
N
O DIA 29 DE JUNHO, AO DESEM-
BARCAR NO RIO de Janeiro de 
uma viagem à Espanha, Jerson 
Kelman, presidente da distri-
buidora de eletricidade Light, 

recebeu uma noticia que o desnorteou. Uma 
turista americana havia sofrido queimadu-
ras em 80% do corpo após a explosão de uma 
câmara subterrânea da empresa. Kelman, 
que assumira a companhia havia quatro me-
ses, seguiu do aeroporto direto para o hos-
pital onde a turista estava internada. "Foi a 
situação mais estressante que vivi em quase 
40 anos de carreira", diz. No trajeto para ca-
sa, Kelman decidiu parar no local da explo-
são. Queria entender o que, afinal, havia 
acontecido. Lá, não conseguiu a resposta — o 
laudo com as causas do acidente ainda não 
foi concluído —, mas, na condição de anôni-
mo, ouviu moradores que culpavam a Light 
por esses e outros problemas. "Ficaram cla-
ros, ali, o nível de desgaste que nossa ima-
gem havia sofrido e o tamanho do desafio 
que seria recuperá-la", diz Kelman. 

O acidente com a turista foi mais um entre 
os muitos problemas que envolveram a Li-
ght desde o final do ano passado. Em no-
vembro, a rede da Light sucumbiu inúmeras 

vezes, deixando a capital e várias cidades 
do interior fluminense sem energia. O Le-
blon, bairro da elite carioca, ficou sem luz 
por 23 horas. Nos dois últimos meses de 
2009, os apagões resultaram em 460 mi-
lhões de reais de prejuízo ao comércio ca-
rioca. Durante o verão, o mais quente dos 
últimos 50 anos, um em cada quatro clientes 
da concessionária passou o dobro do tempo 
sem energia em relação a verões anteriores. 
Assim, não foi surpresa quando a Light re-
cebeu uma multa de 9,5 milhões de reais, a 
maior já aplicada pela Aneel, a agência re-
guladora do setor elétrico. Entre janeiro e 
julho, quase 2 500 reportagens com críticas 
à empresa foram veiculadas em jornais, rá-
dio e TV, corroendo sua reputação. 

No início deste ano, ficou claro que a Light 
vivia um caos operacional, a gênese de sua 
crise de imagem. O carioca Kelman foi o ho-
mem escolhido para resolver a situação. Re-
conhecido como um dos maiores especialis-
tas do setor elétrico, ele nunca havia traba-
lhado na iniciativa privada. Sua carreira foi 
construída na Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, onde foi professor de engenharia 
por 20 anos, e no setor público. Sua expe-
riência como presidente da Aneel foi deci-



siva para a escolha de seu nome, em 
março deste ano. A expectativa é que 
Kelman melhore o padrão de serviço 
da Light, não só para recuperar sua 
imagem perante os 4 milhões de clien-
tes mas também para que a companhia 
escape das punições da Aneel. Um pro-
jeto da agência prevê a redução da taxa 
de reajuste de tarifas de concessioná-
rias que registrem piora no serviço. 

Uma das primeiras medidas de Kel-
man foi a instalação de um painel que 
mostra, em tempo real, todas as áreas 
em que há interrupção de energia e o 
tempo de duração de cada corte. O mo-
nitor foi instalado na sala em que ele e 
os seis diretores dão expediente juntos. 
Um grupo de 133 técnicos da Light e 
da Cemig, a companhia de eletricidade 
de Minas Gerais e principal acionista 
da concessionária fluminense, foi for-
mado para diagnosticar as razões dos 
problemas. O exame mostrou que um 
dos focos das panes era a rede subter-
rânea da empresa, instalada nos bair-
ros nobres da capital. A saída obriga-
tória foi o aumento das inspeções nas 



tribuidoras. Dez anos depois, a empre-
sa foi comprada por um consórcio for-
mado por Cemig, Andrade Gutierrez e 
banco Pactual, passando ao controle 
integral da Cemig no fim de 2009. Em 
quatro anos, o antecessor de Kelman, 
o executivo José Luiz Alquéres, trans-
formou um prejuízo de 3,5 bilhões de 
reais, acumulado de 1999 a 2006, em 
lucro de 2,7 bilhões, conseguidos num 
período de três anos de gestão. Mas, 
enquanto a empresa se recuperava fi-
nanceiramente, os problemas opera-
cionais aumentavam. Na administração 
de Alquéres, a Light voltou sua atenção 
às áreas periféricas, que tinham os pio-
res indicadores de serviços. Sem repa-
ros e sem reforços, o restante da rede 

não aguentou o aumento do consumo 
energético alimentado pelo crescimen-
to econômico dos últimos anos. 

O grande teste da gestão Kelman es-
tá por vir, com o aumento das tempe-

raturas e do consumo de energia por 
aparelhos de ar-condicionado. "Não 
prometo um verão impecável, mas a 
Light voltará ao padrão de excelência", 
diz ele. Kelman não arrisca um prazo 
para banir o risco de apagões no Rio de 
Janeiro. Mas fica cada vez mais eviden-
te que os problemas não podem durar 
muito mais. O valor da empresa na bol-
sa caiu 15% neste ano. Investidores e 
reguladores estão alertas. E ainda há a 
pressão do tempo. Em quatro anos, o 
Rio será uma das sedes da Copa do 
Mundo. Em seis anos, sediará a Olim-
píada. Nada disso acontecerá sem ga-
rantia de energia. "A atual avaliação da 
empresa é ruim, mas os investimentos 
devem prepará-la para o aumento de 
consumo que vem pela frente", diz 
Marcos Severine, do Itaú Securities. 
Kelman, que nesses seis meses virou 
madrugadas em reuniões, ainda deve 
enfrentar várias noites em claro. 
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