efeitos nos níveis das variáveis endógenas.
Parece ser este o único ponto, quando o trabalho ja está
operacionalizado e caracterizado portanto como "caixa
preta", em que o decisor passa a ser um elemento
participativo. Devido ao grande número de etapas em que o
administrador desconhece os trabalhos de concepção, a
estrutura formal passa a ser considerada irrelevante para
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a tomada de decisão. Esta estrutura representa o eSforço
virtual do agrupamento de um conjunto de pressupostos e
idéias associadas a uma cadeia de informações, e é esta
que norteia a produção final dos atributos relevantes ao
decisor, ,para permitir-lhe a avaliação e decisão.
Entretanto, é muitas vezes reduzido pelo decisor a algumas
atitudes de julgamento individual ou, quando muito,
extrapolação por uma simples linha prospectiva. Este
comportamento é comparável ao de um comandante navegando
em águas do Pólo Norte, onde ao verificar a ponta de um
"iceberg", decide que a embarcação p'oderá seguir
determinado rumo sem o risco de ,colisão na superfície, mas
acaba colidindo com a parte submersa do mesmo, pois não
enxergava e nem tinha conhecimento de sua existência. Sem
uma estrutura conceitual, as análises quantitativas são
desprovidas de significado, meros geradores,de números,
~ificultando a seleção das informações relevantes na
decisão. A representação e compreensão dos fatores e seu
grau de acessibilidade são mais importantes que a
formulação de sua estrutura formal quantitativa.

c.2.) Se resultar de previsões com grande número de
informações e hipóteses, o decisor as coletará e criará
uma componente, utilizando-a para julgamento. Ouando o
número de sinais é extenso e confuso, a componente estará
perdida, e quando mantida haverá o risco de estar
enviesada. Não possuindo base sólida para a decisão, o
administrador adotará mecanismos simples como linhas de
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tendência, análise de casos semelhantes ou consultas a
especialistas, acarretando duas grandes perdas. A primeira
refere-se aos recursos dispendidos na geração de
informações não utilizadas, que dependendo do projeto
podem ser significativos - a mão-de-obra é altamente
qualificada e portanto bem remunerada; as horas de
computador e os recursos subsidiários são caros; e
qualquer desperdicio de um produto gerado por este
conjunto de apoio representará em desinvestimento - ;a
segunda refere-se ao distanciamento em que do decisor, ao
adotar esta atitude, da melhor estimativa para a tomada de
ação - ,;ao simplificar sua componente, estará ao mesmo
tempo desprezando o rigor dos testes de aderência e
efeitos marginais, bem como alienando-se dos meios
alternativos de decisão "a posteriori".

A questão para o moderno planejamento está, segundo
Drucker20 em planos alternativos, como ele próprio cita:
".••Nunca existe na verdade, numa situação
verdadeiramente incerta - uma decisão certa. Não pode nem
mesmo existir uma decisão melhor. Existem sempre decisões
erradas, isto é, decisões inadequadas aos objetivos,
incompativeis à luz das expectativas. Mas uma vez
eliminadas, persistirão as alternativas - cada uma das
quais uma configuração de objetivos, pressupostos e

2 o Drucker, Peter
~973, pg. 152. Só, Tecnologia. Gerência e Sociedade, Vozes,
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expectativas, com seus
proporção entre riscos e
próprios, seus esforços
resultados. Cada decisão,

riscos próprios e
recompensas, com
especificos e
desse modo, é um

sua própria
seus impactos

seus próprios
julgamento de

valor - não são os fatos que decidem, as pessoas têm que
escolher entre alternativas imperfeitas com base no
conhecimento incerto e no entendimento fragmentado •••".
Para cada área de pesquisa, combinações diferentes de
fatores-chave relevantes devem ser considerados
produzindo assim uma gama de diferentes futuros essenciais
construidos em forma de modelo. Cada cenário deve estar
auto-contido no sentido de que a lógica de uma combinação
particular de fatores descreve um futuro possivel. Quando
este conjunto é submetido a quantificação numérica,
aparenta bastante similaridade com as técnicas
tradicionais de previsão.

2.3 OS CENÁRIOS E AS TÉCNICAS TRADICIONAIS DE PREVISÃO

Logo após o primeiro choque do petróleo, em 1973, as técnicas de
previsão extrapolativas se expuseram a sérios erros,
principalmente aquelas cujo horizonte de previsão avança em longo
prazo. Os principais motivos desta falha nos modelos tem sido:
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a) a rigidez
dominante nos

das supo~ições "a
modelos de séries

priori li é
temporais

car.acterística
e análise de

regressão. Os
evento pode

primeiros supõem
ser decomposta

que a série histórica de um
em componentes analíticas,

identificadas por tendências, sazonalidades, ciclicidades e,
tudo aquilo que não se encaixa em nenhuma das anteriores, é
englobado em uma componente não explicada ou residual, sendo
que uma vez determinadas, possuirão certa regularidade. A
análise de regressão admite, além da regularidade das
componentes históricas, o ajuste da incerteza sobre os
parâmetros e resíduos como dependente das características da
série e com distribuição normal. Adicionalmente, supõe que os
termos residuais possuem variãncias iguais e são independentes
entre si21;

b) as variáveis analisadas são em· geral superficiais,
ignorando-se importantes forças subjacentes. Moyer22 cita o
caso das previsões da demanda de carvão, que têm ultrapassado
o consumo real consistentemente. Isto porque medidas óbvias
como a disponibilidade de reservas no longo prazo e a
comparação favorável dos custos em relação a outros
combustíveis geram previsões superiores para a demanda por
carvão. Falham em desconsiderar aspectos negativos que
envolvem a utilização deste energético, como a poluição

21 Kmenta, Jan, Elementos de Econometria, Atlas, 1978, pg.219.

22 . Moyer, Reed, op.cit., pg.68-69.
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ambiental na extração e utilização, e a poluição atmosférica
na queima. Falham também por não avaliarem o comportamento do
empresariado no que se refere a o quê estes consideram como
adequado para o consumo no momento, dependendo mais da relação
que os gastos com energia possuem em relação ã despesa de
produção, que de comparações relativas entre preços de
energéticos competitivos23;

c)os fatores de substituição não são considerados com a devida
atenção24, comuns nas sociedades centrais, com economia e
tecnologia avançada. O desenvolvimento aumenta as opções na
vida de uma pessoa, e as componentes de demanda passam a ser
determinantes em um processo onde ocorrem poucos acréscimos e
muitas mudanças. Como exemplo, a televisão e a eletricidade de
forma associada tornaram-se substitutas do tempo dedicado ã

leitura;,

d) a estrutura é caracterizada pela extrema rigidez presente
na equação simples, que possui toda a especificação das
variáveis e suas relações funcionais apoiada em parâmetros, e
se extende para o sistema de equações ou modelo generalizado,

2 3 Ehrlich, Pierre J., "Energia e Empresa: Os Dilemas da
Conservação de Energia", Revista' de Administracão de Empresas,
v.21, n.4, Out!Dez-81, pg.87.

2 4 Naisbitt, John, Megatendencias, Editora Abril, 1983, cap.3.
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que apresenta as interdependências dependentes da teoria
neoclássica;

d) existem poucas estimativas não correlacionadas entre si, ou
segundo Beck25, "a ausência de preditores independentes". É

prática comum - tanto em planejamento governamental quanto
empresarial - combinar e coordenar um número de estimativas
não correlacionadas produzidas por especialistas trabalhando
independentemente, e então cruzar umas com as outras com o
intuito de extrair os denominadores não comuns. Com este
procedimento se acredita que as previsões são mais
"balanceadas" e confiáveis. Mas como os especialistas
"emprestam" uma série de pressupostos de outras fontes, estes
podem estar reforçando um eventual erro ao invés de
convergirem para a sua correção. Este problema é inerente ao
processo de modelagem e independe da natureza do tratamento
dado as informações;

e) os resultados estão sujeitos aos erros de previsão dos
fatores exógenos. A previsão é uma mera composição resultante
de uma série de valores preditos de componentes exógenas, como
exemplo a demanda industrial e residencial por eletricidade
como função do PNB e da população. A precisão da previsão não
depende apenas da escolha apropriada das componentes e seus
relacionamentos, mas também da boa estimativa dos valores

.: ..
a 5 Beck, P.W., op.cit., pg.l4.
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futuros destes componentes. Segundo Daly2', se a regressão
múltipla é utilizada, Quais são as razões para se acreditar
Que as variáveis independentes sejam mais fácil e
confiavelmente previsíveis Que a variável dependente, no caso
a energia? Até Que grau são os dados passados utilizados no
ajustamento ainda relevantes? Têm as instituições se
modificado durante o período de tempo, de tal maneira Que
mesmos números refletem diferentes componentes de
comportamento?

f) para os decisores, os modelos matemáticos são estruturas
complexas e muito explicitas para os tomadores de decisão.
Isto porque em geral quem decide tem pouco a ver com Quem
elabora os modelos de previsão, e muitas vezes, não possui
conhecimento extenso de Estatística, Econometria e Pesquisa
Operacional. Para estes decisores,.Quanto menos parcimoniosos
forem os modelos e suas predições, mais tenderão a aceit~-lo
ou ignorá-lo pela conveniência do desconhecimento. A discussão
correrá o risco de limitar-se apenas aos resultados brutos
fornecidos pela caixa preta, ficando a estrutura formal do
modelo Que gera estes resultados relegada às percepções e
bagagem cognitiva do modelador.

Os cenários, por outro lado, como proposta para a formalização e
explicitação das estruturas lógicas e resilientes utilizadas no
planejamento, "vis-a-vis" as técnicas tradicionais de previsão,

r' •

26 .Daly, Herman, op.cit., pg.15.
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apoiadas no rigor ana11tico e nas bases históricas, possuem
algumas características que permitem uma comparação, a saber:

• cenários: são de natureza básicamente qualitativa, muitas
vezes até dissertativas, contém um número razoável de questões
do tipo "o que aconteceria se" com um conjunto de possíveis
respostas;

• técnicas de previsão: são quantitativas em essência,
refinamentos estatisticos e uma "destilação" de probabilidades
e opiniões de especialistas;

• cenários: baseiam-se na crença de q~e o futuro não pode ser
medido, nem sequer controlado, que os per10dos de tempo
subseqüentes a um evento 'são incertos e o que se pode
argumentar são resultados poss1veis com resolução sUbjetiva;,

• técnicas de previsão: são apoiadas no pressuposto de que o
futuro pode ser medido e controlado, ou baseado em ocorrências
passadas, ou na fixaçao de n1veis e relações entre variáveis;

• cenários: são considerados sempre em conjunto, estabelecendo a
idéia de futuros alternativos, sem utilidade metodológica
quando considerados isoladamente;

• técnicas de previsão: são procedimentos únicos que devem ser
aceitos ou rejeitados;

• cenários: são ferramentas de auxilio a compreensão,
limitando-se a situar o decisor dentro de um panorama de
causalidades, a rejeição de uma,.hipótese não significa a
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aceitação de outra, e portanto, não oferece determinantes, mas
sim possibilidades, consequências e contingências;

• técnicas de previsão: são autoritárias, removendo muito da
decisáo final do administrador, condicionado-o a uma mera
opção binária;

• cenários: agrupam os fatores essenciais Que devem ser levados
em consideração, analisando suas inter-relações e a gama de
possibilidades em que podem assumir determinados estados;

• técnicas de previsão: consideram como atendidos todos os
fatores relevantes possíveis, acrescidos de um desvio
aleatório. O resultado é a "melhor estimativa", que pode ser
resumida como o evento de ocorrência mais provável;

• cenários: por possuirem natureza dissertativa, tornam
explícitas ao decisor informações da estrutura conceitual po
modelo, bem como os pressupostos assumidos e limitações;

• técnicas de previsão: em geral quem decide não participa das
fases de elaboraçã9 da previsão, delegando muitas decisões
tomadas sobre os pressupostos aos analistas subalternos. O
decisor ignora portanto, uma série de etapas e fatores
relevantes no modelo, cuja ausência de conhecimento propicia à

adoção de uma opção inadequada.

.: .,

.
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2.4 O NÚMERO IDEAL DE CENÁRIOS

Se cada cenário é caracterizado por um certo número de atributos,
cada um possuindo uma gama de valores, as combinações dos valores
possíveis desses atributos fornecerão o número total de cenários
possíveis.

Um exemplo: suponhamos que uma empresa opta por considerar de
maneira binária os seguintes fatores como representativos para um
estudo da demanda do mercado:

fator social representado pela renda per capita com
elevação / redução no padrão' de vida em relação aos
níveis atuais;

fator político estratégia governamental bem/mal sucedida:

fator econômico subdividido em:

• balanço de pagamentos melhora/piora

• inflação queda/elevação

• produção industrial aquecimento/retração.

São, portanto, cinco fatores, cada um com duas possibilidades de
variação, o número de cenários resulta ~em 32, ou seja: 25•

CAPíTULO 2: CENÁRIOS SOB CONDIÇÕES DE INCERTEZA 26



É evidente, como visto anteriormente, que para o decisor é
impraticável analisar um número tão amplo de informações, e a
redução do número de cenários é a próxima etapa que consiste na:

a) eliminação dos cenários inconsistentes; uma estratégia
governamental bem súcedida, por exemplo, visando ao benefício
social da população, e uma conseqüente queda na renda per
capita, retração no progresso industrial e aumento da
inflação;

b} eliminação dos cenários redundantes e dos pouco
significativos em termos de probabilidade de ocorrência e
impacto;

Desta etap~ deverão resultar algumas poucas opções, que devem se~
escolhidas visando a uma determinada linha estratégica a ser
seguida. Aconselha-se que estes sejam contrastantes.

Vários autores sugerem três cenários, entre eles O'ConnorZ7 e
Amara2., subdivididos em três tipos: mais provável, melhor e pior.
o melhor e o pior cenário visam condicionar a empresa para
eventuais planos de contingência. O que se entende por "melhor" e

2 ? O'Connor, Rochelle, op.cit., pg.10.

2 • Amara, Roy & Lipinski, Andrew, ~B:..!:u~s~i~no!.:e~s..l::s_...!:P;..:I::.:a~n~n..:::i..:..n:.::g:l-_f:::..:::::o.::.r_....::a::..:..:.n
Uncertain Future, Scenarios & Sttátegies, Pergamon, 1983,pg.53.
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"pior" é muito circunstancial. Para certa empresa de energia
elétrica, por exemplo, pode-se classificar como melhor cenário
aquele que prevê um aumento substancial na quantidade de energia
demandada, proveniente talvez de uma rápida aceleração na produção
manufatureira de uma região; enquanto para outra pode representar
um fator adverso, ocasionado pela escassez de oferta devido a uma
série de fatores, entre estes:

• prazo de construção das usinas, subestações e linhas de
~ransmissão, que situa-se entre cinco e dez anos.

• escassez de matéria-prima e energia primária, fato comum nos
paises europeus.

Fatos como este ocasionam uma maior preocupação com politicas de
raçionalização e controle ambiental, ·em detrimento do a~réscimo no
faturamento bruto e adoção de fatores de escala.

Beck29 argumenta
tendenciosa, como
através de linhas
quantificações de

que a opção por três cenários
resultado do uso tradicional
simples, o decisor torna-se
eventos. Este provavelmente

gera análise
das previsões

dependente das
optará por um

cenário médio - geralmente o "mais provável" - semelhante a uma
estimativa média dentre uma gama de valores poss1veis.

: ..
2 , Beck, P.W., op.cit., pg.18.
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Outra. argumentação forti, já comum entre planejadores30 31 é

quanto a fixação dos cenários extremos. O primeiro supondo que
.ocorram todos os eventos favoráveis para que a empresa venha a

obter o melhor resultado possível, como condição "otimista". Outro
extremo considerando que os eventos resultantes são os piores
possiveis, uma circunstância constrastante que supõe
possibilidades de desastre, falência, projetos com recursos se
esgotando e pessoas se congelando em suas moradias, como condição
"pessimista". A explicação para esta metodologia é uma só,
prevenir a empresa contra eventos que se distanciam do que se
considera como comportamento normal de um sistema,
estabelecendo-se planos de contingência.

Supondo que haja, por exemplo, um acréscimo substancial na taxa de
crescimento de determinada mercadoria, as instalações de
manufatura e a disponibilidade de insumos serão os fatores de
restrição contra o aumento da produção, oc~sionando uma perda de
oportunidade para a empresa no atendimento da demanda excedente.
As empresas que gerenciam antecipadamente seus fatores de produção
de modo a se tornarem maisflexiveis quanto a oscilações da
demanda são as mais propensas ao aumento de participação no
mercado consumidor e éonseguentemente menos sujeitas a redução de
performance na margem bruta. A prevenção contra reduções abruptas
e significativas na demanda com queda na receita sobre vendas

3 o O'Connor, Rochelle, op.cit., pg.12.

31. Amara, Roy & Lipinski,Apdrew, op.cit., pg.53.
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possibilita rápidas manobras na política de recursos humanos,
controle de estoque e alavancagem financeira, evitando problemas
como manutenção de altos custos fixos e encargos contra uma
disponibilidade insuficiente de recursos.

Este procedimento no desenvolvimento de cenários contrastantes e
extremistas, embora possa parecer vantajoso no que se refere ao
planejamento de contingência, incorpora um fator tendencioso
significativo em sua fase de elaboração. Uma das características
mais importantes dos cenários é a variação criteriosa dos seus
atributos, a qual. é pOSSível estabelecendo-se técnic~s de
quantificação subjetiva como o Método Delphi32 e a determinação de
probabilidades subjetivas33•

3 a Sobre o Método Delphi de previsão por consenso, ler:
• Helmer, Olaf, "Analysis of the Future, The Delphi Method",

in Technological Forecasting for Industry and Government,
Methods and App1ications, ed. James Bright, prentice Hall,
1968, pg. 116 a 133.

• Gordon, T.J., "New Approaches to Delphi" in Techn010gical
Forecasting for Industry and Government, Methods and
App1ications, ed. James Bright, Prentice Ha11, 1968, pg.134 a 143.

3 3 Sobre determinação de probabilidades subjetivas, consultar:
• Keeney, R.L. & Raiffa, H., Decisions with Multiple

Ob;ectives, John Willey & Sons, New York, 1976.
• Winkler, R.L., "The Consensus of Subjective Probability

Distributions", Management Science, v.15, no.2, 1968, pg.61 a 75.
• Morris, P.A., "Combining Expert Judgments : A Bayesian

Approach", Management Science, v.23, no.7, 1977, pg.679 a693.
• Kirkwood, C.W. & Pollock, S.M., Bounding probabilities for

Scenarios with Multiple Attributes, Woodward-C1yde,
Technica1 Report no. 81/7, October 1981.
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Na seleção dos casos otimista e pessimista, o administrador
interfere decisivamente no processo, atribuindo simplesmente a sua
própria escala de valores, relegando por conseqüência a um plano
secundário a não-tendenciosidade e consistência interna dos
cenários, em beneficio da razão intuitiva pessoal. Enfim, o
otimismo ou o pessimismo passam a ser a lógica predominante na
construção desses cenários extremos.

