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Abstract

O presente trabalho busca estudar a reestruturação ocorrida no setor elétrico brasileiro na

década de 1990 e o modelo de mercado de energia vigente, com foco na comercialização. Neste

contexto, analisam-se os motivos para lacunas de investimento no setor. Além disto, ainda da

ótica do investidor, ressaltam-se as questões ambientais e tributárias do setor elétrico brasileiro.



1 Introdução

0 mercado de energia elétrica experimenta um crescimento da ordem de 4,5% ao ano, devendo ul

trapassar a casa dos 100 mil MW em 2008. O planejamento governamental de médio prazo prevê a

necessidade de investimentos da ordem de R$ 6 a 7 bilhões por ano para expansão da matriz energética

brasileira, em atendimento à demanda do mercado consumidor.1

Assim, uma das questões brasileiras mais suscitadas atualmente, tanto na sociedade quanto na

academia, refere-se à estabilidade e à confiabilidade do suprimento de energia elétrica. A importância

deste setor para o crescimento econômico sustentável é inegável. A experiência recente de racionamento

de energia no Brasil, em 2001, mostrou o quão desastrosa pode ser uma política equivocada de incen

tivos à geração de energia elétrica, e o quão essencial é a adequação de capacidade para atendimento

da demanda, ou da carga, no linguajar específico, de energia.

Apesar de o caso do racionamento no Brasil de 2001/2002 ter sido indicado, pelo Banco Mundial,

como exemplo de resposta a uma crise de energia 2, estudos do Insituto de Pesquisa Econômica

Aplicada (IPEA) estimam que a queda no Produto Interno Bruto em 2001 foi de cerca de 1 ponto

percentual devido à restrição no consumo de energia elétrica. Além disso, a Fundação Getúlio Vargas

(FGV) estimou que, com o racionamento, houve a não criação de cerca de 800 mil postos de trabalho.

Somando a estes os empregos que foram destruídos pelas empresas que, tendo de cortar a produção,

reduziram seus quadros, a situação coloca-se de forma ainda mais dramática, sendo necessário evitar

a repetição deste cenário na realidade brasileira.

As atividades do setor elétrico brasileiro podem ser agrupadas em quatro segmentos principais:

(i) Geração

(ii) Transmissão

(iii) Distribuição

(iv) Comercialização

O segmento de geração engloba todas as atividades de produção de energia (usinas hidrelétricas,

'Dados obtidos no site da Agência Reguladora de Energia Elétrica - ANEEL. www.aneel.gov.br

2 O relatório Implementing Power Rationing in a Sensible Way: Lessons Learned and International Best Practices

analisou a resposta dada por Brasil, China, Chile, Califórnia (EUA), Japão e República Dominicana para a falta de
capacidade de produção ou de combustível para a geração. Segundo Luiz Maurer, especialista sênior de energia do
Banco Mundial, o Brasil conseguiu resolver o problema da administração da crise ao colocar a gerência nas mãos de uma

única pessoa, o que não ocorreu no caso da Califórnia, por exemplo, o que acabou agravando a situação.



térmicas e outras fontes alternativas), efetuadas atualmente por concessionários de serviço público de

geração e por Produtores Independentes de Energia - PIEs. Tais atividades podem ser subdividas em

dois grupos principais, descritos, a seguir, de forma genérica:

- Operação: inclui tudo o que for relacionado com o atendimento da demanda a cada instante,

utilizando os recursos de geração disponíveis;

- Expansão: abrange as decisões de investimento em nova capacidade, com o objetivo de assegurar

o atendimento futuro da demanda.

O segmento de transmissão refere-se às atividades de transporte da energia produzida até os centros

de consumo. Da mesma forma que o segmento de geração, as atividades de transmissão podem ser

subdivididas em operação e expansão.

O terceiro segmento, de distribuição, encarrega-se do transporte final da energia a partir dos pontos

de entrega na rede de alta tensão até os consumidores finais. As funções das redes de transmissão e

distribuição são análogas às das rodovias interestaduais e das estradas vicinais: as primeiras fazem o

transporte "por atacado" da energia ao longo de grandes distâncias e integram todo o país; as últimas

fazem a distribuição "no varejo" da energia a partir das "junções" com as rodovias principais.

0 quarto e último segmento, comercialização de energia, está encarregado das atividades de con

tratação da geração e revenda aos consumidores, sendo exercido de maneira competitiva, por conta e

risco dos empreendedores, mediante autorização da ANEEL.

0 objetivo deste trabalho, no formato de um survey, é ressaltar a importância do desenho correto

dos incentivos ao investimento no design do mercado de energia elétrica brasileiro. Faz-se portanto,

aqui, um relato das características do setor, introduzindo-se as problemáticas que, eventualmente,

serão estudadas de forma aprofundada, a fim de contribuir para a aplicação eficiente dos ensinamentos

teóricos sobre o setor de energia elétrica.3

2 Reestruturação do Setor de Energia Elétrica no Brasil

Inicialmente, a indústria de energia elétrica era considerada uma indústria totalmente verticalizada.

Em todas as partes do mundo, uma mesma empresa gerava, transmitia e distribuía o produto até seus

3 Isto é, a presente dissertação de mestrado motiva os assuntos e problemas a serem mais bem trabalhados na tese de

Doutorado da presente aluna.
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consumidores. Esta situação perdurou durante muito tempo, uma vez que a separação entre o produto

energia elétrica e o serviço de transporte associado não era visto como algo factível por dois motivos

: operacionalidade técnica de um sistema de controle do sistema interligado confiável e dificuldades

comerciais decorrentes desta operação.

Com o avanço tecnológico das telecomunicações, em especial, as complicações técnicas foram trans

postas. Para a manutenção da verticalização no setor, passou-se a duvidar se os custos que surgiriam

com a separação das operações - custo de negociação, contratação, operação de contratos, solução de

situações controversas entre os agentes - ainda tornariam esta possibilidade cabível e vantajosa. A

resposta veio com os Estados Unidos e com a Inglaterra.

Ainda em 1978, em plena crise do Petróleo, os Estados Unidos implementaram o "Public Utilities

Regulatory Policy Act - PURPA", visando incentivar a eficiência e diminuir a dependência de com

bustíveis fósseis. O Ato estabeleceu às empresas concessionárias de energia elétrica a obrigação de

comprar energia elétrica de produtores independentes por preços que eqüivaleriam aos seus "custos

evitados"4. Como conseqüência, mesmo sem fornecer energia diretamente aos consumidores, os pro

dutores independentes de energia, em 1993, detinham em torno de 50% da capacidade de geração em

implantação nos EUA.

A Inglaterra foi outro país pioneiro quanto à reestruturação do setor de energia elétrica. Em 1988,

no contexto do processo de privatização guiado pelo governo, foi iniciada uma reforma no sistema

elétrico, ou de parte dele - England and Wales, desverticalizando as empresas existentes, separando

as funções de geração, transmissão, distribuição e comercialização, privatizando a empresa de geração

existente, que foi subdividida em duas, e incentivando a entrada de novos geradores no mercado e a

competição na geração e na comercialização.

As duas experiências citadas de reestrutuação do sistema elétrico, americana e inglesa, demon

straram que as questões técnicas e comerciais da separação entre o produto e o serviço de transporte

levantadas previamente às reformas podiam ser superadas. A partir daí, o processo de reestruturação

iniciou-se em vários países, como Suécia, Finlândia, Dinamarca e Chile, dentre outros.

Assim como no restante do mundo, a indústria de comercialização de energia elétrica brasileira

passou por grandes mudanças nos último anos. O primeiro fato marcante neste processo foi a extinção

4 Isto é, comprar energia por preços que fossem inferiores aos custos de geração da própria concessionária se a mesma

ampliasse sua geração.
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da regulação por taxa de retorno garantida em 1993. Após isto, a reforma contou com reestruturação,

mudanças institucionais e extensiva privatização. Aproximadamente 60% do mercado de distribuição

e 20% do mercado de geração foi privatizado entre 1995 e 2000.

Apesar do que vigora no senso comum atual, nem sempre a história do setor elétrico esteve ligada

a um papel de Estado-investidor, como o que se tem em mente, em relação ao passado recente. Isto

porque, no início do século XX, o papel do Estado na oferta de energia elétrica era mínimo, sendo

a indústria caracterizada por várias companhias privadas trabalhando na geração, transmissão, dis

tribuição e comercialização de energia nos estados com interconexão limitada. Lima (1995) caracteriza

o ambiente da época:

"Em 1930, o setor de energia elétrica exibia capacidade de geração da ordem de 780MW

de potência instalada e produção de 1.483 GWh , e já desempenhava função estratégica,

tanto do ponto de vista de aproveitamento dos recursos naturais como do suprimento de

um insumo básico ao mercado nacional. Tratava-se de um setor composto por gigantescas

empresas multinacionais, como os grupos Brazilian Traction, Light and Power - Light

(canadense) e American&Foreign Power Company - Amforp (norte-americano),que na

década de 1920 haviam assumido o virtual monopólio da indústria de energia elétrica no

país por meio de rápido movimento de concentração e centralização do capital..."

Após a Crise Mundial de 1930, percebeu-se um abalo nas estruturas do liberalismo econômico, o que

fez surgir uma nova forma de atuação dos Estados, como o Norte-Americano por meio do New-Deal.

A posição do Estado brasileiro, portanto, tornou-se mais ativa na provisão das utilidades públicas

seguindo esta tendência mundial e o conteúdo do anteprojeto do "Código das Águas" indicava esta

mudança. Lima (1995) afirma que a principal influência na configuração institucional do Código de

Águas foi a legislação norte-americana que ressaltava a energia hidroelétrica como sendo capítulo

privilegiado no que dizia respeito ao aproveitamento das águas.

Com a instituição do "Código das Águas", de 1934, a regulação do setor privado tornou-se mais

efetiva.5 Tal decreto insere o substrato regulatório que prevaleceria no setor até 1993. Superficialmente,

5Código das Águas é como ficou conhecido o decreto n° 24.643/34. Tal nome remete à predominância do poder



ficou determinado, neste documento, que todo uso público de recursos hídricos, independentemente

dos direitos de propriedade da terra, estaria condicionado às concessões por parte do governo federal.

Além disto, o Código também estabelecia os princípios tarifários, os quais estavam baseados nos

custos históricos de investimento. No entanto, a partir de 1960, com a aceleração da inflação, uma

nova regulação tarifária foi introduzida. O decreto lei n° 54.936 de 1964 passou a estabelecer uma

regulação tarifária ainda baseada no custo de investimento, mas com ajuste pela inflação.

Segundo Branco (1975), o "Código" foi grande alvo dos agentes que se colocavam contra a in

tervenção estatal no setor de energia elétrica, responsabilizando-o pela queda dos investimentos no

setor. Dentre estes agentes estavam não só as concessionárias estrangeiras, mas também as empresas

nacionais de energia elétrica e os representantes da indústria no país, que reivindicavam total reformu

lação dos princípios vigentes no documento. Ressalta-se que o principal ponto em comum nas críticas

dizia respeito à questão do custo histórico que, para eles, era inaceitável em um país com notável

instabilidade monetária.

Assim, até o início dos anos 1950, o investimento público direto não era o mais relevante no setor.

