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Ideia fixa, alvo errado
Roberto Pereira
D’Araujo

O

Idaho National Laboratory (INL) é uma entidade federal americana, parte do Departamento de Energia e que publica o
“Study of United States Hydroelectric Plant Ownership”. Invejei
a consulta à sua página, tal a facilidade de obter dados de usinas.
Quantas são, mapa detalhado,
dados técnicos e quem são os
concessionários. Apesar das estatísticas impecáveis, não havia a
informação que eu procurava:
Qual seria o prazo das concessões? O que fazem ao término?
Qual o nível de legislação sobre o
assunto? Dada a disponibilidade
de um e-mail pessoal (uma raridade) consultei o dr. Douglas
Hall. Expus o que estava ocorrendo no Brasil e indaguei sobre a
forma americana de atuar.
Dr. Hall manifestou grande espanto ao saber que, na concessão
de potenciais hidrelétricos no
Brasil há uma exigência constitucional de licitação. Lá, há também o prazo de 30 anos, mas não
existe extinção por tempo e mui-

to menos a Constituição trata
disso. A possibilidade de um concessionário perder a licença é o
descumprimento do contrato ou
a ocorrência de uma falha grave.
Quem julga a questão é o Ferc
(Federal Energy Regulatory Comission). Vejam as diferenças:
1- Concedida a licença, sobretudo para quem construiu a usina, o Estado americano não vê
sentido em licitá-la para outro
empresário. Se o contrato é satisfeito, não há porque se arriscar a
trocar de responsável. A concessão é um pacto firmado e nada
tem a ver com prazos.
2 - A amortização de ativos,
vantagem a ser capturada pelo
consumidor, é um tema contábil,
e, se auditado e autorizado pelo
poder concedente, não pode ser
alterado. Independe de prazos,
até porque ativos podem ser
amortizados antecipadamente.
3 - A ocorrência de falhas pode determinar a cassação. A situação é bem diferente dos nossos exemplos de concessionários
de outros setores com longo histórico de falhas sem grandes
consequências.
Explicam-se as tarifas mais
baixas em Estados com percentuais significativos de hidreletricidade. A América adota o regime de custo do serviço, o mesmo
que abdicamos em 1995, para
entrar de cabeça no modismo da
década de 90. Preferimos o
exemplo dos países europeus,
apesar da nossa matriz radicalmente distinta.

Isso nos leva à saga da tarifa
brasileira, que subiu 76% acima
da inflação em 16 anos. Mas,
quais são os componentes da
nossa tarifa? Segundo a Aneel
em 2011, a estrutura percentual
de uma fatura média era: energia
(kWh), 31%, transmissão, 5,7%,
distribuição, 26,5%, encargos,
10,9% e impostos, 25,9%. Se alguém estranha o percentual
mais baixo dos impostos, lembro
que é uma média, onde Estados
cobram distintas alíquotas de
ICMS e dão isenções para baixas
faixas de consumo.
Numa primeira visão, para reduzir a fatura, o melhor seria
atacar a maior componente. Assim, haveria sentido em intervir
no preço da geração. Mas, que
tal olhar essa mesma proporção
em outros países? Alguns exemplos1: Reino Unido, 74%; Estados
Unidos, 58%; Itália, 47%; Irlanda,
55%; Espanha, 44%; Polônia,
42%; Áustria, 42% e Holanda,
42%. Ora, pela amostra, atuar sobre esta parcela teria muito mais
efeito nesses países do que aqui.
A Suécia e a Noruega também
têm proporção similar à brasileira, mas lá a tarifa não dobrou
de valor em 16 anos.
A parcela “kWh” não é nosso
problema. Os Estados Unidos
avaliam em US$ 80/MWh o preço da energia de novas hidrelétricas. Santo Antônio, Jirau, Teles Pires e Belo Monte não servem para estabelecer um preço
de mercado pois são projetos
repletos de subsídios. Mas, te-
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mos conseguido US$ 60/MWh
em diversos outros casos (Serra
do Facão, Chapecó e Estreito).
Estamos “bem na foto” porque
parte dos custos de amortização já tinham sido reduzidos
antes de 1995. A Fiesp nunca teve razão na sua campanha.
A obsessão por baixar preços
sem diagnóstico está ameaçando
muito mais do que a Eletrobras. As
usinas hidrelétricas mais antigas
serão as vítimas, pois terão que
operar com “tarifas” de operação e
manutenção que chegam a um
terço dos exemplos americanos2.
As consequências virão depois.