2.5 HORIZONTE DE PLANEJAMENTO

o período ideal para que as predições auxiliem efetivamente a
tarefa de planejar ,é o longo prazo. Isto porque os horizontes
menores seriam inadequados para a inclus~o dos efeitos de ações
políticas que estão sendo ou deverão ser tomadas, além de
introduzir restrições em demasia sobre o que pode ou não ser
possível. Um período mais longo requer especulações sobre assuntos
desconhecidos e torna mais simples a tarefa da liberação de
problemas reais e soluções temporárias, com a argumentação de que
a longo prazo tudo se-ajusta a qualquer coisa.

Klein e Linneman34. analisando vários tipos de cenários em
corporações americanas concluíram que companhias que exercem

3 4 Klein,H.E. & Linneman,R.E., "The Use of Scenarios in Corporate
Planning : Eight Case Histories", Lbng Range Planning, v.14,
n.5, pg.70 a 74.
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atividades como processamento de alimentos, manufatura de
equipamentos industriais, de recreação e de transportes, projetam
os cenários com horizontes variando de três a cinco anos. Enquando
indústrias quimicas, refinarias de petróleo, e metalurgia
planejavam sob cenários projetados para hor í zontes superiores a
vinte anos. Para a eletricidade, aconselham-se períodos não
inferiores a dez anos, sendo que alguns estudos indicam um prazo
para predição igual a vinte arios35• Isto porque o processo
posterior ao trabalho de previsão envolve aprovações oficiais,
projetos, operações de financiamento e a construção, sendo que a
contrução de uma barragem pode demorar até 10 anos, e portanto o
periodo deve ser suficientemente longo para que possibilite a
antecipação do investimento e previna eventuais problemas de
escassez de energia elétrica, evitando com isto que uma região se
veja obrigada a utilizar-se de formas ineficientes para suprir a
demanda.

3 5 Landsberg, Hans (coord),
.Bellinger, 1980, pg.2. Energy: . ·The Next Twenty Years,

CAPíTULO 2: CENÁRIOS SOB CONDIÇÕES DE INCERTEZA 32



2.6 MONTAGEM DO MODELO DE OUATRO VALORES

Segundo Von Bertalanffy3', os modelos de linguagem ordinária ou
verbal são valiosos quando um sistema não pode ser formulado
matematicamente ou quando prevalece uma "idéia diretriz" mais que
uma construção matemática.

Uma técnica de modelagem denominada "procedimento lógico de quatro
valores" foi introduzida por Gershuny37, a qual se utiliza de
operações de lógica relacional e envolve suposições sobre os
valores dos parâmetros que determinam o comportamento critico do
modelo, não necessitando de dados quantitativos. A nossa
compreensão sobre os processos sociais .é geralmente imprecis~,
afetando significativamente a estrutura lógica na construção de u~
cenário. É oportuno neste ponto, apresentar alguns conceitos
básicos da lógica relacional utilizada por Gershuny:

y ---. Z (2.1)

A Relação 2.1 é dita direcional, .interpretando-se como "uma
mudança ou perturbação em Y acarretará em mudança ou perturbação

3 , Bertalanffy, Ludwig Von, Teoria Geral dos Sistemas, Vozes,
3.ed, 1977, pg. 45.

37 .Gershuny, J., op.cit., pg.496-50B.
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em Z"; se Y aumenta, Z aumenta; se Y não se modifica, Z do mesmo
modo não se modifica; se Y diminui, Z diminui.

Ao se introduzir uma segunda variável ·independente no modelo, duas
funções relacionais adicionais passam a ser utilizadas. A primeira
descrita pela relação disjuntiva Y U x-.Z, indica o caso em que
ocorrendo variações em Y ou x, Z será afetada. A segunda
representada pela relação conjuntiva Y n X -+ Z, demonstra que
apenas quando ambos X e Y sofrem variações, Z poderá ser afetada.
Gershuny representa os relacionamentos entre variáveis segundo as
Figuras 2.la para a disjunção e 2.lb para a conjunção.

As variáveis Y e X são chamadas qualitativas, e não assumem
qualquer valor numérico a não ser "+" quando aumentam, 'O' quando
não mudam e '-' quando diminuem. A seta '--.' designa
correspondência e trata-se de um simbolo responsável pe La relação
existente entre as duas variáveis qualitativas. Quando a relação
for II --=",,", assume-se uma correspondência inversa; quando Y

aumenta, X diminui; e vice-versa.

Os resultados possíveis utilizando os simbolos do Quadro 2.1 estão
ilustrados no Quadro' 2.2 e representam as variações lógi~as
possíveis, ou quatro valores (+,-,O,?), onde "?" significa uma
indeterminação.

Nas linhas 8 e 9 do Quadro .2.2 existem influências contrárias, uma
tendendo a aumentar e outra tendendo a diminuir a variável
dependente. Sem dados sobre a magnitude'das variáveis envolvidas,
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y --+ z Y acarreta uma mudança em Z no mesmo sentido

Y -=+ Z Y acarreta uma mudança em Z no sentido contrário

rv Y não de Y, ou Y no sentido Inverso

Y U X Y ou X, ocorrência disjunta

Y n X Y e X, ocorrência conjunta

Y = X Y é idêntico a X

Quadro 2.1: Simbolos Lógicos Utilizados

e por conseqüência da tendência resultante sobre a variável
dependente - usual em procedimentos não-quantitativos onde tais
informações são normalmente indisponíveis - mantém-se por hora o
valor resultante da relação disjuntiva como' indeterminado, embora
futuramente adote-se como invariante
variante - por simplificação. Do mesmo

- ou insignificativamente
modo, o valor da relação

conjuntiva nas linhas 8 e 9 é definido como invariante, dado que a
possibilidade de existir uma resultante é menos significativa em
efeitos que possuem relação deste tipo.

: .~
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y~

~z
x

Figura 2.1a: Representação de uma Disjunção

r-------.. Z~

Figura 2.1b: Representação de uma Conjunção

Uma vez definidos estes conceitos, é possível a geração dos
modelos necessários ao projeto de cenários. Como exemplo, serão
demonstradas a seguir algumas etapas do modelo ilustrado por
Gershuny em seu trabalho já citado.

A características gerais para projeto do modelo são que:

'. o processo seja iterativo; ~..
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y X NX Y U x y n x

1 + + - + +

2 + O O + O
3 O + - + O
4 O O O O O
5 O - + - O
6 - O O - O
7 - - + - -
8 + - + ? O
9 - + - ? O

Quadro 2.2: Conjunto de Resultados de Dois Eventos

• o modelo seja comparado com o que se conhece do mundo real;

• sejam ajustadas as inconsistências entre o real e o modelado;

• a seleção de variáveis torne o modelo parcimonioso.

A Relação 2.2 do Quadro 2.3 é uma descrição anal1tica do fluxo
representado na Figura 2.3 e, visto que as variáveis independentes
possuem três possibilidades de variação, as ocorrências da
variável AUTO estão ilustradas no Quadro 2.4.

r'"

CAPíTULO 2: CENÁRIOS SOB CONDIÇÕES DE INCERTEZA 37



OLEO n' ru POLUI -.AUTO

seja o relacionamento conjuntivo em que:

Combustão.

oferta de petróleo

preocupação pública com respeito a poluição

número de automóveis com motor a combustão interna

Quadro 2.3 Relacionamento Conjuntivo para os Motores à

onde:

OLEO

POLUI

AUTO

OLEO
J

'-----.AUTO

r
POLUe

Figura 2.2 : Representação em Fluxo da Relação 2.2.

} " I
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OLEO POLUI AUTO

1 + - +

2 + O +

3 O - +

4 O O O
5 O + -
6 - O -
7 - + -
8 + + ?

9 - - ?

Quadro 2.4 : Possibilidades de Ocorrência de AUTO para a
relação 2.2.

a) na linha 2, um aumento na oferta de petróleo, permanecendo
outra variável constante, ocasionaria um aumento no número de
automóveis com motor a combustão. Isto não é necessariamente
verdadeiro, visto que a influencia do preço do petróleo não se
trata de um efeito independente, mas 'sujeito a que outras
condições relacionadas
atendidas;

com a demanda por transporte sejam

b) nas linhas 3 e 5, variações na preocupação pública com respeito
a poluição, outros fatores constantes; acarretam variações em
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, .

sentido oposto na ,variável dependente. Na . linha 5, o aumento na
preocupação pode ocasionar uma redução no número de automóveis,
mas o efeito contrário, da redução na preocupação na linha 3, não
é esperado que acarrete um aumento no número de automóveis, mas
sim que o mantenha constante.

Desta maneira, o autor estende o tratamento sobre a relação.de
duas maneiras:

1. deriva a oferta em uma segunda relação;

2. utiliza o relacionamento causal assimétrico.

o segundo tratamento será apresentado a seguir, quando a técnica
para relacionamento' causal assimétrico será adotada sobre as duas
relações quando con~oliqadas.

Pela inconsistência ocorrida na linha 2 do Quadro 2.4, surge a
necessidade de se considerarem variáveis explicativas adicionais.
O autor adota a renda nacional como representativa de mudanças
sociais que impactam sobre . o transporte. Adicionalmente, a
constatação de que existem vários motivos para se variar a oferta
de petróleo, acarreta na inclusão dos possíveis avanços na síntese
de petróleo e descoberta de novas reservas. A Relação 2.3 é uma
descrição analítica ~o fluxo representado na Figura 2.3,
observando-se neste caso ~ introdução do efeito conjuntivo da
renda nacional sobre as demais variáveis, cujos resultados
possíveis estão descritos no Quadro 2.5.,
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RENDA 'n( SI NT U .RESER ) --. AUTO (2.3)

onde:

RENDA renda nacional

RESER descoberta de novas reservas de petróleo

SINT avanços na s1ntese de petróleo

RENDA

·RESER/

Figura 2.3 : Representação em fluxo d~ Relação 2.3.

Esta relação representa .uma melhoria, 'porque um aumento na oferta
de petróleo não ocasiona aumento no número de automóveis a
combustão de modo independente. As linhas 5e 6, entretanto,
demonstram efeito negativo dependente da renda nacional ou oferta
de petróleo, não se ~nquadram nas ex~e~tativas. Será adotado,
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RENDA SINT U RESER AUTO

1 + + +

2 + O O
3 O + O
4 O O O
5 O - O
6 - O O
7 - - -
8 - + O
9 + - O

Quadro 2.5
relação 2.3.

possibilidades de Ocorrência de AUTO para a

portanto, o relacionamento causal
relações consolidadas a seguir.

assimétrico para as duas

Para a eliminação técnica édas inconsistências por esta
necessária a fixação de uma constante K ,cujos efeitos podem ser
exemplificados pelo Quadro 2.6 •

Observa-se então que o modelo a quatro valores (+,-,O,?) fica
reduzido a um simples com dois valores. Abreviando-se V O K por V'
e V n ruK por V+, e denominando V' e v+ variáveis a dois-valores,
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V K v' v+

1 + + + o
2 O + O O
3 - + O -

Quadro 2.6: Efeito da constante K positiva sobre uma
variável V qualquer

é possivel a partir disso, utilizar-se dos beneficios na técnica
de relacionamento causal assimétrico.
a ter a seguinte forma final:

A Relação resultante passa

(RENDA 'U(SINT U RESER»+t u RENDA+U RESER+ U POLUI"~AUTO (2.4)

De modo que as inconsistências encontradas pela utilização das
relações anteriores estão solucionadas, sem contudo prejudicar a
forma estrutural do modelo, uma vantagem inerente a esta técnica.

Demonstra-se a seguir, como utilizar as técnicas descritas para a
construção de cenários. O próximo passo está na determinação das
"chances" de variação, subjetivamente associadas a cada evento
exógeno na equação. A técnica consiste na classificação cruzada
entre as variações dos eventos (+,0,-), e uma escala de chances
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(provável, possível, impossível). Seja por exemplo o evento A,
demonstrado no Quadro 2.7.a. Por esta representação conclui-se
que o evento provavelmente sofrerá um acréscimo, não devendo ser
descartada a possibilidade de uma variação insignificante, mas as
chances de redução são mínimas.

Outra análise característica pode ser descrita no Quadro 2.7.b
onde o evento B possui "chances" igualmente prováveis de
incremento, redução e invariância. Neste caso, diz-se ser B um
evento incerto, ou seja, o sentido de B é igualmente provável. Sua
estimativa é comparável ao lançamento de um dado não viciado, no
qual a cada possibilidade de variação associam-se duas faces não
repetidas deste dado.

Para a determinação das "c~ances" de variação, alguns métodos
estão disponíveis, sendo que os de natureza exploratória baseados
em dados qualitativos e subjetivos são os mais indicados para
pesquisas com longos horizontes de previsã038• Para o estudo de
Gershuny, os efeitos exógenos poderiam ser estimados de modo
qualitativo e direcional, como os indicados no Quadro 2.8.a.

Para que se produzam cenários a partir da Relação 2.4, há duas
alternativas:

3 • Makridakis, S. & Wheelwright, S.C., "Forecasting: Framework
and Overview" in Forecasting, .ed: Makridakis, S. &
Wheelwright, S., North Holland, 1979, pg. 1 a 15.

CAPíTULO 2: CENÁRIOS SOB CONDIÇÕES DE INCERTEZA



verossimilhança + O -

provável X

possível X

impossível X

Quadro 2.7.a variações possíveis para o evento A

verossimilhança + O -

provável
possível X X X

impossível

Quadro 2.7.b chances vs. variações para o evento B

a) a primeira está em tomar todas as permutações dos valores
mais prováveis e possíveis das variáveis do modelo,
respeitadas as relações de verossimilhança e consistência.
Pode-se perceber pelo Quadro 2.8.a que a redução no número de
cenários possíveis é marcante, pois se na posição original
anterior a análise de verossimilhanças eram quatro as
variáveis independentes com 3 possibilidades de variação cada
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variavel provável posslvel imposslv comentários

RENDA + 0- evento incerto
SINT + O - aceleraração
RESER + O - tecnolog.estrate
POLUI + 0- evento incerto

Quadro 2.8.a possibilidades de ocorrência variáveis
exógenas no modelo do número de automóveis com motores a
combustão interna.

RENDA SINT RESER POLUI

? + + ?

Quadro 2.8.b possibilidades mais prováveis de variação

uma, o número de cenários possiveis era de 64 {43}, enquanto
pelos resultados do Quadro 2.8a, restringindo as ocorrências
para as variações prováveis e possiveis, o número de cenários
reduz-se para 32 (23x22);

b) a segunda alternativa está na sintetização dos modelos e
pressupostos através de um procedimento analitico. ~ uma
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maneira encontrada pelo autor de se reduzir o número de
cenários, pela substituição de variáveis por modelos
especificados a partir destas, resultando em efeitos sobre a
variável dependente. É possivel, por exemplo, agregarem-se as
variáveis "descoberta de novas reservas de petróleo" (RESER) e
"avanços na sintese de petróleo" (SINT) em uma única relação,
denominada "efeito da disponibilidade de petróleo" (DREC).
Com este procedimento, o modelo se reduz a três efeitos: dois
resultantes das variáveis RENDA e POLUI inicialmente
especificadas e outro da relação hibrida DREC. Adicionalmente,
adotando-se a possibilidade de aumento da disponibilidade de
petróleo (DREC) como sua verossimilhança mais provável, o
número de cenários potenciais reduz-se para 8 (23xl1).

Prosseguindo a análise,
prováveis direcionadas ao

o autor sugere a
ambiente em que o

adoção de ,politicas
modelo será adotado,

neste caso, algumas variáveis consideradas como incertas podem ser
reavaliadas. É o caso da "preocupação pública com 'respeito a
poluição" (POLUI), que assume variação crescente, e deste modo, o
modelo passa a ter uma única variável incerta, a renda nacional
(RENDA). Conseqüentemente os cenários resultantes possiveis
passam para três, e com a aplicação das variações na Relação 2.4,
resultam nos cenários finais de crescimento evidente (A), de
crescimento incipiente (B) e invariante (C). Considerações
adicionais sobre aspectos gerais e suposições em ,relação aos
cenários gerados são esclarecidas pelo autor3t•

3 , Gershuny, J., op.cit., pg.506.
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variável provável possivel imposslv comentários

RENDA
DREC
POLUI

0-
O

O

+

+

+

evento incerto
maior oferta
preocupação

Quadro 2.9.: possibilidades de ocorrência das variáveis
exógenas com simplificação de pressupostos para o modelo do
número de automóveis com motores a combustão interna (AUTO).

cenários RENDA AUTO

A + +

B O +

C - O

Quadro 2.10: cenários resultantes a partir das variações
poss1veis da renda nacional (RENDA).
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CAPíTULO 3: ESTUDO DE CASO - PREVISÃO DA DEMANDA DE ENERGIA NO
ESTADO DO PARANÁ

Para se analisar a técnica de relacionamento lógico proposta por
Gershuny, é conveniente sua aplicação em um ambiente distinto, se
possivel com caracteristicas geográficas, econômicas e sociais
algo diferentes do local de origem, no caso a 'Grã-Bretanha, onde
se teste a adaptabilidade, flexibilidade e robustez desse método.

o Paraná é um Estado da Região Sul do Brasil com dois milhões de
km2 e evolução econômica marcante, onde o PIB industrial cresceu
em 385% no periodo de 1970 a 1983 - vide Quadro A.l e Figura A.l
no Apêndice deste trabalho através de um plano de
indust~ialização adotado no inicio da década de 70. Ó consumo de
energia, onde a eletricidade responde pela maior partIcipação
relativa, acompanhou este crescimento, por se tratar de um insumo
que varia diretamente com o nível de produção. Esta rápida
expansão tem pressionado as concessionárias de eletricidade para
que aumentem suas disponibilidades de oferta, o que tem sido
possível, principalmente devido à reserva hidráulica do Rio
Iguaçu. Como o tempo para a construção de uma barragem é
relativamente longo, planos de investimentos a longo prazo
apoiados em estudos de planejamento bem elaborados quanto às
projeções da demanda têm sido imprescindíveis. A elaboração de
modelos pela técnica vista no Capítulo anterior propõe uma maneira
lógica e consistente de previsão exploratória por cenários,

CAPíTULO 3: ESTUDO DE CASO - PREVISÃO 'DA DEMANDA DE ENERGIA NO
ESTADO DO PARANÁ 49



particularmente adequados em estudos com horizontes de previsão a
longo prazo. Este Capítulo procura fornecer alguns números e
caracteristicas históricas sobre as principais variáveis a serem
abordadas no modelo aplicativo desenvolvido a seguir. As séries
aqui demonstradas numericamente não significam em absoluto que se
pretenda adotar qualquer tratamento Quantitativo posteriormente,
mas sim, pretendem ambientar o leitor com informações sobre
variações e tendências passadas, servindo como subsidio para que
se entendam algumas posições assumidas no desenvolvimento dos
modelos lógicos para este estudo de caso.

3.1 ASPECTOS ECONÔMICOS

Durante a década de 60, à agricultura era a base da economia
estadual, responsável pelo abastecimento do mercado interno e
nacional, e a exportação de seu produto principal: o café. O
sistema era mercantil de produtos primários, e o setor industrial
era de baixo grau de elaboração, voltado ao beneficiamento de
produtos agricolas e madeiras.
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No final dos anos 60 alguns fatos importantes passam a ocorrer,
criando condições para uma mudança estrutural na composição da
renda do Estado·o:

• crescimento da economia brasileira a partir do Plano de Metas,
com a implantação de um parque industrial, liderado pelas
indústrias de bens de consumo duráveis e de bens-de-produção;

• financiamento ao setor industrial .pelo Banco de
Desenvolvimento do Estado do Paraná-Badep, através do repasse
de fundos, para investimento industrial e infra-estrutura de
transportes e energia;

• o governo aumenta a captação de recursos para investimento,
pela emissão de titulos e tributação;

.0 As referências utilizadas neste capitulo são:
• Maack, Reinhard, Geografia Fisica do Estado do Paraná,Badep, 1968.
• Instituto Paranaense de Desenvolvimento Economico e

Social, O Paraná: Economia e Sociedade, 1981, 72 pg.
• Floriani, Dimas et alli, Algumas Consideracões sobre a

Distribuicão de Renda e a Politica Salarial no Brasil e
Paraná, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Economicoe Social, Março/1985.

• Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica,Pesquisa Industrial, 1972 a 1981.
• Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica,Censo Industrial, 1975 e 1980.
• Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica,

Pesquisa Nacional por Amostras de Domicilio, 1970 a 1984.
• Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica,Estudo Nacional da Despesa Familiar, 1977.
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• cria-se o Sistema Financeiro de Habitação, com recursos
suficientes para estimular a Indústria da Construção;

• aumento na demanda de bens-de-produção e duráveis, devido ao
estimulo governamental para a mecanização agricola.

No inicio da década de 70 ocorre a ocupação total da capacidade de
produção das indústrias de bens-de-consumo duráveis e o incremento
na demanda pressiona maiores investimentos para que se aumente a
oferta de máquinas e equipamentos. Sendo o parque industrial
insuficiente para atender este mercado crescente, aumentam-se as
importações.

Durante o intervalo dos anos de 70 a 75, a renda gerada pelo setor
agricola cresce em termos reais a uma taxa de 12.37% ao ano,
enquanto a indústria cresce 21.83% e o setor.de serviços 17.93%.

A agricultura reage positivamente à política governamental de
modernização e diversificação da lavoura, e volta-se para a
produção de soja e trigo, face às elevadas cotações no mercado
internacional.

A indú~tria integra-se à economia nacional, mudando as formas de
concorrência e diversificando a relação de produtos
industrializados. A instalação de novos grupos industriais traz
avanços de tecnologia no modo qualitativo de operação das novas
fábricas, através das inovações nas linhas de produção e
tratamento da matéria-prima. o substancial crescimento da
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indústria paranaense deve-se à agroindústria, impulsionada pela
elevada produção agrícola, que de um lado processa parte desta
produção e de outro fornece máquinas e implementos agricolas.

Este elevado crescimento nos primeiros anos da década de 70 traz
alguns problemas para o Estado:

• a entrada do capital estrangeiro nos setores de ponta, onde os
gêneros industriais são mais dinâmicos ou com maior grau de
elaboração;

• necessidade de grandes volumes para serviços de apoio e
fornecimento de infra-estrutura aos grandes centros, motivada
pela concentração das plantas industriais;

• surgimento de uma estrutura oligopolizada, onde um pequeno
número de empresas se torna responSável por grande parte da
produção de certos gêneros industriais;

• investimentos vultosos na indústria, devido à sua capacidade
de produção relativamente pequena no inicio da década.

Nos anos de 76 a 80, a renda agricola sofre uma pequena redução,
onde os níveis não mais a1cancam aqueles obtido em 1975. Em 1977
com a elevação do indice real de preços para produtos agricolas em
52%, a renda cresceu em apenas 12%.
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A erradicação do café provocada pelas geadas de 1975 "e a
desaceleração do ritmo de expansão da soja e do trigo são os
principais fatores que justificam esta queda no período.

A indústria durante esta década experimentou um grande salto
qualitativo e quantitativo. Sendo que seu crescimento real de 80 a
70 foi de 567%, 3.5 vezes superior ao da agricultura que cresceu
153%, e duas vezes superior aos 262% do comércio.

Fatos a nível internacional, como o choque nos preços do petróleo
em 1973 e o início de uma crise econômica mundial em 1977 não
mudaram até 1980, a tendência de crescimento da renda interna
paranaense gerada por estas empresas.

A partir de 1981, a queda nos investimentos do setor privado que
vinha sendo adotada_desde 1977, quando o governo optou por uma
política recessiva através da desativação do 11 PND e do
conseqüente corte nos investimentos, é refletida na queda da renda
interna industrial em 4.9%, voltando a cair em 1982 (-2.96%) e em
1983 (-14.43%). Em três anos caíram as rendas da Construção civil
em 48% e da Indústria de Transformação em 15.4%.

A queda da Indústria de Transformação não foi mais acentuada
devido a entrada em operação da Refinaria da Petrobrás (REPAR), no
muniCípio de AraUCária, responsável em 1980 por 27.6% da renda da
indústria no Estado.
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A mudança estrutural ocorrida no Estado nas duas últimas décadas
causou uma migração da participação na renda interna do Estado, do
setor agrícola para a indústria. Em 1965 a agricultura respondia
por 40% da renda contra 14% da indústria, estas proporções passam
par~ 27% e 23% respectivamente em 1975, e mudam para 14% e 30% em
1983.

Evidencia-se portanto, a crescente importância assumida pela
indústria em estudos de planejamento e desenvolvimento do Estado.
Face à sua caracteristicaexpancionista nas últimas décadas, com
crescente requisição por obras de infra-estrutura energética.

A análise do comportamento econômico do Estado do Paraná nas
próxima décadas é ponto fundamental para a adequada avaliação da·
disponibilidade de eletricidade requerida
necessi~ades demandadas p~lo setor produtivo.

ao suprimento das
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3.2 PERFIL ENERGÉTICO

A demanda final por fonte de energia no Estado tem sofrido
alterações radicais nos últimos anos41, passando da utilização dos
produtos tradicionais, como a lenha no setoi residencial e o óleo
combustível no setor industrial para outras fontes substitutivas.
Estas participações relativas foram alteradas nos diversos setores
devido a crescente intervenção do Governo:

• no mecanismo de preços dos energéticos, canalizando os
subsídios fornecidos para alguns derivados de petróleo em
direção de outras fontes, como o álcool e a eletricidade;

• no incremento da oferta dos combustíveis alternativos, através
de prog~amas de expansão das redes de transmissão de energia
elétrica e do estímulo à produção de álcool e outras fontes •

o Quadro 3.1 e a Figura 3.1 demonstram que a participação dos
derivados de petróleo na demanda final de energia decaiu de 1980

4 1 AS referências utilizadas neste capítulo são:
• Companhia Paranaense de Energia, Modelagem Energética do

Paraná, 1982.
• Companhia Paranaense de Energia, Ba1anco Energético do

Paraná 1980/1981, 1984, 80 pg.
• Companhia Paranaense de Energia, Balanco Energético do

Paraná 1980/1983, 1984, 80 pg.
'. Companhia Paranaense de Energia, Relatório de Atividades,

1980 a 1984.
• Companhia Paranaense de Energia, Ba1anco Estatístico

Anual, 1976 a 1984.
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QUADRO 3.1

PARTICIPACAO NO CONSUMO FINAL POR FONTE DE ENERGIA tI)
Estado do Parana

1----------------------------------1------------------1------------------1------------------*------------------I
I FONTE 1980 1981 1982 1983
1----------------------------------1------------------1------------------1------------------1------------------I
11. Carvao Mineral I 1.9 I 2.9 I 3.3 I 3.1 I
12. Derivados de Petroleo I 50.3 I 48.1 I 46.8 I 43.3 I
I 2.1. Oleo Diesel I 21.4 I 21.2 I 20.2 I 19.0 I
I 2.2. Oleo Combustivel I 10.5 I 8.4 I 7.5 I 6.5 I
I 2.3. Gasolina I 8.2 I 8.0 I 7.4 I 5.9 I
I 2.4. GlP I 2.7 I 2.9 I 3.1 1 3.4 I
I 2.5. Querosene I .6 I .8 I 1.2 i 1.0 I
I 2.6. Outros I 6.9 I 6.8 I 7.4 I 7.5 I
13. Biomassa I 22.4 I 22.4 1 23.2 I 25.5 I
I 3.1. lenha I 16.4 I 16.2 I 15.6 I 15.1 I
I 3.2. Carvao Vegetal I .8 I .9 I 1.0 I .9 I
I 3.3. Alcool I 2.2 I 2.0 I 2.6 I 3.4 I
I 3.4. Bagaco de Cana I 3.0 I 3.3 I U I 6.1 I
14. Eletricidade I 24.4 I 25.8 I 26.3 I 27.9 I
15. Outras Fontes I 1.0 I .8 I .4 I .2 I
1----------------------------------1------------------*------------------*------------------*--------------~---I

Fonte: Balanco Energetico do Parana 1980/1983

FIGURA 3.1 : CONSUMO POR FONTE DE ENERGIA
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a 1983 em 7%, passando de 50.3% para 43.3%. Essas reduções
sucessivas são resultantes de:

• racionalização do uso de energia nos setores industrial e
transportes;

• substituição da demanda de óleo combust1vel e diesel por
carvão mineral e energia elétrica, e da gasolina pelo álcool.

Denota-se em contrapartida, neste mesmo per10do, o crescente
aumento de participação da eletricidade, que passa de 24.4% para
27.9%, com um acréscimo de 3.5%, do carvão mineral que salta de
1.9% para 3.1%, e do álcool com 2.2% para 3.4%.

Esta substituição poderia ser mais relevante, não fossem as
características da estrutura de consumo altamente dependent~s dos
derivados de petróleo, como o setor de transportes por exemplo,
que utiliza grande quantidade de óleo diesel para o escoamento da
produção agricola do Estado.

3.3 SETOR RESIDENCIAL

Observando-se o Quadro 3.2. e Figura 3.2. percebe-se uma
modificação progressiva no perfil da demanda ~esidencial de
energia final. As famílias têm passado a consumir cada vez menores
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QUADRO 3..2

PARTICIPACAONO CONSUMO FINAL POR FONTE DE ENERGIA lI)
CONSUMO RESIDENCIAL Estado do Paraoa
I FONTE 1980*----------------------------.-----1--------------*--------------*--------------1--------------*1981 19B2 !9B3 I
1----------------------------------1--------------1--------------i--------------I--------------*
I i.LENHA I 56.9 I 54.0 I 51.5 I 48.5 I
I 2.GLP I 13.6 I 14.4 I 15.1 I 15.9 I
I 3.ELETRICIDADE I 26.4 I 28.3 I 30.6 I 32.8 I
I 4.CARVAOVEG.+QUEROSENE I 3.1 I 3.3 I 2.8· I 2.8 I
*----------------------------------1--------------1--------------1--------------1--------------1

Fonte: Balaoco Enrrgetico do Parana 1980/1983

RESIDENCIAL
FIGURA 3.2 : CONSUMO POR FONTE DE ENERGIA
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Quantidades de lenha, carvão vegetal e Querosene, adotando como
substitutos a eletricidade e o GLP.

o aumento na utilização de energia elétrica deve-se aos crescentes
programas de expansão do número de ligações. o número de'
localidades atendidas passou de 877 em 1980 para 919 em 1983, e
neste período, de 821 mil domicilios ligados para 1 milhão e 34
mil, representando um acréscimo de 213 mil ligações residenciais
em três anos.

o GLP tem se destacado como substituto direto da lenha e carvão
vegetal no afazer doméstico que consome maior Quantidade de
energia: a cocção. Como é incipiente no Brasil o comércio de
fogões elétricos, a eletricidade não tem sido competitiva nesta
atividade. O aumento da participação do GLP na cocção deve-se
principalmente a:

• possuir preços atrativos ao consumidor, não tendo sofrido
redução nos subsidios como outros derivados de petróleo,
Quando submetido a programas governamentais de revisão nos
preços dos energéticos;

• o comércio de bens-duráveis ter criado condições mais
acessiveis para o consumo em fogões a gás, através da expansão
dos pontos de venda e da fácil operação deste aparelho,
desestimulando o uso dos tradicionais fogões a lenha e carvão;

CAPíTULO 3: ESTUDO DE CASO - PREVISÃO'DA DEMANDA DE ENERGIA NO
ESTADO DO PARANÁ 60



• a aglomeração urbana através do êxodo rural propiciou um
crescente mercado de consumo dos energéticos mais adequados às
grandes densidades populacionais, combustíveis embalados e
fornecidos diretamente ao ponto de consumo;

• a indisponibilidade e problemas de armazenamento da lenha nos
grandes centros, dado que é necessária uma grande quantidade
desta fonte primária para suprir a mesma quantidade de calor
que 1 kg de GLP - a primeira tem um poder calorífico de 2524
Kcal/kg com uma eficiência de 5% na queima, enquanto o segundo
tem 11790 Kcal/kg e uma eficiência de 45% na queima4i;

• o GLP é um combustível "limpo", não necessitando de manuseio
direto e reduzindo a possibilidade de poluição.

No aquecimento de água e ambientes, a eletricidade e o GLP tem
sido substitutos diretos, isto devido a:

• os aparelhos para aquecimento estarem igualmente disponíveis e
possuírem preços competitivos no mercado~

• os preços reais destes combustíveis terem sofrido uma queda
significativa de 1970 a 1983, caindo em mais de 50% para a
eletricidade (média do setor) e 13% para o GLP, e portanto,

4 2 Lins, M.P.E., et a11i, "Consumo Residencial de Energia para
Cozimento no Ano 2000", Energia, CESP, n.8, 1984, pg.46.
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serem igualmente atrativos em termos de preço para o mercado
consumidor.

Devido às diferentes possibilidades de utilização dos energéticos
na demanda por energia residencial, são caracter1sticas essenciais
para que se tenha um modelo de previsão acurado:

a) cenários e modelos matemáticos interligados, consistentes e
resilientes quanto ao relacionamento e va~iação dos efeitos
econômicos e sociais;

b) informações confiáveis sobre o perfil médio da demanda
residencial a nivel de utilização da energia final para cada
classe de renda.

Sem que estes dois itens sejam atendidos, o modelo de previsão da
demanda por energia residencial para o Estado perderá a capacidade
de captar modificações nas participações dos diversos energéticos,
por serem estas dependentes de alterações no perfil de consumo
familiar e das modificações tecnológicas nos aparelhos de uso
doméstico.
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3.4 SETOR INDUSTRIAL

A indústria consome 30% da energia final total do Estado, dos
quais quase 50% de eletricidade. Pelo Quadro 3.3 e Fi~ura 3.3
denota-se que a participação dos derivados de petróleo nos fatores
de produção vem decaindo em relação aos demais combust1veis. O
óleo combustível perdeu 12.1% de participação em quatro anos,
passando de 26.6% em 1980 para 14.5% em 1983. O diesel caiu de
3.4% para 2.3% no mesmo período.

Por outro lado, a eletricidade sofreu um incremento de 4.5%,
passando de 39.8% em 1980 para 44.3% em 1983. O carvão mineral e o
bagaço de cana, do mesmo modo, sofreram acréscimos de participação
da ordem de 4.6% e 2.8% respectivamente.

Esta mudança no perfil de consumo industrial tem um motivo único:
a tentativa de substituição dos derivados de petróleo por
combustíveis alternativos, face à redução significativa na parcela
subsidiada destes derivados, adotada no início da década de 80.

A possibilidade de substituição de caldeiras alimentadas a óleo
combustível por caldeiras elétricas foi explorada pelo Governo, o
qual adotou preços competitivos através de tarifas especiais,
como:

• EGTD - Energia Garantida por Tempo Determinado, destinada aos
consumidores que optaram pela substituição do consumo de
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QUADRO 3.3

PARTICIPACAONO CONSUMOFINALPOR FONTEDE ENERGIA (Il
CONSUHOINDUSTRIAL Estadodo Parana

*---------------------------------1--------------*--------------*--------------1--------------1I FONTE I 1980 I 1981 1982 1983 I
1----------------------------------*--------------1--------------1--------------*--------------1I 1.CARVAOVAPOR I 6.2 I 9.7 I 11.0 10.8 I
I 2.LENHA I 17.0 I 17.4 I 17.5 17.6 . I
I 3.0LEOCOHB.+DIESEL I 30.0 I 24.6 I 20.6 16.8 I
I 4.ELETRICIDADE I 39.8 I 41.6 I 42.1 44.3 I
I 5.BAGACODE CANA I 4.8 I 4.2 I 5.8 7.5 I
I 6.0UTROS I 2.2 I 2.5 I 3.0 3.0.I
1----------------------------------*-------------1--------------1-------------*-------------*Fonte:BaIantoEnergeticodo Parana1980/1983

FIGURA 3.3 : CONSUMO POR FONTE DE ENERGIA
INDUSTRIAL Estado do Parana
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derivados de petróleo por energia elétrica em 6000 horas
anuais, e consequentemente foram beneficiados com um desconto
entre 50 e 70%;

• ESNG - Energia Sazonal Não Garantida, destinada a consumidores
que optaram pelo consumo adicional de energia eletrica em
épocas de chuvas abundantes, com um desconto entre 70 e 80%;

• EPEX - Energia para Exportação, que reduz em 25% o preço da
energia elétrica para as indústrias que produzem mercadorias
para este fim.

Associado a isto, em vários casos a eficiência significativa da
eletrotermia em caldeiras, viabilizando um número relevante de
possiveis substituições por critérios de retorno do investimento.

Alguns gêneros "industriais se caracterizaram pela substituição
significativa dos derivados de petróleo:

• as cimenteiras, que num período de quatro anos reduziram a
participação do óleo combustível no consumo 46%, conforme o
Quadro 3.4 e a Figura 3.4, passando de 52.7% em 1980 para 6.7%
em 1983. O combustível substituto foi o carvão mineral, que
reversamente passou no mesmo período de 22.1% para 63.9%,
sofrendo um incremento de 41.8%;

• o setor de papel e celulose que utilizava óleo combustível em
16.3% do seu consumo energético em 1980, erradicou-o a partir
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QUADRO 3.4
PARTICIPACAONO CONSUMO FINAL POR FONTE DE ENERGIA (%)
CONSUMO INDUSTRIAL- SETOR CIMENTO Estado do Parana

11----------------------------------1--------------1-------------lI--------------lI--------------lI
I FONTE 1980 1981 1982 1983 I
1---------------------------------1--------------1-------------1--------------1--------------1
I 1.CARVAOVAPOR I 22.1 I 35.2 I 51.2 I 63.9 I
I 2.0LEO COHBUSTIVEL I 52.7 I 40.2 I 21.4 I 6.7 I
I 3.ELETRICIDADE I 25.2 I 24.6 I 27.4 I 29.4 I1- 1 1 -----------1--------------1--------------1
Fonte: Balanco Energeticodo Parana 1980/1983

FIGURA 3.4 : CONSUMO POR FONTE DE ENERGIA
INDUSTRIAL - SETOR CIMENTO Estado do Parana
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de 1982, como demonstram o Quadro 3.5 e Figura 3.5, passando a
consumir maiores proporções de eletricidade, lenha e carvão
vapor;

• a indústria metalúrgica de ferro-gusa e aco - Quadro 3.6 e
Figura 3.6 - substituiu o carvão vegetal por eletricidade,
reduzindo a participação do primeiro em quase 20% durante
apenas um ano, de 1982 para 1983, enquanto aumentava a
participação do segundo em 22% no mesmo período, através da
adoção de eletrotermia em larga escala.

