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Ideia fixa, alvo errado

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

“Esto u
c o m p l et a m e n te
exa s p e ra d o
porque isso é
tot a l m e n te
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 “O ba m a c a re ”

Roberto Pereira
D’A ra u j o

Nosso sistema armazena
o equivalente a cinco
meses de consumo. Tudo
se resume à gestão de um
estoque de longo prazo

O
Idaho National Labo-

ratory (INL) é uma enti-
dade federal america-
na, parte do Departa-

mento de Energia e que publica o
“Study of United States Hydroe-
lectric Plant Ownership”. Invejei
a consulta à sua página, tal a faci-
lidade de obter dados de usinas.
Quantas são, mapa detalhado,
dados técnicos e quem são os
concessionários. Apesar das esta-
tísticas impecáveis, não havia a
informação que eu procurava:
Qual seria o prazo das conces-
sões? O que fazem ao término?
Qual o nível de legislação sobre o
assunto? Dada a disponibilidade
de um e-mail pessoal (uma rari-
dade) consultei o dr. Douglas
Hall. Expus o que estava ocorren-
do no Brasil e indaguei sobre a
forma americana de atuar.

Dr. Hall manifestou grande es-
panto ao saber que, na concessão
de potenciais hidrelétricos no
Brasil há uma exigência constitu-
cional de licitação. Lá, há tam-
bém o prazo de 30 anos, mas não
existe extinção por tempo e mui-

to menos a Constituição trata
disso. A possibilidade de um con-
cessionário 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 Co-
mission). Vejam as diferenças:

1- Concedida a licença, sobre-
tudo para quem construiu a usi-
na, o Estado americano não vê
sentido em licitá-la para outro
empresário. Se o contrato é satis-
feito, não há porque se arriscar a
trocar de responsável. A conces-
são 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 po-
de determinar a cassação. A si-
tuação é bem diferente dos nos-
sos exemplos de concessionários
de outros setores com longo his-
tórico de falhas sem grandes
consequências.

Explicam-se as tarifas mais
baixas em Estados com percen-
tuais significativos de hidreletri-
cidade. A América adota o regi-
me 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 radical-
mente 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 al-
guém 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 re-
duzir a fatura, o melhor seria
atacar a maior componente. As-
sim, haveria sentido em intervir
no preço da geração. Mas, que
tal olhar essa mesma proporção
em outros países? Alguns exem-
plos1: Reino Unido, 74%; Estados
Unidos, 58%; Itália, 47%; Irlanda,
55%; Espanha, 44%; Polônia,
42%; Áustria, 42% e Holanda,
42%. Ora, pela amostra, atuar so-
bre esta parcela teria muito mais
efeito nesses países do que aqui.
A Suécia e a Noruega também
têm proporção similar à brasi-
leira, mas lá a tarifa não dobrou
de valor em 16 anos.

A parcela “k W h” não é nosso
problema. Os Estados Unidos
avaliam em US$ 80/MWh o pre-
ço da energia de novas hidrelé-
tricas. Santo Antônio, Jirau, Te-
les Pires e Belo Monte não ser-
vem para estabelecer um preço
de mercado pois são projetos
repletos de subsídios. Mas, te-

mos conseguido US$ 60/MWh
em diversos outros casos (Serra
do Facão, Chapecó e Estreito).
Estamos “bem na foto” porque
parte dos custos de amortiza-
ção já tinham sido reduzidos
antes de 1995. A Fiesp nunca te-
ve 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.

Fugindo do diagnóstico e dos
próprios erros, a “idéia fixa” go -
vernamental vai avançando so-
bre outras atividades. Há indícios
de que ela atingiu também a ope-
ração do sistema, por mais que
autoridades neguem. É verdade
que a hidrologia do Nordeste
tem sido baixa, mas, consideran-
do o sistema interligado, não se
pode reclamar de S. Pedro. Nos
últimos quatro anos, apenas
2012 ficou abaixo da média
(80%). Os três anteriores chega-
ram a exceder em 30%! Como
nosso sistema é capaz de armaze-
nar o equivalente a cinco meses

S
erá que o mundo in-
gressou numa nova era
de caos? A política vaci-
lante dos Estados Uni-

dos 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 qual-
quer ônus de peso para manter
sua posição de liderança mun-
dial. Mas, se os EUA não estão
mais dispostos a liderar, quem
assumirá seu lugar?

