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Os Investimentos Energéticos possuem importantes efeitos sobre o produto, a 

renda e o emprego, devido os seus elevados volumes e suas características próprias. 

Durante as décadas de 70 e 80, foram notórios os seus efeitos sobre a renda nacional, 

estimulando a formação e o crescimento da indústria doméstica. 

A tese investiga os investimentos realizados localmente na economia 

fluminense e os efeitos de tais inversões sobre a renda e o produto do Estado do Rio de 

Janeiro na década de 90. 

A conclusão da dissertação é que existem evidências que podem comprovar 

uma correlação positiva entre renda estadual e os investimentos energéticos realizados 

localmente. Uma vez que o Estado do Rio de Janeiro é importante mercado de energia, 

essas inversões marcam sua presença com destaque, influenciando o nível de renda e 

emprego na economia fluminense. 
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The Investments on Energy Generation have important effects at Production, 

Income and Employment, due to its great amounts and its own characteristics. Along 

the 70’s and 80’s decades, its effects over National Income were prominent, and 

stimulated the rising and development of local industry. 

The Thesis researches those Investments made locally at Rio de Janeiro State 

and the effects of such Investments at Income and Production of Rio de Janeiro State’s 

Economy, during the 90’s decade. 

The conclusion of this dissertation is that there are evidences that can corroborate to a 

positive correlation between State Revenue and the Investments on Energy Generation made 

locally. Once Rio de Janeiro State is an important Energy Consumer Market, those Investments 

assign its presence with distinction, affecting the Income Level and the Employment of Rio de 

Janeiro’s Economy. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO: 

 

O setor energético pertence ao setor de infra-estrutura, sendo imprescindível 

ao perfeito funcionamento da economia. Seus investimentos têm a propriedade de 

além de criar infra-estrutura, gerar efeitos de arrasto (linkages) sobre a economia, 

aumentando a demanda e, conseqüentemente, a produção nas etapas anteriores e nas 

etapas posteriores da cadeia produtiva. Assim, o crescimento da infra-estrutura 

energética não só aumenta as disponibilidades, reduzindo custos, como também 

poderia traduzir-se num aquecimento da economia como um todo, via efeito 

induzido. 

Estes investimentos na área de energia, quando acompanhados de políticas 

apropriadas desenvolvidas e implementadas pelo Estado para a indústria, podem 

potencializar seus efeitos sobre a economia, possibilitando a retomada da atividade 

econômica. 

Dentro da economia fluminense, a produção de energia é um setor de 

importância chave, representando grande parte dos investimentos realizados no 

Estado: dos investimentos previstos para o período 1996/2004, 44% dizem respeito 

às no setor1. Por esta razão, estes merecem ser minuciosamente analisados, 

particularmente seus efeitos de alavancagem sobre a economia do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Historicamente, os investimentos energéticos sempre cumpriram um papel 

de destaque na Formação Bruta de Capital Fixo (isto é, no investimento bruto de um 

país), incentivando o desenvolvimento da indústria nacional e reduzindo a 

                                                           
1 Governo do Estado do Rio de Janeiro, 1996 B. 
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capacidade ociosa do parque de bens de capital e a taxa de desemprego. Os 

investimentos energéticos operaram como uma arma contra as flutuações cíclicas, 

funcionando como amortecedor, impedindo que o nível de atividades caísse além de 

certo ponto. Além disso, ao longo do processo de industrialização brasileira, através 

de suas compras, as estatais da área de energia (principalmente a PETROBRAS e as 

empresas do setor elétrico) foram responsáveis por boa parte dos estímulos à 

implementação da indústria de bens de capital no Brasil. 

Este trabalho tem como objeto de estudo a atuação das empresas 

energéticas na economia do Estado do Rio de Janeiro na década de 1990, sendo 

dividido em três partes. A primeira diz respeito às Indústrias Energéticas e seus 

investimentos. O capítulo 2 trata do setor petrolífero (representado pela 

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.), mostrando suas especificidades e seu 

comportamento ao longo da década. Os dados referentes ao setor petrolífero foram 

extraídos da conta da Indústria de Transformação do Setor Governamental da fonte 

IBGE 1991-1998, no qual a PETROBRAS detém um peso de aproximadamente 

90% no Estado. O capítulo 3 aborda o setor elétrico estadual composto pelas 

empresas que fazem parte do Sistema Elétrico Brasileiro e que atuam no Estado, 

quais sejam: FURNAS Centrais Elétricas S.A., a Companhia de Eletricidade do 

Estado do Rio de Janeiro - CERJ - , a LIGHT Serviços de Eletricidade S.A. - LIGHT 

- ,e mais recentemente, a ELETROBRÁS Termonuclear - ELETRONUCLEAR. 

Neste capítulo, procura-se mostrar suas particularidades como também a evolução 

dos seus investimentos. Os dados referentes a atuação das empresas do setor elétrico 

do Estado até 1996 foram extraídos da conta Energia da fonte IBGE 1991-1998. Para 

os anos de 1997 e 1998, foram utilizadas como fonte de dados as informações de 

investimento das próprias empresas elétricas; à exceção de FURNAS, que não foi 
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mais considerada nos investimentos totais após a cisão que criou a 

ELETRONUCLEAR. Em resumo, nesta parte o trabalho traça um panorama dos 

investimentos realizados pelas empresas que compõem o setor energético do Estado 

em separado, indústria a indústria, construindo também uma análise de suas 

evoluções ao longo da década de 1990. 

No terceiro capítulo, que estuda a atuação das empresas do setor elétrico, o 

trabalho também faz uma investigação das inversões realizadas pela maior 

concessionária de transmissão e distribuição do Estado, a LIGHT, no período 

estudado. Os dados referentes à empresa foram extraídos da fonte LIGHT 1991-

1998. 

O setor de gás (representado pela CEG - atual Companhia Distribuidora de 

Gás do Rio de Janeiro - e pela CEG RIO a partir de 1997) não será estudado na 

primeira parte do trabalho, mas terá seus investimentos totalizados no total do setor 

energético na segunda parte deste. Este fato deveu-se à falta de informações 

suficientes e à pouca importância do sub-setor no total do setor energético do Estado 

até o ano de 1997. Os dados correspondentes ao setor de gás foram retirados da fonte 

CEG 1991-1998 e CEG RIO 1997-1998. 

A segunda parte da tese diz respeito ao Setor Energético como um todo. 

Após ter uma visão das partes, em seguida busca-se dar uma visão global do setor. O 

quarto capítulo, que forma esta parte do trabalho, busca dar uma visão das inversões 

totalizadas no Estado pelo setor energético, visando demostrar os vultosos montantes 

investidos pelo setor ao longo do período em estudo, realçando a importância destes 

na sua relação com a renda, como também a relevância da continuação dos mesmos 

para a economia fluminense. 
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A terceira parte do trabalho, formada pelo quinto capítulo, diz respeito às 

conclusões sobre a evolução do setor energético no Estado, de forma a se poder 

avaliar suas perspectivas e projetos. Nesta parte do trabalho também é realizada uma 

discussão dos primeiros resultados após o processo de privatização das empresas de 

energia elétrica. 

Nesse sentido, o trabalho tem como objetivo principal revelar o papel 

desempenhado e a importância dos investimentos do setor energético na economia 

fluminense ao longo da década de 902, demostrando que os mesmos mantêm uma 

correlação positiva com o PIB do Estado do Rio de Janeiro na maior parte do 

período, estabelecendo uma ligação entre os dois. Em resumo, o trabalho propõe 

uma relação diretamente proporcional entre as inversões realizadas pelo setor e os 

níveis de renda do Estado, podendo indicar o caráter cíclico que os primeiros têm 

sobre os segundos. Tendo em vista a importância crescente da extração de petróleo e 

gás natural, pode-se afirmar mesmo que o efeito de arrasto tende a ser ainda maior 

no início da próxima década. 

Quanto ao período abordado na tese, a década de 1990 é uma fase de 

grandes transformações econômicas no País: acontece a troca de um modelo que era 

aceito como o consenso econômico desde 1930 por um mais aberto e fortemente 

desestatizante. Os pontos fortes do período foram o Plano de Dispêndios Globais 

(PDG) e a implantação do Programa Nacional de Desestatização (PND), este de 

cunho fortemente neoliberal3. Evidentemente, isto acaba gerando grandes 

                                                           
2 Consideramos somente a década de 90 no trabalho devido à falta de estatísticas confiáveis com 
relação ao período anterior. 
3 Termo usado na economia para designar uma doutrina que defende a economia de mercado. 
Baseada nos princípios do liberalismo econômico, seus seguidores propõem um reordenamento em 
que haja uma diminuição do tamanho do Estado, mas com o mesmo atuando para coibir os 
monopólios. O Estado nesta doutrina seria o grande disciplinador da economia e criador dos 
mercados concorrenciais. 
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transformações na área energética (que era basicamente estatal) e tendo reflexos no 

PIB do Estado como será visto mais adiante (na segunda parte do trabalho). 

Deve-se ressaltar a dificuldade inicial de se obter dados estatísticos 

referentes à economia do Estado do Rio de Janeiro. Falta uma instituição que 

registre e disponibilize ao público as informações necessárias a um detalhamento 

maior das atividades de investimentos das indústrias de energia, tal como as 

microrregiões onde acontecem, o que em muito enriqueceria o trabalho dos 

pesquisadores. Apesar de existir um órgão de âmbito estadual4 que registra os fatos e 

as informações relevantes para a economia do Estado do Rio de Janeiro, de modo a 

identificar oportunidades de investimento, estas não são disponibilizadas ao público 

em geral. 

                                                           
4 A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN), empresa de 
economia mista vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo, é 
responsável por prestar assessoria a investidores interessados no Estado do Rio de Janeiro. O órgão 
vem atuando há quase vinte anos como suporte fundamental ao investidor no Estado, procurando 
identificar oportunidades de investimento, criando programas de fomento, localizando áreas 
adequadas, sempre com o objetivo maior de gerar oportunidades de trabalho e renda no Estado, 
através da atração de investimentos. 
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PRIMEIRA PARTE: AS INDÚSTRIAS ENERGÉTICAS E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 

 

CAPÍTULO 2: O SETOR PETROLÍFERO E A ECONOMIA FLUMINENSE: 

2.1) A ESTRUTURA DO SETOR PETROLÍFERO NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

 

2.1.1) A FORMAÇÃO DO SISTEMA PETROBRAS: 

 
Embora o monopólio do petróleo no Brasil tenha sido recentemente 

flexibilizado, o trabalho considera o setor petrolífero brasileiro como sendo 

representado por uma única empresa, a PETROBRAS (Petróleo Brasileiro S.A.). Isto 

porque, até agosto de 1997, o monopólio era da União e executado pela empresa. 

Essa mudança radical no setor petrolífero brasileiro, que nos últimos 44 anos vivia 

em regime de monopólio, começou em 1998, com a entrada em vigor da lei n0 9.478, 

a chamada Lei do Petróleo, aprovada em 6 de agosto de 1997. Com a flexibilização, 

o monopólio do petróleo continua sendo da União, mas deixa de ser exercido 

exclusivamente pela companhia petrolífera. Segundo esta lei, outros agentes 

econômicos podem exercer, em nome da União, a operação de produzir petróleo, 

desde que devidamente licitado pelo órgão regulador do setor. 

Foi criada recentemente a agência responsável pelo setor petrolífero, a 

Agência Nacional de Petróleo (ANP) - uma autarquia especial que surge como órgão 

regulador da indústria de petróleo, nos termos da Lei n0 9.478 e implantada pelo 

Decreto n0 2.455, de 14 de janeiro de 1998. As funções da ANP são: fazer 

concessões e determinar onde a PETROBRAS poderá produzir, regulamentar e 
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delimitar a política de abastecimento e importação do setor, além de fiscalizá-lo e 

decidir a política de uso dos dutos de transporte de combustíveis; tarefas que antes 

eram executadas em grande parte pela estatal petrolífera. Deve-se observar que a 

ANP ainda está em formação, devendo demorar algum tempo até que se estruture 

para executar todas estas tarefas. Por enquanto, até que haja uma regulamentação 

efetiva do setor, a PETROBRAS deverá continuar a exercer tarefas como a 

importação de petróleo e derivados. 

A criação da PETROBRAS teve motivações marcadamente nacionalistas, 

fundamentadas no movimento “O Petróleo é Nosso”, que acabou desaguando na lei 

n0 2.004 de outubro de 1953 5 que criava a empresa e o monopólio estatal do 

produto. O objetivo fundamental que animava este movimento era desenvolver a 

produção e o refino interno de petróleo, evitando que o mercado brasileiro deste 

produto e seus derivados continuasse na dependência de empresas estrangeiras. 

É notória a contribuição da PETROBRAS para o desenvolvimento 

industrial brasileiro, quer pela criação de infra-estrutura, quer pelos estímulos dados 

pela empresa para o crescimento da indústria de bens de capital no País. Como é 

sabido, a construção do Brasil industrial teve como ator central o próprio Estado. 

Essa estratégia permitiu enfrentar as restrições de uma industrialização tardia, em 

condições de desvantagem face à dinâmica mundial capitalista. Assim, desde o 

segundo governo Vargas até o governo Geisel criou-se um ambiente muito favorável 

ao alargamento de poder e à expansão das empresas produtivas estatais. 

A criação de subsidiárias pela holding PETROBRAS foi estimulada pelo 

Decreto-lei n0 200 de 1967, que possibilitava, assim, um crescimento do sistema 

empresarial da empresa e um ganho de autonomia, que permitiriam um melhor 
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gerenciamento dos negócios do petróleo, tal como sua rápida expansão. O sistema 

de subsidiárias tinha o claro intuito de acelerar o crescimento da empresa, dotando-a 

de um comportamento empresarial. 

Até o início do Programa Nacional de Desestatização (PND), o Sistema 

PETROBRAS era formado pelas subsidiárias Braspetro, BR Distribuidora, 

Petroquisa, Petrofértil, Interbrás e Petromisa; fazendo a holding ultrapassar, em 

muito, os já vastos âmbitos de competência que lhe foram colocados em sua 

fundação. 

Em dezembro de 1967 foi criada a 1a subsidiária da empresa, a Petrobras 

Química S.A. - Petroquisa -, com o objetivo primordial de promover o 

desenvolvimento da indústria petroquímica nacional. Implantava-se, à época, a 

Petroquímica União - central de matérias-primas para o pólo de São Paulo/PQU - , 

empresa que associava capital de multinacionais e capitais privados nacionais (a 

Petroquisa detinha 68% das ações da PQU). Em janeiro de 1972, constituiu-se a 

Petroquímica do Nordeste - Copene - , subsidiária da Petroquisa (que participava 

com 50% do capital), com o objetivo de desenvolver a implantação do Pólo 

Petroquímico de Camaçari (Salvador - BA). Em 1976, criou-se a Petroquímica do 

Sul - Copesul - , sob o controle da Petroquisa, que detinha 51% do capital votante. 

Assim, a década de 70 marca o período de expansão da petroquímica brasileira sob a 

clara liderança e orientação dos núcleos diretores da PETROBRAS. 

Às vésperas do processo de privatização conduzido pela equipe econômica 

do governo Collor, em 1990, as empresas do chamado Sistema Petroquisa, quatro 

controladas e vinte e três coligadas diretas, juntamente com quarenta e três empresas 

                                                                                                                                                                   
5 A fonte bibliográfica das informações e as discussões contidas nesta subseção é Contreras, 1994. 
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associadas (coligadas indiretas), representavam, no seu conjunto, cerca de 80% da 

indústria petroquímica brasileira. 

No final de 1998, a Petroquisa permanecia como acionista apenas nas 

centrais de matérias-primas da Copene, Copesul e Petroquímica União - PQU - e nas 

coligadas Petrocoque, Fábrica Carioca de Catalisadores (FCC), Petroquímica 

Triunfo, Metanor, Deten, Cinal, Nitroclor, Alclor, FenolRio e PetroRio6. 

Em 1971, foi criada a segunda subsidiária do sistema, a Petrobras 

Distribuidora S.A. - BR Distribuidora. Embora a distribuição de derivados viesse 

sendo operada pela empresa desde 1962, essa subsidiária foi criada com o intuito de 

acelerar a expansão nesse mercado, garantindo a liderança do setor. 

A terceira subsidiária, a Petrobras Internacional S.A. - Braspetro - , foi 

criada em 1972, objetivando explorar e produzir petróleo em áreas externas ao País. 

A PETROBRAS investiu neste setor, aproveitando sua larga experiência na área de 

exploração e produção, associando-se a outras companhias petrolíferas para reforçar 

a disponibilidade interna de óleo cru e iniciar suas atividades na frente internacional. 

Em 1976, o processo de conglomeração do grupo segue com a criação da 

maior trading company do Brasil, a Petrobras Comércio Internacional S.A. - 

Interbrás. Esta subsidiária, que mais tarde seria extinta pelo Plano Collor I em 1990, 

surgiu como um desdobramento da Braspetro e objetivava promover as exportações 

brasileiras, apoiada no fato de a PETROBRAS ser uma grande importadora de 

petróleo no mundo. Secundariamente, a Interbrás exercia um papel de regulação do 

nosso mercado interno, realizando importações de produtos quando houvesse 

eventuais dificuldades de abastecimento. 

                                                           
6 PETROBRAS, 1998. 
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Ainda em 1976, foi criada, sob a inspiração do Programa Nacional de 

Fertilizantes e Calcário Agrícola - PNFCA -, a subsidiária Petrobras Fertilizantes 

S.A. - Petrofértil - , aliviando um espaço de responsabilidade que - na produção de 

insumos básicos para a agricultura - cabia até então à Petroquisa. A holding 

Petrofértil, além de operar as subsidiárias Ultrafértil (São Paulo e Paraná), Nitrofértil 

(Bahia e Sergipe) e Indústria Carboquímica Catarinense - ICC -, passou a deter 

importante participação nas empresas Arafértil, Goiasfértil, Fosfértil e Companhia 

Rio-Grandense de Nitrogenados. 

