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Choque elétrico na inflação

Risco da Grécia é igual ao da Argentina; o do Brasil é inferior ao de Portugal. Po r Javier Santiso

“Em 15 anos,
68% da
ex p a n s ã o
econômica
global será
gerada pelos
países
emergentes ”
Luis Alberto Moreno,
presidente do BID

Claudio Monteiro
C o n s i d e ra

A despeito dos ganhos,
empresas não investiram
em manutenção,
causando apagões e
explosões de bueiros

A
s tarifas de energia elé-
trica impactam a so-
ciedade brasileira de
duas maneiras: uma

diretamente por meio das contas
mensais de gastos de energia elé-
trica e outra indiretamente, nos
preços dos produtos em que a
energia elétrica é um dos custos
de produção. Outro impacto a
ser considerado é o peso que as
tarifas de energia elétrica têm so-
bre os índices de preços, notada-
mente o IPCA. Com a elevação do
IPCA o governo é obrigado a ele-
var a taxa de juros para controlar
a inflação, acarretando, no curto
prazo, queda da renda e aumen-
to do desemprego.

Anualmente, a Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel),
órgão regulador do setor, encar-
regado de fazer cumprir os con-
tratos de concessão aos quais as
empresas estão submetidas, di-
vulga as variações do valor das ta-
rifas para cada uma das empre-
sas concessionárias. Essas varia-
ções buscam recuperar os au-
mentos de custos das concessio-

nárias e são necessárias para
manter o equilíbrio econômico e
financeiro dos contratos.

Após a crise de energia de
2002, uma nova lei foi promulga-
da para lidar com a nova situação
de mercado frente à forte redu-
ção do consumo de energia elé-
trica, compulsória durante a cri-
se e posteriormente por iniciati-
va do consumidor. Por essa lei a
queda da demanda era incorpo-
rada nas revisões tarifárias e be-
neficiava as empresas.

Recentemente, o Tribunal de
Contas da União (TCU), exami-
nando a lei e a fórmula de rea-
juste, que deveria estar em con-
formidade com o texto legal, se
deu conta de um grave erro na
fórmula. Com esse erro, um des-
cuidado (para se dizer o míni-
mo) servidor público, propiciou
às empresas de distribuição de
energia uma sobrerrenda que,
até o ano 2010, acumulava o
montante de R$ 7 bilhões. Além
desse prejuízo, as tarifas de
energia elétrica que têm peso de
3,4090 no IPCA (média de 10 re-
giões metropolitanas), provoca-
ram sua substancial elevação,
tanto por seus efeitos diretos co-
mo pelos indiretos.

Adicionalmente, a energia elé-
trica tem peso de 3,56 no IPC da
FGV (média de dez cidades), e es-
te tem peso de 30% no IGP, contri-
buindo para ele em 1,068. Para
deixar bastante claro, os consu-
midores brasileiros pagaram,
ano a ano, mais caro pela energia
elétrica e também por todos os

produtos ofertados no Brasil, já
que energia elétrica é fator de
custo em toda a cadeia produti-
va. Adicionalmente o IGP é usado
nos reajuste de diversos contra-
tos financeiros.

da desde o início da lei.
A forma de se corrigir essa dis-

torção seria reduzir-se imediata-
mente o valor de todas as tarifas,
conforme indicado pela seta AB,
de todas as empresas distribui-
doras de energia elétrica para o
valor que deveriam ter caso a fór-
mula correta tivesse sido aplica-
da ao longo dos anos. Mesmo
que se adotasse uma forma palia-
tiva para essa correção que seria
o congelamento das tarifas até
que as mesmas fossem alcança-
das pela fórmula correta (confor-
me a reta AD) o prejuízo para os
consumidores seria elevado
(triângulo ABD), e se somaria ao
prejuízo já ocorrido (triângulo
OAB). Isso seria também prejudi-
cial para toda a sociedade na me-
dida em que seu impacto no IP-
CA causa diversos inconvenien-
tes econômicos.

Mas, os absurdos não param
por aí. Recentemente a mídia no-
ticiou mais um fato inusitado em
termos mundiais: a Aneel conce-

Constatado o absurdo da si-
tuação, as empresas distribuido-
ras concordaram em aceitar a
correção da fórmula, embora
não concordem com a devolução
do que receberam a mais. Mas, há
muito mais irregularidades en-
volvidas nessa decisão. Como as
tarifas foram reajustadas pela
fórmula errada (reta OA, no grá-
fico) ao final do período em que
isso ocorreu seu valor é substan-
cialmente superior ao valor que
deveria ser caso fossem reajusta-
da pela versão correta da fórmu-
la (reta OB, no gráfico).