As novas plantas industriais que estão em fase de planejamento ou
implantação já consideram as possibilidades da utilização de
máquinas e equipamentos movidos a energéticos substitutos dos
derivados de petróleo. Este novo procedimento faz com que a
energia passe a ,constar na elaboração do planejamento estratégico
de implantação e expansão de várias empresas, em particular
aquelas em que o combustível conta com participação significativa
no valor agregado do produto final.

3.5 SETOR COMERCIAL

Em 1980 o comércio já consumia eletricidade em grande proporção,
81.3% do total de energia final consumida se constituía deste
energético e 9.9% dividido entre diesel, óleo combustível e
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QUADRO 3.5
PARTICIPACAO NO CONSUMO FINAL POR FONTE DE ENERGIA (Il
CONSUMO INDUSTRIAL - SETOR PAPEL E CELULOSE Estado do Parana

1----------------------------------1--------------1--------------1--------------1--------------*
I FONTE I 1980 I 1981 1982 '1983 I
1----------------------------------1--------------1--------------1--------------1--------------1
I 1.CARVAO VAPOR I 13.6 I 17.5 I 20.7 I 19.1 I
I 2.LENHA I 19.4 I 20.3 I 23.8 I 24.5 I
I 3.0LEO COHBUSTIVEL I 16.6 I 12.1 I .0 I .1 I
I 4.ElETRICIDADE I 50.5 I 50.1 I 55.4 I 56.5 I
1----------------------------------1--------------1--------------1--------------1--------------.

Fonte: Balanco Energetico do Parana 1980/1983

FIGURA 3.5 : CONSUMO POR FONTE DE ENERGIA
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QUADRO 3.6
PARTICIPACAO NO CONSUMO FINAL POR FONTE DE ENERGIA (7.)
CONSUMO INDUSTRIAL - SETOR FERRO GUSA E ACO Estado do Parana

1----------------------------------1--------------1--------------1--------------1--------------1
I FONTE 1980 1981 1982 1983 I
1----------------------------------1--------------1--------------1--------------1--------------1
I 1.CARVAO VEGETAL
I 2.ELETRICIDAOE
I 3.0UTROS

62.5
32.5
5.0

61.4 I
25.0 I
13.6 I

64.6 I 46.3
27.1 I ,49.3
8.3 I 4.5

1----------------------------------1------------:-1--------------1--------------1--------------.
Fonte: Balanco Energetico do Parana 1980/1983

FIGURA 3.6 : CONSUMO POR FONTE DE ENERGIA
INDUSTRIAl - SETOR FERRO GUSA E ACO
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querosene. Em 1983 a participação da eletricidade aumentou em
4.8%, e os três derivados de petróleo ca1ram para 3.3%. Esta
mudança do consumo absoluto e relativo de energia está
discriminada no Quadro 3.7 e Figura 3.7.

3.6 RESERVAS

o potencial energético do Estado é descrito no Quadro 3.8 e Figura
3.8, é uma estimativa teórica obtida de:

• prospecções do solo feitas pela Mineropar, Nuclebrás e
Petrobrás;

• potencial hidrelétrico das bacias dos rios do Estado e regiões
limitrofes estimado pela Copel;

.• meta prevista' do plantio de cana-de-açúcar e álcool para a
independência energética em 1993 prevista pelo MME;

~ ~rea florestal do Estado mensurada pelo IBDF;

•. área disponivelpara cultura
estimada pela SEAG/Pr;

de oleaginosas no inverno

• resíduos agricolas previstos pela ACARPA/SEAG.
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QUADRO 3..7
PARTICIPACAONO CONSUMO FINAL POR FONTE DE ENERGIA (Xl
SETOR COMERCIAL Estado do Parana

* ~---------I--------------I--------------*--------------1--------------.
I FONTE I 1980 1 1981 I 1982 I -1983 I1

1 1
1 1 1

I 1.CARVAO VEGETAL + LENHA I 5.6 6.2 I 6.1 I 6.1 I
I 2.DERIVADOSPETROLEO 1 13.1 13.4 I 9.9 I 7.8 I
I 3.ELETRICIDADE 1 81.3. 80.4 I 84.0 I 86.1 I
1----------------------------------1--------------1--------------1--------------1--------------1

Fonte: Balanco En~r9Eticodo Parana 1980/1983

FIGURA 3.7 : CONSUMO POR FONTE DE ENERGIA
Estado do Porana

100.._------.---- ..•...------IIC - ELETRICIDADE
-e- DERIVADOS PETROt.EO

-+- CJoRIINJ VEGETAl ~ LENHA

SETOR COMERCIAL

20r==-t=======t===j

~+- ~~------r----~
60~------~~-----~--------4

40+-------~------~-----~

o+-----~--------~------~
1$81 1982 1983 19M
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QUADRO 3.8
RESERVA DE ENERGIA EM tEPs E BEPs
Estado do Parana

1-----------------..,---------------1--------------1--------------1
I FONTE tEPs BEPs
1---------------------------------1----.:---------1--------------1
I 1.RENOVAVEIS I I I
1 1.1.CARVAO I 69,75& I 522,400 I
I 1.2.XISTO I 97,850 I 732,900 I
I 1.3.URANIO I 76,800 I 575,200 I
I 1.4.TURFA I 6,450 I 48,300 I
I 2.RENOVAVEIS I I I
I 2.1.HIDROELETRICIDADE I 57,450 I 430,000 I
I 2.2.ALCOOL I 2,700 1 20,200 I
I 2.3.LENHA I 22,550 I 168,900 I
I 2.4.0UTRAS I 1,358 I 10,100 I
1--------..,-------------------------1--------------1--------------1
I TOTAL I 334,900 I 2,508,000
1----------------------------------1--------------1--------------1Fonte: Balanco Energetico do Parana 1980/1983

tEPs : toneladas equivalentEs de petroleo
BEPs : barris equivalentes de petroleo

100000

FIGURA 3.8 : RESERVA DE ENERGIA
Estodo do Paremo (tEPs)

~ 1.1.CMW{)

~ l.2.XISTO

800004--~bó<"Xl---4--------I ~ l.3.URANIO.

~ 1.4.TURFA

:..1--1--------1 g 2.1.HIOROELETRICIDADE

~ 2.2..ALCOOL

-+---fB~I--------l [;j 2.3.LENHA

121 2.-4.0IJTRAS

20000

60000

-40000

72

__ • __ ._-:" ,_~ . "-. •. _._0 ,,~_ ,_. __ '-__ ~- ~_ . - . _



o carvão mineral, com urnapossível disponibilidade de 69750 tEPs
deverá ser largamente aproveitado em outras indústrias, além das
cimenteiras, e na produção de gás. Sua utilização em 1983 de 217
tEPs vide Quadro 3.1 - é incipiente quando comparada com a
reserva disponível, principalmente quando se considera que mais de
50% deste energético é importado de Santa Catarina e Rio Grande do
Sul.

o potencial hidréletrico do Estado localiza-se predominantemente
nas bacias dos rios Iguaçu (com 37%) e Paraná (com 41% do total),
complementado com o Tibagi, Ivai, Piquiri e bacia Litorânea. Todos
totalizam uma disponibilidade de 57450 tEPs, ou 109.5 bilhões de
kWh, sendo que deste total apenas 19.8 bilhões de kWh, ou 18% são
aproveitados por centrais geradoras da Copel, Cesp, 'Eletrosul e
Furnas.

o xisto, com a reserva de maior potencial do Estado, igual a
97850 tEPs está atualmente em fase de estudos para utilização
~omercial pela Petrobrás no municipio de Araucária. Em face das
modificações tecnológicas, este combustível deve ser considerado
em estudos de planejamento a longo prazo como o virtual substituto
dos derivados de petróleo em máquinas e equipamentos em que, por
condições de eficiência ou praticidade, a eletricidade e outros
energéticos náo são considerados como possiveis substitutos.
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CAPiTULO 4: RELACÕES LÓGICAS PARA A DEMANDA SETORIAL POR
ELETRICIDADE

Definidas algumas características da região, parte-se para a
próxima etapa de determinação do relacionamento lógico formal
entre as variáveis exógenas, para os três principais setores de
consumo: residencial, comercial e industrial.

4.1 DEMANDA POR ENERGIA ELÉTRICA NO SETOR RESIDENCIAL

4.1.1 Estágios de Elaboracão dos Modelos

o processo de modelagem será feito passo a passo, estimando~se um
possível relacionamento causal e comparando o poss1vel resultado
com eventos do mundo real. O processo de introdução das variáveis
é gradativo,· e o modelo deve ser balanceado quanto às
consistências entre causas·e efeito. Os passos para. implementação
do.modelo serão denominados estágios, sendo atribuldo um indice i
que indicará o estágio de cada demanda residencial por
eletricidade DERMi resultante.
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Seja um modelo conjuntivo em que:

REND n ELRES -+DEMRl (4.1 )

I.

onde:

REND renda pessoal disponivel real per capita

ELRES oferta de eletricidade para o setor residencial

DEMRl demanda residencial de eletricidade por domicilio
urbano para o primeiro estágio.

Quadro 4.1: Modelo Conjuntiv~ para a Demanda Residencial
por Eletricidade - Primeiro Estágio.

REND
~

t----i ••~DEMRl

ELRES

Figura 4.1 : Representação em Fluxo da Relação 4.1.

CAPíTULO 4: RELAÇÕES LÓGICAS PARA A DEMANDA SETORIAL POR
ELETRICIDADE



T
REND ELRES DEMRl

-

1 + + +

2 + O O

3 O + O

4 O O O

5 O - O

6 - .0 O

7 - - -
8 + - O

9 - + O

Quadro 4.2 possibilidades de Ocorrência de DEMRl para o

primeiro estágio.
_________ ~ _J

A Relação 4.1 é similar ao esquema representado na Figura 4.1, e

dado que cada variável possui três possibilidades de variação, o

Quadro 4.2 demonstra os efeitos resultantes.

Analisando no Quadro 4.2, o comportamento relacional da demanda

para cada possibilidade, temos:
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Linha 1: existem vãrios estudos que comprovam a elasticidade entre

a renda real per capita e o consumo de bens-durãveis4l indicando

que havendo um acréscimo na renda, ocorrerá uma ampliação do

estoque de aparelhos consumidores de energia. Paralelamente, a
maior oferta de eletricidade poderá possibilitar uma queda nos

preços4~, criando incentivos ao aumento do demanda devido a

ampliação do estoque, e por consequência, a maior demanda pela

utilização da energia elétrica é esperada.

Linha 2: a exemplo da hipótese anterior, o aumento no estoque de

aparelhos, associado à redução na oespesa relativa com energéticos

caracterizam-se como efeitos favoráveis a ampliação da demanda. A

técnica relacional proposta inicialmente indica um comportamento

constante na demanda. Estas inconsistências devem ser corrigidas
e eliminadas.

Linha 3: supondo que a renda real .se mantenha nos mesmos níveis é

esperado que a demanda por bens-de-consumo duráveis ,seja meramente

para fins de reposição. O excesso de oferta da eletricidade poderá

resultar na queda dos seus preços, incentivando o incremento ria
demanda. Dado um nível estável do estoque de aparelhos
consumidores de energia, e imaginando-se que não haja demanda

" 3 Entre estes, consultar:

o Suits, D.B., PrincipIes of Economics, Harper, pg.165.
c Evans, M.D., Macroeconomic Acticity - Theory,Forecasting

and Control, Harper, pg.164 e 165.

" " Wyk.stra, R.A., Intro94ctory Economics, Harper, pg.333.
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reprimida - a sub-utilização de um aparelho ocasionada pelos
niveis de preços anteriores da eletricidade - espera-se que não
ocorra variação significativa na demanda. Esta suposição de·
inelasticidade-preço da demanda é meramente hipotética, e pode ser
estabelecida "a priori" somente através .de informações sobre
ensaios empíricos em outros mercados45•

Linha 4: permanecendo constantes as condições de causa, pode se
supor que as famílias não alterem seu comportamento de utilização
da energia elétrica, quando comparado aos níveis de demanda
anteriores.

Linha 5: a redução na oferta de eletricidade poderá incidir na
elevação dos ~reços. Se a considerarmos como um bem normal, seu
consumo deve se reduzir, "ceteris paribus". Como o ensaio não está
atrelado - pelo menos nessa fase - a evidências empíricas, é

razoável supor que a demanda por energia elétrica permanecerá
inelástica.

Linha 6: a redução na renda real per capita incidirá diretamente
sobre o ~nível de restrição orçamentária familiar, que tenderá a
modificar o perfil relativo e quantitativo da demanda. Neste caso,
os bens considerados necessários serão preferencialmente
consumidos, em detrimento dos bens supérfluos. Se julgarmos a
eletricidade com características de bem necessário e sendo o

45 Suits, D.B., op.cit., pg.289, vide a Fig.08 em caso prático
para o gás natural nos EUA.
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estoque de aparelhos eletrodomésticos mantido a nível de reposição
e conservação, a demanda por energia elétrica deverá permanecer
razoavelmente estável.

Linha 7: a queda na renda real associada à restrição na oferta de
eletricidade relativa aos demais energéticos concorrentes - como o
gás para cocção por exemplo - pode ocasionar uma tendência a
redução da quantidade de eletricidade consumida46

• Na permanência
destas variáveis de causa por longo prazo as -famílias tenderão a
procurar um combustível alternativo de mais baixo custo. Enquanto
no curto prazo, estas efetuarão um simples racionamento,
estimuladas pela dificuldade de substituições no estoque de
eletrodomésticos •

.Linha 8: o aumento na renda familiar poderá ser suficiente para
compensar a elevação relativa no preço da eletricidade ocasionada
pela excassez de oferta. Supõe-se neste caso que a demanda por
aparelhos elétricos aumentará47, como efeito das sqciedades terem

4 6 Conclui-se que a longo prazo a demanda
domiciliar possui elasticidade-preço no
unidade, e elasticidade-renda inferior a um.

de eletricidade
mínimo igual a

Halvorse, R., "Residential Demand for Electric
The Review of Economi~~s__~a~n~d=-~s~t~a~t~l~·~s~t~i~c~s,
Feb/1975, no.1, pg.17.

Energy",
voI.LVII,

4 , Na hipótese da
eletrodomésticos:

pequena variação nos preços dos

Lebanon, A.,"The Household Demand for
OECD Countries", European Economic
pg.79.

Energy and Fuels in
Review, v.9, 1977,

Na conclusão de que ~ demanda por aparelhos domésticos é
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se tornado mais afluentes, incentivando a demanda de vários bens

considerados supérfluos. Como a participação do dispêndio em

eletricidade não é significativa na demanda das famílias da classe

média, a ponto de comprometer sua utilização por uma eventual

elevação no seu preço, a associação com o aumento na renda pode

causar um acréscimo na demanda de~te energético em proporção ao

incremento no estoque de eletrodomésticos

Linha 9: a queda na renda real com a contrapartida de uma queda no

preço relativo da eletricidade não fornecem evidências quanto a

modificações nos padrões de consumo. Este é um caso típico em que

a magnitude das variações é uma fonte de extrema relevância.

Assume-se neste ensaio que a restrição orçamentária desencoraja o

desperdício e a ampliação no estoque de aparelhos existente. A
eletricidade sendo um bem necessário tenderá a manter os mesmos

níveis de demanda, dada a manutenção do estoque. de

eletrodomésticos4&.

Encontramos portanto, duas inconsistências na relação proposta.

Tanto na linha 2 quanto na linha 8 existem suposições de

inelástica em relação ao preço, mas possui elasticida&e-renda:

Fisher, F.M. & K~ysen, C.,
Demand for Electricitv

A Study in
in the

Econometrics~ Th~
United States,

North-Holland, 1962.

4 8 Neste ponto é útil a referência aos Quadros 4.3, 4.4 e 4.5,
observando-se que em 1983 ocorreram variações negativas reais
nos índices da tarifa de eletricidade residencial e no salário
per capita, não seguido entretanto, pelo consumo dé
eletricidade residencial por domicilio, que em 1983 e 1984
manteve a tendência de variação positiva.
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SALARIO MEDIO URBANO
Estado do Parana (ml I Cr$/1983)*-------------*--------------*

ANO SALARIO*-------------*--------------*
1980
1981
1982
1983

102
11 'I
122
115*-------------*--------------*

Fonte: IPARDES

FIGURA 4.3 : SALARIO MEDIO URBANO
(mil Cr$/1983) Estado do Parana
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PRECOS REAIS DE ENERGETICOS
ELETRICIDADE RESIDENCIAL X GLP
Estado do Parana (Base 1970)*-------------*--------------*-------------*

I ANO I ELETR. GLP*-------------*---------------*---~---------*
I 70 100 100
I 71 101 104
I 72 111 113
I 73 109 112
I 74 94 137
I 75 95 144

. I 76 82 133
I 77 74 134
I 78 69 128 I
I 79 74 109 I
I 80 70 88 I
I 81 57 66 I
I 82 70 79 I
I 83 62 87*-------------*--------------*-------------*
Fonte: IPARDES

FIGURA 4.4 : PRECOS REAIS DE Er'-JERGETICOS
ELETRICIDADE RESIDENCIAL X GLP (rnilhoes CrS/1983) . PARANA
170 -t- ELETRICIDADE
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CONSUMO RESIDENCIAL DE ELETRICIDADE
MWh POR CONSUMIDOR PARANA*-----~-------*--------------*

I ANO I CONSUMO*-------------*--------------*
72 1 .10
73 1. 14
74 1 . 18
75 I 1 .20
76 I 1.23
77 I 1.26
78 I 1 .25
79 I 1 .28
80 I 1 ..29
81.1 1.32
82 I 1 .34
83 I 1 .40
84 I 1 .42*-------------*--------------*

Fonte: COPEL

FIGURA 4.5 : CONSUMO DE ELETRICIDADE
QUANTIDADE EM MWh POR CONSUMIDOR PARANA
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incremento na demanda em contraposição à invariância apresentada.
Para eliminar esta 'incompatibilidade, será necessária a adoção do
"relacionamento causal assimétrico", introduzido pela primeira vez
por Gershuny49 em seu procedimento lógico a quatro valores.

Através de uma constante k, com valores sempre positivos, é feita
a conversão do efeito DEMRl obtido pela Re l.aç ão 4.1 para DEMR2,
efeito este de natureza pragmática considerado pelo autor como
consistente com os fatos do mundo real. Este ponto é

particularmente importante, visto que a caracteristica forte na
utilização desta técnica está na abertura existente para a
interação entre as expectativas do analista e a modelagem lógica.
Como as relações são de caracteristica subjetiva, estas
expectativas não necessitam estar amparadas em parâmetros ou
evidências quantitativas, bastando para isto que tenham
fundamento e coerência, com o suporte muitas vezes de teorias com
natureza social.

As inconsistências são geradas por falhas na concepção do modelo,
originadas basicamente por:

a) erro de especifica~ão, ou relacionamento inadequado entre
as variáveis;

" 9 Gershuny, J., op.cit •.,:pg,.4.96'-50B,.' Técnica que simplifica a
relação lógica no modelo, utilizando-se v~ a operação é
afetada por efeito inct'~'ine:ntàl,ê v ice -ve.r se quando v+.

CAPíTULO 4: 'RELAÇÕES LÓGICAS PARA A ~DEMANDA SETORIAL POR
ELETRICIDADE '84



b) não inclusão de variáveis significativas.