No final de 1996, devido ao PND, a Petrofértil praticamente extinguiria 

suas atividades no setor de fertilizantes. A empresa limitava sua atuação à Indústria 

Carboquímica Catarinense S.A. (ICC), que se encontrava em processo de liquidação. 

Naquele ano, a empresa modificou seu estatuto de forma a permitir sua atuação no 

segmento do gás natural, sendo assim a sua área de atuação completamente 

modificada em relação às suas atribuições originais. Assim, seria designada à 

Petrofértil a continuidade do Projeto do Gasoduto Bolívia-Brasil e também do 

Projeto de Gás Natural de Urucu7. 

Em maio de 1998, seguindo a lógica de reestruturação da companhia 

implementada nos anos 90, a empresa passou a se chamar Petrobras Gás S.A. - 

Gaspetro -, passando a ter a tarefa de realizar estudos de viabilidade técnica e 

econômica de empreendimentos na área de gás, a exemplo dos Gasodutos Bolívia-

Brasil e Uruguaiana-Porto Alegre. A Gaspetro tornou-se responsável por toda a 

estrutura de transporte, comercialização e armazenamento de gás, sendo apta, 

também, a atuar no mercado internacional e na operação de plantas de gás em 

processos de liquefação, recebimento e revaporização. Além disso, a empresa tomou 
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parte de diversos projetos para a geração de energia termelétrica, fornecendo gás 

natural para usinas em todo o território brasileiro8. 

Seguindo a estratégia de aumento do Sistema PETROBRAS, em 1977 foi 

criada a subsidiária Petrobras Mineração S.A. - Petromisa - , também extinta em 

1990 pelo Plano Collor I, que tinha como o objetivo primordial atuar nas áreas de 

pesquisa de potássio e enxofre para construir plantas pioneiras de fertilizantes 

potássicos em Sergipe e no Amazonas. 

O Decreto n0 99.226, de 27 de abril de 1990, determinou a extinção da 

Interbrás, suas controladas e coligada, bem como da Petromisa. O Governo Federal, 

através do Decreto n0 244, de 28 de outubro de 1991, autorizou a destinação dos 

bens e direitos remanescentes da liquidação das entidades extintas, quando estas 

forem controladas indiretamente pela União, às sociedades detentoras do respectivo 

controle acionário9. 

Em 1998, em cumprimento ao Artigo 65 da Lei do Petróleo, que diz que a 

PETROBRAS deve constituir uma subsidiária com atribuições específicas de operar 

e construir seus dutos, terminais marítimos e embarcações para transporte de 

petróleo, seus derivados e gás natural, a empresa criou a Petrobras Transporte S.A. - 

Transpetro. A empresa é uma subsidiária integral da PETROBRAS com a missão de 

atuar nas atividades de transporte marítimo, dutos e terminais visando ao aumento da 

rentabilidade e competitividade desses setores diante da nova realidade do mercado. 

Para isso, a Transpetro absorveu em 1o de janeiro de 2000 a Frota Nacional de 

Petroleiros - Fronape -, surgida em 1949 como uma empresa do extinto Conselho 

Nacional de Petróleo, incluindo seus 59 navios. A Fronape, antes uma unidade 

                                                                                                                                                                   
7 PETROBRAS, 1996. 
8 PETROBRAS, 1999. 
9 PETROBRAS, 1992. 
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operacional da holding, passou a unidade operacional da Transpetro. O mesmo 

aconteceu com os Dutos e Terminais da holding, que em 1o de março de 2000, 

passaram para a Transpetro10. 

                                                           
10 PETROBRAS, 2000. 
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2.1.2) A FORMAÇÃO DO SISTEMA PETROBRAS NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO: 

 

Dentre as refinarias da PETROBRAS, a Refinaria Duque de Caxias 

(Reduc) assume importância fundamental pela complexidade de suas instalações e 

pela grande diversidade de sua produção. 

Do intenso trabalho de muitos homens, apoiados pelos poucos recursos 

técnicos existentes em seu tempo, nasceu um complexo industrial de extrema 

importância para o Brasil de hoje. Processando, atualmente, 248 mil barris diários de 

petróleo, a Reduc foi inaugurada, em 20 de janeiro de 1961, pelo Presidente 

Juscelino Kubitschek, tendo iniciado sua produção em setembro do mesmo ano. 

Planejada para suprir com derivados básicos de petróleo os Estado do Rio 

de Janeiro, Espírito Santo e parte de Minas Gerais, a refinaria foi construída em 

terreno pantanoso e, ao longo das últimas décadas, cresceu e solidificou-se, gerando 

riquezas e divisas ao País e ao Estado do Rio de Janeiro. A refinaria possui um 

faturamento anual de US$ 3 bilhões e é responsável pelo recolhimento anual de 

impostos da ordem de US$ 500 milhões para a economia fluminense11. 

Hoje, a Reduc, localizada numa área de 13 milhões de metros quadrados, 

em Campos Elíseos, no Município de Duque de Caxias (RJ), é um moderno 

complexo industrial, formado por 29 unidades de processo, duas centrais 

termelétricas, um sistema de tratamento de efluentes e um grande parque de 

armazenamento, composto de 369 tanques (em um total de 3 bilhões e 400 milhões 

                                                           
11 As Informação contidas nesta parte da seção e não referendadas dizem respeito a fonte 
PETROBRAS. 
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de litros de capacidade) destinados a estocar: petróleo cru, produtos intermediários e 

produtos acabados. 

Destacam-se nesse parque de refino, além da Unidade de Destilação, os 

dois Conjuntos de Lubrificantes e Parafinas que, com capacidade de produção de 

665 mil m3/ano de lubrificantes e 33.000 t/ano de parafinas, atendem a demanda de 

lubrificantes básicos das regiões Sudeste e Sul do País. Na Reduc destaca-se também 

a Unidade de Craqueamento Catalítico12, a Unidade de Reforma Catalítica13 e, ainda, 

as unidades especiais para a produção de propeno, de tratamento de querosene de 

aviação e de reforma para obtenção de gasolina com alta octanagem. 

O petróleo bruto, nacional ou importado, é a matéria-prima usada nas 

unidades de processamento da refinaria. Nestas unidades são produzidos 54 tipos de 

derivados necessários ao mercado nacional, tais como: óleos combustíveis, GLP, gás 

combustível, gasolina, querosene de iluminação, querosene de aviação, óleo diesel e 

derivados especiais, como asfaltos, parafinas, naftas, aguarrás mineral, óleos 

lubrificantes, óleos extensores, óleos para pulverização agrícola, gás sulfídrico, 

extratos e reformado aromático. 

O recebimento do petróleo na Reduc se processa através de dois oleodutos 

que interligam a refinaria ao Terminal da Baía da Ilha Grande (Tebig), em Angra dos 

Reis (RJ), e à Estação de Macaé (Torguá-Dimac), respectivamente com 120 e 183 

km de extensão cada um. A Reduc pode, ainda, eventualmente, ser suprida por 

intermédio do Terminal da Ilha D’água (Torguá - Terminais e Oleodutos do Rio de 

Janeiro e Minas Gerais). 

                                                           
12 Converte óleos destilados pesados em frações leves de maior valor comercial, tais como gás 
liqüefeito de petróleo e nafta de alto índice de octanagem. 
13 Produz a partir de naftas pesadas de baixa qualidade, gasolina de alto poder antidetonante de 
elevado teor de aromáticos. 
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Através dos 17 km de extensão dos dutos do Terminal da Baía de 

Guanabara, a Reduc também exporta produtos para diversos países: Estados Unidos, 

Perú, Uruguai, Argentina, Chile e Colômbia. 

A Reduc vem desenvolvendo diversos trabalhos na área de automação e 

informática. A Unidade de Craqueamento Catalítico Fluido (U-1250) tornou-se a 

primeira unidade de refino da PETROBRAS a ser operada através do Sistema 

Digital de Controle Distribuído (SDCD), demostrando excelentes resultados em sua 

utilização (o sistema monitora e controla todas as fases importantes no processo das 

unidades). 

Para abastecer este parque industrial e graças às descobertas no litoral 

fluminense e às crises do petróleo (1973 e 1979), a empresa estatal intensificou seu 

esforço de produção no Estado a partir do início da década de 1980. A empresa 

também buscava minimizar as importações de matéria-prima, uma vez que o País 

apresentava problemas no Balanço de Pagamentos, direcionando a maior parte de 

seus recursos para a área de exploração e produção. Os dois choques do petróleo 

encareceram o produto, tornando viável economicamente a exploração do petróleo 

fluminense em águas profundas, cuja atividade exigiu o desenvolvimento de uma 

tecnologia própria pela companhia, que permitiu a mesma bater recordes sucessivos 

de produção ao longo dos anos14. 

                                                           
14 Em 1977, a companhia bateu pela primeira vez o recorde de produção em águas profundas com a 
entrada em operação do poço EN-1-RJS, no campo de Enchova, a 124 metros de lâmina d’água. Em 
1979, a empresa novamente bateu o recorde com o poço RJS-38, no campo de Bonito, a 189 metros 
de profundidade. Em 1983, com o poço RJS-232, no campo de Piraúna, a companhia bateu mais uma 
vez bateu o recorde com a produção em uma profundidade de 293 metros. Em 1985, a empresa bateu 
novamente o recorde com a entrada em operação do poço RJS-284, no campo de Marimbá, a uma 
profundidade de 383 metros. Em 1988, com a entrada em operação do poço RJS-376D, no campo de 
Marimbá, a empresa novamente bateu o recorde em águas profundas: 492 metros de profundidade. 
No campo de Marlim, foram batidos dois recordes sucessivos de produção em águas profundas: em 
1992, com o poço MRL-9, a uma profundidade de 781 metros e em 1994, com o poço MRL-4, a uma 
profundidade de 1.027 metros. Em agosto de 1997, a companhia petrolífera confirmou sua liderança 
mundial na produção em águas profundas, com a instalação de um poço (Marlim Sul 3-B) a 1.709 
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FIGURA 1: MAPA DA BACIA DE CAMPOS 

 

A descoberta inicial ocorreu em 1974 no campo de Garoupa15 e 

rapidamente a Bacia de Campos transformou-se na mais importante província 

petrolífera do País, ultrapassando a produção do Estado da Bahia, que era o grande 

centro do petróleo brasileiro até o início da década de 1980. Depois de Garoupa, 

outros campos em águas rasas, com profundidades de até 130 metros, foram 

descobertos: Badejo, Garoupinha, Namorado, Enchova, Pampo, Carapeba e 

Vermelho. 

                                                                                                                                                                   
metros de profundidade, na Bacia de Campos. No dia 25 de janeiro de 1999, novamente o recorde de 
produção em águas profundas foi batido, ao iniciar a operação do poço 1-RJS-436A, a 1.853 metros 
de profundidade, no Campo de Roncador, na Bacia de Campos. Em 9 de junho de 2000, a empresa 
bateu novamente o recorde de produção em águas profundas com a entrada em operação do poço 
Roncador-8, no Campo de Roncador, que está a 1.877 metros de lâmina d’água. 
15 O primeiro poço produtor, o 1-RJS-9, no campo de Garoupa, começou a produzir comercialmente 
10.000 bpd, em 1977, estando localizado a 100 km da costa a uma profundidade de 118 metros. 

Roncador 

East Albacora 

East Marlim 

South 
Marlim 

Fonte: Petroleum Economist 
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Os excelentes resultados obtidos na produção offshore, o desenvolvimento 

tecnológico e as descobertas de novas reservas a profundidades até então 

inaceitáveis a qualquer companhia de petróleo, conduziram a PETROBRAS a 

direcionar seus esforços em direção a ganhar um maior nível de conhecimento e 

experiência em águas profundas, de mais 1.000 metros de lâmina d’água. Em 

função disso, na década de 1980, foram descobertos os campos gigantes de 

Albacora (1984), Albacora Leste (1986), Marlim (1987), Marlim Leste (1987), 

Marlim Sul (1987), Caratinga (1989) e Barracuda (1989) e, mais recentemente, já na 

década de 1990, os campos de Espadarte (1994) e Roncador (1996), em águas 

profundas. 

Em função da alta produtividade desses campos, a produção anual média 

de petróleo da Bacia de Campos evoluiu de 250 mil barris/dia em 1984 para 460 mil 

barris/dia em 1994. A produção de óleo e de LGN dessa bacia, da ordem de 858 mil 

barris/dia, representou 75,8% do total produzido no País (1.132 mil barris/dia) em 

1999. 

O aumento da participação do petróleo da Bacia de Campos na produção e 

no refino nacionais, exigiu que a companhia adequasse ao longo do tempo sua 

estrutura de refino para processar o óleo mais pesado fluminense. O novo perfil 

brasileiro de produção de petróleo, levou a PETROBRAS a implantar em 1981 o 

Programa de Craqueamento de Óleos Pesados16. O programa refletiu-se em um 

aumento considerável no consumo de catalisadores: o consumo nacional que era 

                                                           
16 O processo de craqueamento catalítico permite a obtenção de quantidades adicionais de óleo diesel, 
gasolina e GLP a partir de óleos mais pesados como os da Bacia de Campos. 
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apenas 7 mil toneladas em 1980 passou para 20 mil toneladas/ano a partir de 1990 

17. 

Tal evolução, associada à necessidade de dominar o último patamar 

tecnológico no processo de produção de derivados de petróleo, justificou econômica 

e estrategicamente a instalação de uma fábrica de catalisadores de craqueamento 

catalítico no Brasil, em 1982, levando a Petrobras Química (Petroquisa), a Oxiteno 

Nordeste e a Akzo Nobel a se unirem para criar a Fábrica Carioca de Catalisadores 

S.A. (FCC S.A.), primeira indústria da América Latina no ramo. A FCC hoje tem 

capacidade de atender a toda a demanda brasileira e do mercado sul-americano de 

catalisadores para craqueamento de petróleo. 

Está localizada em Santa Cruz no município do Rio de Janeiro, 

estrategicamente próxima das principais refinarias do País e do Centro de 

Tecnologia da PETROBRAS (Cenpes), com o qual mantém um acordo de 

cooperação tecnológica. Nessa região, estão os portos do Rio de Janeiro e de 

Sepetiba, que facilitam o recebimento de matérias-primas e a distribuição de seus 

produtos aos clientes mais distantes. A FCC também mantém um acordo de 

cooperação com o Centro de Pesquisas da Akzo Nobel em Amsterdã (Holanda) e 

em Houston (Estados Unidos). A ação integrada com os centros conveniados 

permite a FCC atender às exigências do mercado, desenvolvendo produtos 

específicos para cada refinaria. 

Ainda na área tecnológica, o Estado do Rio de Janeiro abriga também o 

Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Mello18 (Cenpes), 

                                                           
17 As informações contidas nesta parte da seção e não referendadas foram coletadas no home page da 
Fábrica Carioca de Catalisadores na Internet. 
18 O embrião do atual Cenpes foi o Centro de Aperfeiçoamento e Pesquisas de Petróleo (Cenap), 
criado em 1955, como órgão dedicado à formação e ao desenvolvimento de recursos humanos. O 
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que trata-se de um centro integrado de pesquisa, desenvolvimento e engenharia 

básica (P, D & E), apoiando todas as atividades operacionais da companhia 

(exploração, perfuração, produção, refino, transporte e produtos) e de suas 

subsidiárias. Constitui-se em um dos mais importantes centros de irradiação 

tecnológica do País. Em 1973, o Cenpes passou a ocupar o conjunto predial situado 

na Ilha do Fundão, onde até hoje se encontra, com 140 laboratórios em 45.000 m2 

de área construída. 

O Cenpes anualmente investe cerca de US$ 180 milhões, correspondendo a 

1% do faturamento da companhia, cabendo destacar dentre os programas 

desenvolvidos, os de capacitação em águas profundas (Procap e Procap 2000), que 

permitiram o desenvolvimento tecnológico para a produção dos mencionados 

campos gigantes em águas profundas e ultraprofundas na Bacia de Campos. 

A presença deste centro de tecnologia no Estado do Rio de Janeiro, que 

rivaliza com os centros de pesquisas das grandes companhias de petróleo sediadas 

no exterior, possibilitou uma importante alavancagem tecnológica para as 

atividades da companhia no Estado do Rio de Janeiro, representando o início de 

uma revolução para a economia fluminense. 

E o fato da companhia ter sua sede, seu centro de produção (Bacia de 

Campos e Reduc) e seu centro de pesquisas concentrados no Rio de Janeiro 

possibilitou um importante efeito aglomeração (fator locacional), que, por sua vez, 

                                                                                                                                                                   
Cenap foi duplamente pioneiro, porque, além de dar início a estas atividades com inúmeros cursos, 
também marcou os primeiros passos da pesquisa tecnológica na PETROBRAS. 
Na década de 1950, as atividades de pesquisa (realizadas até então em um laboratório no Rio de 
Janeiro) concentravam-se na área industrial, tendo como objetivo a política nacional de substituição 
de importações e a necessidade de instalação do parque de refino brasileiro. Em 1963, foi aprovada a 
criação de um órgão voltado exclusivamente para as atividades de pesquisa e desenvolvimento. 
Inaugurando uma nova fase de atuação, em 1973, o Cenpes passou a ocupar um conjunto de prédios 
na Ilha do Fundão, também no Rio de Janeiro, reunindo condições materiais e ambiente adequados às 
novas prioridades. A partir de 1975, ele recebeu o nome por que é conhecido atualmente - Centro de 
Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello, ou Cenpes. 
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causou uma elevação de produtividade para a empresa e o Estado a partir da década 

de 1980. A presença dos quatro fatores conjugados (Sede, Reduc, Bacia de Campos 

e Cenpes) e o conseqüente ganho de produtividade, construiu uma vantagem 

comparativa para o Estado ao longo das últimas duas décadas. 