No entanto, a partir daí, para garantir capacidade de oferta, o setor público passou a construir suas

próprias plantas geradoras.6 A expansão do Estado no setor consolidou-se no Regime Militar, quando

companhias privadas foram incorporadas ao poder estatal. De forma mais detalhada, cerca de 50%

da geração e da transmissão foi paulatinamente incorporada pelas empresas estatais e a outra metade

foi incorporada pelos estados da federação. Já os setores de distribuição e comercialização ficaram

concentrados em nível estadual.

Cabe lembrar porque esta estrutura centralizada e concentrada no setor de energia elétrica se

manteve por tão longo período. Sabe-se que o desenvolvimento do setor no Brasil teve como base

as dimensões continentais do país e seu grande potencial hidrelétrico. Desta forma, as economias de

escala, devido à construção de grandes usinas, deram origem a um sistema interligado de transmissão,

hidráulico na geração de energia elétrica no Brasil. Em 1934, a proporção da capacidade das hidroelétricas em relação ao
total instalado era de 80%, segundo Lima (1995). Em 2001, a hidro-geração representava 87,3% do total da capacidade

instalada e 88,7% do total gerado.
6 No início da década de 1950, devido à falta de condições de investimentos privados para cobrir necessidade acumulada

de expansão do setor elétrico, a tendência do momento político e econômico do pais foi a concentração de esforços
governamentais. Com a criação da Eletrobrás (Centrais Elétricas Brasileiras), em 1961, nas décadas de 1960 e 1970
houve um processo de desenvolvimento baseado em iniciativas estatais sob financiamento de organismos financeiros

nacionais e internacionais.



com as empresas de serviços públicos dividindo os custos relativos as linhas de transmissão. Neste

contexto, a melhor alternativa era, de fato, a cooperação entre as empresas de energia elétrica. E a

criação de monopólios regionais/estaduais de distribuição foi o primeiro passo na implementação deste

modelo centralizado.

Segundo Ferreira (2000), um dos problemas deste ambiente centralizado era, na presença de retornos

garantidos sobre os ativos, uma perda de eficácia considerável:

"Em um problema compartilhado por outras empresas estatais de outros setores, as em

presas de serviços públicos de eletricidade não tinham controle sobre os custos operacionais,

basicamente porque não tinham motivação para compreender (e assim, não tinham conhec

imento) dos fluxos de caixa operacionais até mesmo nos níveis mais básicos. Tal ignorância

foi especialmente nociva considerando-se a natureza distinta dos investimentos, dos custos

de manutenção e dos retornos envolvidos na diferentes atividades de geração,transmissão e

distribuição de energia elétrica."

Logo antes de começar o processo de privatização, em 1995, a distribuição e comercialização por

parte das companhias estaduais representavam 90% do total de energia elétrica consumido no Brasil.

Cada estado tinha sua própria companhia distribuidora e comercializadora, e alguns estados, mais de

uma.

A reestruturação do setor elétrico inicia-se na década de 1990. O colapso do financiamento in

ternacional e a crise fiscal ocorridos durante a década de 80 somente pronunciaram a necessidade de

mudança. O gráfico abaixo mostra o histórico do montante de investimentos totais no setor a partir da

década de 80. A partir de 1995, começa a haver uma reversão na tendência de queda dos investimentos.
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Desta forma, a partir do início da década de 90, há a busca por outro modelo de operação para o

setor elétrico. Em 1993, como já mencionado, o primeiro passo para a reforma do setor foi dado, com a

aprovação da Lei 8.631 que eliminou o nivelamento geográfico das tarifas e os 10% mínimos de retorno

sobre os ativos. A reestruturação, de fato, ocorreu a partir de 1995, com o início da privatização das

companhias de energia elétrica.7

De acordo com Laffont (2005), o ponto de referência de qualquer teoria sobre privatização deve ser o

resultado de irrelevância de Sappington-Stiglitz, o qual mosta que, mesmo com informação assimétrica,

a propriedade da empresa não importa, quando se trata de um governo benevolente e sem restrições em

contratar. Assim, qualquer resultado obtido por uma empresa privada poderia ser replicado por uma

firma pública propriamente desenhada. Para consubstanciar a privatização, a hipótese de contratos

completos ou de benevolência precisa ser relaxada, ou ambas.

7 Contudo, é preciso ressaltar que processos de reestruturação de setores da economia e privatização não devem ser

confundidos. A reestruturação altera o arranjo comercial do setor, o número de agentes, as funções desempenhadas, e

as relações entre eles. Por sua vez, a privatização altera o controle de um agente da esfera governamental para a esfera

privada. Ambos processos não precisam ocorrer simultaneamente.
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Um exemplo de modelo que admite que a privatização pode ser benéfica à sociedade é o de Schmidt

(1996). O autor assume que a privatização é um acordo para ampliar a informação da firma e, com

isso, lhe conceder uma renda informacional no futuro. Deste modo, tendo incentivos corretos ao

investimento por meio desta renda informacional potencial, a privatização pode aumentar a eficiência.

Para além do que prediz a teoria, a privatização, no Brasil, refletiu a substituição de um modelo de

desenvolvimento baseado em substituição de importações, guiado por investimentos estatais, por um

modelo de orientação de mercado, com ênfase na eficiência. Nos anos 80 e 90, outros países da América

Latina, como Chile, Argentina e México, passaram por um processo semelhante de privatização. No

entanto, foi a crise econômica dos anos 1980 que tornou a privatização factível politicamente no Brasil.

Tal crise também determinou a velocidade da implantação do processo de privatização no país, en

quanto outros aspectos da reforma foram mais graduais, especialmente a implantação da competição.

Por exemplo, o estabelecimento da ANEEL ocorreu somente um ano após a realização do primeiro

leilão de venda.

Coppers & Lybrand8, consultoria americana que auxiliou o governo no planejamento da reforma,

afirmou que, dentre os principais objetivos da mesma, estava garantir a expansão da capacidade de

geração, atraindo investimentos do setor privado, a fim de aumentar a eficiência e reduzir os gastos e

a dívida pública. Além disso, o novo modelo deveria ser descentralizado, funcional e efetivo.

O paradigma seguido pela referida consultoria em sua proposta de reforma foi o da Inglaterra, o

qual se estabeleceu ideologicamente com fundamentos que visam garantir e estimular a competição nos

setores de geração e comercialização, contemplando os seguintes aspectos:

(i) Desverticalização - separação entre geração, transmissão, distribuição na cadeia de produção e

a introdução de um quarto setor, a comercialização;

(ii) Criação de um mercado spot para a comercialização da energia gerada;

(iii) Livre acesso à rede de transmissão para geradores e consumidores;

(iv) Criação de um operador independente para administrar o sistema de geração e de transmissão

em larga escala;

(v) Negociação de energia feita por meio de oferta de preços - leilões;

(vi) Liberdade de escolha para os consumidores finais; e

"Consultoria que venceu o processo de licitação aberto pelo Ministério de Minas e Energia em 1996, para realização

do projeto de reestruturação do setor de energia elétrica no Brasil.



(vii) Criação de uma agência reguladora.

No período de 1991 a 1994, 33 companhias foram privatizadas no Brasil, em vários setores da

economia.9Assim, com a boa performance destas empresas privatizadas e o sucesso do programa de

estabilização inflacionária de 1994, houve suporte para expansão da privatização e ela, então, chega ao

setor de energia elétrica. São quatro os fatores que contribuíram para que as companhias de utilidades

públicas, como as de energia elétrica, entrassem na agenda, quais sejam:

(i) 0 monopólio público constitucional sobre a infra-estrutura foi abolido por uma emenda consti

tucional;

(ii) Uma emenda constitucional eliminou a diferenciação entre capital doméstico e estrangeiro10.

Isto permitiu às companhias estrangeiras concorrer pelas concessões públicas;

(iii) De acordo com o artigo 175 da Consituição Federal de 1988, a autoridade pública é responsável

por prover os serviços públicos, diretamente ou indiretamente, sob o regime de concessões ou permis

sões. As condições fundamentais do regime de concessão dos serviços públicos seriam estabelecidas

pela Lei n° 8.987/95 (Lei de Concessões). Esta legislação, por definir as condições básicas de entrada,

saída e operação no setor de infra-estrutura, contribuiu para reduzir as incertezas dos agentes privados;

(iv) Os Estados tiveram o financiamento de suas dívidas pela União condicionado a certo nível

de amortização. Para muitos Estados, o único meio de amortizar fração de suas dívidas era a venda

de ativos. Além disto, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fez um

programa especial para a promoção da privatização estadual, condicionando empréstimos à venda de

parcela de suas companhias estatais.

9 Muitas destas companhias eram dos setores metalúrgico, petroquímico e de fertilizantes.

10A Emenda Constitucional n° 6/95 eliminou o artigo 171 da Constituição Federal, que permitia tratamento especial

às empresas brasileiras de capital nacional.
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Empresas Distribuidoras Privatizadas

Empresa

Escelsa

Light (Federal)

CERJ

COELBA

RGE

AES SUL

CPFL

Enersul

Cemat

Energipe

Cosem

Coelce

Metropolitana

Bandeirantes

Elektro

Celpa

Celpe

Cemar

Saelpa

Estado

ES

RJ

RJ

BA

RS

RS

SP

MS

MT

SE

RN

CE

SP

SP

SP

PA

PE

MA

PA

Ano Privatização

1995

1995

1996

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1998

1998

1998

1998

1998

2000

2000

2000

Total das Receitas dos Leilões

Receita Leilões USSmilhões

385,7

2.270

587

1.598

1.486

1.372

2.731

565

353

520

606

868

1.777

860

1.273

388

1.004

289

185

19.117,7

Dívida Transferida

-

-

364

213

149

64

102

218

461

40

112

378

1.241

375

428

116

131

158

-

Resultado

385,7

2.270

951

1.811

1.635

1.436

2.833

783

814

560

718

1.246

3.018

1.235

1.701

504

1.135

447

185

Fonte: BNDES
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Empresas Geradoras Privatizadas

Empresa

Cachoeira Dourada

Gerasul

Tietê

Paranapanema

Estado

GO

RS

SP

SP

Ano Privatização

1997

1998

1999

1999

Total das Receitas dos Leilões

Total das Receitas Geradoras+Distribuidoras

Receita Leilões USSmilhões

714

883,5

472

682

2.751,5

21.869,2

Dívida Transferida

140

-

668

482

Resultado

854

883,5

1.140

1.164

Fonte: BNDES

As primeiras privatizações foram realizadas em um ambiente de risco regulatório expressivo. Este

risco resultava da ausência de regras claras para operação no setor e de incertezas frente ao novo

paradigma institucional e estrutura do mercado. Como já foi dito, a nova agência reguladora, ANEEL,

foi estabelecida pela Lei 9.427 de 26 de dezembro de 1996, após a venda da Escelsa, Light e Cerj.

A Agência caracteriza-se por ser um órgão autônomo, com uma diretoria independente e tem como

objetivos primordiais:

(i) elaboração de parâmetros técnicos para garantir a qualidade do serviço aos consumidores;

(ii) realização de licitações para novas concessões de geração, transmissão e distribuição;

(iii) garantia da operação do Mercado Atacadista de Energia (MAE) de forma competitiva;

(iv) estabelecimento de critérios para o custo da transmissão;

(v) fixação e implementação de tarifas no varejo.