O valor a mais (R$ 7 bilhões) ob-
tido pelas empresas de eletricida-
de está indicado no gráfico pela
área do triângulo OAB. A simples
correção da fórmula, como foi fei-
ta, perpetua o ganho extra que as
empresas obterão, indicado no
gráfico pela diferença entre as li-
nhas tracejadas: AC indicando a
correção da fórmula a partir de
agora e BD indicando a trajetória
da tarifa pela fórmula certa aplica-

A
s pedras de dominó
continuam caindo,
uma após a outra. A
crise financeira de

2008 não para de multiplicar pa-
radoxos. Enquanto os países da
Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE) viam suas dívidas trilha-
rem caminhos explosivos, nos in-
citando cada vez mais a compa-
rar suas experiências com as dos
países emergentes nas décadas
de 80 e 90, esses mesmos merca-
dos emergentes precisavam es-
friar o entusiasmo dos investido-
res. Enquanto, por exemplo, os
países da América Latina conse-
guiam, um após o outro, chegar a
“ratings” de crédito dentro do
“grau de investimento” (primei -
ro o Brasil, depois o Peru e, mais
recentemente, ainda de forma
parcial, a Colômbia), os países da
OCDE viam suas dívidas e riscos
soberanos reclassificados pelas
agências avaliadoras de crédito.

Em agosto de 2011, outro do-
minó e outro tabu caíram. Pela
primeira vez, uma das agências,
a Standard & Poor’s, rebaixou a
classificação de crédito dos Esta-
dos Unidos — após ter elevado a
da Colômbia algumas semanas
antes. A notícia não é trivial. Os
bônus do Tesouro dos Estados
Unidos, até então, eram conside-
rados os mais seguros do mun-
do, considerados até como “li -
vres” de risco, de acordo com os
mercados. Os “treasuries” pos -
suem funções cruciais no siste-
ma financeiro internacional,
porque são os bônus de maior li-
quidez do mundo, servem como
ativos de refúgio em períodos de
estresse e são usados até como
referência absoluta para deter-
minação dos preços dos demais
títulos do planeta. Quando Bra-
sil ou Rússia emitem títulos de
dívidas, seus preços de referên-
cia são estabelecidos em função
dos bônus dos Estados Unidos.
Todo o setor financeiro se baseia
no postulado de que os “treasu -
ries” são os bônus de referência,
por serem os papéis mais segu-
ros. Esse postulado, agora, está
voando pelos ares.

Depois da crise de 2008, os
prêmios de risco de muitos paí-
ses da OCDE começaram a con-
vergir com os dos países emer-
gentes. Enquanto os primeiros
viam seus spreads aumentarem
e, portanto, suas classificações
de crédito caírem, os últimos

deu aumentos nas tarifas de di-
versas empresas de distribuição
de energia superiores àqueles so-
licitados alegando que elas te-
riam direito a esse valor máximo,
mas que poderiam praticar o au-
mento que desejassem abaixo do
concedido. Outros fatos inusita-
dos têm também sido noticia-
dos: a despeito da sobrerrenda
que receberam, não investiram
suficientemente em manuten-
ção e, como consequência, sub-
metem as populações de diver-
sos centros urbanos a frequentes
e duradouros apagões; e, mais re-
centemente, a explosões na sua
rede subterrânea lançando fogo
e ferro pelos ares. Convenhamos:
há muita coisa errada na regula-
ção das nossas concessionárias
de energia elétrica.

Claudio Monteiro Considera é
professor de Economia da Universidade
Federal Fluminense e presidente da
Proteste — Associação Brasileira de
C o n s u m i d o re s .

viam seus prêmios recuarem e as
avaliações melhorarem. Hoje em
dia, a Grécia está no mesmo ní-
vel que a Argentina, considerada
pelos mercados como um dos
países de maior probabilidade
de inadimplência ou reestrutu-
ração de sua dívida soberana.
Por sua vez, Portugal exibe um
prêmio de risco muito superior
ao de sua antiga colônia, Brasil.
Em abril de 2011, o ex-presiden-
te Lula chegou a insinuar que o
Brasil poderia resgatar Portugal,
comprando bônus portugueses,
enquanto o “Financial Times”
sugeria com certa ironia que
Portugal aceitasse ser anexado
pelo Brasil... para poder assim
resolver a crise e reduzir seus
prêmios de risco.

O anúncio da Standard & Poor’s
também deixa em evidência que
os países emergentes se transfor-
maram nos protagonistas das fi-
nanças mundiais. Dessa forma, em
meados de 2011, os maiores de-
tentores de bônus dos Estados
Unidos deixaram de ser os países

da OCDE: entre os dez maiores de-
tentores, a metade era de países
emergentes. A China lidera, agora
à frente do Japão e Grã-Bretanha,
com mais de um terço de seus US$
3,2 bilhões em reservas internacio-
nais investidos em bônus america-
nos. Por isso, mal a notícia da Stan-
dard & Poor’s foi anunciada, Pe-
quim apressou-se em chamar a
atenção de Washington, sem dei-
xar a ironia de lado, para tomar
cuidado e não deixar a classifica-
ção de seus bônus cair ainda mais
— ou seja, dando conselhos ao país
sobre como lidar com sua crise. A
China, no entanto, não é o único
país emergente com bônus dos Es-
tados Unidos em abundância; lo-
go depois da Grã-Bretanha apare-
ce o Brasil, com cerca de US$ 200
bilhões investidos em “treasuries”.
A seguir, vêm mais três mercados
emergentes — Taiwan, Rússia e
Hong Kong — todos agora à frente
da Suíça, Canadá e Luxemburgo.