Em resumo, graças a conjugação dos quatro fatores, a economia fluminense 

captou grande parte dos recursos investidos pela empresa, que elevaram 

significativamente o PIB fluminense e geraram royalties, impostos, renda e 

emprego, em um período em que o País, ao contrário, experimentava uma 

prolongada estagnação. 
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2.1.3) A ESTRUTURA DA PETROBRAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 

 

2.1.3.1 ) PRODUÇÃO DE PETRÓLEO: 

 
O Estado do Rio de Janeiro pode ser considerado como de fundamental 

importância para atuação desta empresa, que é a maior do País. Este é o local que 

possui a maior parte das reservas provadas19 de petróleo e de gás natural do País, 

sendo assim, a maior província petrolífera do Brasil, e por este motivo, concentrando 

a maior parte das atividades de produção e exploração. As reservas e a produção de 

petróleo estão localizadas na Bacia de Campos, na plataforma continental, ocupando 

uma área de 100 mil km2. As reservas estão a uma distância de 60 a 130 km da 

costa, com uma lâmina d’água que varia de 80 até mais de 1.600 m de 

profundidade20. Por esta razão, esta bacia atrai grande parte dos investimentos 

geridos pela PETROBRAS, gerando de imediato royalties e impostos para o 

Governo do Estado e para os municípios produtores, além de empregos para os 

mercados locais. 

 
TABELA 1: RESERVAS PROVADAS E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO BRASIL E  

NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (103 m3): 
ANO RESERVAS PRODUÇÃO 

 BR RJ RJ/BR (%) BR RJ RJ/BR (%) 
1990 717.516 557.973 77,8% 36.588 23.171 63,3% 
1991 766.055 608.553 79,4% 36.146 23.486 65,0% 
1992 789.490 615.382 77,9% 36.411 23.197 63,7% 
1993 792.100 614.885 77,6% 37.349 24.338 65,2% 
1994 854.468 702.787 82,2% 38.765 25.626 66,1% 
1995 989.358 832.100 84,1% 40.773 27.338 67,0% 
1996 1.062.143 906.432 85,3% 46.607 31.294 67,1% 
1997 1.129.755 978.446 86,6% 48.831 34.662 71,0% 
1998 1.169.710 1.011.513 86,5% 56.687 41.647 73,5% 

Fonte: ANP 
 

                                                           
19 São as reservas descobertas de petróleo cuja existência foi verificada com alto grau de segurança, 
através de perfuração de poços, utilizando-se as técnicas disponíveis na época da avaliação. 
20 As informações contidas nesta seção e não referendadas dizem respeito a fonte NUSEG, 1998. 
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Observa-se pela Tabela 1 que cerca de 86,5% das reservas provadas de 

petróleo no País em 1998 estavam localizadas no Estado do Rio de Janeiro. Em 

dezembro de 1998, as reservas provadas do Estado eram de 1.012 milhões de m3 

(6,4 bilhões de barris) de petróleo. 

Graças à produção em águas cada vez mais profundas, a participação 

fluminense alcançou cerca de 73,5% da produção nacional de óleo e condensado no 

ano 1998, o que traduz a importância da Bacia de Campos para a companhia. 

A Bacia de Campos possui 37 campos produtores, além de campos e áreas 

que ainda não entraram em produção, como Marlim Leste, Guarajuba, Albacora 

Leste e a área do poço RJS - 409. Na Bacia de Campos, a produção de petróleo é 

feita por 48 unidades de produção de petróleo, sendo 14 plataformas fixas, 16 

plataformas flutuantes semi-submersíveis, 7 sistemas flutuantes, produtores, 

armazenadores e exportadores (navio produtor), 2 sistemas flutuantes, 

armazenadores e exportadores (navio de estocagem) e 10 monobóias, além de 360 

árvores de natal molhadas, 56 manifolds submarinos, 2.058 km de linhas flexíveis de 

produção, 1.785 km de linhas rígidas de produção e 1.239 km de linhas umbilicais 

de produção. Destaca-se na Bacia de Campos a Plataforma P-XIX, no campo de 

Marlim, que produz cerca de 127 mil barris por dia de óleo21. 

A integração das várias refinarias do País fez o Estado do Rio de Janeiro 

tornar-se o eixo central de dutos e tancagem do sistema de produção da 

PETROBRAS e um centro exportador de derivados não só para as demais regiões 

mas também para o exterior. O abastecimento e o escoamento de petróleo e 

derivados do Estado são realizados por meio de dois terminais marítimos: 

                                                           
21 As informações contidas nesta seção e não referendadas dizem respeito a fonte PETROBRAS. 
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1) o Terminal da Ilha d’Água, localizado na Baía de Guanabara, constitui-se em um 

complexo operacional de piers, com capacidade para recebimento de navios de até 

130.000 tpb, parque de armazenagem com capacidade para 700.000 m3 de petróleo e 

derivados e 4.000 m3 de GLP, que através de seu sistema de dutos interliga a 

Refinaria Duque de Caxias (Reduc), a Refinaria Gabriel Passos (Regap/MG), a 

estação de Cabiúnas (Macaé) e o Sistema de Produção da Bacia de Campos; 

2) o Terminal Marítimo da Baía da Ilha Grande, localizado em Angra dos Reis, é 

constituído de pier de atracação com dois berços para navios com capacidade de até 

500.000 tpb, parque de armazenagem de 1.000.000 m3 e um oleoduto que abastece a 

Reduc e a Regap com petróleo importado. 

O sistema de distribuição e abastecimento da companhia no Estado também 

é composto pela rede de dutos para transferência de derivados e excedentes da região 

de Betim para o Rio de Janeiro, e pelo duto São Paulo/Rio de Janeiro que permite 

movimentar álcool e derivados excedentes da Região de São Paulo. 

O Estado fluminense é provido de duas refinarias: a Refinaria Duque de 

Caxias (Reduc), da PETROBRAS, e Manguinhos, pertencente ao grupo privado 

Peixoto de Castro. A Reduc possui cerca de 96% da capacidade de processamento 

do Estado e representa 12,9% da capacidade de refino instalada no País. A outra 

refinaria, a de Manguinhos, começou a operar em 1954 e possui uma capacidade de 

refino bem mais modesta: 1.600 m3/dia. 

Em resumo, após o desenvolvimento da Bacia de Campos, a economia 

fluminense tornou-se auto-suficiente em petróleo, exportando a maior parte da 

produção para os outros estados. Apesar disso, parte do petróleo processado nas 
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refinarias do Estado é originário do exterior, devido à estrutura de refino da Reduc e 

de Manguinhos 22. 

 

 

FIGURA 2: ESCOAMENTO DE ÓLEO DA BACIA DE CAMPOS 
 

                                                           
22 Da produção de óleo da Bacia de Campos, de janeiro a maio de 2000, 7,53% foi destinado à Reduc, 
que representou 39,9% do total do óleo processado no período na refinaria. Os 92,47% restantes 
foram destinados a outros Estados, principalmente para São Paulo (cerca de 55,47%). Enquanto, de 
janeiro a maio de 2000, a participação do petróleo importado na carga processada nas refinarias do 
Estado foi de 58,78%.Dados disponibilizados pela PETROBRAS na Internet. 

Fonte: PETROBRAS 
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2.1.3.2 ) PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL: 

 

O Rio de Janeiro também se destaca nas reservas e produção de gás natural. 

As reservas de gás natural estão situadas na Bacia de Campos, ocorrendo em sua 

totalidade, em 1998, de forma associada ao petróleo. A participação estadual no total 

de reservas provadas brasileiras em 1998 foi de 41,8%, atingindo um montante de 

94.419 milhões de m3. A produção disponível fluminense de gás natural foi de 4.544 

milhões de m3 em 1998, representando 41,9% da produção nacional. 

A partir de 1983, o gás natural passou a ser utilizado pela Companhia 

Estadual de Gás (CEG) para a produção de gás manufaturado, em substituição à 

nafta e, desde 1984, passou a ser consumido no setor industrial fluminense, onde é 

praticamente todo consumido como combustível e como matéria-prima na indústria 

química, sendo distribuído pela CEG e pela CEGRIO (esta a partir de 1997). 

Atualmente o gás também já é consumido nos setores de transporte, serviços, 

residencial e para a autoprodução de eletricidade23. 

Contudo nem todo o gás natural produzido na Bacia de Campos é 

aproveitado. Em maio de 2000, foi aproveitado somente 72,6% do gás extraído dos 

poços: 27,4% do gás natural produzido foi queimado24. Do gás natural aproveitável, 

chamado de gás úmido por ainda não ter sido processado, parte é utilizado no 

próprio consumo interno das plataformas (20,6%), parte é reinjetado (2,9%) e o 

restante (49,1%) é enviado ao continente através de gasodutos para ser processado 

nas unidades de Cambiúnas (Macaé) e Reduc (Duque de Caxias), sendo destinado à 

                                                           
23 As informações contidas nesta seção e não referendadas dizem respeito a fonte NUSEG, 1998. 
24 Dados disponibilizados pela PETROBRAS na Internet. 
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comercialização. Do gás que é processado, chamado então, de gás seco, parte foi 

transferida para outros estados (22,2% foi vendido a Comgás e a Gasmig); parte foi 

vendida para as concessionárias estaduais de distribuição (60,3%), para atender não 

só ao consumo final mas também às plantas produtoras de gás manufaturado e às 

centrais de geração de eletricidade; parte foi consumida no abastecimento (13,2%); e 

parte foi transformada em LGN - líquido do gás natural - (6,4%). 

 
TABELA 2: RESERVAS PROVADAS E PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL NO BRASIL E  

NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (106 m3): 
ANO RESERVAS PRODUÇÃO 

 BR RJ RJ/BR (%) BR RJ RJ/BR (%) 
1990 172.019 65.073 37,8% 6.279 2.584 41,2% 
1991 181.523 70.726 39,0% 6.599 2.757 41,8% 
1992 192.534 70.690 36,7% 6.973 2.773 39,8% 
1993 191.071 64.597 33,8% 7.366 2.842 38,6% 
1994 198.761 73.654 37,1% 7.712 2.893 37,5% 
1995 207.964 82.924 39,9% 8.089 3.165 39,1% 
1996 223.562 88.687 39,7% 9.167 3.577 39,0% 
1997 227.650 94.203 41,4% 9.865 3.876 39,3% 
1998 225.944 94.419 41,8% 10.833 4.544 41,9% 

Fonte: ANP 
 
 

O gás natural que é destinado ao processamento no Estado é transportado 

para as unidades de Cabiúnas (Macaé) e Reduc (Duque de Caxias). A unidade de 

tratamento de Cabiúnas25 é composta de uma Unidade de Processamento de 

Condensado de Gás Natural (UPCGN) com capacidade de processar 1.500 m3/dia, e 

uma Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) com capacidade de 

processar 600.000 m3/dia. Estas unidades visam abastecer de GLP a região Norte 

Fluminense e de gás processado (gás natural seco) as indústrias dos municípios de 

Arraial do Cabo e Cabo Frio. Na Reduc estão instaladas duas UPGN’s, uma com 

capacidade de processar 2.146 mil m3/dia e outra com capacidade de 2.000 mil 

                                                           
25 A finalidade das unidades de processamento é retirar as frações mais pesadas do gás natural 
“úmido” (propano, butano, pentano e hexano) que se condensam em forma de gás liqüefeito de 
petróleo (GLP) e gasolina “natural”. O restante do gás natural que não se liqüefaz (rico em metano e 
etano) denomina-se gás natural “seco”. 
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m3/dia de gás natural, que servem para abastecer o mercado fluminense e parte do 

consumo dos Estados de São Paulo e Minas Gerais. A capacidade de processamento 

de gás natural do Estado do Rio de Janeiro (4,746 milhões de m3/dia) representa 

cerca de 35,4% da capacidade de processamento do País (13,392 milhões de m3/dia). 

 

 
FIGURA 3: ESCOAMENTO DE GÁS DA BACIA DE CAMPOS 

 

 

2.1.3.3 ) DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 

Fonte: PETROBRAS 
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2.1.3.3.1 ) MODELO ANTERIOR DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS: 

 
A distribuição de gás natural canalizado (gás natural “seco” e gás 

manufaturado) no Estado atravessou um processo de reestruturação no ano de 1997, 

com o objetivo de redefinir o papel do Estado e solucionar o conflito nas relações 

entre os agentes envolvidos na atividade. A origem do conflito foi a Constituição de 

1988, ao estabelecer a competência estadual para legislar sobre a distribuição de gás 

canalizado26. 

No Estado do Rio de Janeiro, existiam até 1997 duas empresas que atuavam 

no setor de distribuição de gás: a Companhia Estadual de Gás (CEG), na época 

concessionária estadual e a PETROBRAS. A última detinha em 1996, cerca de 80% 

das vendas de gás natural “seco” ao mercado industrial fluminense, através do 

atendimento direto a 20 indústrias situadas nos municípios do Rio de Janeiro, 

Belford Roxo, Duque de Caxias, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Volta Redonda, Barra 

Mansa e Piraí. Seis empresas (CSN, Álcalis, Prosint, COSIGUA, Bayer, Pirahy e 

Refinaria Nacional de Sal) respondiam por 91% do volume comercializado de gás 

natural pela empresa no Estado em 1995 27. 

A primeira etapa da reestruturação ocorreu em janeiro de 1997, com a 

criação de uma nova empresa de distribuição de gás, a RIOGAS, provisoriamente 

como empresa estadual, nos moldes de uma sociedade entre o governo estadual e a 

PETROBRAS, que deteve 25% do capital total por intermédio de sua subsidiária BR 

Distribuidora. Em contrapartida, a companhia petrolífera transferiu para a nova 

empresa distribuidora, em maio de 1997, início de operação da RIOGAS, 8 clientes 

                                                           
26 As informações contidas nesta seção e não referendadas dizem respeito a fonte NUSEG, 1998. 
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diretos do interior do Estado (Álcalis, Barbará, CSN, Dupont, Lit. Matarazzo, 

Perynas, Pirahy e Refinaria Nacional de Sal), além de redes de distribuição utilizadas 

no atendimento dos mesmos. Os 12 clientes restantes da PETROBRAS foram 

transferidos à CEG. 

As duas empresas distribuidoras de gás foram privatizadas no dia 10 de 

julho de 1997: foi leiloado 58,87% do capital votante da CEG ao valor de US$ 430 

milhões, enquanto 83,6% do capital votante da RIOGAS foi posto em leilão e 

arrematado ao preço de US$ 146 milhões 28, tendo sido estabelecido nos seus 

contratos de concessão, a exclusividade no atendimento a suas áreas de atuação. A 

RIOGAS ficou responsável pela distribuição de gás canalizado nas regiões Norte, 

Noroeste, Baixadas Litorâneas, Serrana, Médio Paraíba, Centro-Sul e Baía da Ilha 

Grande no Estado, atendendo principalmente clientes industriais, enquanto o 

mercado da CEG ficou concentrado na Região Metropolitana. 

O Governo Estadual, por sua vez, a partir da privatização do setor de gás, 

retirou-se da esfera de atuação produtiva para assumir as tarefas de regulação e 

fiscalização da atividade de distribuição do gás, através da Agência Reguladora de 

Serviços Públicos Concedidos do Estado do Rio de Janeiro (ASEP-RJ), visando 

garantir o equilíbrio nas relações entre os agentes privados que compõem o novo 

quadro institucional do setor. 

                                                                                                                                                                   
27 Com uma rede de 175 km de extensão, a PETROBRAS forneceu a estas indústrias, em 1995, 
2.144.000 m3/dia, uma média de 113.656 m3/dia por empresa. 
28 Informação coletada no home page do BNDES na Internet. 
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2.1.4.2) MODELO ATUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS: 

 
A CEG, atual Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, possui 

2.200 km de redes de distribuição, dos quais 650 km (30%) com gás natural. A 

empresa recebe gás natural da PETROBRAS, em um city gate29 na estação de 

armazenamento de gás na rodovia Washington Luís, em frente a Reduc. A 

companhia de gás comercializa três tipos de gases, quais sejam: o gás natural, o gás 

manufaturado e o GLP. A distribuição de gás natural é feita pelo sistema de 

gasodutos mais novos. No sistema antigo, que vem sendo convertido para gás 

natural, a empresa distribui gás manufaturado (um gás de médio poder calorífero - 

3.900 kcal/Nm3) fabricado a partir do gás natural e, ocasionalmente, da nafta. 

No ano de 1997, a comercialização de gás manufaturado da CEG alcançou 

um volume de 696 m3/dia, dos quais 73,2% destinaram-se ao setor residencial. A 

venda direta de gás natural “seco” da CEG foi de 2.077 mil m3/dia, voltada para o 

atendimento do mercado final formado por um universo de 560 mil clientes, que 

inclui além dos segmentos tradicionais de consumo, também centrais de geração de 

energia elétrica, tanto de autoprodução como de serviço público, caso da usina 

Termelétrica de Santa Cruz, pertencente a FURNAS, e também o uso como matéria 

prima para a indústria petroquímica. A CEG atendeu a 38% da demanda de gás 

natural “seco” do mercado industrial do Estado em 1997, correspondendo a um 

consumo de 953 mil m3/dia 30. 

O consórcio ganhador do leilão de privatização da CEG é formado pelas 

empresas: Enron com 25,38% do controle acionário, Gas Natural (SDG) com 
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18,89%, Iberdrola com 9,87% e Pluspetrol com 2,25%; sendo o consórcio operado 

pela empresa Gas Natural. A União Federal detém 34,54% do controle acionário, 

enquanto outros mantém 9,07% das ações. 

A RIOGAS possui 280 km de redes de distribuição adquiridas da CEG e da 

PETROBRAS. A empresa atendeu a 62% da demanda de gás natural processado 

(gás natural “seco”) do mercado industrial fluminense, correspondendo a um 

consumo de 1.615 mil m3/dia, incluindo-se o atendimento a centrais de 

autoprodução de eletricidade. O setor industrial predomina sobre o mercado desta 

empresa, representando 95,2% do total. 