Com a reestruturação, a indústria de suprimento de energia passou a ser descentralizada em quatro

negócios: geração, transmissão, distribuição e comercialização, os quais precisam ser contabilizados

separadamente. A compra de energia é contratada separadamente do acesso e uso das linhas de trans

missão e distribuição. Além disso, o decreto n° 2.655/98 determina que as companhias de distribuição

registrem de forma separada suas receitas, gastos e custos relativos à distribuição, comercialização

no mercado cativo e comercialização no mercado livre. Tais empresas também devem restringir-se ao
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limite de market share permitido11.

A regulação econômica tem como pilares: incentivos à eficiência para a transmissão e distribuição,

com tarifas pela utilização destes sistemas tendo por base os custos marginais de longo prazo.

As críticas que surgem para o perfil de reforma adotado no Brasil é de que ele fora adotado sem

levar em conta as peculiaridades físicas e técnicas do setor elétrico brasileiro. No entanto, não se pode

negar a importância de sua realização, uma vez que o papel de investidor do Estado, no atual contexto

econômico mundial, é ínfimo. Fez-se necessária, portanto, a reforma, com vistas à atração de novos

investidores, tanto de capital nacional quanto estrangeiro, para manter adequada a capacidade do setor

no Brasil, além dos ganhos em eficiência que vêm com a administração privada.

Um estudo realizado por Mota (2003) faz uma análise custo-benefício social da reestruturação e

privatização do setor de distribuição de energia no Brasil. Com uma taxa de desconto de 12%, ela

chega ao resultado de que os ganhos de eficiência, devido às reduções de custo, remontam à uma soma

de R$ 9 bilhões, o que eqüivale a 2.6% do PIB brasileiro de 1994. Além deste ponto, é observada uma

queda efetiva anual nos custos controláveis unitários de 10% no período de 1995 a 2000.12

Para chegar ao resultado de eficiência acima, a autora cria um cenário público contrafactual baseado

na performance que as empresas tinham anteriormente às mudanças estruturais. Neste cenário, con

siderando as condições políticas e macroeconômicas do início dos anos 90, supõe-se redução unitária

nos custos de produção de 2%.

2.1 Novo Regime de Comercialização

Como já mencionado, empreendimentos no setor de energia elétrica necessitam de vultuosos investi

mentos iniciais, cuja remuneração acontece no longo prazo. Soma-se a isto, o fato de que grande parte

deste investimento é irrecuperável, dada a especificidade do capital em questão, de modo que, mesmo

com preços baixos, inferiores à taxa de retorno do mercado, cobrindo somente custos variáveis, a mel

hor opção é continuar produzindo o serviço elétrico, na crença de que os preços retomarão patamar

mais elevado no futuro.

11 Uma ünica companhia não pode dispor de mais de 35% dos mercados de distribuição do Norte ou Nordeste, 25% do

Sul, Sudeste ou Centro-Oeste, ou ainda, 20% do mercado de distribuição nacional.

12Um estudo possível a ser realizado é a atualização do paper de Mota (2003), buscando avaliar o impacto da privati

zação no setor após dez anos e medindo como estariam os custos unitários hoje.
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Desta forma, o investidor do setor é afetado pelas decisões do poder concedente e do regulador, o que

torna essencial, para redução da incerteza e do custo do capital, a confiabilidade na regulação no período

de maturação do investimento. Por confiabilidade, indica-se a não mudança repentina das condições

iniciais do contrato ou do ambiente de contratação, por exemplo. Fica claro que o investimento somente

ocorrerá se a empresa tiver segurança de que os contratos assinados serão cumpridos, inclusive, e

especialmente, quanto a tarifas.13 Um aumento da incerteza eleva o custo do capital e diminui o

montante de investimentos no setor.

0 novo modelo de comercialização de contratos de suprimento de energia altera o modelo antigo

ao segmentar o mercado de contratos de longo prazo14, provendo um tratamento diferenciado entre os

empreendimentos de geração existentes e os novos.

Esta reformulação da comercialização apresenta quatro formas de contratação de energia elétrica:

(i) licitação de nova geração em duas fases; (ii) licitação de geração existente; (iii) contratação de

ajuste; (iv) ambiente de contratação livre.

Sendo "A" o ano indicado para início do suprimento de energia, a licitação de nova geração é

contratada cinco ou três anos antes desta data de início de entrega da energia, que são os contratos

"A-5" e "A-3", respectivamente. Uma margem de até 3% da carga projetada com cinco anos de

antecedência de cada distribuidora pode ser contratada numa segunda licitação com apenas três anos

de antecedência. Os contratos de suprimento de energia têm duração de 15 a 35 anos.

Nos leilões de ajuste, a distribuidora pode contratar até 1% de energia adicional, além do limite

estabelecido na regulamentação da licitação com três anos de antecedência. Tal contratação é feita por

meio de contratos bilaterais de duração máxima de dois anos, fechados por meio de leilões de compra,

que são realizados com, no máximo, dois anos de antecedência.

A geração existente, por sua vez, é comercializada principalmente por meio das licitações de energia

existente, realizadas com um ano de antecedência do início de entrega da energia (A-l). Os contratos

deste tipo de energia têm duração de 3 a 15 anos somente.

A geração existente pode ser comercializada no Ambiente de Contratação Livre, mercado de con-

"Mesmo assim, é importante salientar que os contratos em questão são incompletos, no sentido de que nem todos os

estados da natureza são contratados.

14 O modelo setorial de comercialização de energia vigente até a Medida Provisória 144 de 2003 realizava a comercial

ização de maneira livre e não discriminatória. Nesse contexto, os preços dos contratos de longo prazo seriam levados,

por forças do mercado, ao custo marginal de expansão da geração no longo prazo ao longo do tempo.
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tratos bilaterais com comercializadores e consumidores livres e contratos bilaterais com as distribuido

ras na contratação de ajuste. A participação das empresas de geração existente nas licitações de nova

geração é proibida.

Nas licitações de energia existente, na contratação de ajuste e no ambiente de livre contratação, o

produto comercializado é a energia assegurada. Os contratos de suprimento de energia são transações

financeiras não diretamente associadas à geração efetiva de cada usina. A geração efetiva é, de fato,

remunerada pelo preço do mercado spot que deveria cobrir, ao menos, os custos operacionais de cada

usina.

Das mudanças implementadas por este novo regime de comercialização de longo prazo, ressalta-

se que a pré-contratação total da carga15 é um aspecto positivo da mudança de sistema, uma vez

que dá margem para correção de falhas regulatórias do modelo anterior, quais sejam, a perda de

confiabilidade do sistema decorrente da subcontratação de energia de longo prazo e da contratação

com pouca antecedência, quando a informação do nível dos reservatórios já é conhecida, o que reduzia

demais os preços em condições de hidrologia normais.

No entanto, um segundo aspecto do novo regime é negativo: o tratamento diferenciado da energia

existente em relação à nova reduz a antecedência16 e duração máxima dos contratos das geradoras

existentes, prejudicando estes investimentos, já que eles acabam tendo remuneração inferior à estimada

quando de sua implantação, no regime anterior.

Esta última afirmação, à respeito da remuneração dos investimentos de energia existente, tem

respaldo nos seguintes fatos. Primeiro, o novo regime reduziu as opções de contratação, posto que

antes o sistema era de livre negociação. Segundo, as novas regras fizeram da energia existente o único

meio de reduzir o nível de contratação quando se observa a sobrecontratação das distribuidoras, já

que os contratos realizam-se com pouca antecedência. Assim, enquanto a subcontratação poderá ser

ajustada por licitações no âmbito dos leilões de energia nova e de energia existente, a sobrecontratação

só pode ser compensada pela redução da contratação da energia existente. Tal característica leva o

15 Com o Novo Modelo do sistema elétrico brasileiro, instituído pela Lei 10.848/04, a exigência de contratação para

as distribuidoras passou de 90% para 100%, isto é, elas devem contratar o suficiente para atender a totalidade de seus

consumidores.

16Como já referido, a menor antecedência faz os contratos disporem de tarifas mais próximas aos preços correntes no

mercado spot. Como, na maior parte do tempo, há normalidade das condições hídricas, estes preços se caracterizam por

serem achatados, de tal forma que a remuneração dos investimentos de energia existente seja bastante prejudicada, uma

espécie de missing money.
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mercado de energia existente a ficar sobreofertado, reduzindo os preços em relação ao custo marginal

de expansão.

Estudos de consultorias indicam que, para garantir um nível satisfatório de confiabilidade ao sistema

hidrelétrico, a energia assegurada de venda às geradoras é consideravelmente menor do que a energia

natural afluente17. O resultado de uma contratação obrigatória de 100% da carga por parte dos

consumidores e uma limitação da contratação de cada usina à sua energia assegurada é um parque

gerador com maior capacidade de geração do que a demanda na maior parte do tempo, com sobre-

oferta e depreciação do preço à vista. O preço da energia comercializada nos contratos de energia

existente, que têm pouca antecedência, se aproxima dos preços do mercado à vista porque esta é a

principal alternativa de venda das geradoras em questão.18

Pelas características e estrutura dos custos das geradoras19, o formato da curva de oferta dos

contratos de suprimento de energia é bastante convexo, o que implica que, quando a demanda está em

nível elevado, pequenas alterações na demanda trarão altas variações nos preços, uma vez que a oferta

está limitada à energia assegurada total. Por outro lado, com demanda estável, os preços tenderão a

se manter em patamares baixos, próximos ao seu custo de oportunidade.

Estas características prejudicam as geradoras de energia existente de duas formas: primeiro,

havendo demanda em baixo nível, a remuneração dos investimentos muito provavelmente será in

adequada, pelo menos para as usinas mais caras ou que ainda não estão amortizadas20; segundo, com

demanda mais elevada, a instabilidade e volatilidade dos preços prejudica a tomada de decisões e

de investimentos dessas empresas e pode levar a uma intervenção do governo, que estabelecerá uma

limitação (price-cap) nos preços (Newbery,1998).

É opinião comum entre analistas do setor que o atual modelo tem, desde sua implementação,

sua credibilidade comprometida, dada a inserção de regras que prejudicam a energia existente. A

redução de credibilidade, por sua vez, tem conseqüências não somente para as empresas já instaladas,

mas também para os investidores potenciais, os quais tomam decisões com base na reputação e ações

17Energia Natural Afluente é o volume de água que chega às usinas hidrelétricas, excluindo-se o efeito regularizador

dos reservatórios, convertido em unidades de energia elétrica (MWh).
18 Cabe salientar que a realidade do sistema elétrico brasileiro atual é algo distinta deste quadro relatado, com os

resultados do leilão de energia a ser realizado no dia 14/12/06 provavelmente evidenciando o fato.

19Grande parcela dos custos totais são custos fixos, preponderantemente na forma de investimentos inciais.

20As geradoras estatais tendem a ser menos prejudicadas neste contexto, pois a maior parcela de seus investimentos

já foi amortizada.
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passadas do ambiente regulatório e do governo.