A geografia dos países não
muda. A geografia financeira,
sim. O que estamos presencian-

do é um mundo no qual as certe-
zas mais arraigadas do passado
começam a ser questionadas.
Quando Stefan Zweig chegou ao
Brasil, em meados do século pas-
sado, escreveu que se tratava do
país do futuro. Sem dúvida os
emergentes são os países do fu-
turo. Mais do que isso, transfor-
maram-se em países do presente:
China, França, Índia e todos os
demais se converteram em im-
portantes atores econômicos in-
dustriais e financeiros. Enquanto
isso, os países da OCDE, com os
Estados Unidos à frente, sem per-
der seu protagonismo, verão co-
mo deixarão de ser os únicos epi-
centros do mundo, as referências
absolutas a partir das quais tudo
é comparado. E isso também vale
para o mundo financeiro.

Javier Santiso é professor de Economia
na Esade Business School
Martin Wolf editor de economia do FT
que ocupa este espaço às
quartas-feiras está de férias e retorna
no final do mês.

Cartas de
Le i to re s

Adeus ao Velho Mundo

Frase do dia

Impasse entre poderes
“A presidente Dilma vetou nada
mais nada menos que 38 dispo-
sições do projeto de lei de dire-
trizes orçamentárias advindo do
Parlamento, numa demonstra-
ção de que a política de finanças
públicas brasileiras há de ser
conduzida exclusivamente pelo
Executivo. Os vetos podem ser
derrubados pelas casas congres-
suais, o que importará num sério
impasse de governança; e, ainda
que mantidos, o procedimento
do Executivo tornou ainda mais
esgarçado seu vínculo com o Le-
gislativo, problematizando o
exercício da democracia. Portan-
to, independentemente do méri-
to dos vetos, a consequência é
um inegável abalo em nosso sis-
tema de separação, mas também
de harmonia, entre os poderes
republicanos. E mais grave é o
descumprimento de compro-
missos assumidos com parla-
mentares, o que abala a confian-
ça que deve inspirar as respecti-
vas relações.”
Amadeu R. Garrido de Paula
amadeugarridoadv@uol.com.br

Pet ro l e i ro s
“A respeito da matéria ‘Desafio
do RH da Petrobras será contra-
tar 17 mil até 2015’, publicada
em 15/08, o Sindicato dos Petro-
leiros do Litoral Paulista vem dis-
cordar das informações do ge-
rente de gestão do efetivo de RH
da Pe t r o b r a s de que fatores co-
mo estabilidade e boas perspec-
tivas de desenvolvimento de car-
reira contribuem para que a
companhia não tenha dificulda-
de em trazer profissionais. Para
quem conhece a realidade da
empresa, ou seja, os seus funcio-
nários, a declaração cai como
uma piada de muito mau gosto.

No caso da imensa maioria
dos petroleiros, o famigerado
Plano de Cargos e Avanço de Car-
reira (PCAC) tem engessado a
possibilidade de qualquer avan-
ço significativo de carreira, uma
vez que os critérios estabelecidos
para as promoções estão nas
mãos dos gerentes, cujos crité-
rios passam principalmente por
não participar de atos, greves,
paralisações e não contestar a
política da empresa.

Além disso vivemos um im-
passe com a empresa pois as ne-
gociações para a quitação da Par-
ticipação nos Lucros e/ou Resul-
tados (PLR) estão travadas, mes-
mo depois de ter sua proposta
rejeitada em 16 dos 17 Sindipe-
tros espalhados pelo país.”
Ademir Gomes Parrela
Coordenador Geral do Sindicato dos
Petroleiros do Litoral Paulista

Presidente Dilma
“Por melhor intencionada que
esteja, a presidente Dilma vai
sempre esbarrar nas manobras
que esse grupo de apoio, que to-
mou de assalto o Brasil, vai fazer
para não perder o espaço con-
quistado, as regalias, o dinheiro
fácil. Se a presidente não encarar
esse pessoal estará perdendo
uma excelente oportunidade de
mudar a maneira de se fazer po-
lítica no nosso país.”
Ronaldo Gomes Ferraz
ro n fe r ra z @ g l o b o . c o m

Os países da OCDE, com
os Estados Unidos à
frente, sem perder seu
protagonismo, verão
como deixarão de ser os
únicos epicentros do
mundo, as referências
absolutas a partir das
quais tudo é
comparado. E isso
também vale para o
mundo financeiro.

Opinião

Correspondências para
Av. Francisco Matarazzo, 1.500 -
Torre New York - CEP 05001-100 -
Água Branca - SP ou para
cartas@valor.com.br, com nome,
endereço e telefone. Os textos
poderão ser editados.
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