A soma das vendas das duas empresas distribuidoras locais atingiu uma 

média de 3,5 milhões de m3/dia ao longo de 1999. É um mercado, em volume, tão 

importante quanto o mercado paulista, mas que gera uma maior receita em função do 

maior número de clientes residenciais, onde as margens de distribuição são bem 

maiores que as obtidas nas vendas para os clientes industriais. 

Atualmente está em expansão a rede de gás natural para as regiões do 

Médio Paraíba (Resende, Volta Redonda, Barra Mansa e Barra do Piraí) e Norte 

Fluminense (Campos). A médio e longo prazos existem projetos da empresa para 

implantar redes de distribuição em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Região Serrana 

(Petrópolis, Teresópolis, Três Rios e Nova Friburgo) e Cantagalo. 

O consórcio vencedor do leilão de privatização da RIOGAS é composto 

pelas empresas: Ementhal com 33,75% do controle acionário, Gas Natural com 

25,12%, BR Distribuidora com 25%, Iberdrola com 13,12% e Pluspetrol com 3%; 

                                                                                                                                                                   
29 City gate é a válvula pela qual parte o abastecimento de gás da cidade. A CEG começa a sua 
atividade de distribuição a partir deste válvula. 
30 As informações contidas nesta seção e não referendadas dizem respeito a fonte NUSEG, 1998. 
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sendo o consórcio operado pela Gas Natural. Em outubro de 1999, a RIOGAS 

passou a se denominar-se CEG RIO S.A. 

Há de se destacar que três anos após o processo de privatização e após 

algumas reestruturações acionárias, as duas empresas de distribuição de gás que 

operam no Estado do Rio de Janeiro são administradas pelo mesmo consórcio. 

Em resumo, o Estado do Rio de Janeiro que é o principal mercado produtor 

de petróleo e gás natural do País, é também um importante centro processador e 

distribuidor de gás, óleo, álcool e derivados, possuindo para isso uma infra-estrutura 

satisfatória para realizar estas tarefas. A junção de vários fatores (sede da empresa, 

Bacia de Campos, Cenpes, estrutura de produção, segundo mercado consumidor do 

país) fizeram com que o atual centro de atenção da PETROBRAS se voltasse para o 

Rio de Janeiro. 
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2.2) O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OS INVESTIMENTOS DO SETOR 

PETROLÍFERO: 

 
Pode-se constatar a seguir que, ao longo da década de 1990, os 

investimentos no Estado do Rio de Janeiro participaram entre 8,80% e 35,98% dos 

montantes totais investidos pela empresa (ver Tabela 3), mostrando a importância do 

Estado para a companhia. 

No intuito de melhor analisar a atividade de investimento da PETROBRAS 

durante a década de 1990, dividir-se-á o período em três fases distintas. A primeira 

fase diz respeito à passagem entre 1991 e 1993. E caracteriza-se como um período 

de declínio do investimento local: as inversões, à exceção de 1993, apresentam uma 

tendência de queda. Embora os investimentos totais da empresa tenham mantido-se 

no patamar dos R$ 10 bilhões, o investimento local caiu de R$ 3,7 bilhões para R$ 

2,09 bilhões, provavelmente resultado de uma série de fatores: 

a) a política de contração de gastos da empresa (que atingiu de imediato a 

exploração e produção); 

b) a deterioração das tarifas cobradas pelos combustíveis (que reduziu as receitas da 

empresa); 

c) o processo de desestatização (que minou o faturamento da holding); 

d) e a maior abertura comercial a partir do Governo Collor (a concorrência das 

importações inibiu novos projetos). 
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Entre 1991 e 1993, os investimentos locais declinaram 43,52%, enquanto o 

PIB fluminense (-1,78%) e o Produto da Indústria Extrativa e de Transformação        

(-2,94%) acompanharam a queda. 

Os investimentos que ainda sim foram mantidos na Bacia de Campos e na 

Reduc explicam o porquê das inversões locais não terem caído ainda mais no 

Estado31. Naquele período, com objetivo de acelerar o processo de novas descobertas 

e a produção de óleo e gás natural, os esforços exploratórios foram concentrados nas 

bacias tradicionalmente produtoras, destinando-se menores investimentos às bacias 

emergentes e pouco conhecidas. Como a Bacia de Campos concentra grande parte 

das reservas conhecidas de petróleo, o Estado do Rio de Janeiro foi beneficiado com 

um volume expressivo dos investimentos. A meta do governo com aqueles 

investimentos na Bacia de Campos era atingir a produção de um milhão de barris/dia 

de petróleo até 1995, objetivo que somente seria alcançado no final de 1997 32. 

Em função desses investimentos, ao final do período, companhia 

estabeleceu novo recorde de produção à época: 721.861 barris de óleo por dia, 

indicando um crescimento de 10,44% com relação ao final de 1990. 

                                                           
31 Em função direta destes investimentos, a empresa obteve importantes resultados na Bacia de 
Campos naquele período: o poço 1-RJS-383 confirmou mais um campo gigante de petróleo, o campo 
de Barracuda, com perspectivas de reservas da ordem de 1 bilhão de barris de petróleo na época. 
Houve também o início da perfuração do 10 poço horizontal no campo de Albacora, o 
desenvolvimento dos campos de Albacora (fase II) e de Marimbá, a perfuração de poços nos campos 
de Barracuda e Marlim Sul e nas áreas dos poços 4-RJS-377 e 4-RJS-403 e os trabalhos relacionados 
ao Sistema Definitivo de Marlim (fase I). No período entrou em produção o campo de Marlim 
estabelecendo três recordes mundiais consecutivos de complementação em lâmina d’água submarina 
na época (721, 752 e 781 metros). Ao final do período, a estatal descobre mais um campo de petróleo 
e gás natural na Bacia de Campos, com a perfuração do poço direcional (4-RJS-3960), naquele que 
foi o milésimo poço na bacia. 
Quanto ao gás natural, na Bacia de Campos, entraram em operação no período novos compressores 
nos sistemas de Enchova e Badejo/Trilha, que proporcionaram um aumento na produção de gás 
natural de cerca de um milhão de metros cúbicos por dia. 
Na Reduc foram realizados investimentos em novas Unidades de Tratamento de Águas Ácidas e 
entrou em funcionamento uma unidade para a produção de 112 mil toneladas/ano de propeno. 
32 As informações contidas nesta seção e não referendadas dizem respeito a fonte PETROBRAS. 
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Outro fator pode explicar, em parte, o porquê das inversões realizadas 

localmente no Estado não terem caído ainda mais: os valores investidos no Centro 

de Pesquisas e Desenvolvimento da empresa (Cenpes). Os anos de 1992 e 1993 

registram um grande dispêndio de investimento da companhia na área de pesquisa e 

desenvolvimento: foram investidos US$ 75,2 milhões e US$ 121 milhões 

respectivamente. Estes valores englobavam inversões diretas no Cenpes e recursos 

alocados à comunidade nacional de ciência e tecnologia por meio de convênios e 

projetos de pesquisa. 

Deve se destacar no período a estagnação da atividade econômica: o PIB 

nacional apresentou uma queda de 0,54% em 1992, indicando uma tendência 

nacional de redução do nível de atividade. 

Ressalte-se ainda, no início da década de 1990, a implementação pelo 

Governo Federal do Programa Nacional de Desestatização (PND), iniciado com a 

liquidação das subsidiárias Petromisa e Interbrás (cujo desinvestimento estendeu-se 

até 1994). Em 1992, o setor petroquímico é incluído no PND, causando uma redução 

do patrimônio líquido da Petroquisa33 e da Petrofértil34. 

Estas privatizações e liquidações tiveram como conseqüência principal a 

redução do patrimônio líquido da PETROBRAS, via venda de empresas controladas 

e coligadas e o fechamento de empresas e escritórios. Em função da liquidação 

dessas empresas, houve uma redução equivalente a US$ 275 milhões no patrimônio 

líquido da holding em 1992. 

                                                           
33 Foram leiloadas as participações integrais no capital de seis empresas: Petroflex, Álcalis, Nitriflex, 
Polisul, PPH e CBE, enquanto na Copesul, o leilão foi parcial, com objetivo de manter em poder da 
Petroquisa o equivalente a 15% do capital votante da empresa. As empresas Petroflex, Nitriflex e 
Álcalis possuem instalações no Estado do Rio de Janeiro. 
34 Na Petrofértil houve a alienação das controladas Fosfértil e Goiasfértil e a venda da participação 
acionária da empresa na Indag, que influenciou fortemente no prejuízo de US$ 163 milhões registrado 
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TABELA 3: INVESTIMENTOS DA PETROBRAS: 
 

INVESTIMENTOS DA PETROBRAS 
Formação Bruta de Capital Fixo 

Ano Especificidade 
do 

Investimento 

Valor dos 
Investimentos em R$ 

de Dez. de 1999 1 
 Total  10.287.643.602 

1991 No Estado do Rio de Janeiro 3.701.217.729 
 % dos Investimentos da PETROBRAS 

no RJ 
35,98% 

 Total  14.511.294.362 
1992 No Estado do Rio de Janeiro 1.277.204.848 

 % dos Investimentos da PETROBRAS 
no RJ 

8,80% 

 Total  13.524.405.054 
1993 No Estado do Rio de Janeiro 2.090.422.339 

 % dos Investimentos da PETROBRAS 
no RJ 

15,46% 

 Total  6.087.803.170 
1994 No Estado do Rio de Janeiro 1.319.184.650 

 % dos Investimentos da PETROBRAS 
no RJ 

21,67% 

 Total  4.758.517.644 
1995 No Estado do Rio de Janeiro 1.460.926.259 

 % dos Investimentos da PETROBRAS 
no RJ 

30,70% 

 Total  4.581.010.166 
1996 No Estado do Rio de Janeiro 1.369.233.354 

 % dos Investimentos da PETROBRAS 
no RJ 

29,89% 

 Total  5.678.435.733 
1997 No Estado do Rio de Janeiro 1.649.160.490 

 % dos Investimentos da PETROBRAS 
no RJ 

29,04% 

 Total  6.945.916.250 
1998 No Estado do Rio de Janeiro 2.227.937.562 

 % dos Investimentos da PETROBRAS 
no RJ 

32,08% 

Fonte: IBGE - 1991/1998 e PETROBRAS - 1991/1998 
1 - O deflator utilizado foi o IGP-DI 
2 - Nos anos de 1997 e 1998, são considerados os valores investidos com recursos próprios e com 
recursos provenientes de outras modalidades de financiamento (Projeto Financeiro - Project Finance 
- e Empréstimo Ponte - Bridge Loan) 

 

Apesar da pouca importância da petroquímica fluminense na indústria 

nacional, o Estado deve ter sido atingido em razão do desinvestimento, decorrente 

                                                                                                                                                                   
pelo grupo em 1992. Estas alienações resultaram em uma perda patrimonial da ordem de US$ 97,2 
milhões da Petrofértil. 
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do fechamento de diversas sedes, escritórios e representações destas empresas no 

Rio de Janeiro. 

A segunda fase, que diz respeito à passagem de 1994 a 1996, caracteriza-se 

como uma fase de estagnação, onde os investimentos totais da PETROBRAS caem 

ano a ano, enquanto as inversões locais mantém-se oscilando em torno do patamar 

dos R$ 1 bilhão. Entre 1993 e 1996, os investimentos locais diminuíram 34,50%, 

enquanto o PIB fluminense (9,72%) e o Produto da Indústria Extrativa Mineral e de 

Transformação (8,74%) elevam-se. 

A fase se abre com a implantação do Plano Real, em meados de 1994, que 

caracterizou-se como um processo de estabilização, com adoção de âncoras cambial 

e monetária, produzindo à princípio, além da diminuição brusca dos níveis 

inflacionários, efeitos expansionistas sobre a atividade econômica. As medidas 

implantadas - política de sobrevalorização cambial empreendida à época, abertura 

comercial, redução das alíquotas tarifárias e privatizações - ocasionaram um 

aumento mais que proporcional das importações com relação às exportações, 

invertendo o saldo da balança comercial. O mix de política anti-inflacionária com 

abertura comercial inibiu os investimentos da PETROBRAS e reduziu as inversões 

locais. A liberalização de alíquotas de importação levou a empresa a importar 

derivados de petróleo, induzida pelos preços, reduzindo a marcha de investimentos. 

A política implementada a partir do Plano Real para o controle do déficit 

público e da inflação repercutiu sobre a política de investimentos da empresa de 

imediato. Uma vez que as inversões das estatais participavam do cálculo do 

resultado primário35 das contas públicas, sendo consideradas despesas correntes, 

                                                           
35 Reflete o nível de déficit ou superávit das contas públicas, exclusive juros, num determinado 
período. O Resultado Primário do setor público consolidado é definido como sendo a soma dos 
resultados primários acumulados das várias entidades que compõem o setor público. O setor público é 
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quanto menor os investimentos das empresas, menor a pressão sobre o déficit 

público. Assim, o Plano de Dispêndios Globais (PDG) 36 restringiu os gastos das 

empresas públicas, impondo cortes nos investimentos e controle do endividamento. 

Os investimentos implementados pela empresa na produção da Bacia de 

Campos podem ter sido responsáveis pela manutenção das inversões realizadas 

localmente no Estado ao nível dos R$ 1 bilhão no período, apesar da queda sensível 

registrada no montante total de investimentos da empresa37. 

O grande esforço de investimento da companhia, na Bacia de Campos, 

permitiu a mesma estabelecer novo recorde de produção à época: em 13 de 

novembro de 1996, a produção nacional alcança o total de 909.549 barris por dia, 

indicando um crescimento de 26,00% com relação ao final de 1993. A produção 

                                                                                                                                                                   
definido como sendo o Governo central, os Governos estaduais e os Municípios, e as empresas 
públicas; o Governo central inclui o Governo Federal, o sistema de previdência social e o Banco 
Central do Brasil (BCB). 
36 Plano orçamentário que demonstra a origem e a aplicação dos recursos das empresas públicas 
programados para o ano. Com metodologia imposta pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), o 
plano foi criado nos anos 1980 e ganhou ênfase no ano de 1994 (com o Plano Real). O plano serve de 
base para o cálculo do Resultado Primário das Contas Públicas, que por sua vez, é utilizada para a 
medição do déficit público. 
37 Um marco dos investimentos realizados no Estado naquele período foi a entrada em operação da 
plataforma semi-submersível Petrobras XVIII, a maior do gênero construída no mundo até aquele 
momento. O projeto foi desenvolvido pela empresa e incorporava novas tecnologias, como o uso de 
automação em seus sistemas de controle e supervisão. A unidade, com capacidade para produzir 100 
mil bpd de óleo e 2,1 milhões m3/dia de gás natural, viabilizou a entrada em produção da primeira 
fase do campo de Marlim: um investimento de US$ 272 milhões. 
Merece destaque naquele período a instalação do primeiro manifold submarino diverless 
(equipamento de coleta e controle da produção de poços submarinos sem auxílio de mergulhadores) 
da estatal no Campo de Albacora, na Bacia de Campos, a 620 metros de profundidade. Este 
viabilizaria a produção de 40.000 barris de petróleo por dia nesse campo, quando de sua conclusão. 
No período foram privilegiados os investimentos destinados à ampliação da capacidade de 
escoamento de gás natural. Fazia parte do Plano Estratégico da empresa aumentar o consumo deste 
energético, por este motivo houve um esforço de fomento à utilização deste no País, por meio da 
expansão da rede de gasodutos. Com esse intuito, a empresa investiu no Estado do Rio de Janeiro em 
infra-estrutura de dutos e de escoamento de gás: o Gasoduto Rio-Belo Horizonte (com 357 km de 
extensão e com capacidade de transferência de 1,7 milhão m3/dia, como extensão do sistema 
integrado de transporte de gás natural da Região Sudeste, o duto entrou em operação em 1996) e o 
Gasoduto Cabiúnas-Campos (com 83 km, ligando a Região Norte-Fluminense).  
Outro grande destaque do período foi a descoberta do Campo de Roncador, na Bacia de Campos, 
situado em lâmina d’água de 1.853 metros. As estimativas iniciais de reservas deste campo eram de 
cerca de 1,4 bilhão de barris de óleo equivalente, o que elevou significativamente as reservas totais de 
petróleo. Ao final de 1996, as reservas totais de óleo, condensado e gás natural atingiam 14,1 bilhões 
de óleo equivalente, 28% acima do ano anterior. 
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média de gás natural no final do período alcançou a média de 25,2 milhões de m3 por 

dia, superando em 24,75% a produção média do final do período anterior. 

Pode-se creditar também a menor queda dos investimentos locais naquele 

período às inversões realizadas na Reduc. Iniciou-se a modernização e otimização 

nas refinarias, com ênfase na redução de custos, no aumento da produção e na 

geração de produtos de maior valor agregado. Com vistas a aproveitar oportunidades 

comerciais no mercado internacional, foi iniciada a construção de uma Unidade de 

Produção de MTBE 38 na Reduc com capacidade de produção de 60.000 t/ano. 

 

TABELA 4: TAXA DE VARIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS LOCAIS DA PETROBRAS E TAXA DE 
VARIAÇÃO DO PRODUTO DA INDÚSTRIA EXTRATIVA: 

Ano Taxa de Variação dos 

Investimentos da PETROBRAS 

no RJ (%) 

Taxa de Variação do Produto da 

Indústria Extrativa Mineral e de 

Transformação (%) 

Taxa de Variação do 

Produto da Indústria 

Extrativa e Mineral (%) 

1992 -65,5 -3,50 - 
1993 63,7 3,43 4,08 
1994 -36,89 4,27 8,25 
1995 10,74 0,29 5,03 
1996 -6,28 4,20 14,52 
1997 20,44 1,84 10,48 
1998 35,1 7,24 19,43 

Fonte: IBGE - 1991/1998 e Fundação CIDE - 1991/1998 
Obs.: a variação do Produto da Indústria Extrativa e Mineral no ano de 1992 não foi disponibilizada 
pela Fundação CIDE 

 

Naquela fase, a companhia seguiu também investindo em pesquisa e 

desenvolvimento, o que pode explicar em parte a manutenção dos patamares 

investidos localmente no Estado do Rio de Janeiro. Durante o período, a empresa 

seguiu a estratégia Centros de Excelência, que englobava inversões diretas no 

Cenpes e recursos alocados à comunidade nacional de ciência e tecnologia por meio 

                                                           
38 O MTBE é um produto oxigenado, utilizado ampla e mundialmente na gasolina para aumentar a 
octanagem e reduzir o nível de emissões poluentes. 
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de convênios e projetos de pesquisa. Os investimentos da empresa nos segmentos de 

pesquisa e desenvolvimento e engenharia básica somaram: US$ 180 milhões em 

1994, US$ 201 milhões em 1995 e US$ 218 milhões em 1996 39. 