Nosso sistema armazena
o equivalente a cinco
meses de consumo. Tudo
se resume à gestão de um
estoque de longo prazo
Fugindo do diagnóstico e dos
próprios erros, a “idéia fixa” governamental vai avançando sobre outras atividades. Há indícios
de que ela atingiu também a operação do sistema, por mais que
autoridades neguem. É verdade
que a hidrologia do Nordeste
tem sido baixa, mas, considerando o sistema interligado, não se
pode reclamar de S. Pedro. Nos
últimos quatro anos, apenas
2012 ficou abaixo da média
(80%). Os três anteriores chegaram a exceder em 30%! Como
nosso sistema é capaz de armazenar o equivalente a cinco meses

de consumo, tudo se resume à
gestão de um estoque de longo
prazo com a ajuda das térmicas.
Como elas são caras e seu custo
“corre por fora” da tarifa, a obsessão barateadora adia seu uso.
Em fevereiro de 2012, a hidrologia já estava ruim e continuou mal
o resto do ano. No entanto, surpresa! A geração térmica chegou a ser
reduzida de maio a agosto, e, de repente, após o anúncio da medida
provisória em setembro, as térmicas foram despachadas no máximo, gerando as despesas bilionárias a serem cobertas pelo Tesouro.
Coincidência?
Se não se usa térmicas, usa-se
água. Como nosso sistema tem
memória de elefante, as térmicas
ausentes em 2012 são as turbinas
paradas no Rio S. Francisco em
2013, tentando encher o “vazio”
de 2012. Com pouca reserva não
havia como as hidrelétricas reagirem ao apagão de 28 de agosto.
Gastos bilionários em combustíveis sem desgraças hidrológicas
mandam-nos o recado que faltam
usinas. Só não vê quem não quer.
Ideia fixa, alvo errado, reservatório
esvaziado, apagão facilitado.
1- Fonte: Energy Prices Statistics
– Eurostat -2012 e EIA – Annual
Energy Outlook 2012.
2- Levelized Costs of New Generation Resources in the Annual
Energy Outlook 2012 – U. S. Energy
Information Administration
Roberto Pereira D’Araujo é diretor do
Ilumina - Instituto de Desenvolvimento
Estratégico do Setor Elétrico.

Paz e a prosperidade dependem das boas relações China/EUA. Por Yoon Young-kwan

ca

com os que ainda veem Taiwan
sob o prisma de seu conflito com
a República Popular.
A compensação por essas mudanças da política dos EUA seria
o compromisso, pela China, de
respeitar e defender um conjunto de normas, princípios e instituições internacionais criadas,
em grande medida, sem sua participação. Pelo fato de que o rápido crescimento do PIB da China
desde 1979 teria sido impossível
sem os esforços dos EUA para
criar uma ordem de abertura
mundial, os dirigentes não deverão considerar isso como um osso duro demais de roer.
Com certeza, a política externa
chinesa cada vez mais afirmativa
desde 2009 poderia indicar que,
apesar das vantagens universais
que uma liderança sino-americana compartilhada traria, seus dirigentes continuarão pouco dispostos a se engajar na fiscalização
do cumprimento da atual ordem
mundial. Mas a crescente noção
de que essa nova assertividade teve efeitos negativos, aumentando
a ansiedade entre os vizinhos da
China e obrigando os EUA a intensificar seu envolvimento estratégico na Ásia, permite concluir que a China talvez possa ser
convencida a redefinir suas relações com os EUA. O principal teste, nesse caso, será verificar se a
China está disposta a aceitar o
status quo nas porções oriental e
meridional do Mar da China.
Os catastrofistas evocam frequentemente as guerras que se seguiram à ascensão da Alemanha
Imperial a título de um paralelo
histórico com as atuais relações sino-americanas. Mas um exemplo
melhor — no qual um país hegemônico mundial acomoda uma
potência emergente — poderia ser
a aceitação, pelo Reino Unido, da
ascensão dos Estados Unidos.
Num momento em que os dirigentes chineses definem o papel mundial de seu país, deveriam levar em
consideração o sucesso do enfoque britânico — tanto quanto o
fracasso da arrogante diplomacia
da Alemanha Imperial. (Tradução
de Rachel Warszawski)
-1 - http://www.ustr.gov/tpp
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rais sino-americanas é que se pode alcançar um sistema mundial
que sustente a paz e a prosperidade compartilhada.
Uma solução de compromisso
desse tipo deveria começar com
um esforço concentrado dos EUA
para ampliar o papel da China
nas instituições econômicas internacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o
Banco Mundial e a OMC. Embora
a nomeação do dirigente do banco central chinês Zhu Min como
vice-diretor-executivo do FMI tenha sido uma medida positiva,
não foi seguida por outras indicações ou por outras providências que aumentassem a influência da China.
Além disso, a China deveria ser
incluída na Parceria Transpacífico1 — a área de livre-comércio
pan-asiática que os EUA negociam atualmente com Austrália,
Brunei Darussalã, Chile, Cingapura, Malásia, Nova Zelândia, Peru e Vietnã. Dividir a região da
Ásia-Pacífico em dois blocos econômicos — um gravitando em
torno da China e o outro, dos EUA
– aumentará a desconfiança e estimulará os atritos econômicos.
De fato, como argumentou o
ex-assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Zbigniew
Brzezinski, no Fórum Mundial da
Paz realizado em junho em Pe-