Como já vem acontecendo, a sociedade pode apontar questionamentos sobre a sustentabilidade

do regime de comercialização. Licitações de compra de energia existente podem ser seguidas, em

curto espaço de tempo, por licitações de compra de energia nova com preços muito mais elevados -

situação de excesso de oferta, quando os preços spot estão reduzidos e os preços dos contratos de pouca

antecedência convergem para eles.

3 O Problema da Adequação de Recursos

Prover oferta de energia elétrica adequada é um dos tópicos mais relevantes das políticas em consider

ação nos mercados de energia reestruturados, como o brasileiro.

Primeiramente, o objetivo de se ter uma capacidade de provisão adequada advém da hipótese de

que interrupções na oferta de energia devam ser raras, ou ainda, não existentes. Por mais de um século,

o planejamento na indústria de eletricidade focou na noção de que os consumidores devem estar aptos

a ter quanta eletricidade eles quiserem por um preço constante dado qualquer período de tempo. Os

investimentos eram feitos para dar vazão à demanda prevista de "pico" mais uma margem de reserva.

Assim, os preços da energia raramente foram importantes nestas previsões e a sua utilização como

instrumento para equilibrar a oferta e demanda ainda não ocorria.

Segundo Bushnell (2005), o problema com a abordagem padrão de recursos é que eles consideram

que todos os agentes dão o mesmo valor ao consumo de eletricidade, e que, portanto, têm as mes

mas preferências por confiabilidade do sistema. Existem evidências contundentes de que tal hipótese

não é verdadeira. Por exemplo, tentativas de medir o custo de interrupção aos clientes, ou VOLL

(do inglês, Value of Lost Load), por meio de pesquisas e outros métodos, consistentemente revelam

disparidades entre consumidores. Isto acontece porque, em geral, clientes comerciais e industriais ap

resentam um VOLL muito maior do que os clientes residenciais. Contudo, ainda mais impactantes

são as disparidades entre o valor da energia intraconsumidores. Os críticos das abordagens padrão

ressaltam, inclusive, que as mesmas adotam o uso mais crítico do consumidor de maior VOLL como

base para o planejamento das reservas do sistema.

Com a reestruturação do sistema em nível mundial, o processo de planejamento de recursos ficou

17



ainda mais complicado. Enquanto planejadores podem prever as necessidades do sistema, nenhum

investidor individual incorpora diretamente a responsabilidade para garantir que a demanda será aten

dida. Com a inserção de competição na geração, os mercados de energia reestruturados são compostos

por um conjunto de ofertantes que constróem plantas de acordo com as expectativas do mercado quanto

aos preços futuros e de acordo com as suas obrigações de suprimento contratadas. As constantes flu

tuações das decisões de investimento baseadas nas condições de mercado dificultam o atendimento das

metas ótimas estabelecidas pelos planejadores, aumentando a necessidade de se lidar de forma mais

eficiente com a escassez de oferta de energia.

Além disto, Bushnell (2005) aponta outros argumentos para o desenho de uma política de adequação

de recursos nos mercados de energia elétrica:

(i) garantir que os produtores recebam receitas suficientes para cobrir os custos médios de longo

prazo e, portanto, suportar investimentos;

(ii) prevenir que ofertantes competidores tenham comportamento "free-rider" sobre os recursos dos

outros ofertantes;

(iii) promover ou requerer contratação de longo prazo para as distribuidoras;

(iv) reduzir a volatilidade dos preços e, portanto, a receita dos produtores;

(v) prover um mecanismo para o comprometimento de geração específica para atender as necessi

dades do mercado local;

(vi) desenvolver um aparato de compensação para as unidades sujeitas à mitigação de poder de

mercado local.

Pode-se acrescentar alguns comentários nos argumentos de maior peso na discussão de adequação

de recursos, quais sejam, o primeiro e o quarto itens. Em relação ao primeiro item, é fato aceito que

políticas de mitigação de poder de mercado e as práticas operacionais dos Operadores dos Sistemas

restrinjam os preços spot a níveis abaixo do necessário para sustentar investimentos. Portanto, políticas

de adequação de recursos são desenhadas para prover receitas adicionais de forma a compensar pelo

"missing money". Muitos estudos têm apontado, nos últimos anos, que as receitas provenientes da

energia e de serviços ancilares muitas vezes são insuficientes para cobrir os custos de investimento.

No entanto, não há dúvidas de que os geradores terão seus custos médios cobrados no longo prazo.

Com preços muito baixos, haverá saída de alguns agentes - ou pelo menos ausência de entrada, os preços



aumentarão, de forma a sustentar os ofertantes que restarem. A questão preocupante nesta dinâmimca

é quanto de geração restará até se dar o referido equilíbrio. Supostamente seria inapropriado permitir

que este processo levasse a uma probabilidade além da trivial de escassez de oferta.

O nível do price-cap é uma variável-chave para determinar a capacidade do mercado, bem como

para sustentar receitas suficientes. Outro elemento importante é o mecanismo com que o preço alcança

o price-cap. Do mesmo modo que um sistema tem seus riscos de falha crescendo em cascata quando

opera em níveis baixos de reserva, parece apropriado que o preço da energia elétrica aumente em

direção ao cap quando se opera com reservas abaixo de certo nível.

Quanto ao quarto item, existem duas razões para se esperar preços bastante voláteis na indústria de

energia elétrica : sua demanda-final extremamente inelástica e plantas de geração com grande tempo

requerido para construção e com vida útil bastante extensa. Com mercados competitivos, o preço

irá flutuar entre custos marginais de curto prazo e o price cap. No entanto, tal volatilidade não é

confortável aos participantes do mercado. Ofertantes, consumidores, companhias de utilidade pública,

policymakers e reguladores prefeririam um padrão mais estável de preços e, conseqüentemente, de

receitas. As políticas de adequação de recursos tendem a reduzir a volatilidade das receitas recebidas

pelos produtores, à medida que são motivadas pelo objetivo de manter price caps de energia em níveis

baixos.

Programas de adequação de recursos de eletricidade geralmente abordam o problema do "missing

money". A análise começa com o ciclo da demanda ao longo do dia e das estações. Ofertas de

geradoras voláteis somadas às referidas demandas voláteis provocam custos que também variam ao

longo do tempo. Na margem, o custo de oportunidade aqui se refere ao custo de atender à demanda

incrementai por decréscimo de outra carga ou por aumento da geração; se os preços spot correntes

refletem este custo de oportunidade, darão incentivos fortes e corretos aos participantes do mercado

durante períodos de maior escassez.

Durante a maior parte do tempo, os preços do mercado estarão em um nível relativamente baixo,

baseado nos custos variáveis de operação das plantas médias de geração que compõem a oferta. Con

tudo, durante certos períodos, tais preços necessitam ultrapassar os custos variáveis de operação, de

forma a refletir a escassez relativa sob capacidade restrita com o valor da demanda incrementai repre

sentando o custo de oportunidade do sistema.
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Os preços spot, ao longo de um ano, podem ser resumidos por uma curva denominada "price

duration", indicando o número de horas acumuladas em que o preço excede determinado patamar.

A figura, de Hogan (2005), ilustra a curva. Como se vê, sob perfeitas condições de despacho, a

geração operaria com base em seu custo variável de produção. O pico de geração mais caro operaria por

poucas horas, sendo que as receitas "A" sobre o custo operacional de pico seriam os retornos necessários

para custear a planta de pico. Os geradores médios, em termos de custo variável, operariam por um

período muito maior de horas, de modo que os pagamentos "A+B" cobririam os custos fixos e de

investimento destas plantas. Os geradores base, com menor custo, operariam todas as horas, mas o

preço raramente cairia ao nível mais baixo. A área combinada "A+B+C" proveria os recursos para

cobrir custos fixos e de investimento destes últimos geradores.

Além disso, fica claro que, em equilíbrio, os altos preços durante as horas de demanda de pico

provêem parte da compensação necessária a todos os geradores, não somente aos de pico.

Curva

P($/MWh)

\

A

"Price Duration"

Retornos para

do Mercado de Energia

o gerador de pica

\ — Retornos para o gerador médio

B |t ,
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^~~^5* Retornos para o gerador base

i x

Horas

A introdução de medidas administrativas para limitar preços altos, como um price cap, tende a

reduzir as receitas para todos os tipos de geradores. Como mostrado na figura a seguir, o price cap

cria o "missing money", que é a quantia perdida como resultado do limite nos preços de energia.

As regras administrativas que produzem o "missing money" incluem uma variedade de procedimen-
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tos. Price caps explícitos, por exemplo, não são os meios usuais de se restringir preços. Uma restrição

mais forte que pode ocorrer nas receitas dos geradores vem de uma possível "offer cap", utilizada

para mitigar poder de mercado dos geradores. Na realidade, uma "offer cap", a princípio, não deveria

criar "missing money". Todavia, quando combinada com uma regra de preço que define o preço spot

pela maior oferta para qualquer planta em operação, o resultado pode ser preços limitados e "missing

money". Tal problema surgiria quando a regra de preço não levasse em conta integralmente os custos

de oportunidade da demanda marginal ou reservas em operação marginais durante período de escassez.

Esses custos de oportunidade na margem podem resultar em preços que ultrapassam os de "offer cap".

P($/MWh)

Price Cap

Um price cap resulta em "Missing Money"

Missing Money

B

Horas

Assim, neste contexto, Hogan (2005) afirma que o "missing money" surge quando os aumentos de

preços ocasionais são limitados por ações administrativas tais quais price caps. Impedindo os preços

de atingir níveis elevados em situações de escassez relativa, estas medidas administrativas reduzem os

pagamentos às empresas de geração existentes e a possibilidade de implantação de novas plantas.

Na experiência dos Estados Unidos, os programas de adequação de recursos até agora realizados

com vistas a compensar os agentes pelo "missing money" criaram um novo conjunto de problemas no

desenho do mercado, uma vez que se tornaram por demais detalhados e crescentemente prescritivos, a

ponto de dificultar as conexões entre as principais decisões de investimento e os incentivos do mercado

de energia.



Como o "missing money", outro problema que assola a adequação de recursos de geração e que segue

paralelamente ao primeiro são os "missing incentives". No curto prazo, "missing incentives" complicam

o objetivo do operador do sistema de manter um despacho seguro. Com preços não vinculados aos

custos de oportunidade, os participantes do mercado têm poucos incentivos em se comprometer com

a segurança do sistema e podem ter fortes incentivos a tomar atitudes, como aumentar a pressão

por exportação de carga, que trariam ainda mais problemas de adequação. O resultado disto é a

necessidade de regras cada vez mais complicadas para orientar comportamentos que, caso contrário,

são inconsistentes com incentivos.

Segundo Oren (2000), há basicamente três abordagens para lidar com a adequação de recursos de

geração nos mercados de energia reestruturados:

1) Mercados "Energy Only"

Este approach foi adotado na Califórnia, por exemplo. Nestes mercados, os geradores fazem lances

somente de preços de energia e, na ausência de restrições, todos os lances abaixo do preço de equilíbrio

são despachados, a cada hora, pelo preço de equilíbrio. Deste modo, a fonte primária para cobrir os

custos de adequação de capacidade é a diferença entre o preço de equilíbrio e os custos marginais dos

geradores.