Há de se destacar a sobrevalorização do câmbio no período, que tornava os 

produtos brasileiros menos competitivos no mercado brasileiro, inibindo novos 

projetos de investimento (somente em janeiro de 1999, o Real valorizar-se-ia). 

É interessante observar que a estatal petrolífera sempre foi utilizada pela 

União como instrumento de regulação econômica, o que era um limitador 

permanente à sua capacidade de investir. Antes do Plano Real, devido ao acelerado 

processo inflacionário, os preços dos combustíveis não eram reajustados levando em 

conta a inflação do período, numa forma de tentar contê-la. Após a adoção do Real, 

apesar das privatizações, da abertura do mercado ao capital estrangeiro e da 

transformação dos antigos monopólios estatais em oligopólios privados, a estatal 

continuou sendo essencial como instrumento de política econômica, particularmente 

no combate à inflação. Durante certo tempo, a empresa contribuiu para a estabilidade 

e o sucesso do Plano Real com o tabelamento dos derivados de petróleo em níveis 

defasados 40. 

                                                           
39 O Cenpes desenvolveu diversos projetos em parceria com outras empresas petrolíferas e centros de 
P&D no Brasil e exterior, tendo destacado-se naquele período o acordo de cooperação assinado com 
a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no valor total de US$ 10 milhões para a 
modernização de laboratórios da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia da 
UFRJ (COPPE), sendo o Cenpes o gestor do acordo. 
40 Em 1995, os preços médios de refinaria (denominados Valores Médios de Realização - VMR) 
foram fixados 18% abaixo do preço médio de refinaria nos Estados Unidos e 8% abaixo dos preços 
praticados no Noroeste Europeu e no Mediterrâneo. 
Até abril de 1996, os preços dos combustíveis mantiveram-se baixos. A gasolina, por exemplo, 
custava, então, R$ 0,45/l, o que a taxa de câmbio sobrevalorizada resultava num preço de apenas US$ 
0,41/l; valor somente superior aos observados nos Estados Unidos e no México. Somente em fins de 
1996, a uma taxa de câmbio de um por um, o preço da gasolina atingiu US$ 0,65/l. Em maio de 1997, 
com a continuação do movimento de alta e a desvalorização cambial, o preço final do litro da 
gasolina estava em torno de US$ 0,74/l. Ver em Dutra & Cecchi, 1998. 
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A medida Provisória n0 542 que lançou o Plano Real, publicada em junho 

de 1994, impediu reajustes tarifários em prazos inferiores a um ano e subordinou 

eventuais reajustes e revisões tarifárias a atos, normas e critérios do Ministério da 

Fazenda. Tal como havia ocorrido em diversos períodos na década de 1980, a 

compressão dos níveis tarifários também foi utilizada como instrumento de combate 

à inflação durante os dois primeiros anos após o lançamento do plano. Este fato em 

parte comprometeu o poder de investimento da empresa e pode explicar a queda 

drástica nos seus níveis. 

Em resumo, as quedas acentuadas na receita operacional e nos 

investimentos totais da companhia durante o período poderiam ser creditadas aos 

fatores já mencionados: 

a) à defasagem nas tarifas, que minaram o rendimento e a capacidade de investir da 

mesma; 

b) à venda da participação acionária de empresas do Sistema PETROBRAS, que 

reduziram o faturamento da Controladora; 

c) à política de controle do déficit público por parte do Governo Federal; 

d) à política de juros altos a partir de Plano Real, forte fator inibidor dos futuros 

projetos de investimento; 

e) e à sobrevalorização do câmbio no período (que somente seria ajustado com a 

maxidesvalorização do Real no início de 1999). 

A terceira fase, que engloba os anos de 1997 e 1998, caracteriza-se como 

uma fase de recuperação dos investimentos locais e totais da companhia. A captação 

de recursos de outras fontes (projetos estruturados - project finance - e empréstimos 
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pontes - bridge loan) 41 junto ao setor privado permitiu à empresa aumentar os 

investimentos sem necessitar de recursos públicos. Do total de recursos investidos 

em 1997, R$ 585 milhões foram oriundos de recursos próprios e R$ 1,064 bilhões 

são referentes a outras fontes. Dos recursos investidos localmente em 1998, R$ 513 

milhões foram oriundos de recursos próprios e R$ 1,715 bilhões são referentes a 

outras fontes. 

Entre 1996 e 1998, os investimentos locais crescem 62,71%, sendo 

acompanhados pelo PIB do Estado do Rio de Janeiro (1,59%). 

Como resultado da elevação nos níveis dos investimentos na Bacia de 

Campos no período, a companhia superou a marca de um milhão de barris diários de 

produção de óleo e líquidos de gás natural (LGN)42. Ao final do período, em 1998, 

os projetos em operação possibilitaram que a produção doméstica de petróleo 

(incluindo o óleo de xisto) e de LGN atingisse a média de 1.004.281 barris por dia, 

superior em 24,13% a produção média de 1996 43. A produção de gás natural 

                                                           
41 Nesses tipos de financiamento, o pagamento dos investimentos ocorre com a receita futura dos 
projetos Na visão da companhia, uma vez que os investimentos em pesquisa da fase exploratória já 
haviam sido implementados, as parcerias no segmento de exploração e produção seriam uma forma de 
obter recursos financeiros que alavancariam a produção de petróleo de determinado campo, 
permitindo a mesma em menor prazo de tempo. A companhia utilizou esses financiamentos para os 
campos de Bijupirá/Salema, Barracuda/Caratinga, Espadarte/Voador/Marimbá, Marlim e Albacora, 
na Bacia de Campos. 
O sistema de parcerias com investidores privados permite à estatal dividir riscos e aumentar seu poder 
de financiamento, graças à captação de recursos junto ao setor privado em tempos de recursos 
públicos escassos. A Assessoria de Novos Negócios e Parcerias (Anep), criada em 1997, atuará 
coordenando as negociações referentes a essa atividade. 
42 A marca foi atingida, em 17 de dezembro de 1997, como resultado, principalmente, da entrada em 
operação de três novas plataformas nos Campos de Marlim, Barracuda e Marlim Sul, na Bacia de 
Campos. Esse recorde também foi resultado do esforço despendido pela empresa desde o início da 
década de 1990, cujo o objetivo perseguido era a auto-suficiência do País. 
43 Esse crescimento pode ser creditado à entrada em operação das plataformas Petrobras XXVI, 
XXVII e XXXI nos Campos de Marlim, Voador e Albacora, respectivamente, bem como à melhoria 
do desempenho operacional da companhia. A produção no mar correspondeu a 77,4% do total, 
proveniente de 72 plataformas de produção fixas e 20 flutuantes. No final do período, cerca de 50% 
da produção total originavam-se de sistemas situados em lâmina d’água superior a 400 metros. 
Em 31 de dezembro de 1998, foi estabelecido um novo recorde na produção doméstica de petróleo na 
época, quando foi atingida a marca de 1.222.228 barris por dia. Esse resultado decorreu, 
principalmente, da entrada em operação da plataforma Petrobras XXXIII no Campo de Marlim, na 
Bacia de Campos. 
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também foi recorde: foi de 29,7 milhões de metros cúbicos por dia, superior em 

17,86% à média de produção de 1996. 

A empresa nesta fase seguiu com uma tendência presente em toda a década 

de 1990: o desenvolvimento de projetos no Cenpes em parceria com outras empresas 

petrolíferas e centros de P&D no Brasil e no exterior. Os investimentos da 

companhia nos segmentos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e engenharia 

básica montaram: US$ 224 milhões em 1997 e US$ 216 milhões em 1998. 

Vale notar que é neste período que a estatal passa a ter de conviver em um 

novo ambiente competitivo. Foi promulgada a Lei nº 9.478, denominada Lei do 

Petróleo, em 6 de agosto de 1997. De acordo com a lei, todos os segmentos do setor 

petrolífero serão progressivamente abertos à competição e a PETROBRAS deixou 

de ser a única executora do monopólio do petróleo da União. 

No final do período, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) definiu as áreas 

de exploração e de desenvolvimento da produção de petróleo concedidas à 

companhia e confirmou a titularidade sobre as instalações de refino, de transporte e 

de tancagem44. 

                                                           
44 A agência determinou em 3 de julho de 1998, as áreas em que a companhia poderia operar. A ANP 
cortou 36 áreas de um total de 433 solicitadas pela empresa estatal para a exploração e produção de 
petróleo e gás no País, eqüivalendo a 32,5% na extensão total de áreas requisitadas. A decisão da 
ANP não comprometeu os planos da companhia, já que preservou os principais campos e não reduziu 
significativamente suas reservas provadas. A área total pleiteada pela companhia correspondia a 
10,52% da área total das 29 bacias sedimentares brasileiras, mas a ANP concedeu 7,10% (458.532 
km2). Em extensão, a agência reguladora cortou 32,9% das áreas de exploração, 27,8% dos campos 
de desenvolvimento e 8,1% dos campos de produção da companhia. 
Na Bacia de Campos, a região com maior potencial petrolífero do País, a estatal teve um corte de 
20,1% na extensão de áreas exploratórias pretendidas (13,36 mil km2) e 26,1% na área dos sete 
campos em desenvolvimento da produção pleiteados (570 km2). Apesar da Lei do Petróleo garantir a 
concessão automática dos campos produtivos à estatal, a ANP reduziu em 8,1% as áreas em 
produção, porque ou a companhia devolveu os campos considerando não rentáveis, sendo os casos 
das Bacias do Recôncavo e Tucano na Bahia e as Bacias do Ceará e Potiguar no Rio Grande do 
Norte, ou a companhia reclassificou os campos como campos em desenvolvimento da produção. No 
dia 6 de agosto de 1998, a ANP e a PETROBRAS celebraram 397 contratos subdivididos em: 115 
Contratos de Exploração (445.396 km2), 51 Contratos de Desenvolvimento da Produção (2.657 km2) 
e 231 Contratos de Produção (10.479 km2). Ver em Gazeta Mercantil, 03/07/98, página A-8. 
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A partir deste período, o Governo Federal inverte a tendência para o setor 

petroquímico. No início da década, o Governo avaliou que a estatal não 

acompanharia investimentos no setor petroquímico, devido à prioridade absoluta 

conferida aos investimentos em exploração e produção. Com isso, foi implementada 

uma política de desestatização para o setor, desde o início da década de 1990, que 

resultou na transferência do controle acionário da maioria das empresas do setor 

petroquímico45, que se encontravam em posse da PETROBRAS, para o setor 

privado. 

 

FIGURA 4: OS INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA 
PETROBRAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AO 

LONGO DA DÉCADA DE 1990 EM REAIS DE DEZ. DE 1999
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No entanto, após o desfecho do processo de desestatização promovido pelo 

BNDES no setor petroquímico, ficou constatado que o setor privado nacional, 

isoladamente, não teria fôlego para propiciar a expansão dos investimentos no nível 

                                                           
45 No final de 1998, a Petroquisa permanecia como acionista apenas nas centrais de matérias-primas 
da Copene, Copesul e Petroquímica União - PQU - e nas coligadas Petrocoque, Fábrica Carioca de 
Catalisadores (FCC), Petroquímica Triunfo, Metanor, Deten, Cinal, Nitroclor, Alclor, FenolRio e 
PetroRio. 
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necessário para o setor atender a demanda interna, com o agravante da existência de 

uma super-oferta na conjuntura mundial46. Assim, com o objetivo de assegurar o 

efetivo desenvolvimento do setor petroquímico brasileiro, de modo a dotá-lo de 

condições competitivas inclusive em nível internacional, a companhia apoiou 

associações com empresas privadas nacionais e delas participando. Nesse intuito, no 

período, a estatal dá prosseguimento ao desenvolvimento do Complexo Gás-

Químico do Rio de Janeiro, com a conclusão dos estudos de viabilidade técnico-

econômica e assinatura do contrato de fornecimento da matéria-prima necessária à 

produção de 400 mil toneladas por ano de eteno pelo Consórcio Rio Eteno. Essa 

quantidade de eteno permitirá que a Rio Polímeros produza 400 mil t/ano de 

polietilenos. 

Analisando a Figura 4, pode-se visualizar a trajetória dos investimentos 

realizados pela empresa no Estado em termos absolutos. A curva apresentada na 

figura é a curva dos investimentos realizados pela Companhia no Estado. Observa-se 

que os investimentos totais experimentam num primeiro momento uma queda 

acentuada (do ano de 1991 para o ano de 1992), para depois apresentarem uma 

ligeira recuperação (no ano de 1993), a partir daí oscilaram em torno da tendência 

histórica dos R$ 1 bilhão entre 1993 e 1997, em valores de dezembro de 1999, e 

finalmente subirem de patamar, para cerca de R$ 2 milhões, no ano de 1998. 

                                                           
46 Waehneldt, Bruno, artigo: “Caminho de Volta”, PETROBRAS/SEFIN; 1999. 
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O movimento descrito pela participação relativa dos investimentos 

realizados no Estado pela PETROBRAS no total de inversões da empresa ao longo 

da década de 1990 pode ser melhor observado na Figura 5. A curva apresentada na 

figura é a curva de participação relativa dos investimentos realizados no Estado nos 

montantes totais da empresa. Ao observá-la, pode-se dividir claramente o período 

estudado em quatro passagens distintas. A primeira, que abrange a passagem do ano 

de 1991 para o ano de 1992, registra uma acentuada queda na participação do Estado 

do Rio de Janeiro no total de investimentos da empresa, indicando a sensibilidade 

das inversões realizadas localmente a redução dos gastos e receitas das estatais. Na 

segunda passagem, que desenvolve-se entre 1992 e 1995, esta participação apresenta 

uma gradativa recuperação ano a ano, provavelmente influenciada pela política da 

empresa de elevar a produção doméstica de petróleo ao patamar dos 1 milhão de 

barris/dia. A terceira passagem, que diz respeito à passagem do ano de 1995 para o 

ano de 1997, apresenta uma tendência de queda suave, podendo indicar que uma vez 

que a empresa atingiu a meta dos 1 bilhão de barris/dia de produção de óleo e na 

falta de recursos adicionais para investimento, manteve praticamente os mesmos 

patamares. A quarta e última fase, que engloba a passagem do ano de 1997 ao ano de 

1998, apresenta uma elevação de patamar nos investimentos realizados pela 

companhia no Estado: as inversões sobem do patamar dos R$ 1 bilhão para o nível 

de R$ 2 bilhões. A elevação de patamar foi propiciada pela maior oferta de recursos 

para investimentos trazida pelos financiamentos estruturados (empréstimos pontes e 

projetos financeiros), criando assim, uma tendência de elevação nos volumes das 

inversões para os próximos anos. 
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FIGURA 5: PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 
REALIZADOS PELA PETROBRAS NO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO NO TOTAL DA EMPRESA NA DÉCADA DE 
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Uma tendência pode ser apontada nos investimentos realizados pela 

PETROBRAS no Estado do Rio de Janeiro: os três fatores que fazem o Estado sentir 

de imediato os efeitos das reduções nos gastos concorreriam para criar um limite à 

queda nas inversões. O fato de a sede da empresa ficar no Estado, o fato de a maior 

parte dos investimentos em pesquisa ser realizado no mesmo (Cenpes) e o fato de a 

maior província petrolífera ser localizada na área fluminense impedem os 

investimentos de cair abaixo de certo patamar, apesar de não impedir que o Estado 

sinta os efeitos imediatos dos cortes. Tanto que os investimentos realizados pela 

empresa no Estado foram os primeiros a sentir os efeitos dos cortes de ativos e 

recursos propiciados pelo Programa Nacional de Desestatização e pelo Plano de 

Dispêndios Globais. Depois de sentir estes efeitos imediatos, os investimentos se 

estabilizaram no patamar dos R$ 1 bilhão até 1997, em valores de dezembro de 

1999. Mesmo quando o faturamento da empresa e os investimentos totais 

continuaram a cair, as inversões no Estado se estabilizaram nesse patamar até 1997. 
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Portanto, esses três fatores podem ser chamados de estabilizadores automáticos47, 

pois funcionam como mecanismos de amortecimento de impactos, impedindo que os 

investimentos no Estado caiam além de certo limite, mesmo que o setor entre em 

crise. Se houver uma queda acentuada nos investimentos do setor petrolífero, os 

estabilizadores automáticos impedem que a redução desses atinjam na mesma 

proporção as inversões locais, dando uma certa estabilidade ao setor do Estado. 

 

FIGURA 6: TAXA DE CRESCIMENTO DO PRODUTO DA 
INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL x TAXA DE 

CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS DA PETROBRAS 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AO LONGO DA 
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Analisando a figura 6 acima, pode-se observar que os movimentos dos 

investimentos realizados no Estado do Rio de Janeiro no setor petrolífero são 

acompanhados por movimentos do Produto da Indústria Extrativa Mineral com um 

ano de defasagem, indicando existir um hiato temporal entre os dois. Levando-se em 

conta que todo o investimento em produção de óleo e gás envolve um tempo de 

                                                           
47 Ver em Dornbush e Fisher, 1991. 
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maturação, o Produto da Indústria Extrativa Mineral parece muito sensível a 

variações das inversões em exploração e produção. 