é

O que o mundo precisa
realmente é uma
parceria econômica
abrangente entre os
EUA e a China. Mas essa
cooperação só será
possível se os EUA
reconhecerem a China
como parceira em
igualdade de condições
— e não apenas no
campo da retórica.

de

erá que o mundo ingressou numa nova era
de caos? A política vacilante dos Estados Unidos com a Síria sugere isso. O
amargo legado das invasões do
Iraque e do Afeganistão, seguido
pela crise financeira de 2008, fez
com que os EUA não apenas se
tornassem relutantes em usar
seu poderio militar, mesmo
quando “limites extremos” são
ultrapassados, mas também
pouco dispostos a assumir qualquer ônus de peso para manter
sua posição de liderança mundial. Mas, se os EUA não estão
mais dispostos a liderar, quem
assumirá seu lugar?
Os dirigentes da China mostraram sua falta de interesse por
uma liderança mundial efetiva
ao rejeitar abertamente apelos
para se tornarem um “acionista
responsável” dos sistemas políticos e econômicos internacionais.
Por outro lado, embora a Rússia
queira manter a ilusão de que é
uma potência mundial, parece
mais interessada, ultimamente,
em frustrar os EUA sempre que
possível — mesmo quando essa
atitude não favorece seus próprios interesses de longo prazo. E
a Europa enfrenta um excesso de
problemas internos para assumir qualquer papel significativo
de liderança nas questões internacionais.
Essa carência de liderança, como seria de se esperar, minou
gravemente a eficiência das instituições internacionais, fator
exemplificado pela reação ineficaz do Conselho de Segurança da
ONU à crise da Síria e pelo fracasso da atual rodada das negociações comerciais da Organização
Mundial de Comércio (OMC). Essa situação lembra os anos 1930
— uma década em que, como argumentou o historiador da economia Charles P. Kindleberger,
um vácuo de liderança levou à
subprodução de bens públicos
mundiais, o que aprofundou a
crise de 1929.
Nessas circunstâncias, os EUA
e a China — os únicos candidatos
viáveis à liderança mundial —
precisam firmar uma solução de
compromisso solene que concilie seus interesses fundamentais,
possibilitando-lhes, por sua vez,
agir de forma orquestrada para
fornecer e proteger os bens públicos mundiais. Apenas pela estabilização das relações bilate-
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is.