A segunda falha pode ser minimiza~a por etapas, incluindo-se
variáveis explicativas com relativa interdependência, de modo a
evitar redundâncias de informação. Este será o procedimento
adotado na definição das relaçõesso•

A primeira falha exige do analista algum trabalho de exploraçao
teórica e empírica das variáveis. Um problema de definição pode
ser exemplificado pela modificação do relacionamento funcional da
relação 4.1, passando-o da forma conjuntiva para a disjuntiva
representada pela relação 4.2 na Figura 4.2. Nesta forma, basta
que REND ou ELRES variem de maneira independente em qualquer
sentido, para que a demanda residencial por eletricidade seja
afetada. Esta etapa representa o segundo estágio de elaboração do
modelo, no qual é analisado o relacionamento funcional entre duas
variáveis explicativas importantes do modelo.

o Quadro 4.6 ilustra as inconsistências existentes entre as duas
estimativas da demanda residencial de eletricidade e os resultados
esperados pelo decisor, quais sejam:

·0 DElffil: relação 4.1 conjunta entre REND e ELRES ~

5 o A enumeração de alguns fatores que influenciam a demanda
residencial por eletricidade, ver:
Q Murray, M.P. & Spann, R. & Pulley, L. & Beauvaix, E., "The

Demand for Electricity in Virginia", The Review of
Economics and Statistics, pg.586.

CAPíTULO 4~ RELAÇÕES LÓGICAS PARA A DEMANDA SETORIAL POR
ELETRICIDADE 85



A relação 4.2 representa o efeito disjuntivo entre a renda real
per capita e a oferta de eletricidade residencial na demanda
residencial de eletricidade:

RENO U ELnES -~ DEMR2 (4.2)

Similar a:

REND

~
tJIl:MR2

/ELRES

f!i9ura 4.2
sêgundo êstâgio.

Representação em fluxo da relação 4.2. para o

• DEMRi relàoà~ 4.2 disjunta entre REND e ELRES;

DEMRê

o conjunto de -resultados pos s í ve í s para DE1'1R2,quando submetido a
análise de consistência, evidenciou a existência de um número de
linhas incompatíveis igual a 50% do tamanho do conjunto, bem
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REND ELRES DEMRl DEMRe DE1.fR2

I + + + + +

2 + O O = + +

3 O + O O + *
-4 O O O O O

5 O - O O - *
6 - O ·0 O - *
7 - - - - -
8 + - O = + ? *
9 - + O O ? *

(=) inconsistências no modelo cOn]Untlvo

(*) inconsistências no modelo disjuntivo

Quadro 4.6 : Comparativo entre modelos relacionais

superior Uma simples que revelaa DEMRI. comparação a

especificação inadequada do modelo.

Para a eliminação das inconsistências entre o modelo conjuntivo

DEMRI adotado oresultados esperados DEMRe seráe os

relacionamento causal assimétrico visto no Capítulo 2, definido

pela Relação 4.3 no Quadro 4.7, através de um modelo consistente a

duas variáveis, restando a avaliação de eventuais problemas de

especificação.
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o resultado da utilização do relacionamento causal assimétrico
na relação 4.1 está demonstrado a seguir:

( REND n ELRES ) U REND" ~ DEl-IR3 (4.3)

- DEMR2 REND" DEMR3

I + + +

2 O + +

3 O O O

4 - O -

'Quadro 4.7 : Efeitos na demanda residencial por eletricidade
após a 'incorporação do efeito em REND, no terceiro estágio .•

A variável renda funciona como urna "proxy" do estado econômico de
uma região, mensurando sua capacidade de consumir, sujeita a um
nivel médio de restrição orçamentãria. A oferta de energia
elétrica mede a possibilidade da variação nos preços reais do
energético.

Observa-se que, embora o desempenho destas variáveis na explicação
da demanda por ~letricidade possa ser consistente, não "explicam"
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com suficiência suas variações. Isto porque existem outras causas
importantes, como por exemplo:

a) mudança de hábito na maneira como as famílias desenvolvem
suas atividades de lazer pode influenciar no perfil da demanda
residencial. Existem estímulos para que estas atividades sejam
desenvolvidas em ambientes dentro ,ou fora da residência, e os
mai~ evidentes tem sido:

• novidades da eletrônica: com o aparecimento de uma grande
variedade de aparelhos para o lazer doméstico, como a
televisão à cores, jogos de diversão, e uma série de
aparelhos resultantes do avanço tecnológico cujo segmento
de mercado é a demanda doméstica, este fator possui

,~elação direta com o incremento da demanda de eletricidade
por domicilio urbano;

menores incentivos ao turismo: devido a elevação nos
preços dos combustíveis para transporte, e a queda nos
investimentos do governo para o lazer da coletividade,
como a construção de áreas coletivas de esporte e reuniões
sociais. Persistindo ~sta tendência, o consumidor
residencial, por possuir poucas opções de lazer externo,
pode permanecer por prazos maiores dentro de sua casa;

b) densidade de residentes em uma unidade de consumo ocasiona
uma maior demanda por energia, dado Que a utilização de alguns
apareLhos elétr icos, como o chuveiro por :exemplo, ,é f'unção
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direta. Esta relação não é linear, aparecendo um ganho de

escala ocasionado por outros aparelhos, como a televisão e a

geladeira por exemplo, que são inelásticas quanto a utilizaçã6

em relação a densidade de habitantes por moradia;

c) competição no suprimento da energia "secundá~ia com" outros

combustíveis alternativos, principalmente na cocção e

aquecimento, como o gás liquefeito de petróleo, ou o gás de

nafta e a lenha a longo prazo, uma vez que devido ao estoque

existente de aparelhos domésticos onerosos, mudanças nos

preços dos combustíveis não devem afetar suas utilizações no

curto prazoSl•

Para aumentar a explicação no modelo da Relação 4.3 serão

incluidas as variáveis que reproduzem as c~usas acima citadas,

propondo-se então:

" DENS densidade ocupacional do domicilio urbano~

ENALT Ioferta de outros combustiveis alternativos (gás, lenha);

HABIT mudanças de hábito.

Com referência" a Demanda Residencial por Eletricidade, DENS varia

no mesmo sentido, enquanto ENALT e HABIT variam em sentido oposto.

5 1 Lebanon, A., OP.Cit4' pg.66.
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o próximo passo será selecionar variãveis que expliquem as
características intrinsecas do consumidor, quais sejam:

REND renda pessoal disponível real per capita;

DENS densidade ocupacional do domicilio urbano.

Iniciando o projeto com as variáveis REND e DENS, uma relaçao
razoável é- a disjuntiva. Embora seja possível argumentar-se que a
aglomeração domiciliar seja resultante de uma queda na renda real
per rapita, ignorar-se-á tal fato em favor da simplicidade do
modelo, e supondo-se que ambas possuem características exõgenas e
exercem efeitos independentes sobre a demanda residencial de
eletricidade por domicílio urbano.

A relação representada por ~.5, deno~inada efeito do consumidor -
CONS2, resulta da aplicação de dois procedimentos:

• por um artifício simplificativo, substitui-se a indeterminação
(?) pela variação insignificante (O), reduzindo o modelo de
quatro valores (+,-,O,?) do Quadro 4.8 para três
valorcs(+,-,O);

• pelo relacionamento causal assimétrico com efeito positivo da
Renda Real, preserva-se a resposta elástica do consumidor de
eletricidade quanto a possíveis incrementos em REND, e à

variações passam a ser descritas pelo Quadro 4.9.
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A relação de primeiro estágio para o efeito do consumidor é

representada por uma disjunção entre REND e DENS:

REND U DENS -+CONSl

REND DENS CONSl

1 + + +

2 + O +

3 O + +

4 O O O

5 O .- -
6 - O -
7 - - -
8 + - ?

9 - + ?

Quadro 4.8: Efeito disjuntivo da REND e DENS sobre o I
efeito do consumidor - relação inicial. I

I .~
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Para o estágio final do efeito do consumidor é adotada urna
iteração com relacionamento causal assimétrico em REND:

( REtlD U DENS ) U REND" -i •.CON'S2 (4.5)

CONSl REND" CONS2

1 + + +

2 + -+ +

3 + O +

4 O O O

5 - O .-
6 - O -
7 - O -
8 O + +

9 O O O

Quadro 4.9: Efeito disjuntivo de REND e DENS sobre o
efeito do consumidor - relação final após uma iteração.

ENEL oferta de eletricidade para o setor residencial;

ENALT oferta de outros combustiveis alternativos (gás, lenha).
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primeiro estágio para o efeito da oferta de eletricidade:

ENEL U ruENALT -;;..OFERl (4.6)

ENEL- ENALT OFERl

1 + - +

2 + O +

3 O - +

4 O O O

5 O + -
6 - O -

7 - + -

8 + + ?

9 - - ?

Quadro 4.10: Efeito disjuntivo de ENEL e ENALT sobre
efeito oferta da energia - relação inicial.
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Relação final de seóundo estágio para o efeito d~ oferta de

eletricidade:

( ENEL U (\) ENALT ) U ENEL" ---fl>OFER2 (4.7)

OFERl ENEL" OFER2

I + + +

2 + + +

3 + O +..

4 O O O

5 - O -

6 - O - .

7 - O -
8 O + +

9 O O O

Quadro 4.11: efeito "disjuntivo de ENEL e ENALT sobre o

efeito da oferta de energia - relação final após uma iteração.
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o próximo estágio está na definição do conjunto de variãveis
determinadas pelas relações de oferta do mercado produtor e
procura do consumidor:

ENEL oferta de eletricidade para o setor residencial;

ENALT oferta de outros combustiveis alternativos (gás, lenha).

As variações na oferta destas categorias de combustíveis refletem
uma característica de competitivid~de, onde excedentes pressionam
os preços para baixo e estimtilam o consumo, enquanto a escassez
empurra Os preços para cima. A relação resultante pode ser
representada por 4.7, obedecidos os seguintes procedimentos:

'. pelo mesmo artifício ~dotado no ,Quadro 4.8, substitui-se. a
indeterminação (1) do Quadro 4.10 pela variação insignificante
(O), reduzindo assim o modelo de quatro valores (+,-,0,1) para
três valores (+,~,O);

• pelo relacionamento causal assimétrico com efeito positivo da
oferta de eletricidade, é suposta uma pr ef er ênc í a ' do
consumidor pela utilização de aparelhos elétricos (ex:
aquecedores de água) quando houver atrativos de preço do
energético, resultando nas possibilidades de variação
representadas no Quadro 4.11. A relação 4.7 obtida por este
procedimento serã denominada efeito da oferta de energia
OFER2.
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Existindo na associa~ão disjuntiva entre o efeito do consumidor e
o efeito da oferta, uma possibilidade de que est es causem
variações independentes na demanda por ener.gia, a relação pode vir·
a ser representada provisóriamente por 4.8.

o efeito ocasibnado pelas mudahças de hábito reflet~ uma variação
nas componentes que motiv~m o consumidor a permanecer por maior ou
menor tempo dentro de se~ domicilio. Caso exista uma reversão nos
investimentos públicos para o lazer.,deve ocorrer um fluxo das
pessoas de dentro para fora das residências, visando à prática de
esportes, o turismo ou oconvivio social, e reduzindo a utilização
de eletrodomésticos - como a televisão por exemplo. A relação 4.9
apresenta a nova relação após a inclusão desta variável.

6 Quadro 4.13 representa o conjunto de resultados, já solucionado
o. problema daindeterminrição nos passos 8 e 9, e com
relacionamento causal assimétrico para DEMR3 positivo e negativo.
o artificio é utilizado" par.a solucionar, o efeito
significativamente superior que DEMR3 exerce sobre DEMR4r quando
comparado com a variável HABIT. Na simples substituição da
indeterminação pela invariância, se parte de uma suposição "a

priori" de que os efeitos são significativamente iguais, e quando
assumem direções opostas tornam o resultado nulo. Esta suposição
não pode ser atendida quan~o o efeito de uma variável é
significativamente diferente da outra, neste caso deve-se analisar.
em qual direção existe a diferença, aplicando-se o relacionamento
causal assimétrico em uma ou ambas direções - vide Quadro 2.5.
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A relação disjuntiva entre os efeitos do consumidor e da oferta

de energia sobre a demanda residencial em seu terceiro estâgio:

CONS2 U OFER2 ~DEMR3 (4.8)

o Quadro 4.12 representa o conjunto de resul tados, já

solucionado o problema da indeterminação nos passos 8 e 9:

CONS2 . OFER2 DEMR3

1 + + +

2 + O +

3 O + +

4 O O O

5 O .- -

6 - O -

7 - - -

8 + - O

9 - + O

Quadro 4.12 : Relação disjuntiva dos efeitos do consumidor

e da oferta' sobre a demanda de energia residencial no terceiro

estágio.
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r--------------~--------------------~--------------------------------~
representa a forma final da demanda porA relação 4.9

eletricidade no setor residencial, obtida no quarto estágio:

(DEMR3 U HABIT) U DEMR3" U DEMR3+---I>DEMR4

Sendo DEMR3 representada pela Relação 4.7.

DEMR3 HABIT DEMR3" DEMR3+ DEMR4

1 + + + O +

2 + O + O +

3 O + O O +

4 O O O O O

5 O - O O -

6 O O
,- - -

7 - - O - -
8 + - + O +

9 - + O, - -

Quadro 4.13 ,: relação disjuntiva dos efeitos do consumidor,
da oferta e mudança de hábito, sobre a demanda residencial por
eletricidade.
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Figura 4.6: Diagrama causal para a demanda residencial por
energia elétrica, especificado na Relação 4.9.
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A relação final para a demanda residencial por energia elétrica
pode ser representada em forma de diagrama pela Figura 4.6. Este
recurso permite a visualização do processo de relacionamento
causal, muitas vezes comprometido pela notação algo confusa das
relaçpes.

4.1.2 Cenários Resultantes

o próximo passo está na determinação das "chances" de variação,
subjetivamente associadas a cada evento exógeno na relação. Para o
presente eDsaio, as esticiativas"a priori" destas variações são
lançadas com base nas expe~tatiyas do decisor, onde para cada
evento se associa um sentido de variação (+,0,-), como os
representados nos Quadros 4.14a e 4.l4b, que refletem as previsões
para a próxima década.

Substituindo-se as variações mais prováveis representadas no
Quadro 4.14.b, a Relação 4.9 terá REND como única variável
incerta. o número de resultados possíveis com as variações
assumidas por REND (+,0,-) determinará os cenários obtidos por
lógica relacional.

As estimativas dos possi~eis sentidos dàs variáveis exógenas podem
colidir com as expectativas de outras fontes. Esta reação natural
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variável provável possfvel impossi"v comentários

REND +0- evento incerto
DENS O +-

HABIT O +-

ENEL + O - oferta relativa
ENALT - O + falta petróleo

Quadro 4.14.a : possibilidades de ocorrência variáveis
exógenas no modelo de demanda residencial por eletricidade.

DENS HABIT ENEI. ENALT

O O + -

Quadro 4.14.b possibilidades mais prováveis de variação.

pode ser motivo para o surgimento de algumas criticas ao modelo.
Ressalta-se, entretanto, que a formulação de cenários é um ensaio,
onde são levantadas hipóteses alternativas sobre uma estrutura
causal e avaliados os resultados subseqüentes sobre a variável
dependen~e. O objetivo está então voltado para o procedimento, a
maneira como os cenários do Quadro· 4.15 podem ser gerados
partindo-se de um conjunto de suposições "a priori" e interações
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cenários REND DEMR4

A + +

B O +

C - O

Quadro 4.15: cenários resultantes a partir das variações
possíveis de REND.

constantes entre os resultados obtidos via relacionamento lógico e

as expectativas do modelador.

Cenário A: crescimento forte

A energia elétrica pode tornar-se mais atrativa que outros
energéticos competidores, pela disponibilidade e preço
relativo. Com o aumento da renda real familiar espera-se um
acréscimo na procura por bens-de-consumo duráveis, entre estes
os aparelhos eletrodomésticos, e um efeito no mesmo sentido
sobre o comportamento da demanda doméstica por eletricidade.
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Cenário B: crescimento moderado

Permanecendo a renda real nos mesmos níveis atuais, espera-se
que não ocorram incrementos substanciais no estoque existente
de eletrodomésticos. A atratividade relativa nos preços
estimula a substituição de aparelhos em algumas aplicações,'
como o aquecimento de água por exemplo, a médio e longo prazo.

Cenário C: crescimento vegetativo

A receita determina as restrições orçamentárias das famílias,
quando reduzida empurra o consumo para baixo, reduzindo em
primeiro estágio os bens considerados supérfluos, como uma
grande parte dos bens-de-consumo duráveis, em favor dos
necessários. Esta mudança no perfil da despesa familiar
estimula a conservação e não altera o es~oque de aparelhos
elétricos. Pressupondo-se que a eletricidade é um bem
necessário, havendo atrativos de oferta será pouco provável
que reduza a demanda familiar. Com o número crescente de
ligações de novas unidades residenciais e permanecendo
inalterada a demanda doméstica por eletricidade, está
caracterizada uma evolução vegetativa.
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4.2 DEMANDA POR ENERGIA ELÉTRICA NO SE~OR COMERCIAL

4.2.1 Estágios de Elaboração dos Modelos

A seleção de variáveis com efeito relevante sobre a demanda de

eletricidade no setor comercial segue procedimento semelhante ao

adotado na análise para o setor residencial. Dependendo do nível

de abstração do modelo pode-se relacionar um enorme conjunto de

variáveis com relações complexas. Corno não é este o objetivo do

presente trabalho, que busca a simplicidade, a escolha das

variáveis será direcionada às poucas e relevantes causas das

variações da demanda nos estabelecimentos comerciais e de

.serviços.

Consideremos as pOSSíveis variáveis explicativas, a ~eguir52:

Tamanho físico médio dos estabelecimentos, determinado pela

escala dos investimentos em plantas comerciais. Esta medida

tem variado largamente nas .duas últimas décadas, com o

surgimento dos grandes supermercados e lojas de departamentos,

onde locais de abastecimento passam a concentrar-se em grandes

5 2 Algumas explicações sobre a demanda de energia são dadas por:

• Murray, M.P. & Spann, R. & Pulley, L. & Beauvaix, E.,
op.cit., pg.587.
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plantas verticais e horizontais, e com isto adotando mais
aparelhos e mecanismos que consomem· energia, como o
.
condicionamento ou calefação do rir, transporte vertical por
elevadores e escadas rolantes, iluminação de ambientes, etc.

• Tecnologia, criada para facili~ar as atividades de gerência
dos estabelecimentos, onde coordenação e controle atuam de
maneira integrada das vendas até a contabilidade e os
estoques. Utilizam-se os computadores, caixas automãticos,
monitores para consulta a estoques, segurança por
circuito-fechado de vídeo. Amplia-se o uso da mecanização em
substituição â mão-de-obr~, e por conseqüência, a utilização
de eletricidade para o funcionamento destes aparelhos.

• Tempo semanal de atividade, mensurado pelo número médio de
horas em que o estabelecimento. comercial ou de serviços se
encontra "em funcionamento"53.

• Oferta de eletricidade para o setor comercial. Variãvel esta
que possui relação direta com o preço do energético para o
setor. A medida em "que aumenta a oferta, as tarifas tendem a
se tornar mais atrativas, principalmente quando comparadas a
outros energéticos substitutivos, como o GLP por exemplo.

