
ENTREVISTA MARCOS VINÍCIUS GUSMÃO NASCIMENTO

embro atuante de uma
entidade interessada na
garantia da oferta de
energia competitiva para
o desenvolvimento do

Brasil, Marcos Vinícius Gusmão Nas-
cimento é um profissional preocupado
com os rumos da indústria do país, aí
incluído o setor de embalagem. Como
vice-presidente da Associação Brasilei-
ra dos Grandes Consumidores Indus-
triais de Energia e de Consumidores
Livres (Abrace), ele tem uma visão
não muito animadora do andamento de
projetos voltados para a área energéti-
ca, em especial aquilo que considera
"a esterilização do invejável potencial
hidrelétrico do Brasil".

Por trás dessa tendência estariam, entre
outros motivos, a inoperância governa-
mental, projetos mal definidos, tributa-
ção exacerbada e entraves burocráticos
muitas vezes estimulados por organiza-
ções não-governanientais (ONGs) cuja
ideologia central seria bloquear a libe-
ração do vasto potencial hidrelétrico e
portanto do desenvolvimento do país.
"Nenhum país se desenvolve sem uma
indústria competitiva", ele afirma.
A entrevista com Gusmão Nascimen-
to, que é responsável pelo setor de
energia da Braskem, foi feita poucos
dias depois da substituição de Marina
Silva por Carlos Mine no Ministério
do Meio Ambiente, quando eram inten-
sas as especulações e palpites sobre o

possível encaminhamento das licenças
ambientais para a construção de usi-
nas hidrelétricas, sobretudo na região
Norte do país. Falando na condição de
diretor da Abrace, o entrevistado pre-
feriu não se manifestar sobre os planos
de Mine na área ambiental e quais suas
conseqüências sobre o setor energético.
"Vamos esperar para ver o que vem",
disse ele ao ser perguntado. (FP, WP)

Recentemente assistimos a uma pales-
tra sua cujo título era "A Perda da
Competitividade da Indústria Nacio-
nal Frente aos Crescentes Preços da
Energia", em si mesmo uma afirma-
ção. Quais as causas desse problema?
Naquele momento talava especifica-
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mente sobre energia elétrica, embora o
que acontece em termos de aumento de
preços atinja também o gás natural e o
óleo combustível, que são praticamente
a matriz energética das grandes indús-
trias. A causa dessa crescente perda
de competitividade é um paradoxo:
o preço final da energia entregue na
fábrica está extremamente caro, mas
culmina com um dos menores preços
históricos de energia de todos os tem-
pos. O preço de produção da energia é
baixo e o preço final é alto,

Como se explica esse paradoxo?
Depois do racionamento de 2001
houve sobra de energia, porque o país
aprendeu a economizar. Houve a entra-
da de vários projetos, acelerados para
colaborar com o esforço de reduzir o
peso do racionamento. Isso gerou um
excedente e uma baixa do preço, que
foi transformada em contratos no mer-
cado livre. A energia tem o mercado
regulado e o mercado livre, que cres-
ceu muito. Foram feitos bons contratos
nesse período, o preço da energia deu
uma mergulhada. Mas tivemos eventos
catastróficos. O primeiro, a valoriza-
ção do real frente ao dólar. O preço
da energia caiu, mas seu valor em
dólar não. O efeito do câmbio tornou a
energia mais cara em dólar. Outro é o
uso indiscriminado dos encargos seto-
riais. Tínhamos, até o início do atual
governo, treze encargos setoriais. Dois
foram extintos: os de energia emer-
gência! e de capacidade emergencial.
que são as térmicas a óleo combustível
do antigo governo. Então temos onze
encargos vigentes. Eles são aplicados,
entre outros fins, para a eletrificação
rural e a subvenção da baixa renda,
paga por todos os consumidores. Só o
consumidor de baixa renda paga menos
por esse encargo (Conta de Desenvol-
vimento Energético"), criado no apagar
das luzes do último governo,

Esse é apenas um. O senhor falou em
mais de dez. O que compõe o preço da
energia, além dos insumos?
Tem a Conta de Consumo de Com-
bustíveis, que banca a geração isolada
na região Norte do Brasil. É uma
geração caríssima e poluidora, e iodo o
pais paga - consumidores residenciais,
comerciais e industriais. Tem a Contri-
buição Financeira para o Uso de Recur-
sos Hídricos e várias outras. Além
disso, as distribuidoras de energia tive-
ram nos últimos anos uma valorização
muito forte de seus ativos. A evolução
dos preços da energia no Brasil tem
duas vertentes: se a energia, cotada em

dólar, estava barata, os encargos seto-
riais e o fio, que é o transporte, enca-
receram absurdamente. O preço final
da energia é composto por ela mesma,
por seu transporte e pelo encargo seto-
rial. O governo arrecada para políticas
públicas via energia. Tudo somado,
temos um dos preços de energia indus-
trial mais altos do mundo.