2) Pagamentos por Capacidade

Esta abordagem é aplicada na Inlgaterra e em vários países da América Latina. Aos geradores

deste sistema, é dado pagamento por MW baseado em sua disponibilidade (se eles despacharam ou

não) ou em sua energia gerada acrescida ao mercado de energia. Na Espanha, e em alguns outros casos,

"capacity payments" são indistingüíveis de compensações ao investimento, vistas como fonte adicional

de recursos aos geradores em relação as receitas provenientes do mercado de energia competitivo, a

fim de garantir sua lucratividade.

3) "Planning Reserves Requirement"

Os pools do leste dos Estados Unidos, incluindo PJM , NYPP e New England, adotaram este

approach. Nestes sistemas, as distribuidoras são obrigadas a ter ou a contratar com geradores um

nível de capacidade de reserva acima da demanda de pico por um período de tempo determinado. A

forma específica do requerimento de reserva e o período de tempo em que esta obrigação é determinada
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varia conforme o sistema. Por exemplo, New England tem requerimentos específicos de capacidade

reserva para pico de demanda anual e pico de demanda mensal. Os mercados de capacidade formais e

informais que oferecem permuta de obrigações de capacidade entre as distribuidoras também precisam

acompanhar estes requerimentos. Os requerimentos de reserva e os mercados de capacidade dão aos

geradores a oportunidade de coletar receitas extra para sua capacidade de geração não utilizada e

provêem incentivos para construção de capacidade para além do nível de equilíbrio de curto prazo.21

Os cálculos dos requerimentos de reserva e dos "capacity payments" necessários aos dois últimos

approaches são tipicamente baseados em modelos de engenharia de "loss of load probability" (LOLP) e

em estimativas do "value of lost load" (VOLL). Os números referentes à LOLP levam em consideração

a quantidade e o mix da capacidade disponível em relação à demanda prevista e à probabilidade de

perdas com transporte (outages).

Oren (2000) acrescenta que a relação fundamental entre preços de energia e capacidade de geração

em equilíbrio de longo prazo é tal que o custo social esperado da energia refletido pelos preços de

mercado "energy only" deveria se igualar ao custo marginal da capacidade marginal. No entanto, os

mercados de capacidade criados para troca de obrigações de capacidade reserva, baseados nos métodos

de engenharia acima descritos, podem distorcer os preços em relação aos de equilíbrio de mercado.

Por exemplo, superestimando o custo esperado de "lost load" criar-se-ia uma demanda artificial mais

elevada por capacidade, resultando em preços mais altos o que, por sua vez, levaria à sobrecapacidade

e a uma produção e consumo socialmente ineficientes.

No Brasil, o problema de adequação de recursos tem tido maior destaque, em virtude do descom

passo de crescimento da demanda prevista com a expansão futura próxima.

21 Um possível estudo teórico interessante, neste contexto, é tentar modelar o problema do gerador em cada uma dessas

possibilidades.
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Projeção para o Mercado de Referência do Brasil

Ano

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Carga de Energia (MW médio)

43.724

46.446

48.666

50.900

53.471

56.644

Aumento (MW médio)

-

2.722

2.220

2.234

2.571

3.173

Taxa de Crescimento (%)

-

6,2%

4,8%

4,6%

5,1%

5,9%

O planejamento da expansão de geração e transmissão brasileiro é executado em três fases interli

gadas, que abrangem horizontes de longo (mais de 20 anos), médio (no mínimo 10 anos) e curto prazos

(5 anos). O planejamento de longo prazo é baseado em estudos quanto à disponibilidade de recursos de

geração, na evolução da demanda de energia, nas restrições ambientais e nas estratégias para expansão

da rede de transmissão. O planejamento de médio prazo, por sua vez, visa à elaboração de uma lista

de projetos de geração e de transmissão, em ordem de mérito econômico, a fim de atender à demanda

esperada ao mínimo custo. O planejamento de curto prazo é uma ferramenta para ajuste do plano de

expansão.

O planejamento de longo e médio prazo são de responsabilidade do Ministério de Minas e Energia

(MME), que utiliza os estudos da Empresa de Pesquisa Energética (EPE)22. Já o planejamento de

curto prazo compete ao Operador Nacional do Sistema (ONS), seguindo diretrizes do Comitê de

Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), principalmente quando há algum indício de desequilíbrio

entre oferta e demanda.

4 Os Leilões de Energia Elétrica - Mercado de Longo Prazo

EPE identifica projetos hidráulicos e termoelétricos potenciais e os leiloa. No caso dos projetos termo, o projeto
iujeito à garantia de disponibilidade de combustível. No caso hidro, o projeto já deve ter sido avaliado em temros

22A

está s

ambientais.
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Uma mudança relevante do novo modelo brasileiro para o setor elétrico está relacionada aos arranjos

para contratações de longo prazo. No antigo modelo, os participantes podiam conduzir contratos por

conta própria, na livre negociação. Após a reformulação, as distribuidoras somente podem celebrar

contratos com geradores se tais contratos (Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente

Regulado - CCEARs) forem resultado de leilões regulados, com regras que assegurem publicidade,

transparência e acesso não-discriminatório.

Os leilões são realizados como uma estrutura de comprador único. Deste modo, as distribuidoras

são solicitadas a informar suas necessidades de carga, as quais são agregadas pelo MME para construir

a curva de demanda do sistema para os próximos cinco anos. Distribuidores não participam dos leilões.

Geradores, por sua vez, submetem "bids" indicando sua disponibilidade a ofertar. O resultado será

com múltiplas transações bilaterais, nas quais uma distribuidora celebra tantos CCEARs23 quanto for

o número de geradores vencedores na disputa. Percebe-se que uma distribuidora não pode discriminar

entre geradores neste desenho, ao contrário do que acontecia no modelo anterior, em que o poder de

discriminação incentivava compras verticalizadas.

O primeiro leilão de energia proveniente de geradoras existentes foi realizado em dezembro de 2004.

Em relação ao seu formato, foi do tipo híbrido, combinando, na primeira fase, o leilão simultâneo -

três produtos ao mesmo tempo - de mútiplas rodadas, com o tipo uniforme de preço decrescente, e, na

segunda fase, um leilão fechado, com uma única rodada, do tipo por pagamento discriminatório (que,

na literatura, é conhecido por pay-as-bid). Um preço inicial foi estabelecido e os potenciais vendedores

ofereceram quantidades para os produtos disponíveis. A caracterização dos produtos era dada pelo

primeiro ano de suprimento de energia - 2005, 2006 e 2007 - e pela duração dos contratos, que foi de

8 anos. No final da primeira fase, os vendedores qualificados ofereceram preço e quantidade para os

produtos. A primeira fase foi desenhada para determinar o preço marginal, enquanto, na segunda, foi

adotado o preço discriminatório.

Remark 1 Leilões de Preço Uniforme X Leilões de Preço Discriminatório - Segundo Fabra et ali

(2004), apesar de os mercados de comercialização de energia elétrica diferirem em inúmeras dimensões,

23 A unidade no leilão é um lot - quantidade de energia elétrica equivalente a um MW médio.
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até pouco tempo, todos eram organizados por meio de leilões de primeiro preço uniformes. Experiên

cias recentes e a performance fraca de alguns mercados de energia descentralizados levaram autoridades

regulatórias a considerar a adoção de novos designs de leilão. Há consenso na literatura de que leilões

discriminatórios não são, em geral, superiores aos leilões uniformes. Ambos tipos de leilões são uti

lizados em mercados financeiros ou não e existem muitos estudos comparando-os. No entanto, em

contextos de leilões multi-produtos, como os do mercado de energia elétrica, tal comparação é par

ticularmente complexa. Wolfram (1999) argumenta em favor de leilões uniformes para eletricidade

e Rossenti, Smith & Wilson (2003) citam evidências empíricas de que leilões discriminatórios podem

reduzir volatilidade, mas ao custo de preços médios maiores. Portanto, ainda ê controverso qual design

de leilão é mais adequado para os mercados elétricos.

Antes do leilão, o MME define os seguintes parâmetros:

(i) O preço inicial de cada produto;

(ii) O preço-teto para cada produto;

(iii) A demanda para cada produto - como já dito, o MME a quantidade demandada com base nas

previsões de cada distribuidor para sua provisão nos próximos cinco anos. Tanto a demanda agregada

quanto a previsão dos distribuidores são informações confidenciais ao MME.

(iv) A oferta de referência - refere-se à demanda prevista ajustada por um fator maior do que um.

O principal objetivo deste parâmetro é garantir um excesso de oferta no início da segunda fase do

leilão. Como resultado, os participantes terão incentivo a ofertar preços menores do que os observados

no início da segunda fase. Os geradores não sabem esta quantidade, nem o fator de escala.

(v) Uma regra de decréscimo de preço - representa o quanto os preços serão reduzidos se houver

um excesso de oferta numa determinada rodada. Os participantes desconhecem esta regra.

(vi) Uma regra de redução da demanda - No evento em que a soma das ofertas resulte em algo

menor do que a demanda prevista (a qual não é conhecida pelos participantes), existe uma redução

automática da demanda a fim de que se alcance o equilíbrio oferta-demanda. A fórmula de redução

não é pública.

Deste modo, como descrito, com exceção do preço inicial, os participantes do leilão não têm con

hecimento de nenhum outro parâmetro do leilão. Um auditor independente verifica se os parâmetros

efetivamente utilizados na execução do leilão coincidem com os estipulados pelo MME.
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Exigiu-se dos participantes do leilão (tanto compradores quanto vendedores), o depósito de garan

tias financeiras na forma de créditos bancários. O valor adequado destas garantias coloca-se como uma

questão importante para o regulador, já que se objetiva que os vencedores dos leilões mantenham suas

posições e assinem os CCEARs.

Acrescenta-se que o ambiente de realização deste primeiro leilão foi permeado por riscos e incertezas.

Por exemplo, os agentes tomaram decisões estratégicas a respeito da contratação de energia para

suprimento por oito anos consecutivos, a iniciar-se no mês subseqüente. Observou-se também que

alguns vendedores qualificados na primeira fase ofereceram preços muito baixos na segunda fase por

temerem perder a oportunidade de negociar o montante de energia não contratada.

O segundo e terceiro leilões de energia existente ocorreram, respectivamente, em abril e outubro de

2005. As bases de realização de ambos foram as mesmas do primeiro leilão, salvo pequenos ajustes.

Uma diferença incorporada no segundo leilão: os vendedores qualificados da primeira fase puderam

fazer até duas ofertas preço-quantidade na segunda fase.

Dos dois produtos ofertados no segundo leilão , CCEARs com suprimento de 8 anos, iniciando em

2008 (2008-08) e 2009 (2009-08), somente o produto de 2008 foi vendido. No terceiro leilão, foram

oferecidos dois produtos: CCEARs com início de suprimento em 2009 (2009-08), com oito anos de

duração e CCEARS com início de suprimento em 2006 (2006-03), com três anos de duração. Como

os dois produtos do terceiro leilão foram ofertados separadamente, pode-se dizer que, em outubro de

2005, aconteceram o terceiro e o quarto leilões de energia provenientes de geradoras existentes.