5 3 As varlaveis tamanho físico dos ~stabelecimentos, tecnologia e
tempo semanal de atividade "explicam" o nível de atividade
econOffilcano setor, fator este que age diretamente sobre a
escala de utilização do trabalho, energia e investimentos.
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T~C~

ESCAL

~HORA

Figura 4.7 : Representação em fluxo do efeito de escala na

demanda de eletricidade comercial~1gestãgio.

o processo pode iniciar com a introdução dos efeitos demonstrados

na Figura 4.7, onde:

T~C tamanho fisico médio dos estabelecimentos comerciais;

HORA horãrio médio de atendimento semanal (em ~oras)~

ESCAL efeito de escala na demanda de eletricidade comercial.

A Relação 4.10 e o Quadro 4.16 reproduzem o efeito disjuntivo

causado por TAMC e HORA. As indeterminações nas linhas 8 e 9 foram

substituidas pela variação insignificante. Esta simplificação foi

adotada por se tratarem de variações com sentidos contrários,

explicada por uma prática muitas vezes adotada em estabelecimentos

comerciais:
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A Relação 4.10 representa o efeito disjuntivo de TAMC e HORA

sobre o efeito de escala na demanda de eletricidade comercial.

TAMC U HORA -.ESCAL (4.10)

Cujo conjunto de resultados possíveis é:

TAMC HORA ESCAL

1 + + +

2 + O +

3 O + +

4 O O O

5 O - -
6 "- O -
7 .- - -

8 + - O

9 - + O

Quadro 4.16: possibilidades de variação do efeito de
escala do consumidor comercial a três valores.

• a redução da área ocupada ou do número de empregados pode ser
compensada pelo incremento no horário de atendimento ao
público,
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analogamente, pode ocorrer uma expansão na planta do
estabelecimento associada a uma redução no horário de
atendimento.

Estes dois procedimentos são comuns quando, por motivos sociais ou
econômicos, ocorrem mudanças na estrutura média. das unidades
comerciais, não acompanhadas por variações na receita real.

A adição da tecnologia TECNO como mais um efeito com relação
disjuntiva: reflete as possíveis tendências de mudança nos
padrões do atendimento comercial. Em várias atividades, os
computadores podem substituir a mão-de-obra com vantagens. A
Relação 4.11 reflete a ação da tecnologia associada ao fator de
escala nas plantas e horários comerciais. No Quadro 4.17 as
variações insignificantes nas linhas 8 e 9 representam:

• o incremento da informatização e microeletrônica em
estabelecimentos comerciais, através de , escritórios
automatizados, caixas automatizados e robotização, a

eficiência gerada pode justificar urnaredução no volume de
mão-de-obra, investimentos em expansões de plantas e dilatação
de turnos de trabalho. A existência destes efeitos contrários,
por um lado a existência de mais equipamentos consumidores de
energia elétrica, e por outro lado a menor escala das unidades
consumidoras, pode resultar insignificante;
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A relação 4.11 representa o efeito disjuntivo de TAMC e HORA
sobre o efeito de escala na demanda de eletricidade comercial.

( TAMC U HORA ) U TECNO -I>DMCl (4.11)
ou:

/;:/~'
ESCAL u TECNO -fi>DMCl

"

ESCAL rrECNO DMCl

-,

1 + + +

2 + O +
v

,..
';,'

3 O
"""

+,
1I."r

f,;-,
4 .. O Ó O

~ I",

S O -, '-i
6 - O -.
7 - - -•.
8 + - ;0

-
9 - ,+ O

perfil da demanda porQuadro 4.17 : variações no
eletricidade comercial com a introdução do efeito tecnológico
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• analogamente, por pressões possivelmente de natureza social,
existe a possibilidade da "destecnologia". E esta pode gerar
os mesmos efeitos cóntrários e a insignificância resultante.

A oferta de eletricidade não apresenta efeito significativo na
demanda, visto que as possibilidades de substituição deste
energético no setor comercial não são muitas54

• A Relação 4.12
representa a modelagem final entre variáveis de causa sobre a
demanda por eletricidade comercial.

Para que a escala e tecnologia superponham os efeitos sobre a
oferta de eletricidade, adota-se o relacionamento causal
assimétrico em ambos sentidos (+;-), denotados por DMCl" e DMC1+.
o Quadro 4.18 representa o conjunto das variações possíveis para a
d~manda comercial por eletricidade. Uma representação gráfica
esquemática da Relação 4.12 está demonstrada na Figura 4.8.

Um ensaio para as "chances" de variação está representado no
Quadro 4.19. São pressupostas, neste caso, as seguintes
estimativas:

'. a receita real do setor comercial e serviços está diretamente
relacionada ao desempenho global da economia. Depende das
expectativas sobre as produções agrícola e industrial, além da

5 4 Murray, M.P. & Spann, R. & Pulley, L. & Beauvaix, E., op.cit.,
pg.588.
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A forma final para a demanda comercial por eletricidade está
representada por 4.12, adicionada a oferta de eletricidade
comercial - ELCOM, e adotados os relacionamentos assimétricos·
adequados:

(DMC1 U ELCOM) U DMC1" U DMC1+~DMC2 (4.12)

Cujo conjunto de resultados possiveis é:

DMC1 ELCOM DMCl" Dl~C1+ DMC2

1 + + + O +

2 + O + O +

3 O -+ O O +

4 O O O O O
,

5 O - O O -

6 - O O - -

7 - - O - -
8 + - + O +

9 - + O - -

variações, no' perfil de demanda porQuadro 4.18
eletricidade comercial - modelo final
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Figura 4.8 : diagrama causal para a demanda comercial por
energia elétrica, especificado na Relação 4.12.

renda disponível para o consumo familiar, dado que estas
variãveis estão em fase. No Quadro 4.19.a verifica-se que a
renda familiar se trata de um evento incerto, ou seja, não há

evidências sobre qual sentido (+,0,-) terá ocorrência mais
provãvel nos próximos anos, e portantoy também o será a
receita médial real do setor comercial. Os investimentos em
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variável provável possivel impossiv comentários

TAMC +0 - depende receita

HORA 0- + incerta

TECNO + O - automatização

ELCOM + O - excass.petroleo

Quadro 4.19.a possibilidades de ocorrência variáveis

exógenas no modelo de demanda comercial por eletricidade.

TAMC TECNO ELCOM

O + .+

Quadro 4.19.b possibilidades mais prováveis de variação

escala - área de planta, recursos humanos e turnos de trabalho

- e tecnologia estão relacionados a geração de recursos, e

portanto, dependentes do sentido da variação do padrão-de-vida

médio da população: afluência~ perda ou invariância.

TAMC: tamanho físico médio dos estabelecimentos.

Há uma tendência a longd pra~o de que as unidades comerciais
-se concentrem em grandes centros, como cadeias de lojas de
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departamentos e "hipermercados". Por outro lado, com os
avanços da tecnologia da informação, existe a possibilidade do
aparecimento de in~meras pequenas empresas de prestação de
serviços, envolvendo principalmente os profissionais liberais.
Esta é uma tendência já em evolução nos paises centrais55 e
que se estende aos paises periféricos. Esta micro-empresa
consiste de algumas pessoas tratando do serviço de base
secretárias, "office boys", etc e especialistas
consultores em geral - para o atendimento direto a clientes.
Os ativos consistem em um computador pessoal e um pequeno
escritório, com um consumo de eletricidade nunca superior a
500 KWh. Espera-se que no prazo de vinte anos a hipótese mais
provável seja a manutenção dos estabelecimentos em locais
independentei e distribuidos. Incrementos nesta variável são
mais prováveis com um avanço econômico sustentado pela demanda
agregada interna e externa.

~ HORA: horário médio de atendimento semanal.
Não há evidências de variação na escala de trabalho do
comércio. No longo prazo com a introdução da informática, é
possivel que o volume médio de horas trabalhadas se reduza
significativamente, quando mGnsuradas pelo produto entre a

5 5 Naisbitt, John, op.cit., pg.16.
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quantidade de mão-de-obra e a média de horas semanais .de

expediente56•

TECNO: tecnologia.

Q avanço continuará nos próximos anos, com a substituição das

atividades tradicionais de escritório e balcão pelos terminais

para consulta e pedido automático interligados por redes de

teleprocessamento com computadores centrais. Este procedimento

certamente limitará atividades desenvolvidas pelo homem em

vários setores, gerando urna demanda por mão-de-obra em outras

atividades.

o ELCOM: oferta de eletricidade.

A oferta deste energético em relação ao GLP, seu competidor

mais próximo, parece favorável. Embora estudos em outros

mercados comprovem ser.a demanda inelástica em relação aQs
preçosS1.

5 6 Godet, Michel, "Creative Crisis: New Patterns of Growth and
Employment", Long Range Planning, v.14, n.5, 1981, pg.12.

5 1

Como referências:

Mount, T.D. & Chapman, L.D., "Electricity Demand, Sulfur
Emissions and Health: An Econometric Analysis of Power
Generation in the United States", in International Studie_ê.
of the Demand for EIl~, ed.Willia.m D. Nordhaus, North
Holland, 1977, pg.lll.
Erdmann, R.W. & Gorbet, F.W., "Energy Demand Projections
for Canada~ an Integrated Ap~roach", in International
Studies of the Demand fo'r Enerqy, ed.william D. Nordhaus,
North Holland, 1977., pg.194.
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4.2.2 Cenários Resultantes

Com base nas suposições são determinadas as possibilidades
subjetivas para eventos através de um ensaio para estimativas "a
priori". São apresentadas no Quadro 4.l9.a as causas exógenas e
seus possíveis sentidos para a próxima década.

Adotando-se as variações mais prováveis representadas no Quadro
4.l9.b, a Relação 4.12 terá.a variável de escala física média dos
estabelecimentos comerciais corno único evento incerto. O número de
resultados pOSSíveis com as variações assumidas por HORA (+,0)
determinará os dois cenários lógicos e consistentes, representados
no Quadro 4.20.

Cenário A: crescimento forte

Com a manutenção da semana trabalhada nos estabelecimentos, a
utilização de equipamentos elétricos originados da expansão
tecnológica, corno computadores, terminais para consulta e

pedidos, equipamentos para deslocamento horizontal e vertical,
sistemas para condicionamento de ar, etc., e a oferta da
energia elétrica favorável relativamente ao GLP, criam-se
condições extremamente favoráveis ao aumento da demanda por
eletricidade por estabelecimento, urna vez que o setor não
modificaria a estrutura de atendimento ao público, mas apenas
passaria a utilizar mais energia elétrica, pela introdução das
máquinas e equipamentos com o avanço tecnológico.
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cenários HORA DMC2

A O +

B - +

Quadro 4.20: cenários resultantes a partir das variações
possíveis da variável de escala HORA

Cenário B: crescimento moderado

Por outro lado, dados que o estágio de evolução tecnológica
atingisse um ponto que: .

-8 fosse necessária a redução do número de horas semanais
trabalhadas, com o objetivo de evitar conseqüências de
ordem social, como o desemprego por exemplo,

o o tempo de atendimento fosse otimizado pela produtividade
proporcionada pelos terminais automáticos de pedidos e
outros progressos.

Os estabelecimentos funcionariam durante períodos inferiores
aos atuais, e por meio desta componente, seriam poupadores de
energia.Considerando-se demais componentes, como aas
crescente atratividade dos preços da eletricidade em relação
aos substitutos mais o investimento empróximos, e
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equipamentos eletrônicos com o conseqüente incremento nos
estoques de aparelhos consumidores de energia elétrica, o
comércio devem deslocar seu perfil médio de demanda para a
intensificação da utilização de eletricidade, embora com
c~tacteristicas moderadas em relação ao cenário A, dada a
redução na semana de trabalho.
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4.3 DEMANDA POR ENERGIA E~,ÉTRIC~ NO SETOR INDUSTRIAL

4.3.1. Estági os de Elaboração dos Modelos

As empresas usualmente escolhem uma combinação de insumos

trabalho, capital, várias formas de energia, materiais que

minimize os custos de prqdução. A decisão sobre a composição

destes insumos. depende de vários fatores, dentre os quais se

destacam:

Nível de produção :mensurada em termos reais por unidade

manufatureira, esta variável representa o grau de industrialização

de uma região em dado período, devendo ser avaliada a nível de

gêneros da economia. A utilização de energia ·é mista,

contabilizada em parte como variável com o produto .final, e parte

fixa, dependendo do tamanho da planta e da quantidade de seus

aparelhos consumidores de energia não relacionados diretamente com

a produção. A curto prazo, o nível de produção é relacionado

diretamente com o consumo variável da energia. A longo prazoSG,

com a capacidade limitada das plantas, estas tendem a variar seus

investimentos fixos, modificando suas escalasJe,conseqüentemente,

incorporando a demanda fixa de energia a curto prazo como variável

5 8 Wykstra, Ronald A., op.cit., pg.350.
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a longo prazo, portanto, "ceteris paribus", a demanda por energia

deve aumentar na medida em que se eleva a demanda pelos fatores de

produção, principalmente. naqueles gêneros industriais intensivos·

em energia, como a siderurgia, cimenteiras e quimica, dentre

outros.

Tecnolo~ia de produção: o termo "mudança tecnológica" é às vezes

confundido com o termo "produtividade" ou eficiência da produçã6.

Este último fará parte do grupo de variáveis explicativas para o

modelo relacional industrial. Tecnologia é a aplicação organizada

do conhecimento científico, um processo envolvendo invenções e

inovações que aumentam o crescimento econômico de diferentes

modos. Novos produtos e indústrias, ~ais como plásticos,

computadores, televisão, comunicações, e sistemas espaciais,

aparecem com freqüência como reflexos do avançado conhecimento

técnico do homem. A mudança tecnológica é caracterizada por

crescente especialização, produção em massa, e o desenvolvimento

de mercados em larga escala - elementos que estão ,freqüentemente

defasados em nações subdesenvolyidas. Especialização associada a

um aumento nas escalas de produção e mercadologia propiciam

condições extremamente favoráveis ã obtenção de economias de

escala ou tamanho. Isto é, especialização crescente e tecnologia

em avanço têm permitido às firmas utilizarem mais eficientemente

seus recursos, e este fator tem sido importante na redução dos

custos e complementação do desenvolvimento econômico doméstico.
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Uma análise empírica de.Denison59 obteve estimativas das variáveis
quantitativas e qualitativas responsáveis pelo crescimento
econômico nos EUA. Uma destas era a tecnologia, que passou a
contribuir para o Produto Interho Bruto de 12% no periodo 1909-29
para 24% em 60-80.

Espera-se que os avanços da tecnologia venham a reduzir a demanda
futura por insumos, entre estes a energia elétrica requerida na
produção a longo prazo através da conservação. As mudanças na
tecnologia de conservação energética podem atuar de dois modos60:

a introdução de novas tecnologias fornece novos processos de
conservação de energia adicionalmente aos já existentes.
Pesquisas intensas e programas de desenvolvimento devem
acelerar o surgimento destas novas tecnologias;

e a melhoria das tecnologias existentes deve incrementar a
eficiência da conservação de energia e reduzi~ os custos de
extração, conversão e transporte.

Produtividade na utilização final: o conceito de produtividade tem
relação com o que Adam Smi~h em seu An Inquiry into the Nature and

5 9 Denison, E.F., "The Sources of Economic Growth in USA", in
Wykstra, Ronald A., Introductory Economics, Harper & Row,
1980, pg.28l-282.

6 o Hoffman, R.C. & Jorgenson, D.W., "Economic and Technologica1
Models for Evaluation of Energy Policy", Bell Journal of
Economic~, no.8, Autumn, 1977, pg.453.
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Causes of the Wealth .of the Nations chama de "economias de
escala", onde as mercadorias seriam produzidas dentro das
quantidades requeridas através da melhor alocação dos reCULSOS,
como por uma "mão invisível" dos mercados competitivos. O objetivo
final estaria em adotar um composto de insumos que minimizasse o
custo final da mercadoria produzida, sem contudo comprometer
outros atributos como qualidade, capacidade, pontualidade, etc. A
energia elétrica é um destes fatores de produção, e participa de
maneira competitiva com outros energéticos - como os derivados de
petróleo - e o trabalho humano.

A energia elétrica é contabilizada em função da relação dada pela
utilização total da unidade consumidora e a quantidade ofertada
durante o mesmo período, relação esta denominada "fator de carga".
A produtividade de ·determinada instalação pode ser mensurada pela
capacidade desta de traduzir o máximo possivel de energia Que lhe
é ofertada em trabalho útil, a qual pode ser alcançada por vários
meios:

• distribuição de turnos dos trabalho, de maneira tal que a
demanda diária por eletricidade não apresente grandes
oscilações;

o manutenção das instalações, máquinas e equipamentos elevando a
níveis ótimos a confiabilidade - o que significa a redução dos
desligamentos acidentais por possíveis falhas no equipamento;
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• modificações de lay out, reduzindo as perdas no processo e na

demanda fixa da planta;

r

• reaproveitamento de fontes energéticas pela superposição de

etapas da produção.

o processo de aumento da produtividade é lento e continuo,

dependendo do amadurecimento das empresas de diversos setores, em

particular dos grandes consumidores de energia que

tradicionalmente operam em plantas com fatores de carga abaixo da

média industrial.

Berndt & Wood61 desenvolveram um modelo empírico sobre a

estimativa das elasticidades entre quatro insumos:

bens-de-caRital produtivo, mão-de-obra, energia e outros insumos

não-energéticos na indústria manufatureira dos EUA. Este ensaio

visava à comprovação prática de efeitos jã conhecidos da

microeconomia, pelos quais o capital é um substituto do fator

humano, e de que o primeiro e a energia são complementares. As

constatações são de extrema importância para as proposições do

presente trabalho, uma vez que embora as caracteristicas de

produção nos EUA sejam um tanto diferentes do presente caso,

principalmente no que se refere as atuais vantagens tecnológicas

G 1 Berndt, E.R. & Wood, D.O., "Technology, prices and the Derived
Demand for Energylf, ~he Review of Economics ana Statistics,
vol.LVII, Aug/75, no.3, pg.259 a 268.
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das empresas multinacionais na co~petição intensa com as locais, é

possível supor-se que mesmo em região distinta geográfica e
politicamente, as evidências empiridas podem dentro de certa
margem ser adotadas.

Bens-de-capital produtivo: refere-se a oferta de máquinas e

equipamentos industriais. A decisão quanto ao investimento em
aparelhos industriais consumidores de energia compreende:

disponibilidade a longo prazo e facilidade de utilização do
energético no proceSSQ de produção;

• despesa proporcional ao preço do energético utilizado;

• custo de amortização do aparelho ou custo de aquisição;

custo de utilização, manutenção e conservação, taxa de
depreciação e despesas diversas.

Segundo Hudson & Jorgenson62 existem duas categorias -amplas de
utilização final da energia: voluntária e em processos. A
primeira inclui insumos com função de conforto, tais como o
aquecimento, refrigeração e serviços pessoais. A segunda considera

6 2 Hudson, E. & Jorgenson, D.W.,. nUS Energy Policy and Economic
Growth, 1975-2000", The Bell Journal of Economics and
Management Science, v.5, no.2, Autumn, 1976, pg.503 e 504.
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os insumos utilizados para movimentar as máquinas, aquecer
materiais, funcionar geradores, etc. Os bens-de-capital produtivo
para utilização voluntária se caracterizam pela maior
flexibilidade de substituição, principalmente porque o estoque de
capital associado é em geral menos durável e de fácil reposição
por capital mais eficiente na demanda por energia.