Não existe uma norma segundo a qual
toda energia no Brasil deve ter um
preço igual para todos os setores?
Por essa norma, a diferença de preço

entre o residencial, o comercial e o
industrial seria dada pelos níveis de
tensão, ou seja, pelo fio, pelo transpor-
te. Isso foi uma política equivocada da
agência reguladora (ANEEL), porque
sem a indústria haveria um consumo de
energia muito menos estável. A indús-
tria tem de ter um preço de energia mais
baixo mesmo. Mas com essa lógica da
ANEEL, de que a diferença de preço
tem de ser dada pelo transporte, o preço
para a indústria também subiu, mais do
que para residencial e comercial. Isso
provocou essa explosão.

Há alguma medida governamental à
vista para melhorar a situação?
Os contratos assinados no período
pós-racionamento foram bons. Eles
estão terminando e já não há mais a
sobra, porque a sobra levou a que não
se fizessem grandes empreendimen-
tos. Agora vamos ter a finalização de
grandes hidrelétricas, como Jirau, que
acaba de ser leiloada, e Santo Antônio,
leiloada no ano passado. Há poucos
empreendimentos para serem feitos, o
mercado está em ligeiro desequilíbrio
e não há como renovar contratos aos
preços anteriores. O dólar continua
baíxo, os encargos continuam eleva-
díssimos. Há urna conta de consumo
de combustíveis que está amarrada ao
óleo, que está amarrado ao petróleo, e
o petróleo está caro.

No caso dos encargos, o pretexto é
que deles saem as políticas sociais.
Quando se quer ter uma política de
desenvolvimento para o Norte, deve-
se ir ao Tesouro. Quando se quer
financiar eletrificação rural, deve-se
ir ao Tesouro. Quando se quer dar
subvenção à baixa renda, deve-se
ir ao Tesouro. Todas são políticas
sociais, de desenvolvimento. Por que
usar a energia como fonte de arre-
cadação? Porque é fácil. Não tem
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como sonegar. Se o sujeito não pagar,
ele não tem luz. Então ele paga. É a
maneira mais simples e mais tran-
qüila de arrecadar, e é o serviço mais
universalizado do Brasil. Só que gera
uma distorção. Tudo poderia estar
em impostos, mas acaba vindo para
a produção. É aí que há a perda de
competitividade. As grandes empre-
sas brasileiras estão saindo do país,
e encontram lá fora um cenário de
energia melhor que o nosso.

O que levou a isso?
Pois é. Que besteira fizemos para
chegar a uma situação em que, com
um potencial hidrelétrico imenso - e
com custo de produção baixíssimo,
porque vem de hidrelétricas antigas,
já amortizadas - transformamos um
ponto forte de competitividade num
ponto de perda de competitividade?

O potencial remanescente, é grande?
Não usamos nem um terço do potencial
econômico, Do potencial técnico, não
usamos nem um quarto.

Qual a diferença entre potencial eco-
nômico e técnico?
O potencial bruto é medido pelas que-
das, pelas vazões, pelas baetas. Existe o
potencial técnico, que é o que pode ser
aproveitado com a tecnologia que se
tem hoje. Pode-se inventar uma nova
tecnologia, aí o potencial técnico avan-
ça sobre o bruto. Debaixo do potencial
técnico tem o econômico, porque o
potencial técnico tem vários estágios:
tecnologia mais cara, tecnologia mais
barata; uma usina que é mais fácil de
fazer, uma que é mais difícil; uma que
envolve maiores reparações ambien-
tais, outra que não. O potencial econô-
mico é o que pode ser feito agora com o

valor do dinheiro hoje, com as referên-
cias que se tem hoje. E desse potencial
o Brasil não usa nem um terço. Temos
uma capacidade instalada em hidro da
ordem de 70 gigawatts, e poderíamos
fazer 200 gigawatts com o que tem aí.
Seria suficiente para atender metade
das nossas necessidades de 2050, se
considerarmos que o Brasil evolui em
um estágio parecido com o da Itália e o
da Espanha, países muito mais desen-
volvidos. Se a população brasileira
alcançar aquele patamar que mantém
a estabilização, com 270 milhões de
habitantes, e se atingirmos um nível de
desenvolvimento equivalente aos des-
ses países, com o potencial hídrico que
temos hoje atenderemos metade das
necessidades das gerações futuras.

Fora as usinas do rio Madeira há algo
expressivo na área de energia?
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Além de Santo Antônio e Jirau, no
complexo Madeira, temos prontinho
para ser leiloado Belo Monte, no rio
Xingu (PA), que está no Plano de
Aceleração do Crescimento (PAC). É
uma usina fantástica. Mas poderia ser
muito mais se não fossem as restrições
ambientais. A Empresa de Pesquisa
Energética vai mapear o rio Tapajós, a
bacia do Uruguai e outros locais onde
se poderia aplicar hidrelétricas. Mas há
várias usinas travadas no órgão ambien-
tal, quase todas no Centro-Oeste.