A tabela apresenta um sumário dos resultados dos três leilões em questão. Como se pode verificar,

o leilão de dezembro de 2004 comercializou montantes consideráveis de energia, especialmente para

suprimento a partir de 2005. No leilão foram negociados 1,19 bilhão MWh, onde as três maiores

geradoras estatais - Furnas, Chesf e Eletronorte - venderam juntas 10.995 MWmcd, correspondente a

64,6% de todo o volume contratado no leilão. As geradoras privadas comercializaram apenas 1.124

MWw
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Resultados dos Leilões de "Energia Existente"

Realização

Produtos

Preço Médio (R$/MWh)

Energia (MW médio)

Energia (GWh)

R$ *106

Dezembro/2004

2005-08

57,51

9.054

634.938,9

36.515,3

2006-08

67,33

6.782

475.608,1

32.022,7

2007-08

75,46

1.172

82.190,0

6.202,0

Abril/2005

2008-8

83,13

1.325

92.919,6

7.724,4

Outubro/2005

2009-08

94,91

1.116

81.769,2

7.760,72

2006-03

62,95

102

3.683,0

168,90

Com a análise dos preços resultantes dos leilões, pode ser visto que certa razoabilidade econômica

foi alcançada, uma vez que os preços dos produtos são monotonicamente crescentes no tempo e, como

se prevê um aumento de demanda de energia sem o acompanhamento exato da oferta, este é o cenário

que se espera. Esta razoabilidade foi vista inclusive nos contratos bem próximos, como os 2006-03

(com duração de três anos) e 2006-08 (com duração de oito anos). O contrato mais longo é o mais

caro.

A tabela a seguir sintetiza alguns resultados do primeiro leilão de energia proveniente de empreendi

mentos existentes frente a comparações do mercado.
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Resultado do 1° Leilão X Previsões do Mercado

Preço Inicial

Preço ao Final da Ia Fase

Preço Final

2005

80

62.10

57.51

2006

86

71

67.33

2007

93

77.7

75.46

Previsões do Mercado:

Pactuai

Santander

Credit Suisse

Deutsche Bank

71

69.28

70

65-70

83

78.86

75

92

91.20

80

Unidade: R$/MWh ; Fontes:CCEE, Batista et (2004),

Leite et ai (2004), Daripa et ai (2004), McGoey (2004)

Enquanto o leilão de 2004 foi caracterizado por grandes quantidades negociadas contratadas a

preços baixos, os leilões de 2005 caracterizam-se por baixos níveis de contratação. Acredita-se que

os geradores perceberam os preços do primeiro leilão como muito baixos e resolveram não participar

ativamente dos leilões futuros. Este fato tem implicações muito significativas para o governo, uma

vez que ele terá que decidir como efetivará a demanda não alcançada. Por exemplo, se novos leilões

fossem realizados, como o governo imporia um preço-teto? O argumento para o preço-teto é que

não serão realizados novos leilões para ajuste de demanda, pois, se os geradores tiverem tal suspeita,

sempre esperarão novos leilões com preços maiores no futuro, o que prejudicará todo o processo e a

credibilidade dos leilões. Dutra e Menezes (2005) frizam a importância que os detalhes de design têm

neste contexto para os resultados dos leilões, especificando ex ante o que ocorre se a demanda não for

preenchida.

Em relação aos leilões para novos empreendimentos, a lei federal que institui o novo modelo define

que o vencedor do leilão será o empreendedor disposto a construir a nova usina ou unidade geradora e

a vender a energia pela menor receita requerida resultante dos CCEARs, sendo que esta diretriz acaba



guiando o resultado para leilões de preços descendentes.

Como nos leilões de energia existente, as distribuidoras fazem a previsão de demanda dos seus

consumidores, para saber o quanto devem contratar, e informam o governo. Este, como em um modelo

de comprador único, facilitará a aquisição de energia por meio de leilões. Desta forma, os produtos

"A-3" e "A-5" presentes nos leilões serão definidos com base nos estudos da EPE e nas previsões

das distribuidoras. Os vencedores dos leilões receberão concessões ou autorizações para construção de

novos empreendimentos e CCEARs com duração entre 15 e 30 anos.

Os projetos, em "A-3" ou "A-5", são concedidos aos empreendedores que ofertarem pelo menor

preço. Esta caraterística é bastante diferente da vigente nos leilões de geração do modelo anterior, em

que o vencedor era aquele que oferecia o maior prêmio pela concessão.

Nas tabelas a seguir, apresenta-se o resultado de dois dos três leilões ocorridos até a presente data;

o primeiro em dezembro de 2005 e o segundo, em junho de 2006.

Resultado do 1° Leilão de "Energia Nova" (Dez/05)

Produto

Nova

Existente não construída

Existente em operação

Emergenciais

Energia (MW médio)

Energia (GWh)

Preço Médio (R$/MWh)

Hidráulicas

2008-H30

0

0

71

-

71

18.672,4

106,95

2009-H30

36

0

10

-

46

12.096,5

114,28

2010-H30

415

51

423

-

889

223.778,5

115,04

Termoelétricas

2008-T15

12

0

352

197

561

73.769,3

132,26

2009-T15

100

266

469

20

855

112.408,6

129,26

2010-T15

292

141

429

0

862

113.349,5

121,81
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Resultado do 2o Leilão de "Energia Nova" (Jun/06)

Produto

Nova

Existente não construída

Existente em operação

Emergenciais

Energia (MW médio)

Energia (GWh)

Preço Médio (R$/MWh)

Hidráulicas

2009-H30

1

293

734

-

1.028

270.331,1

126,77

Termoelétricas

2009-T15

521

10

2

111

644

84.683,4

134,25

O primeiro leilão apresentou, de forma excepcional, oferta de produto com início de suprimento

quatro anos após o leilão. E, assim como nos leilões de energia de geradoras existentes, é possível

apreender certa razoabilidade econômica nos leilões de energia de empreendimentos novos. Por ex

emplo, os mesmos produtos oferecidos nos dois leilões, "2009-H30" e "2009-T15" apresentaram preços

superiores no leilão mais recente, de junho de 2006, indicando confirmação do que se esperava, preço

aumentando à medida que se aproxima da data do suprimento.

Após realização dos leilões, muitos participantes do mercado analisaram os resultados e avaliaram

os preços como excessivamente baixos.24 Isto pode ser inferido por meio da observação do preços das

ações de geradoras antes e depois da realização dos leilões25. Além disso, não somente as ações das

geradoras perderam valor pós-leilões, mas também tiveram alteração para baixo nas recomendações

dos analistas de investimentos.

24 Reportagens na imprensa especializada sugerem que os preços dos leilões ficaram muito abaixo das expectativas do

mercado. A previsão mais baixa registrada, para contratos de 2005, foi do Deutsche Bank, de preços entre RS65-70 /

MW, enquanto a média de preço resultante do leilão foi de R$57.51 / MW.

25Nos dois dias seguintes à realização do leilão de abril de 2005, houve uma retração de 20% no preços das ações da

Eletrobrás, refletindo as implicações negativas dos resultados do leilão. A revisão para baixo não ficou restrita a esta

companhia.
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índice de Energia Elétrica - Bovespa
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O gráfico acima mostra a dinâmica do retorno do índice do Setor Elétrico (IEE) da Bovespa.

Nota-se, nas marcações em vermelho, referentes aos períodos pós-realização dos leilões de energia

proveniente de empreendimentos existentes, uma certa queda dos retornos das ações. Uma variação

também é observada após os leilões de energia proveniente de empreendimentos novos, em verde. No

entanto, esta associação ou correlação negativa entre o retorno das ações do setor elétrico e a realização

dos leilões não pode ser interpretada com aspectos de causalidade sem maiores análises.

Dueire et ai. (2005) investiga a influência dos leilões sobre o retorno das ações de forma mais com-

probatória após o primeiro leilão de "energia existente", em dezembro de 2004, utilizando um modelo

exposto em Campbell et. alii (1997), para verificar o comportamento de empresas representativas do

setor. Os resultados do estudo apontam que as ações da Eletrobrás e da Cesp tiveram uma queda

anormal no retorno, enquanto a Tractebel observou elevação para o mesmo período. As reduções

foram estatisticamente significantes. As variações nos retornos da Light, Cemig, Eletropaulo e Copei

não foram significativas. Por fim, o IEE, segundo a metodologia de Campbell, apresentou uma queda

no retorno da ordem de 0.26%, com este resultado significativo estatisticamente a 1%.

Segundo Dutra e Menezes (2005), nos países em desenvolvimento, as dificuldades que surgem no
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desenho de mercados são compostas pelas dificuldades provenientes dos frágeis sistemas legais que

facilitam às partes a quebra de contrato, falta de transparência, corrupção, missing markets, dentre

outros. Desta forma, os autores apontam lições dos recentes leilões realizados no Brasil, rotuladas no

que se chama "altos custos das reformas nos países em desenvolvimento".

Dentre tais lições, cita-se a redução na quantidade contratada nos dois leilões de "energia existente"

de 2005 em relação ao de 2004, que tende a refletir uma percepção dos geradores de que os governos

futuros podem limitar o quanto os preços podem subir, isto é, enquanto os preços possam estar baixos

atualmente, dadas as condições de oferta e demanda, caso estas condições mudem e seja necessário

aumentá-los para refletir melhor as condições de equilíbrio, os governos futuros podem impor limitações

de preços (price-caps).

Outra lição é a margem para ineficiência proveniente da falta de informações dos participantes

acerca dos preços-teto, da oferta de referência e do mecanismo de redução de demanda. Não somente

os valores dos parâmetros são desconhecidos, mas mesmo a metodologia utilizada para seu cálculo. A

ausência destas informações aumenta a incerteza e afeta o comportamento dos participantes, podendo

gerar um resultado ineficiente.

Um último comentário é quanto à escolha do formato do leilão - tipo discriminatório versus uni

forme. Foi observada, no primeiro leilão de "energia existente", uma expressiva dispersão entre os

preços das geradoras, fato que seria um indicativo de resultado ineficiente (produto idêntico deveria

ser vendido a preços idênticos - Lei do Preço Único, in Obstefeld & Rogoff,1998 ), o que, por sua

vez, pode sinalizar que o tipo uniforme se adequaria melhor à segunda fase dos leilões realizados no

Brasil.26

5 Outros Tópicos Relevantes ao Investimento :

A Questão Ambiental e a Carga Tributária do Setor

26 Um experimento testando o design com preço uniforme para a segunda fase do leilão seria um exercício futuro

interessante.
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O desenvolvimento econômico está cada vez mais baseado no uso intensivo de energia. E, como é

sabido, os empreendimentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, com maior ou

menor grau, causam impactos sobre o meio ambiente, com a ampliação do sistema elétrico elevando

a interferência ambiental. Desta forma, é interessante estudar como pode se dar tal ampliação, com

vistas a um crescimento ambientalmente sustentável.

Segundo Mundim (2005), o Brasil aproveita atualmente apenas 23% de seu potencial hidráulico

identificado e inventariado, ao mesmo tempo que diversos países já esgotaram os seus próprios poten

ciais.27 O autor afirma que a ampliação do aproveitamento do potencial hidráulico do país, buscando

garantir o seu desenvolvimento econômico-social, pode ser feita de forma ambientalmente sustentável,

respeitando sua grande biodiversidade.