Em resumo, ao longo da década de 1990, a política de investimentos da 

PETROBRAS sofre sensíveis restrições que poderiam ser explicadas: 

a) pelo Programa Nacional de Desestatização (as privatizações implementadas no 

setor petroquímico e no de fertilizantes reduziram o capital líquido e receita 

operacional da companhia, diminuindo assim, os recursos disponíveis para 

investimentos); 

b) pela abertura comercial (que expôs abruptamente o setor à concorrência 

internacional sem que houvesse um período de transição); 

c) pela contenção dos gastos públicos imposta no período, principalmente a partir do 

Plano Real (a União por deter o controle acionário da companhia, aprova e controla 

seus planos e orçamentos); 

d) pela defasagem dos preços dos combustíveis (que reduziu o potencial de 

investimento da empresa); 

e) pela política de juros altos a partir do Plano Real (que elevou os custos 

financeiros, inibindo projetos de investimento); 

f) e pela sobrevalorização do câmbio no período (que tornava os produtos 

brasileiros menos competitivos). 

Estes fatores explicam o comprometimento dos rendimentos líquidos e da 

capacidade de financiamento da empresa, que empurraram-na a uma compressão dos 

seus gastos e investimentos. O Estado do Rio de Janeiro, por ser a sede da empresa e 

comportar a maior parte da produção de petróleo nacional, recebeu um ônus das 

políticas governamentais adversas e do processo de descapitalização da empresa: vê 

os investimentos realizados pela empresa no Estado baixarem do patamar dos R$ 3 
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bilhões em 1991, em valores de dezembro de 1999, para o nível dos R$ 2 bilhões em 

1998. 

Pode-se destacar algumas características dos investimentos da 

PETROBRAS na década de 1990. Como observado anteriormente, houve um 

esforço de investimento maciço para aumentar as reservas de óleo e gás natural, tal 

como a produção desses, que justificou as inversões realizadas na Bacia de 

Campos48. A empresa priorizou os investimentos em exploração e produção (E&P) 

na década de 1990, a chamada upstream ou primeira parte da cadeia produtiva do 

petróleo. Em função das enormes jazidas localizadas em águas fluminenses, o 

Estado do Rio de Janeiro foi beneficiado com grande parte dos investimentos em 

upstream. 

Uma vez que a meta era elevar a produção nacional de petróleo, fazia parte 

do objetivo da companhia elevar a capacidade de refino da mesma, com o intuito de 

acompanhar a evolução do óleo doméstico. Diferentemente, das atividades a 

montante que se encontravam basicamente concentrado na Bacia de Campos, onde 

estavam as maiores jazidas, a jusante da cadeia produtiva do petróleo, as unidades se 

encontravam distribuídas ao longo dos grandes centros urbanos49. Era preciso 

também por parte da companhia adaptar as suas instalações de refino para processar 

o óleo brasileiro mais pesado, de forma a trazer à atividade de refino uma maior 

produtividade e uma maior qualidade. 

                                                           
48 A meta original da empresa, que era atingir a produção de um milhão de barris por dia, foi 
alcançada em 1997, passou logo depois ao objetivo dos 1.500 mil barris por dia, esperado para o final 
do ano 2000. 
49 Diferentemente da produção e exploração de óleo, que é produzido onde se encontra na natureza, o 
refino da companhia concentrar-se-á em torno dos grandes centros urbanos de forma mais bem 
distribuída que o óleo. Em função disso, os investimentos realizados pela estatal em refino e 
distribuição distribuir-se-ão ao longo dos grandes centros urbanos brasileiros e não somente 
concentrados no Estado do Rio de Janeiro, o que pode explicar em parte a fuga de investimentos da 
companhia na economia fluminense ao longo da década de 1990. 
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Uma outra característica dos investimentos da companhia nos anos 1990 era 

o anseio da mesma em aumentar a demanda de gás natural. Era uma grande questão 

para a empresa saber o que fazer com o gás obtido junto com a produção do óleo. E 

o consumo de gás por ser mais complexo do que o do óleo, criava uma necessidade 

da companhia em investir em instalações e dutos para criar mercados para assegurar 

a colocação do produto. A década de 1990 marca a intenção da empresa em elevar a 

participação do energético na matriz energética de cerca de 2% no início da década 

para 10% até meados da década seguinte; fazendo assim, o produto ser o energético 

com maior taxa de crescimento do consumo na década50. Mas apesar da demanda de 

gás apresentar um crescimento expressivo no período, o seu volume ainda está 

aquém do nível desejado pela empresa: representa apenas 36,63% da produção 

nacional. A meta da empresa é que a demanda nacional de gás natural cresça de 

2000 a 2005 a uma taxa média anual de 35%, atingindo o consumo de 73 milhões de 

m3 por dia no ano de 2005, possibilitada pela expansão da produção doméstica e 

importação de gás da Bolívia e Argentina51. A idéia também é que esse crescimento 

do consumo seja estimulado principalmente pelo consumo industrial e pela geração 

termelétrica de energia elétrica. 

                                                           
50 A produção anual nacional de gás natural evoluiu do volume de 6.699 milhões de m3 em 1991 para 
o volume de 10.833 milhões de m3 em 1998, indicando um crescimento de 61,71% no período. As 
vendas de gás natural evoluíram do volume anual de 2.127 milhões de m3 em 1991 para o volume 
anual de 3.968 milhões de m3 no ano de 1998, indicando um crescimento de 86,55% no período. 
Dados coletados no home page da ANP na Internet. 
51 Informação retirada do Plano Estratégico do Sistema PETROBRAS 2000-2010. 
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Uma outra característica dos investimentos da empresa na década de 1990 

foi a expansão de sua atuação no exterior. Era uma das estratégias da empresa no 

período o aumento da sua participação no cenário internacional, tanto que a 

companhia possuía um projeto estratégico denominado Atuação Internacional. A 

Braspetro, braço internacional da companhia, foi responsável pelo crescimento da 

atuação do Sistema PETROBRAS no exterior. Durante a década de 1980, o objetivo 

principal da empresa era o abastecimento interno. Na década de 1990, apesar do 

abastecimento interno continuar sendo prioritário, o mercado internacional foi fonte 

adicional de rendas para a empresa. Essa parece uma forma encontrada pela empresa 

para compensar em parte o aumento da competição interna trazida pela 

desregulamentação do setor no Brasil52. 

A companhia apresenta uma outra característica surgida no final da década 

de 1990, possibilitada pela desregulamentação do setor petrolífero: o sistema de 

parcerias. Os anos 90 trazem uma essa nova modalidade de relacionamento da 

companhia com o setor privado que se torna uma atraente e importante forma de 

atração de recursos para a produção da mesma em tempos de escassez de crédito e 

alta nas taxas de juros. Essa foi a maneira encontrada pela empresa para garantir o 

aporte de capitais e apoio operacional necessários à produção de diversos campos 

                                                           
52 A intenção da empresa ao expandir as suas atividades internacionais era diversificar os riscos do 
negócio de petróleo, uma vez que pode atuar em vários mercados, reduzindo o custo do capital e 
assegurando o crescimento da produção. E essa atuação internacional teve um foco regionalizado ao 
invés de global; o que pode indicar que a empresa viu no foco regional melhores condições de 
expandir-se no exterior. Em função disso, a atuação da empresa se concentrou na América Latina e 
Oeste da África. A companhia, que no ano de 1998 produziu 54,4 mil barris de óleo por dia (boed) no 
exterior, possuindo reservas de 312 milhões de barris de óleo equivalente (boe), atualmente está 
presente em 12 países: Angola, Argentina, Bolívia, Colômbia, Cuba, Equador, Estados Unidos, Líbia, 
Nigéria, Peru, Reino Unido e Trinidad e Tobago. Segundo o Plano Estratégico da companhia para os 
anos de 2000 a 2005, a tendência é que essa atuação no exterior se expanda, com a PETROBRAS se 
transformando na empresa de energia líder na América Latina, com grande foco em serviços e a 
liberdade de atuar como uma corporação internacional. 
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marinhos em que sozinha a mesma demoraria muito mais tempo para desenvolver, o 

que em tempos de aumento da competição e da concorrência pode ser fundamental53. 

A estatal também apresenta como característica nos anos 1990 a 

preocupação com a melhoria e qualidade dos processos, como forma de elevar sua 

rentabilidade e competitividade. É dada uma importância maior aos Certificados 

ISO-9000 na empresa, como forma de demonstrar a elevação dos padrões de 

qualidade da companhia. Desde 1991, a empresa vinha implementando o Processo 

de Gestão pela Qualidade Total (GQT). Esse modelo de gestão foi reforçado a partir 

de 1994, com o início do programa de certificação de sistemas de qualidade segundo 

as normas ISO-9000, visando obter certificados que demonstrassem a qualidade dos 

produtos e serviços da empresa54. 

Uma das características dos investimentos realizados pela indústria de 

transformação no Brasil nos anos 1990 é a redução dos seus patamares. Em geral, as 

inversões foram reduzidas em termos de valor, concentradas em termos de adição à 

capacidade produtiva. Foram implementados investimentos direcionados à reposição 

de equipamentos, desobstrução de gargalos e redução de custos. Ou seja, a ótica das 

inversões parece estar focalizada nos rendimentos crescentes ou nos aumentos na 

                                                           
53 A PETROBRAS até setembro de 1999 tinha estabelecido 21 Contratos de Parcerias com o setor 
privado (ver tabela 4) totalizando o montante de cerca de US$ 2,6 bilhões em investimentos. Alguns 
dos gigantes do setor como a Texaco, Exxon, Shell, Mobil e ELF estão dentro desses acordos, que 
significam intensificação dos investimentos, aceleração dos trabalhos de exploração e um aumento da 
produção de petróleo no país, além do compartilhamento dos riscos dos negócios do petróleo. O 
volume esperado de reservas de óleo a serem descobertas como resultado desses projetos em parceria 
é estimado em 3 bilhões de barris de petróleo, correspondendo a um aumento de 20% nas reservas até 
então do país. A formação dessas parcerias tem sido possível pela introdução da Lei do Petróleo e 
pela Concessão para a companhia de 115 áreas de exploração ou desenvolvimento pela ANP em 
agosto de 1998, além das áreas concedidas na Primeira Rodada de Concessões. Ver em Petrobras 
Magazine, vol. 7, nº 26, jul/aug/sep 1999. 
54 A busca da empresa em atingir maiores padrões de qualidade está na verdade intimamente ligado 
ao desejo da mesma de criar um diferencial competitivo para a inserção em novos mercados. E essa 
parecia uma premissa lógica para uma empresa que demonstrava o interesse em partir em busca de 
novos mercados. A flexibilização do monopólio de petróleo e a maior abertura comercial, também 
justificam a atitude da direção da empresa em investir em qualidade da produção. Num mercado 
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produtividade do capital. Outra característica é que os investimentos estão sendo 

programados tendo como horizonte temporal prazos relativamente curtos. As 

empresas parecem contentar-se com os amplos aumentos de eficiência e 

produtividade que estariam resultando da racionalização empreendida e do ciclo 

curto de investimentos em modernização que estaria atualmente em curso55. Tal 

como ocorreu na indústria como todo, os investimentos da PETROBRAS no período 

mudam de perfil: reduzem-se de patamar, concentrando os seus focos na melhoria 

operacional e na redução de custos. Esse aspecto foi agravado pelo cenário de 

redução de recursos para investimento da empresa na década de 1990, provocado, 

por sua vez, pelo controle do déficit público. 

A empresa também demonstra na década de 1990 um maior interesse na 

questão do meio ambiente, destinando cada vez maiores recursos para a segurança e 

a preservação da natureza. Em 1998, os investimentos em meio ambiente somaram 

cerca de R$ 180 milhões, o que demonstra o interesse da empresa na preservação do 

meio ambiente56. 

                                                                                                                                                                   
aberto e com maior concorrência, em busca de uma maior competitividade, as empresas procuram se 
reestruturar, reduzindo custos e melhorando a qualidade produtiva. 
55 Bielschowsky, Ricardo; Jornal dos Economistas; n0 94; edição de fevereiro de 1997. 
56 Ao longo da década de 1990, a companhia implantou diversas unidades de tratamento de despejos 
industrias químicos nas diversas refinarias e unidades de produção da mesma, como forma de reduzir 
o impacto ambiental da indústria petrolífera. E também destinou recursos para investimentos diretos 
na natureza, como por exemplo na preservação de espécies ameaçadas por meio de suporte fornecido 
a diversos projetos específicos: Projeto Peixe Boi, Baleia Jubarte, Cetáceos e Projeto Tamar. 
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A década de 1990 também apresenta a preocupação da empresa em elevar 

sua produtividade rapidamente. Em função disso, a companhia observa uma 

elevação considerável da produção média anual de 1991 até 1998, enquanto o 

número de empregados reduz-se drasticamente57. 

Em resumo, durante a maior parte da década de 1990, os investimentos 

sofrem grandes restrições em função da limitação dos recursos financeiros. A 

empresa por ser uma estatal, não possui autonomia de gestão e tornou-se, em função 

disso, vítima das políticas regulatórias do Governo Federal, que afetaram em 

primeiro lugar seus níveis de investimento e, depois, sua capacidade operativa. O 

cenário para os próximos anos, no entanto, é otimista, uma vez que abrem-se novas 

possibilidades de financiamento com as parcerias. 

Mas embora tenham sofrido severas restrições ao longo do período, os 

investimentos locais funcionaram como estabilizadores automáticos, impedindo 

uma queda ainda maior dos mesmos no Estado do Rio de Janeiro. 

Pode-se enumerar dez grandes características que norteiam os 

investimentos da PETROBRAS ao longo da década de 1990: crescimento das 

reservas e produção nacionais, adequação do refino nacional, crescimento do 

mercado de gás natural, expansão internacional, sistema de parcerias, qualidade 

total, melhoria operacional, meio ambiente e melhoria de produtividade. 

                                                           
57 O número de empregados da companhia caiu de 53.857 em 1991 para 38.225 no ano de 1998, 
indicando uma queda de 29,03% no número de pessoal empregado. Enquanto a produção nacional de 
óleo e líquido de gás natural evoluiu de 646.728 barris por dia em 1991 para a produção de 1.246 mil 
barris por dia no ano de 1998, correspondendo a um aumento de 92,66% na produção nacional, o que 
dá a dimensão do crescimento da produtividade da empresa no período. 
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TABELA 5 - PROJETOS EM PARCERIA DA PETROBRAS ASSINADOS ATÉ SET/1999 

Bloco Bacia 
Total de Investimentos 

(Milhões de dólares 
americanos) 

Operador, Afiliados (Participação %) 

BAS-97 Camamú 87,0 Coastal (40), Petrobras (40), Unocal (10) e Ipiranga (10) 

BCAM-2 Camamú 10,4 Coastal (40), Petrobras (40), Unocal (10) e Ipiranga (10) 

BC-2 Campos 108,0 Elf (35), Petrobras (35), Enterprise Oil (15), Shell (15) 

BC-4 Campos 42,5 Texaco (42,5), Petrobras (42,5), Nissho Iwai (12,8), 
Odebrecht (2,2) 

BC-8 Campos 31,0 Amerada Hess (32), Petrobras (35), British Borneo (25), 
Odebrecht (8) 

BC-9 Campos 40,0 Unocal (35), Petrobras (35), Japex/Marubeni (20), IPF (10) 

BC-10 Campos 140,0 Shell (35), Petrobras (35), Esso (15), Mobil (15) 

FRADE Campos 1.542,5 Texaco (42,5), Petrobras (42,5), Nissho Iwai (12,8), 
Odebrecht (2,2) 

BES-2 Espírito 
Santo 

55,0 Mobil (35), Petrobras (35), Unocal (30) 

BES-3 Espírito 
Santo 

20,0 YPF (31), Petrobras (35), Santa Fé (19,1), Norbay (9,8), 
Petroserv (3,2), Sotep (1,9) 

BFZ-1 Foz do 
Amazonas 

31,0 Esso (60), Petrobras (40) 

BP-1 Pelotas 25,0 Esso (50), Petrobras (50) 

BPOT-2 Potiguar 10,6 Santa Fé (38,6), Petrobras (40), YPF (19,6), Sotep (1,8) 

BPOT-3 Potiguar 6,5 Tecpetrol (40), Petrobras (30), Sipetrol (30) 

CARAÚNA Potiguar 230,0 Santa Fé (51,4), Petrobras (20), YPF (26,2), Sotep (2,4) 

BS-1 Santos 50,0 Kerr-McGee (40), Petrobras (40), Esso (20) 

BS-2 Santos 41,0 Amerada Hess (32), Petrobras (40), British Borneo (20), 
Odebrecht (8) 

BSEAL-3 Sergipe/  
Alagoas 

24,0 Sipetrol (40), Petrobras (30), Tecpetrol (30) 

BSEAL-4 Sergipe/  
Alagoas 

20,0 Pennzenergy (30), Petrobras (70) 

SES-107 Sergipe/ 
Alagoas 

70,8 UPR (67,5), Petrobras (25), TDC (7,5) 

BTUC-1 Tucano 12,4 Perez Companc (65), Petrobras (35) 

TOTAL - 2.597,7 - 
Fonte: PETROBRAS, 1999 
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CAPÍTULO 3: O SETOR ELÉTRICO E A ECONOMIA FLUMINENSE: 

3.1) O SETOR ELÉTRICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 

  

3.1.1) A FORMAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS E DAS EMPRESAS DE 

ENERGIA ELÉTRICA QUE ATUAM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 

 

Constituída em Toronto, no Canadá, em 1899, a LIGHT começou a operar 

em São Paulo, no final do mesmo ano, com o nome “The São Paulo Tramway, Light 

and Power Co. Ltd”, para explorar a energia hidráulica e o serviço de bonde. Os 

dirigentes da LIGHT São Paulo decidiram, então, expandir suas atividades para o 

Rio de Janeiro, inicialmente para produzir energia elétrica. No Rio de Janeiro a 

empresa começou a operar em 1905, com o nome “The Rio de Janeiro Tramway, 

Light and Power Co. Ltd”. A nova empresa também se dedicou ao transporte 

coletivo (bondes), distribuição de gás e serviços telefônicos. Em 1905, iniciou-se a 

construção da primeira usina hidrelétrica no Estado, inaugurada em 1906, com 

potência inicial de 12.000 kW, o que a colocava entre as maiores do mundo na época 

58. 