Isso parece ocorrer muitas vezes por
influência de organizações não gover-
namentais (ONGs). Qual o embasa-
mento delas?
Dizem que as hidrelétricas provocam
impactos ambientais, que levam a uma
deterioração do ecossistema, à perda de
biodiversidade... a tudo aquilo que esta-
mos cansados de saber. Aliás, sabemos
mais de hidrelétricas do que ONGs.
São organizações de países ricos, onde
todos os potenciais hidrelétricos foram
feitos, e ficaram ricos também por
conta disso. Não entro no mérito de
dizer que elas têm uma intenção oculta.
Parto do princípio de que são simples-
mente mal informadas e ideologica-
mente direcionadas a uma situação
que não é a mais adequada ao Brasil.
Mas que realmente elas estão aqui para
atrapalhar, estão. Várias áreas coloca-
das como reservas ou como áreas de
proteção ambiental estão localizadas
na região Norte, justamente onde exis-
tem os maiores potenciais hídricos,
esterilizando qualquer possibilidade de
o Brasil fazer hidrelétricas.

O senhor diria que por trás disso há
interesses contrários aos do Brasil?
Claramente há interesse de não deixar
que se desenvolva o potencial hidrelé-
trico brasileiro. Qualquer um que some
2 mais 2 sabe disso. O que estamos

vendo é um entrave ao desenvolvimen-
to do Brasil, porque estão apostando
em outras fontes que nós não temos
- energia eólica, energia solar. . . É de
deitar no chão e rolar de rir. A diferença
dessas energias para a energia hidre-
létrica é brutal. Só quem não entende
nada de energia pode defender.

E a energia nuclear?
É uma fonte competitiva. E uma ener-
gia bem mais cara. Dizem que baixou
de preço, que está mais segura. Eu
gostaria de ver, porque tivemos um
encarecimento de todos os sistemas
energéticos do mundo por conta da
elevação de preço das commodities.
Está mais caro fazer uma planta a
carvão, uma planta a gás ou uma hidre-
létrica do que estava alguns anos atrás.
A razão é simples: estão mais caros
o cimento, o ferro, o aço, o cobre. A
opção no Brasil são as hidrelétricas,
com a vantagem de que poderíamos
usar nosso imenso potencial. Como já
citei, ternos metade dos nossos proble-
mas resolvidos aqui e estamos jogando

isso fora por decisões de gabinete, por
decisões de ONGs internacionais e até
nacionais que não entendem absoluta-
mente nada de energia, muito menos de
hidrelétricas, muito menos de impacto
ambiental, muito menos do que é uma
visão empresarial sobre energia.

Além de preocupações de militares e
da intenção do governo de fiscalizar
ONGs que atuam nas fronteiras, há
algum alerta? A Abrace tem levado
suas preocupações ao governo?
A Abrace tem feito um trabalho de
mostrar isso ao governo, sem emitir
qualquer juízo de valor sobre a atuação
das ONGs. O interesse da Abrace é
garantir a oferta de energia competitiva
para o desenvolvimento do país, e isso
passa pela indústria. Temos apontado
que essa proliferação de áreas de pro-
teção ambiental vai interferir na hora
que forem feitos os leilões dos projetos
de energia. Na verdade já interfere,
com algumas hidrelétricas que não se
consegue fazer no Araguaia, porque
o Araguaia é intocável. Mas quem
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definiu isso? Foi alguém num gabi-
nete. Ninguém consultou a população
para ver se pode ou não pode. Tem
pelo menos duas usinas importantes
lá. No final do rio Tocantins também
tem hidrelétricas importantes travadas
por meia dúzia de índios. Se os índios
forem deslocados e indenizados, vão
gostar. Não há justificativa para se
esterilizar uma riqueza do Brasil por
conta de ideologias.

Mas não é fato que hidrelétricas cau-
sam impacto ambiental?
Quando vemos uma situação como a
de agora, em que o país está crescendo,
aparentemente em um ciclo sustentável
de longo prazo, começamos a sentir
que não tem energia para o desenvol-
vimento. E mais fácil hoje fazer uma
usina térmica a carvão, importando
carvão, do que Lima hidrelétrica. Claro
que a hidrelétrica tem impacto ambien-
tal. Aliás, o próprio ato de existir tem
impacto ambiental. O ambientalista,
se for se levar ao pé da letra, tem de se
suicidar, porque a existência dele causa
impacto ambiental. Mas o ambientalis-
ta não deixa de andar de avião, não
deixa de andar de carro, não anda nu.
Agora, quando ele não deixa o país se
desenvolver, está deixando milhões de
pessoas sem poder ter acesso àquilo a
que ele tem acesso. Existem riquezas
inimagináveis em cérebros que não
têm a oportunidade de se desenvolver.
Mas... "ali, perdemos a cura do câncer,
que está na Amazônia!". Cascata! Por
que não estava na floresta européia
que foi dizimada? A cura do câncer
pode estar na cabeça de um garotinho
favelado que não se alimenta, que
não tem acesso à educação. Estamos
cuidando de uma visão de um país que
não se desenvolve. É a lógica do que
foi destroçado no passado, é o estado
estacionário. Só que quem é rico já
está rico, quem é pobre fica pobre.
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