Os dirigentes da China mos-
traram sua falta de interesse por
uma liderança mundial efetiva
ao rejeitar abertamente apelos
para se tornarem um “acionista
r e s p o n s áv e l ” dos sistemas políti-
cos 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 pró-
prios interesses de longo prazo. E
a Europa enfrenta um excesso de
problemas internos para assu-
mir qualquer papel significativo
de liderança nas questões inter-
nacionais.

Essa carência de liderança, co-
mo seria de se esperar, minou
gravemente a eficiência das insti-
tuições internacionais, fator
exemplificado pela reação inefi-
caz do Conselho de Segurança da
ONU à crise da Síria e pelo fracas-
so da atual rodada das negocia-
ções comerciais da Organização
Mundial de Comércio (OMC). Es-
sa situação lembra os anos 1930
— uma década em que, como ar-
gumentou o historiador da eco-
nomia 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 conci-
lie seus interesses fundamentais,
possibilitando-lhes, por sua vez,
agir de forma orquestrada para
fornecer e proteger os bens pú-
blicos mundiais. Apenas pela es-
tabilização das relações bilate-

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 obses-
são barateadora adia seu uso.

Em fevereiro de 2012, a hidrolo-
gia já estava ruim e continuou mal
o resto do ano. No entanto, surpre-
sa! A geração térmica chegou a ser
reduzida de maio a agosto, e, de re-
pente, após o anúncio da medida
provisória em setembro, as térmi-
cas foram despachadas no máxi-
mo, gerando as despesas bilioná-
rias 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 “v a z i o”
de 2012. Com pouca reserva não
havia como as hidrelétricas reagi-
rem ao apagão de 28 de agosto.

Gastos bilionários em combus-
tíveis 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 Gene-
ration 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.

rais sino-americanas é que se po-
de alcançar um sistema mundial
que sustente a paz e a prosperi-
dade compartilhada.

Uma solução de compromisso
desse tipo deveria começar com
um esforço concentrado dos EUA
para ampliar o papel da China
nas instituições econômicas in-
ternacionais, como o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI), o
Banco Mundial e a OMC. Embora
a nomeação do dirigente do ban-
co central chinês Zhu Min como
vice-diretor-executivo do FMI te-
nha sido uma medida positiva,
não foi seguida por outras indi-
cações ou por outras providên-
cias que aumentassem a influên-
cia da China.

Além disso, a China deveria ser
incluída na Parceria Transpacífi-
co1 — a área de livre-comércio
pan-asiática que os EUA nego-
ciam atualmente com Austrália,
Brunei Darussalã, Chile, Cinga-
pura, Malásia, Nova Zelândia, Pe-
ru e Vietnã. Dividir a região da
Ásia-Pacífico em dois blocos eco-
nômicos — um gravitando em
torno da China e o outro, dos EUA
– aumentará a desconfiança e es-
timulará os atritos econômicos.

De fato, como argumentou o
ex-assessor de segurança nacio-
nal dos Estados Unidos, Zbigniew
Brzezinski, no Fórum Mundial da
Paz realizado em junho em Pe-

quim, o que o mundo precisa
realmente é uma parceria econô-
mica abrangente entre os EUA e a
China. Mas essa cooperação só se-
rá possível se os EUA reconhece-
rem a China como parceira em
igualdade de condições — e não
apenas no campo da retórica.

Visto que os EUA conservam
uma vantagem militar significa-
tiva em relação à China, os EUA
poderiam apoiar essa parceria
sem incorrer em riscos de segu-
rança significativos. A ironia é
que a superioridade militar po-
deria enfraquecer a disposição
dos dirigentes americanos de fa-
zer os tipos de concessões, prin-
cipalmente as relacionadas a
questões de segurança, que uma
parceria em igualdade de condi-
ções exigiria. Mas, mesmo nesse
caso, poderiam ser feitos os ajus-
tes necessários sem comprome-
ter os interesses americanos na
área de segurança.

Consideremos as vendas de ar-
mas pelos EUA a Taiwan. Em vista
do grau atual de cooperação Chi-
na-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 re-
publicano ou democrata, estaria
disposto a arriscar se indispor

com os que ainda veem Taiwan
sob o prisma de seu conflito com
a República Popular.