Ao longo dos anos, o grupo LIGHT foi adquirindo diversas empresas e na 

década de 1940 era conhecida como o polvo canadense, por oferecer um complexo 

de serviços: da energia elétrica e transportes aos serviços de telefone e gás. A área de 

concessão da empresa englobava, na época, o antigo Distrito Federal, o Alto Vale do 

Paraíba, a capital de São Paulo e cidades industriais vizinhas e o Porto de Santos. 

                                                           
58 Todas as informações contidas nessa subseção, e não referendadas, dizem respeito às fontes Rosa & 
Tolmasquin, 1996 e Langone, 1994. 
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Na década de 1950, o grupo LIGHT transferiu para o País as sedes de suas 

empresas, ao mesmo tempo em que começou a se desfazer de algumas delas, 

passando a se especializar na exploração da energia elétrica. Do início do século até 

a década de 1950, verificou-se uma intensa presença da iniciativa privada, 

principalmente estrangeira, no Sistema Elétrico Brasileiro. 

Foi somente a partir das décadas de 50 e 60 que o Estado passou a assumir 

realmente o controle do setor elétrico brasileiro, planejando-o e coordenando-o 

empresarialmente, agindo eficazmente na produção, transmissão e distribuição de 

energia elétrica. Na década de 1960 constatou-se o início da transferência do 

domínio privado para o público do controle das atividades de geração e transmissão, 

com gradual afastamento das empresas privadas da geração e a concentração dessas 

na distribuição. 

A necessidade de expansão do sistema e os crescentes conflitos regulatórios 

entre o Estado e as empresas privadas de eletricidade a partir da década de 60, 

basicamente no que se referia ao regime tarifário, levaram a um progressivo processo 

de estatização do setor elétrico no País. Neste processo, muitas concessionárias 

locais foram adquiridas com a compra pelo Governo Federal. Como resultado final 

desse processo, em 12 de janeiro de 1979 o controle acionário da LIGHT foi 

adquirido pela ELETROBRÁS. Em março de 1981, o subsistema LIGHT - São 

Paulo foi assumido pela Eletropaulo (na qual a LIGHT participava acionariamente 

com 47% do seu valor patrimonial), restringindo, conseqüentemente, a ação desta 

concessionária a apenas parte do Estado do Rio de Janeiro. 

A LIGHT atualmente está privatizada, sendo controlada por uma sociedade 

formada: pela Electricité de France (EDF), com 11,457% do capital acionário; pela 

Reliant Energy (novo nome da antiga Houston Industries Energy, Inc), com 
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11,457% do capital acionário; pela AES Corporation, com 11,457% do capital 

acionário; pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), com 7,325% do capital 

acionário; e pela BNDESPar, com 9,232% do capital acionário. Também faz parte 

do grupo de acionistas a ELETROBRÁS e o público em geral, correspondendo a 

49,072% do capital acionário. A empresa foi leiloada no dia 21 de maio de 1996, 

sendo arrematada pelo preço mínimo R$ 2,2 bilhões. 

A CERJ - Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro - tem 

existência jurídica recente e é resultado da fusão de duas empresas em 1980: a 

CBEE - Companhia Brasileira de Energia Elétrica S.A.- e a CELF - Centrais 

Elétricas Fluminense S.A. A CEFL era uma empresa estadual, cujo o montante de 

76% do seu capital pertencia ao governo estadual e 24% à ELETROBRÁS, sendo 

responsável pelo abastecimento de 65% do antigo território fluminense. A CBEE foi 

fundada em 1909 pela firma Guinle&Cia, antiga distribuidora local, para o 

fornecimento de energia elétrica nos municípios de Niterói, São Gonçalo e 

Petrópolis. Em 1927 o seu controle acionário passou para a American and Foreing 

Power Company Inc - Grupo AMFORP. Em 1964, a empresa foi adquirida junto 

com outras empresas do Grupo AMFORP pela ELETROBRÁS. Em fins de 1978, o 

controle acionário da companhia passou a ser exercido pelo Governo do Estado do 

Rio de Janeiro, ficando a empresa vinculada à Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos. 

Recentemente, a CERJ também foi privatizada. A empresa foi arrematada 

num leilão realizado em novembro de 1996, pelo consórcio formado pela companhia 

chilena Chilectra, pela Electricidade de Portugal - EDP - e pela espanhola Endesa 

pelo valor de R$ 605 milhões, representando um ágio de 30,3% sobre o valor 

mínimo de compra da empresa. 
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FURNAS foi criada em 28 de fevereiro de 1957, através do Decreto Federal 

nº 41.066, motivada por um desafio: construir a primeira usina de grande porte do 

País, a Usina de FURNAS, no Rio Grande, em Minas Gerais. Com 1.216.000 

quilowatts, a potência da usina representava 1/3 de toda a geração elétrica do País, 

naquela época. A empresa foi fundada para acompanhar o programa 

desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek e viabilizar o suprimento de energia às 

novas indústrias 59. 

Nessa época, o processo de industrialização implementado pelo Governo 

Kubitscheck exigia um suprimento de energia elétrica farto e confiável. As empresas 

concessionárias existentes não conseguiam expandir seu parque gerador nas mesmas 

taxas de crescimento da economia , e, principalmente, da indústria. A perspectiva de 

racionamento de energia era grave na época, o que estimulava o Estado a investir 

diretamente no setor como forma de superar pontos de estrangulamentos ao 

desenvolvimento industrial almejado. 

A Usina de FURNAS foi uma obra de caráter nacional que veio atender aos 

mercados do Rio, São Paulo e Minas Gerais, sanando a grave crise energética que 

ameaçava de colapso, em meados dos anos 1950, os três principais centros sócio-

econômicos brasileiros, e, mais tarde, foi uma usina chave para a interligação do 

Sistema Elétrico Brasileiro. 

A Usina começou a funcionar em 1963, com sede em Passo, cidade mineira 

próxima ao local da barragem. Em 1o de junho de 1971, a sede foi transferida para o 

Rio de Janeiro e a Empresa passou a se chamar FURNAS Centrais Elétricas S.A. 

                                                           
59 As informações relativas a FURNAS foram extraídas do home page da empresa na Internet (14-01-
2000). 
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para melhor expressar sua proposta: construir um conjunto de centrais elétricas e não 

uma única usina. 

A região de atuação de FURNAS compreende o Distrito Federal e os 

Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e 

Tocantins. 

A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRÁS) foi criada pela Lei n° 

3.890-A, de 25 de abril de 1961, e instalada em 11 de junho de 1962, com o objetivo 

de promover estudos e projetos de construção e operação de usinas geradoras, linhas 

de transmissão e subestações, destinadas ao suprimento do País 60. 

Quando foi criada, a empresa agregou como subsidiárias a Companhia 

Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), FURNAS Centrais Elétricas, a Companhia 

Hidrelétrica do Vale do Paraíba (CHEVAP) e a Termelétrica de Charqueadas. À 

época, a capacidade geradora instalada do País era de 5.800 MW. 

A ELETROBRÁS assumiu desde o início as características de holding, 

núcleo de um conjunto de concessionárias com grande autonomia administrativa. A 

gestão dos recursos do Fundo Federal de Eletrificação transformou-a rapidamente na 

principal agência financeira setorial. 

Em 1964, foram ultimadas as negociações para a compra pelo governo 

brasileiro das concessionárias atuantes no Brasil do grupo AMFORP. O negócio foi 

realizado em 14 de outubro e essas empresas passaram à condição de subsidiárias da 

ELETROBRÁS. 

Em 1968, foi criada outra subsidiária de âmbito regional, a Centrais 

Elétricas do Sul do Brasil (ELETROSUL) e em 1973, a última subsidiária regional 

                                                           
60 As informações relativas a ELETROBRÁS foram extraídas do home page da empresa na Internet 
(14-01-2000). 
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da ELETROBRÁS foi instituída: a Centrais Elétricas do Norte do Brasil 

(ELETRONORTE). Neste último ano, a ELETROBRÁS estabeleceu, juntamente 

com a Administración Nacional de Electricidad, uma empresa estatal paraguaia, a 

Itaipu Binacional, visando à construção da hidrelétrica de Itaipu, no rio Paraná, na 

fronteira dos dois Países. 

Com a Lei n° 5.899, de 5 de julho de 1973, o Governo Federal atribuiu à 

ELETROBRÁS a competência para promover, através de suas empresas de âmbito 

regional, a construção e a operação de sistemas de transmissão em alta e extra-alta 

tensões visando à integração interestadual dos sistemas e ao transporte de energia 

elétrica de Itaipu. Para tanto foram instituídos os Grupos Coordenadores para a 

Operação Interligada (GCOI). 

Ao final da década de 1970, todas as concessionárias do setor de energia 

elétrica tinham capital nacional, com a compra pelo governo brasileiro das ações da 

LIGHT à multinacional Brascan Limited, em janeiro de 1979. 

No início da década seguinte, o desempenho da ELETROBRÁS passou a se 

ressentir das dificuldades que vinham sendo enfrentadas pela economia brasileira. A 

recessão e a crise da dívida externa criaram um quadro de grave estrangulamento 

financeiro no setor. Essa situação agravou-se em 1988, com a extinção do Imposto 

Único sobre Energia Elétrica e a transferência para os estados da arrecadação 

tributária equivalente. 

E no início da década de 1990, o programa de obras de geração foi 

praticamente paralisado e foi iniciada uma reorganização institucional do setor, com 

o fim de reduzir a presença do Estado na economia. Em março de 1993, diminuiu-se 

o controle da União sobre os preços dos serviços de energia elétrica. Em setembro 

do mesmo ano, foi criado o Sistema Nacional de Transmissão de Energia Elétrica 
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(Sintrel), pacto operativo entre as empresas detentoras de instalações de transmissão, 

baseado no princípio do livre acesso à rede de transporte de energia. 

Em 1995, foi sancionada pelo Executivo uma nova legislação de serviços 

públicos, fixando regras específicas para as concessões dos serviços de eletricidade, 

reconhecendo a figura do produtor independente de energia, liberando os grandes 

consumidores do monopólio comercial das concessionárias e assegurando livre 

acesso aos sistemas de transmissão e distribuição. 

Em maio de 1995, a ELETROBRÁS e suas quatro empresas geradoras de 

âmbito regional - CHESF, FURNAS, ELETROSUL e ELETRONORTE - , foram 

incluídas no Programa Nacional de Desestatização. À época, o Sistema 

ELETROBRÁS respondia por 48% da capacidade geradora instalada no País, que 

totalizava 55.512 MW. 

No intuito de viabilizar o processo de privatização, a ELETROSUL foi 

desverticalizada, sendo cindida em 23/12/1997: as atividades de transmissão 

continuaram com a empresa e as de geração e comercialização foram desmembradas 

e repassadas a uma nova empresa denominada Centrais Geradoras do Sul do Brasil 

S/A 61 (GERASUL) sediada em Florianópolis (SC). A GERASUL passou à 

iniciativa privada em 15 de setembro de 1998. Cerca de 50,01% do controle 

acionário, pertencente ao Governo Federal, foi adquirido pela quantia de US$ 800,4 

milhões, em leilão, pelo Grupo TRACTEBEL, de origem belga. 

Com o mesmo objetivo, no final de 1997, a área nuclear de FURNAS foi 

cindida, sendo criada uma nova subsidiária da holding, a ELETROBRÁS 

TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR -, com a finalidade específica de 

explorar, em nome da União, atividades nucleares para fins de geração de energia 
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elétrica. A empresa foi criada a partir da fusão da geração termonuclear de 

FURNAS, responsável pela operação de Angra 1 e pela construção de Angra 2, com 

a NUCLEN, empresa de engenharia detentora da tecnologia do projeto de Angra 2 e 

3. A operação da usina nuclear de Angra 1 então, foi transferida para a nova empresa 

estatal federal 62. 

                                                                                                                                                                   
61 Informação coletada no home page da GERASUL na Internet (31/10/99). 
62 No dia 1º de Agosto de 1997, foi consolidado o protocolo de fusão da área nuclear de FURNAS 
com a NUCLEN, gerando a ELETRONUCLEAR, empresa responsável pelo projeto, construção e 
operação de usinas termonucleares, bem como pela comercialização da energia produzida. A empresa 
já é responsável por cerca de 25% da geração própria do Estado do Rio de Janeiro (2.429 Gwh 
nucleoelétricos contra 10.529 GWh de geração total no Estado em 1996 ), podendo atender a cerca de 
15% de geração de suas necessidades totais de energia elétrica, a maior parte destas (70%) supridas 
por fontes de geração de fora do Estado. Informações coletadas no home page da 
ELETRONUCLEAR na Internet (14/01/2000). 
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3.1.2) A ESTRUTURA DO SISTEMA ELÉTRICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO: 

 

O parque gerador de energia elétrica do Estado no ano de 1998 tinha 

capacidade nominal instalada de 2.352,4 MW. Desse total, 846 MW pertencia a 

FURNAS (35,9%), 776 MW à LIGHT (33%), 657 MW à ELETRONUCLEAR 

(27,9%); 60 MW à CERJ (2,6%) e 13,4 MW à CENF (0,6%). Quanto ao tipo de 

usina, 1.065 MW da capacidade instalada é de origem hidráulica (45,3%), 630 MW 

de origem térmica convencional (26,8%) e 657 MW de origem termonuclear 

(27,9%)63. 

O fornecimento de energia elétrica ao consumidor final no Estado é 

realizado pelas companhias de distribuição: LIGHT, CERJ e CENF (Companhia de 

Eletricidade de Nova Friburgo); que além de disporem de suas próprias capacidades 

de geração, compram energia elétrica do sistema interligado de FURNAS para 

revender e atender seus mercados. 

FURNAS é uma empresa federal de atuação regional e uma das subsidiárias 

do Grupo ELETROBRÁS. Ela complementa os mercados das concessionárias que 

atuam no Estado com energia gerada em suas próprias usinas ou com repasses da 

energia da Usina Hidrelétrica de Itaipu, através do seu sistema de transmissão. Ela 

não atende os consumidores finais, ficando esta função para as concessionárias que 

atuam no Estado. Em 1997, as usinas situadas no Estado pertencentes à empresa 

geraram 2.242 GWh; o que corresponde a 21,2% da geração total do Estado. 

                                                           
63 Todas as informações não referendadas nesta subseção dizem respeito à NUSEG, 1998. 
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Em maio de 1995, FURNAS e as outras três empresas geradoras do Grupo 

ELETROBRÁS foram incluídas no Programa Nacional de Desestatização. Seu 

sistema de geração no início de 1997 era composto por sete usinas hidrelétricas e 

três usinas térmicas convencionais que geravam, somadas, mais de 8 milhões de 

quilowatts. A transmissão dessa energia ficava por conta de 37 subestações e mais 

de 13.000 km de linhas. 

 

TABELA 6: USINAS ELÉTRICAS EM OPERAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO ANO DE 
1998: 

 
USINA TIPO CONCESSIONÁRIA  POTÊNCIA 

INSTALADA (MW) 
Santa Cruz Térmica FURNAS 600,0 

Campos Térmica FURNAS 30,0 
Funil Hidrelétrica FURNAS 216,0 

Angra 1 Nuclear ELETRONUCLEAR 657,0 
Fontes Hidrelétrica LIGHT 132,0 

Ilha dos Pombos Hidrelétrica LIGHT 164,0 
Nilo Peçanha Hidrelétrica LIGHT 380,0 
Pereira Passos Hidrelétrica LIGHT 100,0 

Alberto Torres (Areal) Hidrelétrica CERJ 20,0 
Antônio Carlos 
(Euclidelândia) 

Hidrelétrica CERJ 1,2 

Chave do Vaz Hidrelétrica CERJ 0,7 
Comendador Venâncio Hidrelétrica CERJ 0,7 

Fagundes Hidrelétrica CERJ 4,8 
Franca Amaral Hidrelétrica CERJ 4,8 

Macabu Hidrelétrica CERJ 17,5 
Piabanha Hidrelétrica CERJ 8,6 
Tombos Hidrelétrica CERJ 1,7 
Catete Hidrelétrica CENF 1,8 
Hans Hidrelétrica CENF 5,0 

Xavier Hidrelétrica CENF 6,6 
TOTAL   2.352,4 

Fonte: NUSEG, 1998. 
obs: o quadro não inclui as usinas elevatórias de Santa Cecília (32 MW) e de Vigário (88 MW) que 
pertencem à LIGHT. 

 
 
Como citado anteriormente, no final de 1997, houve um avanço na 

preparação da privatização de FURNAS, culminando na cisão da sua área nuclear e 

na criação da ELETRONUCLEAR, que passou a ter a responsabilidade de controlar 
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a área nuclear da primeira. Em 1997, a geração de energia da usina foi de 3.161 

GWh, ou seja, 29,9% da geração total do Estado. 

A LIGHT, concessionária de energia elétrica de âmbito estadual, agora 

privada, é responsável pelo atendimento de 80% do mercado consumidor do Estado. 

Sua atuação engloba a cidade do Rio de Janeiro e mais 30 municípios fluminenses, 

atendendo a 25,3% da área do Estado - 10.970 km2. Esta é a área de maior densidade 

demográfica do País: aproximadamente 66% da população do Estado encontram-se 

na área de concessão da empresa. Em 1997, as usinas geradoras pertencentes à 

mesma foram somente capazes de atender a 17,3% da energia requisitada por seu 

mercado, sendo os 82,7% restantes provenientes do sistema interligado de alta 

tensão de FURNAS. Em 1997, as usinas de propriedade da LIGHT geraram 

4.861GWh, correspondendo a 45,9% da geração total do Estado e 17,3% da energia 

consumida pela sua área de concessão. 