Para isto se tornar possível, os futuros empreendimentos precisam ser precedidos por estudos de

viabilidade que examinem com profundidade, além dos custos e benefícios associados ao projeto, suas

implicações sócio-ambientais. Mundim (2005) cita uma comparação entre empreendimentos de geração

executados nas décadas de 80/90 e 92/2002, mostrando considerável avanço nos indicadores de potência

por área inundada e por população removida. Contudo, outros avanços são necessários, sob pena de

os empreendimentos enfrentarem dificuldades em demasiado nas etapas de licenciamento ambiental.

O principal problema que os atores do setor apontam é a imprevisibilidade dos processos de licen

ciamento envolvidos na implementação dos empreendimentos elétricos. Com a implantação do novo

modelo institucional, o poder público busca ampliar o papel do Estado no planejamento setorial e

o instrumento para tanto é a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a qual tenta acabar com os

obstáculos à implementação dos empreendimentos, por meio da elaboração de melhores estudos de

inventário e de viabilidade, o que, presumivelmente, atenuará conflitos e agilizará os processos de

licenciamento.

A sociedade pode ajudar a conservar o meio ambiente utilizando a energia elétrica de forma eficiente,

pois desta forma pode evitar ou adiar os impactos ambientais associados a construção e manutenção

de novas usinas, linhas de transmissão e redes de distribuição de energia.

Outros benefícios da eficiência energética são:

- Economia de recursos;

27Obviamente, cabe ressaltar que os potenciais mais próximos da carga já estão plenamente aproveitados.
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- Aumento das garantias de abastecimento contínuo de energia.

Segundo Neiva (2005), os principais problemas em relação à questão ambiental no mercado de

energia elétrica são:

(i) A existência das licenças ambientais (Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI, Licença

de Operação - LO) não garante a implantação e operação dos empreendimentos nos prazos e custos

previstos;

(ii) Complexidade e atrasos nos processos de aquisição de terrenos e benfeitorias28;

(iii) Pedidos de indenizações, por existência de alvarás de pesquisa, emitidos pelo DNPM (Depar

tamento Nacional de Produção Mineral);

(iv) Ações embargatórias de várias naturezas do Ministério Público e das Procuradorias Federal e

Estaduais em questões sociais e ambientais;

(v) Multiplicidade de órgãos envolvidos com o licenciamento ambiental.

A figura esquematiza o processo de implantação das usinas hidrelétricas no Brasil, indicando a

que ponto são necessárias as licenças ambientais. Percebe-se que, mesmo após a construção da usina,

quando o empreendedor já está de posse do projeto, é necessária aprovação de licença de operação,

aumentando o risco acima descrito de a operação dos empreendimentos não ser efetivada no prazo

previsto, dificultando o planejamento do setor.

28Desde dezembro de 2005, a ANEEL tem 17 liberações ambientais em atraso.
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Além disto, outro ponto bastante conflituoso nesta questão é a fixação de valores de compensação

ambiental, quantia cobrada para financiar unidades de preservação ambiental. 0 aumento recente nesta

contribuição proposto pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) chega a 600%, tendo sido

alvo dos agentes do setor, que temem que esta medida represente um aumento considerável nos custos

de instalação dos novos empreendimentos de geração e que afirmam não conhecer a razão para a

magnitude dos valores cobrados, dado que a implantação de usinas não é a única fonte de recursos

para as unidades de conservação do país.

Além da questão ambiental, outro tema relevante é o da carga tributária do setor elétrico. Souza

(2006) afirma que as tarifas de fornecimento de energia assumem um papel de importância para

as concessionárias de eletricidade, para os consumidores e para o governo, devendo conciliar, com

equilíbrio, as preocupações e os interesses de todos os agentes envolvidos.

Do ponto de vista dos agentes produtivos, as tarifas devem remunerar os custos eficientes e os

investimentos necessários, visando manter o equilíbrio econômico financeiro das concessionárias. Já

da ótica dos consumidores, tarifas justas permitem inclusão social e são essenciais para análise de

bem-estar, dado que a população de baixo poder aquisitivo tem a energia elétrica como um item
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relativamente importante do orçamento familiar. O último agente envolvido é o governo, para quem

as tarifas de energia elétrica são fonte importante de arrecadação.

Souza (2006) compara a incidência de tributos sobre a energia elétrica do Brasil, prioritariamente

hidráulica, com a incidência em países em que a geração hidráulica também é preponderante, o Canadá

e a Noruega.

No Canadá, incide o Imposto Federal, com uma alíquota única de 7% sobre o valor da fatura do

consumidor e impostos provinciais que variam de 4 a 12% sobre o faturamento. Portanto a Carga

Tributária canadense sobre os preços de energia pode variar, dependendo da província, de 11 a 19%.

Na Noruega, incidem sobre a fatura do consumidor, um imposto denominado "Value Added Tax -

VAT" e uma taxa de consumo de energia elétrica. O VAT possui alíquota de 24% incidente sobre a

fatura.

Já no Brasil, considerando o ICMS sobre os consumidores residenciais, a alíquota nominal é de

25%, o que representa, no final, um imposto de 33%, pois o próprio imposto constitui a sua base de

cálculo, chamado de "cálculo por dentro".

Este crescimento de base tributária no setor elétrico brasileiro foi ainda mais intenso nos últimos

anos. Segundo economistas especializados em Finanças Públicas, isto é reflexo do modelo institu

cionalizado de aumento da carga tributária, iniciado em 1999 com o crescimento dos gastos públicos,

ao mesmo tempo que o governo necessitava manter a dívida pública sob controle.

Como pode ser visto no gráfico, somente de 1998 a 2004 os tributos sobre a energia elétrica au

mentaram 184%, enquanto o índice de Preços Nacional ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é o índice

oficial do Governo Federal, variou 64,5% no período.

Um dos encargos de mais peso atualmente é a CCC (Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis),

cuja arrecadação aumentou exponencialmente nos últimos anos. Em 1999, esse valor foi de R$ 488

milhões e, em 2005, alcançou R$ 4 bilhões.
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Um dos ajustes tributários considerado ideal pelos analistas é uma redução gradual da alíquota

média do ICMS sobre a energia elétrica, que, como será visto abaixo, situa-se em torno de 25%.

Segundo o Instituto Acende Brasil, que fez estudo sobre o ICMS do setor, em 2004, a arrecadação

deste imposto foi de R$ 15,6 bilhões sobre uma receita de R$ 75,5 bilhões. E, caso a alíquota fosse

diminuída 1% a cada ano, em 2015 chegar-se-ia a 15%, obtendo-se arrecadação de R$ 15,8 bilhões

de uma receita total estimada de R$ 132 bilhões. Assim, uma redução gradativa, sem prejudicar a

arrecadação de longo prazo, desoneraria o setor, permitindo até um maior crescimento do mesmo.

O estudo do Instituto Acende Brasil ainda afirma que a combinação de altos impostos e tributos

acarreta uma conta de energia elétrica ao consumidor final bastante elevada. Por exemplo, enquanto

no Brasil uma conta de R$ 100 tem R$ 56 de consumo de energia e o restante de impostos, no México

o mesmo consumo de energia eqüivaleria a uma conta de R$ 64,3, sendo R$ 56 de consumo de luz e

apenas R$ 8,3 de impostos.

Os principais componentes do tarifamento da energia elétrica no Brasil são:

(i) TFSEE - Taxa de Fiscalização do Serviço de Energia Elétrica - eqüivale a 0,5% do Benefício

Econômico Anual auferido pela Concessionária, Permissionários e Autorizados, incluindo Produtores
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Independentes e Autoprodutores.

(ii) RGR - Reserva Global de Reversão - atualmente eqüivale a 2,5% dos investimentos efetuados

pela concessionária em ativos vinculados à prestação do serviço de eletricidade e limitado a 3,0% de

sua receita anual. Sua finalidade é prover recursos para reversão, encampação, expansão e melhoria do

serviço público de energia elétrica, para financiamento de fontes alternativas de energia elétrica, para

estudos de inventário e viabilidade de aproveitamentos de potenciais hidráulicos, e para desenvolvi

mento e implantação de programas e projetos destinados ao combate ao desperdício e uso eficiente da

energia elétrica.

(iii) CCC - Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis - refere-se ao rateio dos ônus e das vanta

gens do consumo de combustíveis fósseis para geração de energia termoelétrica quando as condições de

geração de energia hidroelétrica são insuficientes para o atendimento ao mercado do sistema interligado

e para o atendimento das regiões do país localizadas fora da área de atendimento pelo sistema interli

gado. Os custos da geração termoelétrica são rateados por todos os consumidores do país, mediante a

fixação de valores anuais para cada concessionária de distribuição, em função do seu mercado podendo

variar em função da necessidade maior ou menor do uso das usinas termoelétricas.

(iv) CDE - Conta de Desenvolvimento Energético - finalidade de prover recursos para: i) o de

senvolvimento energético dos Estados; ii) a competitividade da energia produzida a partir de fontes

eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, gás natural e carvão mineral, nas áreas atendidas

pelos sistemas elétricos interligados; iii) promover a universalização do serviço de energia elétrica em

todo o território nacional.

(v) Custo com Compra de Energia - A cada contrato CCEAR está associado um Preço de Venda

e conseqüentemente um custo que será repassado às tarifas de energia elétrica através do Reajuste

Tarifário.

(vi) Encargos de Uso do Sistema de Transmissão - refere-se aos valores pagos pelas concessionárias

de distribuição às Transmissoras conforme Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST cele

brado com o ONS pelo acesso à rede básica de transmissão do Sistema Interligado. Os encargos são

calculados mensalmente pelo ONS, com base nos valores de demanda de potência multiplicados por

tarifa específica estabelecida pela ANEEL

(vii) PIS/PASEP - Base de incidência é a receita bruta das empresas. A partir de 30 de dezembro
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de 2002, com a Lei n° 10.637, foi instaurada a não cumulatividade do PIS/PASEP e a alteração das

alíquotas de 0,65% para 1,65%.

(viii) Cofins - Também incidente sobre a receita bruta das empresas e, a partir de fevereiro de 2003,

com a Lei n° 10.833, foi instaurada a não cumulatividade do COFINS, com a alíquota alterando-se de

3,00% para 7,60%.

(ix) ICMS - é um imposto de competência dos estados e do distrito federal, têm como fato gerador às

operações relativas à circulação de mercadorias e à prestação de serviços de transportes interestaduais

e intermunicipais e de comunicação, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior. As

alíquotas variam, de estado para estado, entre 17% e 30%. A partir de 1998, a energia elétrica passou

a ser considerada mercadoria e, portanto, a estar sujeita à incidência do ICMS. Por ser um imposto

de competência estadual, cada um dos estados mantêm uma legislação específica determinando como

se dá a tributação sobre as mercadorias em seu território. A alíquota média dos estados é de 25%

incidente sobre o valor faturado.

6 Conclusão

O presente trabalho, que se propôs a introduzir as problemáticas do setor de energia elétrica brasileiro

após a reestruturação, ocorrida em meados da década de 1990, evidenciou inúmeras questões que

precisam ser estudadas e corrigidas visando à ocorrência de investimentos adequados no país nos

próximos anos.