Preenchendo o vácuo de liderança
S

quim, o que o mundo precisa
realmente é uma parceria econômica abrangente entre os EUA e a
China. Mas essa cooperação só será possível se os EUA reconhecerem a China como parceira em
igualdade de condições — e não
apenas no campo da retórica.
Visto que os EUA conservam
uma vantagem militar significativa em relação à China, os EUA
poderiam apoiar essa parceria
sem incorrer em riscos de segurança significativos. A ironia é
que a superioridade militar poderia enfraquecer a disposição
dos dirigentes americanos de fazer os tipos de concessões, principalmente as relacionadas a
questões de segurança, que uma
parceria em igualdade de condições exigiria. Mas, mesmo nesse
caso, poderiam ser feitos os ajustes necessários sem comprometer os interesses americanos na
área de segurança.
Consideremos as vendas de armas pelos EUA a Taiwan. Em vista
do grau atual de cooperação China-Taiwan, reduzir essas vendas
pouco provavelmente poria
Taiwan em perigo e contribuiria
significativamente para elevar o
grau de confiança entre EUA e
China. A questão é se qualquer
presidente americano, seja ele republicano ou democrata, estaria
disposto a arriscar se indispor

Yoon Young-kwan, ex-ministro de
Relações Exteriores da República da
Coreia, é professor de relações
internacionais na Universidade Nacional de
Seul. Copyright: Project Syndicate, 2013.
www.project-syndicate.org

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A15.

“Estou
completamente
exasperado
porque isso é
totalmente
desnecessário.”
Do presidente americano, Barack
Obama, sobre a condição imposta
pelos republicanos de só
destravar o governo depois
que ele cancelar o seguro de
saúde, o “Obamacare”

Cartas de
Leitores
Embrapa na OMC
A respeito da matéria do jornalista Assis Moreira, “Embrapa exalta
Brasil em fórum da OMC”, publicada na edição de ontem, sobre a
participação da empresa pública
de pesquisa vinculada ao Ministério da Agricultura nos debates
sobre inovação e competitividade internacional que acontecem
uma vez por ano em Genebra,
com participação de governos,
empresas, ONG's e acadêmicos,
não é por acaso que o agronegócio brasileiro desponta como carro-chefe de nossa economia, melhorando o desempenho do nosso PIB anêmico, pois conta com o
apoio fundamental de uma estatal exemplar, que realmente executa com perfeição uma política
de Estado, sem aparelhamento,
pois nos seus quadros técnicos
prevalece a competência e a meritocracia. É o melhor exemplo
do que deveria ser uma empresa
estatal, celeiro de excelência e
criatividade, que justifica plenamente o gasto público.
Dirceu Luiz Natal
dirluna@gmail.com

O papa e as reformas
Demorou, mas a Santa Sé encontrou um papa corajoso que vai
enfrentar o atraso de séculos por
que passa a Igreja Católica. Papa
Francisco terá muito trabalho
pela frente para fazer a reforma
necessária na Igreja. Ele já deu
mostras de que não veio para ficar enclausurado. Na sua recente
visita ao Brasil, o pontífice deixou claros os pontos que o incomodam na igreja. Pediu aos padres que saiam às ruas, convocou
os jovens e não condenou os
gays, além, é claro, de ter deixado sua marca, um homem simples, humilde e de estilo discreto.
A primeira medida deverá ser a
abertura da caixa preta chamada
Banco do Vaticano, depois outras virão. Segundo o papa a participação da mulher na igreja
também fará parte da reforma. É
bom mesmo, as mulheres deixam de ter um papel servil e submisso e podem colaborar levando experiências de mães, esposas
que são. Entre tantas aberrações
da igreja católica, o casamento é
um deles. Se, como disse o papa
Francisco, Deus é um só, que cada um assuma suas próprias escolhas. E que a oração de São
Francisco esteja sempre nos corações de cada ser humano.
Izabel Avallone
izabelavallone@gmail.com
G

A ofensiva do papa Francisco de
abrir as estruturas do catolicismo se aproxima cada vez mais de
um seu antecessor, o João XXIII, e
da revolução que foi o Concílio
Vaticano II. Essa realidade é compatível com esses tempos ciclópicos que vivemos, onde a comunicação instantânea não permite
mais o fechamento de estruturas
e instituições globais. É o que está acontecendo também nos governos das nações independentemente de seu poderio. Tudo
nos leva a um admirável mundo
novo. Que viva o futuro.
José Nobre de Almeida
josedalmeida@globo.com

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.