Mão-de-obra: Hudson & Jorgenson63 constataram que os coeficientes
de insumo-produto na manufatura demonstram os resultados de um
processo de substituição: insumo energéticos declinam, assim como
matéria-prima e capital, .com a mão-de-obra crescendo de modo a
repor os três reduzidos. Assim, na manufatura, a complementaridade
de energia-capital-materiais significa que ajustamentos que visem
a economizar este composto relativamente caro conduzem ã adoção de
técnicas de produção mão-de-obra intensiva64•

Berndt & Wood65 concluíram ser.o capital produtivo e o trabalho
humano altamente substituíveis, e por conseqüência também o seriam~

trabalho e energia.

6 3 Hudson, E. & Jorgenson, D.W., op.cit., pg.504.

6 , Esta complementaridade é verificada quando se confrontam as
Tabelas 3.3 e 3.4 do trabalho abaixo. enquanto a relação entre
o PIE e a energia elétrica apresenta uma queda progressiva,
efeito Similar ocorre com a relação entre o pessoal ocupado na
indústria e a demanda de eletricidade.
• Alves, D.C.O. & Santos.J.C.Sof Demanda de Energia Elétrica

no Brasil, CESP/FIPE, São Paulo, Julho-1982, pg.l8-l9.

65 Berndt, E.R. & Wood, D.O., op.cit., pg.265.
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o capital-intensivo é característico de regiões industrializadas,
onde máquinas-ferramenta, robôs, e computadores substituem com
eficiência a mão-de-obra operária, tornando em conseqüência
significativa a participação da energia no custo final do produto.

Nas regiões periféricas, em fase incipiente de industrialização e
com baixo nível tecnológico, -a oferta de mão-de-obra é

relativamente menos qualificada e mais barata, locais estes onde
predominam as empresas manufatureiras mão-de-obra intensivas, como
a agro-indústria.

Oferta de materiais: a variação nos insumos não-energéticos é

característica de mudanças no produto industrial, de indústrias
primárias intensivas em mão-de-obra ou energia - ex. metalúrgicas
e indústrias de alumínio ~ para secundárias ou intensivas em

material - como as empresas m~nufatureiras de bens ~e capital66•

O custo dos insumos não-energéticos está ligado qiretamente ao
grau de processamento, ou seja, bens semi-acabados no estágio de
produção secundário já sofreram transformação primária,
caracterizando-se pelo processamento ~m linhas de montagem. Esta

. 'I Fuss,M. & Hyndman,R. & Waverman,L. , "Residential, Commercial
and Industrial Demand for Energy in Canada: Projections to
1985 with Three Alternative Models", 'in International Studies
of the Demand for Energy, ed.William D. Nordhaus, North
Holland, 1977, pg.170.
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constatação deve explicar as caracteristicas de substituição entre
os dois insumos".

Oferta de eletricidade e de outros combustíveis alternativos:
vários são 05 estudos que analisam o impacto da oferta dos
energéticos sobre o "mix" de consumo e sua participação na
atividade industr.ial68, e a conclusão unânime é que mudanças
relativas entre os preços dos energéticos produzem efeitos a longo
prazo na demanda por energia69 sendo as ofertas de eletricidade e
combustíveis competidores independentes. Este efeito é

conseqüência da lenta reposição e -implementação dos equipamentos,
por obsolescênciar desgaste ou re-orientação no processamento de
insumos. Khazzoom70 aplicou os conceitos de demanda "livre" e
"cativa". Como o nome sugere, demanda cativa é a parte que está
imobilizada por compromissos anteriores. Existe devido a

6 1 Mount, T.D. & Chapman, L.D., op.cit., pg.118, tab.5.8.

6 8 Entre estes, dois ensaios econométricos:
• Hudson, E.H. & Jorgenson, D.W., op.cit., pg.461 a 514.
• Uri, N., "Energy Demand and Interfuel Substitution in

India", European Economic Review, v.12, 1979, pg.190.

6 9 Taylor, L., "The Demand for Energy: A Survey of Price and
Income Elasticities", in International Studies of the Demand

.for Energy, ed.William D. Nordhaus, North Holland, 1977, pg.3
e pg.7 (tab.1.1)~

, o Khazzoom, J.D., "An Application of the Concepts of Free and
Captive Demand to the Estimating and Simulating of Energy
Demand in Canada", in International Studies of the Demand for
Enero..Y.,ed.William D. Nordhaus; North Holland, 1977, e pg.115
e pg.122 a 133.
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investimentos passados em aparelhos que utilizam as fontes

energéticas em questão e são em geral imunes à influência dos

estimulos econômicos. Demanda livre é aquela parte da demanda que

está livre destes compromissos e que deve ser razoavelmente

esperada como sensível a modificações econômicas. Devido aos

reduzidos resultados em escala comercial obtidos das diversas

fontes de energia, é na eletricidade, derivados de petróleo e

carvão que ocorre a maior competitividade no Estado do Paraná:

pelo lado da eletricidade, as concessionárias oferecem

programas de incentivo a demanda deste ene r çé t ico , em

substituição principalmente ao óleo combustivel na geração de

~alor via eletrotermia71,

o pelo lado do carvão, a modifi~ação ,no "mix" de insumos

energéticos foi particularmente notável nas indústrias

energia-intensivas servidas pelos ramais fe~roviãrios que

ligam os pontos de extração no Sul aos pontos de consum072•

7 1 Um exemplo marcante foi das Industrias de Ferro-Gusa e Aço no
Estado do Paraná, gênero industrial este que demonstrou
extrema elasticidade-preço, quando em 1983 as concessionãrias
de energia elétrica promoveram uma redução nos preços via
tarifas diferenciadas. Para esclarecimentos, vide o capítulo
3.4.

7 2 Esta participação significativa do carvão deve-se
principalmente às indústrias de cimento e de papel e celulose,
que apesar. do baixo rendimento do carvão mineral oriundo do
Sul do Brasil, tem vantagens de custo relativo por quantidade
de calor. Para as cimenteiras vide Tab.3.4 e Fig.3.4p e para
as indústrias de papel e celulose vide Tab.3.5 e Fig.3.5.
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o objetivo reside em elaborar um modelo consistente de previsão da
demanda industrial de energia elétrica por unidade manufatureira,
adotando o relacionamento causal entr~ as variáveis explicativas
descritas anteriormente.

o primeiro passo da modelagem será ~elacionar os efeitos que atuam
sobre a modalidade de produção na indústria manufatureira,
denominando-se a variável dependente como "efeito modalidade de
produção" representada no Quadro 4.21 através da Relação 4.13.

A linha 8 informa um acréscimo de oferta tanto nos recursos de
capital produtivo quanto na mão-de-obra. Esta é uma etapa de
difícil conclusão, e como cita Wykstra73, a dependência está sobre
os coeficientes de elasticidade e sobre as características
produtivas do mercado em questão. Pata o estudo de caso propostQ,
com a maior oferta e a conseqüente queda nos preços de
bens-de-capital com alta tecnologia e grande produtividade,
comparados à mão-de-obra sem a mesma produtividade e com problemas
em acompanhar a qualificação necessária para os avanços no
processo de produção, salvo movimentos trabalhistas, a

possibilidade do desemprego tecnológico é que
ocasionaria uma demanda maior de energia, de maneira a fazer

7 3 Wykstra, Ronald A., op.cit., pg.588.

7 4 Heilbroner, Robert
1978, pg.345.

L., Elementos de Mpcroeconomia, Zahar,
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frente

o modelo proposto para o capital, trabalho e materiais é
disjuntivo:

CAPIT U r\J MOBRA U MATER-f»-l<1ODl (4.13)

onde:

CAPIT máquinas e equipamentos industriais

MOBRA mão-de-obra por unidade de produto final

MATE R materiais (manufaturados e matéria-prima)

MODI efeito modalidade 'de produção - primeiro estágio

Quadro 4.21 ,relaçao disjuntiva entre o capital,
mão-de-obra e materiais sobre o "efeito modalidade de
produção"

a mudança 'estrutural da utilização dos insumos
capital/trabalho nas indústrias.

Fato análogo poderia ocorrer com a linha 9, os fatores de produção
ficando mais caros, podem gerar· dois efeitos: o primeiro afetando
a produção através de uma redução nos investimentos e de uma
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A Relação 4.13 possui a seguinte representação:

CAPIT~

MOBRA ---i> MODl

-:
MATE R

Figura 4.9 Repres~ntação em Fluxo da Relação 4.13.

possível queda no produto industrial; a segunda por um simples

repasse ao consumidor, e a manutenção dos mesmos níveis de margem

operacional e oferta bruta. U~ caso mais comum, principalmente no

Paraná onde existe uma quantidade significativa de indústrias

participantes de um 01igopólio75, pode ocorrer pe~a redução na

energia consumida, mas provavelmente em escala insignificante.

As linhas 5, 6 e 7 representam as possibilidades da estrutura

industrial voltar-se para a mão-de-obra intensiva, impulsionada

ora pela abundância de oferta do trabalho humano, ora pela

escassez ou preços elevados do investimento em capital produtivo.

A unidade de medida seria o retorno sobre o capital investido,

7 fi vide o Cap.3.l sobre os problemas que a
industrialização trouxe ao Estado na década de 70.

fase de
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CAPIT MOBRA HODI

1 + - +

2 + O +

3 O - +

4 O O O

5 O + -

6 - ·0 -

7 - .+ -

8 + .+ ?

9 - - ?

Quadro 4.22: relação disjuntiva do capital e trabalho

.sobre o "efeito modalidade de produção"

sendo, neste caso, maior a tendência da geração de empregos em

relação a ampliação ou renovação das unidades fabris existentes e

maior a participação do fator humano nas indústrias em

implantação.

De maneira análoga, com o surgimento de processos de produção

capital-intensivos com característica de custos mais atrativos que

o emprego da mão-de-obra, existe a possibilidade do direcionamento

dos investimento para as máquinas e equipamentos industriais,
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o efeito disjuntivo entre o primeiro estágio da modalidade de
produção e a variável MATER está representado em 4.14:

MODl U MATER~MOD2 (4.14)

MODl MATE R MOD2

1 + - +

2 + . O +

3 O - +

4 O O O
I

5 O + -

6 - O -
7 - + -
8 + + ?

9 - - ?

Quadro 4.23 : relação disjuntiva do capital, trabalho e
materiais sobre o "efeito modalidade de produção"

causando já discutido tecnológico ou odesempregoo

redirecionamento da mão-de-obra para outros setores da economia.
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A adição disjuntiva dos materiais introduz o efeito de
modificações na estrutura industrial de uma região, com a
introdução de empresas com caracteristica básica de unidades
montadoras. Estas utilizam urna combinação de insumos' elementares
corno a matéria-prima e produtos semi-manufaturados e são
predominantemente mão-de-obra. intensivas, sendo portanto,
caracterizadas pela modalidade de produção poupadora de energia.

A relação 4.14 no Quadro 4.23 demonstra a relação disjunta entre
MODl e MATER no primeiro estágio: A causa disjunta
capital-trabalho em MODl domina a variável "materiais" na
explicação dos efeitos sobre a modalidade de produção.

Os itens 3 e 5 estão inconsistentes com esta expectativa de
dominância, devendo assumir a invariãncia76

• Do mesmo modo, as
indeterminações das linhas 8 e 9 devem manter a mesma variação,
por simplificação, que a definida anteriormente na relação
capital-trabalho.

O efeito final da modalidade de~ produção sobre a demanda
industrial por energia é representado. pela Relação 4.15 do Quadro
4.24, onde foi aplicado um relacionamento casual as~imét~ico

7 6 Caso não haja variação significativa no perfil da demanda
média das indústrias, a contribuição de um acréscimo ou
redução na componente "materiais" é insignificante, e por ser
esta dominada pelos demais fatores, mantém-se a invariância em
MODl.
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A Relação 4.15 representa a aplicação do relacionamento.causal

assimétrico sobre a disjunção entre a modalidade de produção

MODl e a variável MA'rER.

( MODl U MATER ) U MODI" U MODI+~t10D3 (4.15) .

sendo MODl resultante da Relação 4.13.

MODI MATE R MODI" MODl+ MOD3

1 + + +. O +

2 + O + O +

O
..

3 O + .. O +

4 O O O O O

5 O - O O -

6 - O O - -

7 - - O - -

8 + - + O +

9 - + O - -

Quadro 4.24 : efeito modalidade de produção, representado

pela relação disjuntiva eritre capital, \trabalho e materiais.
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duplo, na tentativa de hierarquizar os pesos de capital e trabalho

sobre o item materiais nas variações em ambos os sentidos.

O· próxima variável a ser analisada será denominada "efeito

tecnologia" com as componentes descritas no Quadro 4.25.

Na linha 1 denota-se uma condição favorável ao efeito da

tecnologia, onde os processos de produção não apenas apresentariam

variações significativamente favoráveis na produtividade

insumos/produto final mas também se direcionariam para a

utilização de fatores pou~adoresde energia elétrica, com grandes

variações na eficiência de conversão do energético em trabalh077
•

o fato análogo é demonstrado na linha 7, na possibilidade de que

ocorra uma reversão no desenvolvimento tecnológico e de que as

máquinas e equipamentos consumam mais eletricidade.

A linha 8 assume como invariante78 o processo em que, ocorrendo

condições de evolução tecnológica que favoreçam o ~acionamento de

insumos para a obtenção de uma unidade equivalente produzida em

periodos futuros, a participação da eletricidade na proporção

consumida dentre estes seja superior, ou seja, se por um lado

economiza-se mais insumos, por outro utiliza-se mais energético. A

? ? Esta hipótese pressupõe que as empresas não apenas planejam o
investimento na produção, como possuem capacidade para tal.

7 8 Por simplificação, foi adotada a invariância para os itens 8 e
9, embora esta decisão dependa das elasticidades de ambos os
fatores.
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o modelo proposto é disjuntivo:

TECPR U EFICT~EFTEC (4.16)

onde:

TECPR tecnologia de produção

EFICT eficiência'na utilização final de energia elétrica

EFTEC efeito tecnologia

modelo disjustivo para o relacionamentoQuadro 4.25
entre a oferta de' eletritidade e'de óutros combustíveis
alternativos sobre o "efeito oferta de energia"

linha 9 é análoga, processo~ que consomem mais fatores de
produção, mas que gastam menos energia.

o passo seguinte está em determinar o efeito das possibilidades de
simplificação,substituição energéticos",entre e por

relacionando-se apenas o energético de interesse no caso a

7 9 Hudson, E. & Jorgenson, D.W., op.cit., pg.504.
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TECPR

~
EFTEC

/
EFICT

Figura 4.10: Representação em Fluxo da Relação 4.16.

eletricidade - com outras alternativas competitivas. O Quadro

4.27 contém as possíveis relações entre as ofertas de eletricidade

e de outros combustíveis alternativos.

As possibilidades de substitU\~ão entre energéticos são
~ .

.:1 :

particularmente importantes quand~;

; ." ~

é procurada a minimização dos dispêndios com energéticos cujos

preços são variáveis controladas por cartéis8::

a estrutura de bens-de-capital do parqu~ industrial na região

em estudo consome proporção substancial dos mesmosB1;

8 o Choucri, Nazli, International Energy Futures: Petroleurn,
Prices. Power and Pavments, MITI Press, 1981, pg.03-10.

S 1 Vide' o item 3.2j a extrema dependência de derivados de
petróleo na reg1ao em 1980, e a queda significativa de 7% em
três anos, em virtude de um e~forço conjugado do Governo do
Estado ~ industriais.
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-

TECPR EFICT EFTEC

-

1 + + +

2 + O +

3 O + .+

4 O O O
5 O - -

6 - O -

7 - - -

8 + - O
9 - + O

Quadro 4.26 : relação disjunti~a das componentes tecnologia

de produção e eficiência na utilização final de eletri~idade

sobre o "efeito tecnologia"

• a dependência do capital produtivo sobre este energéticor

aumenta a proporção da demanda cativa em relação à demanda

livre82, restringindo a possibilidade de substituição por

alternativas mais económicas83;

8 2 Khazzoom, J.D., op.cit., pg.115 e pg.122 a 133.

8 3 Vidal, J.W.Bautista, "Tecnologia, Energia e a Crise Nacional"r
Folha de São Paulo, 12/06/80, pg.03
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o modelo proposto para o efeito "oferta de ene~gia" é uma

disjunção entre ELIND e ALTIN:

ELIND UruALTIN-+OFEN (4.17)

onde:

ELIND oferta de eletricidade

ALTIN oferta de outros combustiveis alternativos

OFEN efeito oferta de energia

ELIND
"<,
/OFEN

ALTIN

Figura 4.11: Representação em Fluxo da Relação 4.17.
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ELIND ALTIN OFEN

1 + + +

2 + O +

3 O + +

4 O O O

5 O - -

6 - O -
7 - - -

8 + - O

9 - + Q

Quadro 4.27 relaçào disjuntiva das' ofertas de
eletricidade e outros combustiveis alternativos sobre o efeito
oferta de energia.

~----------------------------------.----------------------------------

Com o aumento da oferta da eletricidade comparativamente aos
demais energéticos; e por outras vantagens intrinsecas, as
indústrias devem promover a lenta mas progressiva conversão ou
substituição dos equipamentos industriais que consomem insumos com
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problemas na oferta - ou com preços elevados - por outros mais
eficientes, isto porque a elasticidade de substituição é positiva,
mas insignificante pela baixa participa~ão dos gastos com energia
na despesa global de uma proporção relevante 'de setores
industriais84

•

A última variável a ser incluída no modelo, o nível de produção,
define a participação média final de cada insumo por indústria, em
substituição à noção da quantidade relativa de fatores por unidade
produzida. Um modelo disjuntivo relacionando agregadamente os
fatores de modalidade da produção, ,tecnologia, oferta de energia e
nivel de produção é ensaiado no Quadro 4.28 e a representação
gráfica está na Figura 4.12.

Algumas das possíveis tendências para o Estado do Paraná nos
próximos vinte anos podem ser~

a tecnologia continua a introduzir novos e eficazes processos
de produção, através da otimização dos fatores nas plantas
existentes, e da inovação de técnicas adequadas ao lançamento
de novas linhas de produtos. As plantas sendo mais eficientes
devem possuir bens-de-capital poupadores de recursos, cocio a
energia por exemplo. Denota-se portanto que a evolução da
tecnologia atua no sentido da conservação de eletricidade.

8 • Ehrlich, Pierre J., op.cit., pg.87.
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DEMI é "explicada" pela relação disjuntiva entre FATPR e NIV:

FATPR U NIV) U NIV" ) U NIV+-il>DEMI

MOD3 U EFTEC U OFEN-f>".!~l~TPR

(4.18)
(4.19)

FATPR: fatores de produção
NIV nivel de produção
DEMI demanda industrial por eletricidade

FATPR NIV NIV" NIV+ DEMI

1 + + + O +

2 o} O .. " O -I-

I u

3 O o}. + O +

4 O O O O O

5. O - O - -
6 - O O O -
7 - - O - -

8 + - O - _.

9 - + o}- O +

--
Quadro 4.28 : relação disjuntiva dos efeitos da modalidade

de produção, tecnologia, oferta de energia e nivel de produção
sobre a demanda industrial por eletricidade.

~-----.-------------------------------------------------------------~-------~
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ICAPITI EOB~I IMATER I

~ ~-

IEFTECI

/ "
ITECPR I tFICT I

Figura 4.12: diagrama causal. para a demanda industrial por
energia elétrica, especificado nas Relações 4.18 e 4.19.