O novo regime de comercialização, com leilões diferenciados para energia proveniente de empreendi

mentos existentes e energia proveniente de empreendimentos novos é o primeiro ponto a ser debatido.

Observou-se, no cenário regulatório brasileiro recente, a realização de licitações de energia proveniente

de empreendimentos existentes com preços baixos que foram sucedidas, em curto espaço de tempo, por

licitações de energia proveniente de empreendimentos novos com preços relativamente mais elevados, o

que pode reduzir a credibilidade dos reguladores em garantir níveis de receitas adequados de receitas

às empresas já instaladas, afastando potenciais investidores.

Quanto ao design dos leilões especificamente outras questões são acrescentadas, como a falta de

transparência nas regras e na metodologia, dificultando sua avaliação por parte dos possíveis partici-



pantes. Além disso, é preciso verificar o porquê dos preços resultantes dos leilões estarem repetidamente

bem abaixo das expectativas de mercado. A falta de clareza sobre como a energia que não for vendida

nos leilões será posteriormente negociada, excluindo a possibilidade de leilões realizados em um inter

valo muito pequeno de tempo, também é ressaltada pelos analistas como um obstáculo ao planejamento

da geração no Brasil.

Outros países também apresentam dificuldades para adequar sua capacidade de geração à demanda

estimada de seus respectivos mercados de energia elétrica. O "missing money", principal problema

quando tratamos da adequação de recursos no setor de energia elétrica, surge quando os preços no

mercado spot não variam (há price caps) o necessário a fim de evidenciar os novos custos de opor

tunidade, refletindo escassez relativa, em períodos de seca, por exemplo. Paralelamente ao "missing

money" surgem os "missing incentives", uma vez que, com preços não linkados aos reais custos de opor

tunidade, os participantes do mercado têm poucos incentivos em se comprometer com a estabilidade e

segurança do sistema.

Por fim, colocam-se dois aspectos peculiares ao mercado de energia brasileiro: o problema ambiental

e a carga tributária. 0 primeiro tem gerado graves conflitos entre agentes investidores e ambiental

istas, dado o caráter impactante dos empreendimentos energéticos no meio ambiente. No entanto, é

senso comum que, com estudos de viabilidade bem feitos, é possível garantir maior previsibilidade dos

processos de licenciamento, facilitando a ampliação da geração, de forma a cobrir com a expansão de

demanda prevista para a economia brasileira nos próximos anos.

Da mesma forma, ajustes tributários nas tarifas de energia elétrica, como a menor incidência de

ICMS, poderiam desonerar o setor, permitindo maior eficiência e, portanto, auxiliando no desenho de

incentivos a investimento.

Dentre os principais problemas do setor que podem ser relevantes objetos de estudo, atualmente,

pode-se destacar os seguintes:

(i) 0 porquê dos deságios tão elevados nos últimos leilões de transmissão.

Investidores têm questionado a viabilidade de sua participação nos próximos leilões de transmissão

em virtude do resultado do leilão de transmissão de 2005, em que o deságio médio foi de 43,4% em

relação ao preço-teto estipulado pela ANEEL. Como base de comparação, os leilões de transmissão

realizados em 2002 e 2003, por sua vez, apresentaram deságios médios de 9,8 e 32,9%, respectivamente.
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O acirramento da competição, com a entrada de muitos investidores estrangeiros, estatais e empresas

sem tradição no setor pode ter contribuído para tais resultados. Deste modo, diversas companhias

começam a questionar se as vantagens do setor de transmissão - como ter um retorno anual definido

na hora da licitação, baixo impacto ambiental (se comparado com projetos de geração de energia), e

risco reduzido - compensam novos investimentos.

(ii) A análise dos resultados dos leilões de energia proveniente de empreendimentos existentes,

comparando-os com os leilões de energia proveniente de empreendimentos novos. As dificuldades, para

o planejamento e efetivação de investimentos, do tratamento diferenciado entre os dois "tipos" de

energia.

(iii) 0 desenho e a análise de experimentos econômicos, como forma de avaliar o modelo estrutural e

institucional do setor de energia elétrica em voga. Staporoli &Jullien (2004) afirmam que considerações

à respeito das restrições nas redes de transmissão podem ser objeto de estudo em laboratório. Segundo

as autoras, os estudos tendem a auxiliar nas questões mais importantes quanto à transmissão, como

poder de monopólio dos donos das redes, poder de mercado local, e também alocação de direitos

de propriedade para uso da rede. Os experimentos também podem contribuir, no caso de leilões

de energia proveniente de empreendimentos existentes e de energia proveniente de empreendimentos

novos, para avaliar se um mecanismo é mais eficiente do que o outro na extração de renda e na

alocação de quantidades. A literatura experimental no design de mercados de eletricidade é recente,

coincidindo com as reestuturações pioneiras do setor, nos anos 1980. Além disso, as contribuições dos

experimentos para a área ainda são relativamente inferiores se comparadas com as das áreas de Teoria

dos Jogos e Decisão dos Agentes. Contudo, os laboratórios estão ganhando destaque e o interesse tanto

para a fase do design, algo mais prático, quanto para trabalhos acadêmicos em geral tem se elevado

consideravelmente.

Como exemplo, Brandts et ai. (2003) descreve um experimento para investigar qual a importância

para a eficiência econômica de contratos de longo prazo, encontrando resultados que corroboram ar

gumentos teóricos em relação ao tema. Observa-se um aumento de bem-estar relacionado à existência

de mercado para contratos futuros.

(iv) A adoção do conceito de "Empresa de referência" - chamada de Empresa Típica de Transmissão

(ETT) - na metodologia de revisão tarifária para as empresas de transmissão. O argumento para
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aplicação deste método por parte da Agência Regulatória é que a ETT servirá de referência para o

mercado, pois esta empresa estaria associada às técnicas de benchmarking para as áreas administrativas

e técnicas e, com isto, auxiliaria no cálculo dos custos operacionais. O problema com a empresa de

referência é que ela só é utilizada no Brasil e no Chile como benchmarking para as empresas do setor,

apresentando grande requisito informacional e complexidade.

(v) Este tópico está relacionado ao item (ii), uma vez que se insere nos problemas relativos aos

incentivos a investir no setor de energia elétrica. Questiona-se se os direitos de propriedade foram

respeitados pela regulação do setor. Quando da desestatização, o governo contratou duas conceituadas

consultorias para avaliar e precificar as empresas à venda. O leilão foi realizado, com p>pr, em que

pr foi o preço mínimo dado às empresas pelas consultorias. Após revisão tarifária, no entanto, a

ANEEL requisitou novo cálculo, do "valor" das empresas. A média fica em torno de 70-80% do preço

mínimo do leilão com a qual a empresa foi inicialmente adquirida, o que representa dizer que os novos

proprietários dessas empresas perderam siginificativa porcentagem dos ativos,

(vi) Problema de alocação de custos de transmissão bem definido.

Por questões econômicas, os sistemas de transmissão são compartilhados entre os agentes, posto

que não é factível construir sistemas independentes para cada par geração-demanda. Assim, torna-

se imprescindível criar regras adequadas que permitam aos diversos agentes o acesso a uma rede de

transmissão de forma compartilhada. A remuneração dessa rede de transmissão é feita mediante o

pagamento de encargos de uso do sistema de transmissão pelos agentes de geração e consumo que

fazem uso da mesma. A questão de como alocar os custos de transmissão entre os agentes é de suma

importância, dado o papel relevante que as tarifas de transmissão têm assumido no setor elétrico.

De maneira ideal, elas devem funcionar como o principal mecanismo de incentivo a uma expansão

otimizada das unidades geradoras, através de sinais locacionais adequados que, ao mesmo tempo,

reflitam os efetivos usos da rede elétrica por parte dos agentes, remunerem as empresas de transmissão

e incentivem a "expansão ótima" do sistema. Dessa forma, as tarifas devem atender a dois critérios

básicos: (1) alocar os custos de transmissão de forma justa, isto é, as tarifas dos agentes devem refletir

o uso efetivo que os mesmos fazem da rede elétrica; e (2) transmitir sinais adequados para a instalação

de novos agentes de forma eficiente.
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7 Apêndice I - Glossário

Usina Hidrelétrica

A energia elétrica advinda de Usinas Hidrelétricas é gerada pelo aproveitamento da força das águas

de um rio. Tal processo é realizado por meio da movimentação das pás de uma turbina pela passagem

das águas e em cujo eixo está acoplado um gerador. 0 giro da turbina possibilita que o gerador

transforme a energia do movimento das águas em energia elétrica.

Impactos ambientais relevantes de usinas hidrelétricas:

(i) Inundam áreas extensas de produção de alimentos e florestas;

(ii) Alteram fortemente o ambiente, prejudicando muitas espécies de seres vivos. Como exemplo,

interferem na migração e reprodução de peixes;

(iii) Alteram o funcionamento dos rios;

(iv) Geram resíduos nas atividades de manutenção de seus equipamentos.

Usina Térmica

Produzem energia elétrica por meio de um gerador que é impulsionado pela queima de combustível.

Ao queimar, o combustível aquece uma caldeira com água, produzindo vapor com uma pressão tão

alta que move as pás de uma turbina, que por sua vez aciona o gerador. O combustível para as usinas

térmicas pode ser carvão, óleo, gás natural e madeira.

Principais impactos ambientais negativos de usinas térmicas:

(i) Emitem gases que contribuem para o efeito estufa, tais como o dióxido de carbono;

(ii) No caso das usinas térmicas a carvão e óleo, também há emissão de óxidos de enxofre e ni

trogênio, que se liberados na atmosfera podem ocasionar chuvas ácidas prejudiciais à agricultura e

florestas.

(iii) Geram resíduos nas atividades de manutenção de seus equipamentos.

Usina Nuclear

A produção de energia nuclear é uma forma de se obter energia elétrica em larga escala. Essa

energia pode ser obtida através da fissão nuclear do urânio, do plutônio ou do tório, ou ainda, da fusão

nuclear do hidrogênio.
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As usinas nucleares são usinas térmicas que aproveitam a energia do urânio e do plutônio. Apesar

de muito seguras, apresentam o risco de acidentes com vazamento de radiação para o meio ambiente,

os quais teriam conseqüências gravíssimas.

O principal impacto ambiental das usinas nucleares é a geração de lixo atômico, bastante perigoso

e para o qual não há meio de descontaminação.

Geradores Eólicos

Produzem energia elétrica através do acionamento de geradores por pás movidas por massas de ar.

A energia dos ventos é renovável e limpa e em alguns locais é abundante.

Os principais impactos ambientais dos geradores eólicos são a geração de ruídos e a poluição visual

devido a seu grande porte.

Geração por Energia Solar

Consiste na conversão direta da luz do sol em energia elétrica. Tal processo é realizado por equipa

mentos geralmente chamados de painéis fotovoltaicos. Uma informação que leva as atenções a esta

forma de geração é que o sol irradia sobre a terra anualmente algo equivalente a 10 mil vezes a energia

consumida pela população mundial no mesmo período.

O aproveitamento da energia solar tem ocorrido em baixa escala, pois o custo de produção dos

painéis é muito alto. A eletricidade gerada por luz solar causa baixo impacto ambiental, o qual

restringe-se à matéria-prima necessária para a construção dos painéis fotovoltaicos.
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