A compensação por essas mu-
danças da política dos EUA seria
o compromisso, pela China, de
respeitar e defender um conjun-
to de normas, princípios e insti-
tuições internacionais criadas,
em grande medida, sem sua par-
ticipação. Pelo fato de que o rápi-
do 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 deve-
rão considerar isso como um os-
so 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-america-
na compartilhada traria, seus di-
rigentes continuarão pouco dis-
postos a se engajar na fiscalização
do cumprimento da atual ordem
mundial. Mas a crescente noção
de que essa nova assertividade te-
ve efeitos negativos, aumentando
a ansiedade entre os vizinhos da
China e obrigando os EUA a in-
tensificar seu envolvimento es-
tratégico na Ásia, permite con-
cluir que a China talvez possa ser
convencida a redefinir suas rela-
ções com os EUA. O principal tes-
te, 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 fre-
quentemente as guerras que se se-
guiram à ascensão da Alemanha
Imperial a título de um paralelo
histórico com as atuais relações si-
no-americanas. Mas um exemplo
melhor — no qual um país hege-
mônico mundial acomoda uma
potência emergente — poderia ser
a aceitação, pelo Reino Unido, da
ascensão dos Estados Unidos.
Num momento em que os dirigen-
tes chineses definem o papel mun-
dial de seu país, deveriam levar em
consideração o sucesso do enfo-
que britânico — tanto quanto o
fracasso da arrogante diplomacia
da Alemanha Imperial. ( Tr a d u ç ã o
de Rachel Warszawski)

-1 - http://www.ustr.gov/tpp

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. p ro j e c t - sy n d i c ate . o rg
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Preenchendo o vácuo de liderança

Frase do dia

Embrapa na OMC
A respeito da matéria do jornalis-
ta Assis Moreira, “Embrapa exalta
Brasil em fórum da OMC”, publi-
cada na edição de ontem, sobre a
participação da empresa pública
de pesquisa vinculada ao Minis-
tério da Agricultura nos debates
sobre inovação e competitivida-
de internacional que acontecem
uma vez por ano em Genebra,
com participação de governos,
empresas, ONG's e acadêmicos,
não é por acaso que o agronegó-
cio brasileiro desponta como car-
ro-chefe de nossa economia, me-
lhorando o desempenho do nos-
so PIB anêmico, pois conta com o
apoio fundamental de uma esta-
tal exemplar, que realmente exe-
cuta com perfeição uma política
de Estado, sem aparelhamento,
pois nos seus quadros técnicos
prevalece a competência e a me-
ritocracia. É o melhor exemplo
do que deveria ser uma empresa
estatal, celeiro de excelência e
criatividade, que justifica plena-
mente o gasto público.
Dirceu Luiz Natal
dirluna@gmail.com

O papa e as reformas
Demorou, mas a Santa Sé encon-
trou 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 fi-
car enclausurado. Na sua recente
visita ao Brasil, o pontífice dei-
xou claros os pontos que o inco-
modam na igreja. Pediu aos pa-
dres que saiam às ruas, convocou
os jovens e não condenou os
gays, além, é claro, de ter deixa-
do sua marca, um homem sim-
ples, humilde e de estilo discreto.
A primeira medida deverá ser a
abertura da caixa preta chamada
Banco do Vaticano, depois ou-
tras virão. Segundo o papa a par-
ticipação da mulher na igreja
também fará parte da reforma. É
bom mesmo, as mulheres dei-
xam de ter um papel servil e sub-
misso e podem colaborar levan-
do 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 ca-
da um assuma suas próprias es-
colhas. E que a oração de São
Francisco esteja sempre nos co-
rações de cada ser humano.
Izabel Avallone
i z a b e l ava l l o n e @ g m a i l . c o m

�

A ofensiva do papa Francisco de
abrir as estruturas do catolicis-
mo se aproxima cada vez mais de
um seu antecessor, o João XXIII, e
da revolução que foi o Concílio
Vaticano II. Essa realidade é com-
patível com esses tempos cicló-
picos que vivemos, onde a comu-
nicação instantânea não permite
mais o fechamento de estruturas
e instituições globais. É o que es-
tá acontecendo também nos go-
vernos das nações independen-
temente de seu poderio. Tudo
nos leva a um admirável mundo
novo. Que viva o futuro.
José Nobre de Almeida
josedalmeida@globo.com

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.

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