EJ-·

~-

MOD

,!t

DEMI

~

-
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• as ofertas relativas entre energéticos pendem para o lado da
eletricidade, pressupondo que o desenvolvimento comercial de
novas fontes está em estágio inci~iente.

• os processos de produção mais capital-intensivos, como a troca
da mão-de-obra assalariada por equipamentos industriais de
alta tecnologia85 - máquinas-ferramenta de comando numérico e
CAD~CAM, por exemplo.

o a produção industrial continua crescente, fazendo frente a
elevação da demanda de bens de consumo.

4.3.2 Cenários resultantes

o Quadro 4.30 ilustra os cenários resultantes da utilização das
variações exógenas mais prováveis, descritas nos Quadros 4.29a e
4.29b. O nivel de produção NIV é estimado como evento incerto,
podendo permanecer constante. ou aumentar nos próximos dez anos,
por consequência a demanda por eletricidade industrial pode variar
de duas maneiras,com crescimentb vegetativo ou acelerado.

8 5 Godet, Michael, op.cit., pg.12.
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.

variável provavel possível impossív comentários

NIV +0 - cresce demanda
MOD + O - capital-intenso
EFTEC + 0- irreversível
OFEN + O - petroleo excasso

Quadro 4.29.a possibilidades de ocorrência de variáveis
exõgenas no modelo da demanda industrial por eletricidade.

MOD EFTEC OFEN

+ + +

Quadro 4.29.b possibilidades mais prováveis de variação

cenário A: crescimento acelerado

.As empresas manufatureiras utilizando mais capital-intensivo,
com o aquecimento da demanda interna e externa por produtos
finais e semi-acabados, e pela disponibilidade relativa maior
da eletricidade, devem consumir mais deste energético. A
tecnologia, se por um lado pode atuar como otimizadora do
fator de carga das instalações, reduzindo a demanda, pode por
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-----
cenários NIV DEMI

A + +

B O +

Quadro 4.30: cenários resultantes a partir das variações
possíveis da produção industrial NIV.

outro aumentá-lo pelo incentivo ao investimento em bens de
capital.

,cenário B: crescimento vegetativo

Não havendo estímulos a produção regional - ou por estratégia
governamental ou por forças do mercado - as empresas, mesmo
que caracterizadas por mai~ consumidoras que poupadoras de
energia, possuirão uma matriz de insumos com participação
relativa elevada para a eletricidade mas com baixo nível de
produção, ou inversão dos insumos. Neste caso o produto
industrial e a conseqüente utilização de eletricidade devem
possuir duas tendências associadas: a de acompanhar a
evolução vegetativa da população na região, e de modificar
progressivamente a matriz de insumos com a intr.odução de novos
processos eletricidade-intensivos.
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4.4 SíNTESE DOS CE~ÁRIOS

Uma vez encerrado o ~nsaio para os três principais setores de
consumo de eletricidade no Estado, as notações das relações
lógicas resultantes, variações prováveis assürnidas para as
variáveis exógenas, e cenãrios resultantes podem ser resumidos em
um único capítulo, de modo que o leitor consiga visualizar a
essência do processo a nível global, criando condições para o
desenvolvimento de exercícios de relacionamento entre variáveis, e
possíveis conseqÜências para 05 três setores. O Quadro 4.31 contém
as relações desenvolvidas anteriormente, ressaltando-se que embora
estas denotem certa independência entre os setores, deve-se
considerar que uma vez que este processo de modelagem não tenha
levado em conta uma série de .relaçõe~ entre as variáveis exógenas,
de algum modo elas possuem dependência entre si.

Com as relações e pressupostos mais prováveis sobre variações
adotadas nos quadros anteriores, os cenários possíveis para os
três setores estão descritos a seguir:
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Demanda residencial

crescimento forte

o eletricidade atraente pela disponibilidade e preço
relativo~

• 'aumento da renda real familiar;
• acréscimo na procura por eletrodomésticos.

crescimento moderado

eletricidade atraente ·pela disponibilidade e preço
relativo;

o renda real familiar invariante;
o estoques de eletrodomésticos sem incrementos substanciais;
• substituição de alguDs aparelhos que consomem derivados. de

petróleo e lenha por consumidores de eletricidade.

crescimento vegetativo

'. eletricidade atraente pela disponibilidade e preço
r:;lativo;

o redução na renda real familiar;
o queda no consumo de aparelhos eletrodomésticos;
9 estímulo à conservação.
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Demanda comercial

crescimento forte

• manutenção da semana trabalhada nos estabelecimentos;
utilização de equipamentos elétricos. originados da'
expansão tecnológica;
oferta relativa da energia elétrica favorável.

crescimento moderado

• redução do número de horas semanais trabalhadas;
o tempo de atendimento otimizado pela produtividade;
& estabelecimentos abertos durante períodos inferiores aos

atuais;
e oferta relativa da energia elétrica favorável;
• investimento em equipamentos eletrônicos.
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Demanda industrial

crescimento aceleradQ

o utilização de mais capital-intensivo;
o aquecimento da demanda interna e externa por produtos

'finais e semi-acabados;
• disponibilidade relativa maior de eletricidade;
• tecnologia otimizaãora do fator de carga das instalações;
• tecnologia como incentivo ao investimento em bens de

capital.

crescimento vegetativo

'. baixo nível de produção regional;
• empresas caracterizadas como mais consumidoras que

poupadoras de energia;
• matriz de insumos com participação relativa elevada para a

eletricidade em relação aos outros energéticos.
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Algo que se depreende da apresentação destes cenários, é que o
autor se apoia unicamente nas verossimilhanças entre as variáveis
exógenas para a determinação dos cenários, Evitando o viés de
interpretação já discutido anteriormente com a classificação dos
cenários em: mais provável, melhor e pior. Estes adjetivos
relacionam de modo inconveniente 05 cenários com a escala de'
valores própria do responsável pelo processo de modelagem.
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~--------------------_._--.--------------------------------------------~

Demanda residencial

REND U DENS ) U REND" ~ CONS2

ELRES U r\I ENALT ) U ELRES" ""*' OFER2

CONS2 U OFER2 -+ DEMR3

( DEMR3 U HABIT ) U DEMR3" U DEMR3+ -+- DEMR4

Demanda comercial

HORA U TAMC -+ . ESCAL

ESCAL U TECNO -+ -DMCl

DMCl U ELCOM ) U DMCl" U DMCl + -+ DMC2

Demanda industrial

CAPIT U ru MOERA U MATER -+ MODl

( MODl U MATER ) U MODI" U MODl+ -+ MOD3

TECPR ti EF I CT .+. E!:,'TEC

ELIND U (\i ALTIN ~)-.OFEN

MOD3 U I\J EFTEC U OFEN .+ FATPR

( FATPR U NIV) U NIV" ) U NIV+ -)-. DEMI

Quadro 4.31: Relações Lógicas para a Demanda por

Eletricidade nos Setores Residencial, Comercial e Industrial.
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e REND renda pessoal disponível real per capita

• ELRES oferta de eletricidade residencial
densidade ocupacional do domicílio urbano
oferta de outros combustíveis alternativos
mudanças de hábito
efeito do consumidor
efeito da oferta
relação intermediária para o setor residencial
demanda residencial de eletricidade por domicilio
tamanho físico médio'comercial
horário médio de atendimento semanal (em horas)
tecnologia comercial
oferta de eletricidade comercial
efeito de escaia na deménda por eletricidade
relação intermediária para o setor comercial
demanda comercial de eletricidade/est~belec.

Quadro 4.32a: Definição das Variáveis

o DENS
ENALT
HABIT

o CONS2
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o OFER2

• DEMR3
DEMR4

o TAMC
HORA

o TECNO
ELCOM

• ESCAL

• DMCl

• DMC2



o CAPIT máquinas e equipamentos industriais

• MOBRA mão-de-obra por unidade de produto final
materiais (manufaturados e matéria-prima)
efeito modalidade de produção - primeiro estágio
efeito modalidade de produção - estágio final
tecnologia de produção
eficiência na utilização final de energia elétrica
efeito tecnologia
oferta de eletricidade industrial
oferta de outros combustíveis industriais
efeito oferta de energia
fatores de produção
nível de produção

o MATER

demanda industrial de eletricidade/estabelece

Quadro 4.32b: Definição das Variáveis (contin~ação)

• MODl

• MOD3
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• EFICT
o EFTEC

• ELIND
ALTIN
OFEN

o FATPR
NIV

·0 DEMI



Demanda residencial

variável provável possfvel impossiv comentários

REND +0- evento incerto

DENS O +-

HABIT O +-

ELRES + O - oferta relativa

ENALT - O + falta petróleo

Demanda comercial
._-"•. .. --..--

variável provável possfvel impo s s iv comentários

TAMC +0 - depende receita I
HORA 0- + incerta

TECNO + O - automatização

ELCOM + O - falta petróleo

Quadr.o 4.33a: possibilidades Mais Prováveis de Variação para as

Variáveis Exógenas dos Três Setores
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r-----------------------------. -------------------------------------~

Demanda industrial

variável provável possi'vel impossív comentários

NIV +0 - cresce demanda
MOD3 + O - capit.al-intens.
EFTEC + 0- irreversível
OFEN + O - falta petróleo

Quadro 4.33b: possibilidades Mais Prováveis de Variação para as
Variáveis Exógenas dos Três Setores (~ontinuação).
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CAPíTULO 5: CONCLUSÃO

Com base nos resultados do ensaio sobre os três principais setores

de consumo de" eletricidade no Estado do Paraná realizado no

Capítulo 4, pode-se fazer uma avaliação da técnica utilizada.

Duas hipóteses extremas podem ser aventadas:

Trata-se de um procédirnent6 que não faz nada além de um
" -apanhado sobre conh~cimentos específicos que fazem parte do

senso comum;

ou então;

a mais do que isto, constituindo-se de um mecanismo formal e

sistemático, que prepara as predições do senso comum para

análises e discussões.

Gershuny86 o identifica como mais próximo da segunda hipótese,

isto porque:

1. o procedimento identifica os fatores sociais, técnicos e

políticos que podem determinar o futuro;

B , Gershuny, J., op.cit., pg.507.

CAPÍTULO 5: CONCLUSÃO 159



2. combina-os corno suposições "a priori" sobre seus valores malS
prováveis, de maneira a fornecer predições sobre os futuros
alternativos plausíveis;

3. e realiza-os de modo tal que as suposições que o compõem são
visiveise sujeitas a questionamentos e modificações.

o autor acredita que a presente técnica mais do que um
procedimento que estabelece mecanismos orientados para acertar
predições - Vlsa a obter urna estrutura formal de causas e efeitos
consistente com os fenômenos do mu~do real do decisor, sendo ainda
progressiva quanto aos mecanismos de controle e manutenção do
modelo que está sujeito a entropias e mudanças de rumo. Isto se
deve, principalmente, ao fato ~e estar ° decisor em constante
~intonia durante o processo de desenvolvimento, e surgir como
elemento determinante nas fases de medição e controle do modelo,
comparando-o aos seus padrões de desempenho e expectativas, para
em seguida utilizá-lo com noções mai.s consistentes sobre a base de
pressupostos adotados, restrições e potencialidades.
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5.1 DESVANTAGENS E LHHT.!'~çQ_ES

Nem todos os modelos podem ser desenvolvidos pelo uso da técnica

dos quatro valores devido a algumas limitações intrínsecas da sua
, '

naturez~ qualitativa. GershunyB? menciona algumas destas em seu

trabalho, descritas a seguir:

s sistemas em que o deslocamento em uma variável possa causar

variações em qualquer sentido em outra. Supondo, por exemplo,

que X sofra um acréscimo (+), podendo ocasionar um aumento

(+), redução (-) ou invariância (O) em Y. Em casos como este,

nem sempre a solução é possível pela inclusão consistente de

alguma variável, incorrendo então num estado de

indeterminação;

sistemas que possuam componentes que não esteja~ dispostas de

forma monotônica, ou seja, funções não-lineares como por

exemplo a quadrática, onde X ~ y2•

o autor considera estas desvantagens no desenvolvimento do

trabalho, adotando ora um ora outro dos procedimentos, conforme as

condições impostas, para a solução do problema mais crítico a seu

ver, a situação em que o efeito sobre a variável dependente é

indeterminado:

8 7 Gershuny, J., op.cit., pg.501.
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a) adoção arbitrária de um
por procedimento "ad hoc"

sentido de variação mais provável,
lastreado em uma bagagem de

conhecimentos, informações e expectativas do decisor sobre o
assunto;

b) utilização do relacionamento causal assimétrico - 'técnica'
já explicada no Capitulo 2 que resolve o problema da
indeterminação pela introdução de alguns efeitos na função,
sem alterar a estrutura .lógica inicial do modelo. Estes
efeitos dependem dos resultados esperados pelo decisor, que
não estão em concordância com aqueles fornecidos pelo modelo.

As limitações abaixo são conclusões do autor, e surgiram
basicamente das dificuldades encontradas durante o procedimento de
modelagem desenvolvido no Capitulo 4:

o possibilidade de direcionamento para uma previsão
correlacionada a ensaios e opiniões já realizadas, e que podem
estar perigosamente ul~rapassadas ou enviesadas. A técnica não
possui outros mecanismos que auxiliem na especificação e
validação das relações causais, que não seja um procedimento
passo-a-passo de consenso entre especialistas e o senso comum;

a sistemática é limitada, quando sujeita a encruzilhadas no
processo de especificação dos relacionamentos. Um exemplo está
na forma disjuntiva X U Yr quando à medida que X aumenta Y
decresce; neste caso, é possivel a aplicação do relacionamento
causal assimétrico, estabelecendo-se um ou mais sentidos de

CAPíTU~O 5: CONCLUSÃO 162



dominância. Ocorre que nem sempre a decisão é tão simples,
principalmente em estudos que envolvem tecnologias em estágio
de desenvolvimento, novos produtos e mercados desconhecidos ou
que pouco se conhece; além de outros fatores ainda incipientes
na base cognitiva do modelador.

5 • 2 VANTAGENS E EXTE~!SÕES.

O procedimento enquanto subjetivo e explicito, possui algumas
características que o distinguem das técnicas tradicionais para
formulação de m6delos de previsão, estas particularidades estão
listadas pelo autor a seguir:

• a concordância com GershunyBB quando este menciona "•••05

limites do nosso conhecimento sobre o comportamento dos
sistemas sociais hecessit~m de um
quantitativo •.•", esta técniCa aplica-se

procedimento não
a sistemas sociais

onde as variáveis de causa podem ou não possuir natureza
qualitativa, bastando é.opreVisor possuir algum sentimento em
relação aos sentidos de variação e efeitos de substituição ou
complementaridade entre as Cbmponentes;

1\ 8 Gershuny, J., op.cit., pg.507~
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• a estimativa das verossimilhanças é realizada sobre sehtidos
(+,0,-) e não quantidades, inexistindo preocupações com o
levantamento e calibr.agem das opiniões dos especialistas, e
técnicas para estimativa de probabilidades quando da
especificação do modelo;

o o r~sultado pode apresentar uma estrutura robusta, onde alguns
cenários, embora não considerados como "mais desejáveis",
possuem um encadeamento de causas já considerado no conjunto
de possibilidades de variações, e portanto, não necessite de
redefinições quando cogitados em planejamentos contingentes;

trata-se de uma "caixa transparente" e, portanto, conduz a
possíveis discussões direcionadas a um modelo proposto e seu
aperfeiçoamento passo a passo através do consenso. Este
procedimento é realizado em etapas. ou. "passagens", e ao final
espera-se que as modificações tenham caracterizado. o sistema
de equações relacionais como um modelo robusto. e aceito pelo
decisor;

o processo de modelagem é realizado de maneira tal que os
relacionamentos entre variáveis de causa possuam consistência
interna, teórica e empírica. ~ o procedimento ideal quando o
previsor lida com fenômenos com carência de dados
quantitativos, mas possui conhecimento sobre os
relacionamentos causais ~ntre as variáveis significativas que
os compõem, além de opiniões de· especialistas e ensaios
similares realizados em outros contextos. Neste caso, a
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interação problema-previsor-mundo real conduz a uma

especificação consistente entre o que é percebido e o que é

representado;

o o.modelo se presta ao tratamento quantitativo, podendo ser

adotadas "proxies" das variáveis de caus~ e escalas binárias e

ordinais para ocorrências qualitativas;

• as verossimilhanças podem ser estimadas por levantamentos,

estatística dedutiva e técnicas de consenso, entre outros.

Por conseqüência, cada evento final do espaço amostraI de

resultados, identificado por um cenário, possuirá uma

possibilidade de ocorrência associada, representada

numericamente;

~ por ser uma "caixa trahsparente" e possuir desenvolvimento

dissertativo, o modelo é documentável, não havendo

di f iculdades para a captação dos pressu.postos sub j ac entes , dos

pontos-de-vista e expectativas do previsor.

Trata-se de uma técnica que pode coexistir com procedimentos

quantitativos e possibilita o processo participativo na definição

do problema pela seleção das componentes e especificação dos

relacionamentos. Reduz portanto as possibilidades de uma provável

carência de informações por parte do decisor, e como conseqüência,

aumenta a credibilidade do mesmo em decisões que sejam suportadas

por modelos resultantes da utilização desta técnica. O autor
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recomenda o procedimento proposto por Gershuny àqueles estudos que
se classificam sob uma das características mencionadas abaixo:

o possui variáveis sociais de difícil mensuração, e que não
podem ser excluídas sob o risco de causar prejUíZOS ao
significado conceitual do modelo;

• possibilita não apenas a consistência teórica interna, mas
também a consistência externa entre os resultados gerados pelo
modelo e aqueles esperados pelo decisor;

• atribui ao decisor uma responsabilidade adicional além da
utilização dos resultados, qual seja a de compreender como a
estrutura conceitüal está fundamentada; quais pressupostos
foram assumidos e quais são as limitações do modelo.

Uma vez adotado este procedimento, o autor recomenda que o modelo
resultante seja discutido entre os interessados seguindo um
processo de retroação e ajustes, até a validação da .estrutura
final. Previsões quantitativas como econometria ou
séries-de-tempo, e técnicas de consenso entre especialistas podem
ser utilizadas, servindo a forma tinal do modelo e suas variações
pOSSíveis como elementos de consistência dos resultados.
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VARIACAO DO INDICE DE PRODUTO REAL
Estado do Parana (Base 1970)*-------------*---------------*--------------*---------------*

ANO I PER CAPITA COMERCIO INDUSTRIA*-------------*--------~------*--------------*--------------*
I 70 100 100 100
I 71 137 125 117
I 72 150 142 159
I 73 162 172 205
I 74 197 204 228
I 75 216 228 268
I 76 219 262 347
I 77 260 314 438
I 78 259 340 477
I 79 269 356 510
I 80 318 447 610
I 81 303 427 585
I 82 282 418 568
I 83 252 377 486*-------------*---------------*--------------*--------------*

Fonte: IPARDES

FIGURA A.1 : INDICE DO PRODUTO REAL

eoo~---------------------------------VARIACOES BASE 1970 Estado do Parana
-+- PER CAP1TA

-M- INDUSTRIA

400 -J.-------

-a- COMERCIO

200

O+-~--~~--~~--~~--~_r--'--_r--~4
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ao 61 82 83
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