 

TABELA 7 GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR EMPRESA E POR TIPO DE USINA 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 1997 

 
CONCESIONÁRIA/TIPO DE USINA GWh 

FURNAS 2.242 
ELETRONUCLEAR 3.161 

LIGHT 4.861 
CERJ 277 
CENF 45 

TIPO DE USINA GWh 
Hidrelétrica 6.255 

Térmica Convencional 1.170 
Termonuclear 3.161 

TOTAL 10.586 
Fonte: NUSEG, 1998 

 

Em 1997, o setor industrial correspondeu a 35,1% do mercado consumidor 

da LIGHT, o setor residencial a 29,9%, o setor comercial a 20% e os demais setores 

participaram com 15% do mercado. Os principais clientes da empresa no setor 
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industrial são: a CSN (metalurgia), ALUVALE (metalurgia), COSIGUA 

(metalurgia), Siderúrgica Barra Mansa (metalurgia), AGA S.A. (química) e 

VALESUL (metalurgia). 

A CERJ, atualmente empresa privada de âmbito estadual, atende a 19% do 

mercado consumidor de energia elétrica do Estado, ou 4 milhões de habitantes, o que 

corresponde a 30% da população do Estado. Sua área de concessão abrange uma 

área de 31.741 km2, que corresponde a 60 municípios e cerca de 72,4% do território 

fluminense, sendo a área de menor concentração demográfica do Estado. Sua área de 

atividade diz respeito a região centro-norte e extremo sul do Estado. 

 

TABELA 8: GERAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 
POR CONCESSIONÁRIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM 1997 

 
CONCESIONÁRIA GERAÇÃO (a) 

GWh 
CONSUMO (b) 

GWh 
(a)/(b) 

(%) 
LIGHT 4.861 28.161 17,3 
CERJ 277 8.331 3,3 
CENF 45 306 14,7 

TOTAL DO ESTADO 10.586 37.020 28,6 
Fonte: NUSEG, 1998 

 

Em 1997, a CERJ atendeu seu mercado consumidor com 3,3% de energia 

gerada por suas próprias usinas, correspondendo a 277 GWh e a 2,6% da geração 

estadual, importando do sistema FURNAS os 96,7% restantes de seu consumo. 

Naquele ano, o setor residencial consumiu a maior parte da energia vendida pela 

empresa, 41,6%, indicando que a área abrangida pela concessionária é 

dominantemente residencial. O setor industrial consumiu 26,3% do total, o setor 

comercial foi responsável por 18,5% da demanda, o setor público por 10,6% e os 

demais setores por 3% do mercado da concessionária. Os principais consumidores 

de energia do mercado atendido pela CERJ e pertencentes ao setor industrial são: 

PETROBRAS-DISMAC (bombeamento de gás e petróleo), Mauá-Cantagalo 
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(cimento), Petroflex (química), Votorantim (cimento) e PETROBRAS-REDUC 

(refinaria de petróleo). 

A CENF, empresa privada de âmbito municipal, resume sua atividade a 

área da cidade de Nova Friburgo, que representa 1% do consumo total de energia 

elétrica do Estado do Rio de Janeiro, 1,4% da população (179 mil habitantes) e 2,1% 

da área deste (935km2) . 

A geração de eletricidade das usinas da CENF, em 1997, totalizou 45 GWh, 

o que representou 0,4% da geração do Estado e 14,7% do consumo de sua área de 

concessão. Em 1997, o setor residencial correspondeu a 44,7% do mercado 

consumidor da empresa, o setor industrial a 26,2%, o setor comercial a 17,2% e os 

demais setores participaram com 2,2% do mercado. 

Em 1997, a geração bruta de energia elétrica das concessionárias do serviço 

público do Estado do Rio de Janeiro foi equivalente a 10.586 GWh. Desta, a LIGHT 

participou com 45,92%, a ELETRONUCLEAR com 29,86%, FURNAS com 

21,18% e a CERJ com 2,62%. Do montante produzido de energia, 59,09% foram de 

origem hidrelétrica, 29,86% termonuclear e 11,05% térmica convencional. Mas esse 

montante de energia foi equivalente a somente 28,6% da energia consumida pelo 

Estado. 

Em 1997, o Estado do Rio de Janeiro importou 71,4% da energia elétrica 

que consumiu, gerando somente 28,6% de suas necessidades. O sistema FURNAS 

respondeu por 77,46% do suprimento total do Estado (6,06% de geração própria de 

FURNAS no Estado e 71,4% que foi importado pela empresa do sistema interligado 

do Sudeste), a LIGHT por 13,13%, ELETRONUCLEAR por 8,54%, a CERJ por 

0,75% e a CENF por 0,12%. 



 70 

As concessionárias de distribuição atenderam a 92,3% do consumo final de 

energia elétrica do Estado em 1997 (72,7% através da LIGHT, 18,8% da CERJ e 

0,8% da CENF), enquanto a autoprodução de energia foi responsável por 6,8% do 

consumo final. O consumo próprio de FURNAS e da ELETRONUCLEAR somou 

0,9% do total. 

 

TABELA 9: CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -  1997 

Subsetor Empresas MW MWh Município 
Energético - Total - 273 1.904.204 - 

 Plataf. Bacia de Campos 167 1.505.255 C. dos Goytacazes 
 Ref. REDUC 63 352.238 Duque de Caxias 
 Ref. Manguinhos 3 8.907 Rio de Janeiro 
 Sapucaia 6 12.127 C. dos Goytacazes 
 Santa Cruz 16 10.605 C. dos Goytacazes 
 Paraíso 4 4.524 C. dos Goytacazes 
 São José 4 3.240 C. dos Goytacazes 
 Barcelos 2 1.000 S. João da Barra 
 Cupim 2 3.284 C. dos Goytacazes 
 Agrisa 2 824 Cabo Frio 
 Quissamã 2 1.200 Quissamã 
 Carapebus 1 - Carapebus 
 Pureza 1 1.000 São Fidélis 
Ferro-gusa/Aço CSN 30 129.446 Volta Redonda 
Química - Total - 35 77.508 - 
 Petroflex 25 40.656 Duque de Caxias 
 Álcalis 9 36.792 Arraial do Cabo 
 Purac 1 60 C. dos Goytacazes 
Bebidas Brahma 23 77.892 Rio de Janeiro 
Alimentos - Total - 6 15.770 - 
 Ref. Nacional de Sal 4 8.900 Cabo Frio 
 Salinas Perynas 2 6.870 Cabo Frio 
Comercial - Total - 5 8.495 - 
 Ilha Plaza Shopping 4 2.646 Rio de Janeiro 
 Norte Shopping 1 5.849 Rio de Janeiro 
Total Geral - 372 2.213.315 - 

Fonte: NUSEG - 1998 

 

Deve-se destacar também a autoprodução de energia elétrica no Estado, que 

se caracteriza por sua origem exclusivamente térmica, e por se concentrar em grande 

parte no setor energético, responsável por 86% do total autoproduzido em 1997. Tal 

condição é impulsionada pelas plataformas do complexo petrolífero localizado na 
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Bacia de Campos, cuja a autoprodução cresceu 23,3% a.a. no período 1990/97, 

contribuindo com 68% da autoprodução do estado em 1997, bem como pelas 

refinarias de petróleo, responsáveis por 16% da energia elétrica autoproduzida no 

Estado em 1997. 

No parque agro-industrial sucro-alcooleiro, concentrado na região de 

Campos, no Norte Fluminense do Estado, a autoprodução de energia elétrica cresceu 

1,6% a.a. no período 1990/97, tornando-se responsável por 2% do total 

autoproduzido no Estado em 1997. Este subsetor não é auto-suficiente em energia 

elétrica, complementando suas necessidades, sobretudo na entre-safra, com 

eletricidade da rede da CERJ. 

No setor industrial, destaca-se a CSN - indústria siderúrgica integrada a 

coque e maior consumidor individual de eletricidade do mercado da LIGHT - , cuja 

parcela de energia autoproduzida apresentou crescimento de 7,2% a.a. no período 

1990/97, contribuindo com 6% do total estadual em 1997. 
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3.2) O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OS INVESTIMENTOS DO SETOR 

ELÉTRICO BRASILEIRO: 

 

O Sistema Elétrico Brasileiro até o início do ano de 1998 era comandado 

pela holding ELETROBRÁS, que tinha a tarefa de coordenar e planejar o sistema, 

além de financiar os investimentos que o setor faria no futuro. A produção de 

energia elétrica ficava a cargo das empresas controladas e das coligadas, ficando a 

estatal elétrica somente nas funções de coordenação, de planejamento e de 

financiamento. As empresas geradoras regionais controladas pela holding eram: 

FURNAS, ELETROSUL, CHESF, ELETRONORTE, que faziam parte do Sistema 

ELETROBRÁS. Completando o Sistema Elétrico Brasileiro, tínhamos as 

concessionárias estaduais e a empresa Itaipu Binacional. 

Com o processo de privatização, a ELETROBRÁS já teve e ainda terá sua 

participação no setor elétrico brasileiro bastante reduzida. O Governo Federal já 

incumbiu ao BNDES a tarefa de ser o banco de fomento do setor elétrico, perdendo 

a estatal elétrica esta função. Quando o processo de privatização das grandes 

geradoras federais for concluído, a ELETROBRÁS terá sob seu controle a 

ELETRONUCLEAR, que opera as usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, o seu 

Centro de Pesquisa de Excelência (Cepel), a Usina Hidrelétrica de Itaipu, e a parte 

de transmissão das grandes geradoras (que só depois será privatizada), além da 

empresa LIGHTpar, que é uma subsidiária de investimentos. A estatal dedicar-se-á 

então, a gestão da participação minoritária em novos investimentos em geração e 
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transmissão64, já que a função de coordenação do Sistema Interligado Brasileiro foi 

repassada ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)65. 

Das empresas de energia elétrica que atuam no Estado do Rio de Janeiro 

não será considerado no presente trabalho os investimentos realizados pela CENF, 

devido sua pouca relevância para o contexto a ser desenvolvido (o consumo de 

energia do mercado desta representa apenas 1% do Estado), além desta empresa não 

fazer parte do Sistema Elétrico Brasileiro e não nunca ter sido uma estatal 

energética. 

Serão considerados os investimentos realizados pela LIGHT e pela CERJ, 

mesmo após as privatizações, tanto por suas importâncias no Estado, quanto por 

                                                           
64 A ELETROBRÁS está traçando estratégias de sobrevivência para se manter atuante no setor 
elétrico após reduzir de tamanho pela venda dos ativos de suas empresas e pela redução do quadro de 
pessoal, e perder a maioria dos seus braços operativos. A estatal tenciona participar minoritariamente 
de projetos em parceria com o setor privado. Essa participação não seria como financiadora de 
projetos, mas com participações minoritárias em projetos privados de construção de hidrelétricas. Os 
recursos para os investimentos em parceria com o setor privado deverão vir da venda dos ativos da 
LIGHTpar, que detém uma participação de 49,23% do capital preferencial da Eletropaulo. A 
ELETROBRÁS tem em seu poder cerca de 81,7% das ações ordinárias da LIGHTpar. A intenção é 
complementar a expansão do setor elétrico através de participações minoritárias em investimentos da 
iniciativa privada, para depois de concluídos os projetos, vender estas participações. 
A estatal está também buscando parcerias com grandes grupos privados nacionais e estrangeiros para 
a construção de novas linhas de transmissão. Essa é a forma que a estatal encontrou para executar os 
projetos que são necessários em transmissão, atividade que continuará a princípio com o Estado, sem 
onerar as contas públicas. A estatal estuda no momento uma parceria com a empresa americana 
Nacional Grid, que é proprietária de todo o sistema de transmissão na Inglaterra e está disposta a 
investir US$ 1 bilhão no Brasil, para a construção de novas linhas de transmissão. Além dessa 
parceria, estão em negociação outras parcerias para projetos de transmissão com outros grandes 
grupos estrangeiros, como a belga Tractebel, que comprou a GERASUL, e a argentina Perez 
Companc. A ELETROBRÁS informou que a iniciativa privada deverá ser majoritária nos projetos, 
ficando com mais de 51% dos empreendimentos. Os empreendimentos deverão contar com 
financiamentos do Banco Mundial (BIRD), que já manifestou interesse em financiar a construção de 
uma segunda linha de interligação Norte-Sul, um dos projetos em análise na parceria com a National 
Grid, e com recursos do BNDES. 
65 Com o intuito de disciplinar o novo ambiente competitivo, o Governo Federal criou Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e, através da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, definiu as 
atribuições do mesmo: 
“Art. 13. As atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia 
elétrica nos sistemas interligados, serão executados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, 
pessoa jurídica de direito privado, mediante autorização da ANEEL, a ser integrado por titulares de 
concessão, permissão ou autorização e consumidores a que se referem os arts. 15 e 16 da Lei nº 
9.074, de 1995. 
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terem sido empresas estatais de energia elétrica e pertencentes ao setor elétrico 

brasileiro. 

Para melhor analisar o desempenho do setor elétrico ao longo da década de 

1990, a análise será dividida em três períodos. O primeiro período, que compreende 

a passagem de 1991 a 1993, caracteriza-se como um período de queda dos 

investimentos do Sistema Elétrico Brasileiro (SEB): as inversões caem 19,32% ao 

longo do mesmo. Vale destacar a estagnação sofrida pelo setor no Estado do Rio de 

Janeiro: houve uma queda nos investimentos de 86,98% no período, repercutindo a 

crise instalada no setor. O PIB fluminense (-1,78%) e o Produto da Indústria 

Extrativa e de Transformação (-2,94%) acompanharam esta queda. 

A queda nos investimentos observada no período pode ser explicada pelos 

seguintes fatores: 

a) a política de redução do déficit público; 

b) a política de tarifas baixas (que foi utilizada pelo Governo para conter a inflação); 

c) e o processo de preparação para a privatização (como o Governo Federal tinha em 

mente privatizar as estatais do setor, este implementou uma severa redução de 

despesas nas empresas). 

Esses fatores, conjuntamente, reduziram os recursos disponíveis para 

investimento. As empresas, por serem estatais, sofriam efeito das políticas 

regulatórias do Governo Federal, que afetavam, em um primeiro momento, o 

investimento e, em um segundo momento, suas capacidades operativas. 

Há de se destacar a estagnação do cenário nacional no período: em 1992, o 

PIB nacional caiu 0,54%. A recessão teve profundos reflexos sobre o setor elétrico, 

desestimulando novos projetos de investimento. 
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TABELA 10: INVESTIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO: 
 

INVESTIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 
Formação Bruta de Capital Fixo 

Ano Especificidade 
do 

Investimento 

Valor dos 
Investimentos em R$ 

de Dez. de 1999 1 
 Total  11.574.307.343 

1991 No Estado do 
Rio de Janeiro2 

2.608.510.561 

 % dos Investimentos do Setor 
Elétrico no RJ 

22,5% 

 Total  11.215.025.161 
1992 No Estado do 

Rio de Janeiro2 
480.211.266 

 % dos Investimentos do Setor 
Elétrico no RJ 

4,3% 

 Total  9.338.294.937 
1993 No Estado do 

Rio de Janeiro2 
339.509.831 

 % dos Investimentos do Setor 
Elétrico no RJ 

3,6% 

 Total  7.514.491.676 
1994 No Estado do 

Rio de Janeiro2 
1.711.805.657 

 % dos Investimentos do Setor 
Elétrico no RJ 

22,8% 

 Total  5.897.359.464 
1995 No Estado do 

Rio de Janeiro2 
1.674.897.477 

 % dos Investimentos do Setor 
Elétrico no RJ 

28,4% 

 Total  6.442.632.552 
1996 No Estado do 

Rio de Janeiro2 
2.240.908.374 

 % dos Investimentos do Setor 
Elétrico no RJ 

34,8% 

 Total  8.411.284.150 
1997 No Estado do 

Rio de Janeiro2 
1.157.542.941 

 % dos Investimentos do Setor 
Elétrico no RJ 

13,76% 

 Total  10.584.575.248 
1998 No Estado do 

Rio de Janeiro2 
1.483.351.927 

 % dos Investimentos do Setor 
Elétrico no RJ 

14,01% 

Fonte: IBGE - 1991/1998, ELETROBRÁS - 1991/1998, LIGHT - 1997/1998, CERJ - 1997/1998 e 
ELETRONUCLEAR 1997/1998. 
1 - O deflator utilizado foi o IGP-DI 
2 - As empresas consideradas nos investimentos do setor elétrico no Estado do Rio de Janeiro são 
FURNAS, CERJ, LIGHT e ELETRONUCLEAR (a partir de 1998). 
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O segundo período, que engloba a passagem de 1994 a 1996, caracteriza-se 

como um período de estagnação dos investimentos do Sistema Elétrico Brasileiro: as 

inversões reduzem-se em 31,01% com relação ao final do primeiro período. Apesar 

da queda, o período também marca uma recuperação dos investimentos locais do 

setor elétrico: 560,04% de elevação com relação a 1993. O PIB fluminense (9,72%) 

e o Produto da Indústria (8,74%) acompanharam esta elevação. 

O aquecimento da atividade econômica, a partir de 1994, provavelmente 

induziu o aumento das inversões do setor elétrico concentradas no Estado, uma vez 

que existia o risco de uma falta de oferta de energia elétrica (o Sistema Elétrico 

Brasileiro operava no limite no horário de pico). E esse risco era maior no Estado do 

Rio de Janeiro, uma vez que o mesmo encontra-se na ponta do Sistema de 

Transmissão Interligado Sul/Sudeste/Centro-Oeste brasileiro, que tem a Hidrelétrica 

de Itaipu como centro de produção. Desta forma, a elevação da demanda de energia 

elétrica ocasionada pela elevação do nível de atividade econômica obrigou o 

Governo Federal a retomar os investimentos em Angra 1 e Angra 2 para evitar o 

risco de um blecaute repentino. 

Analisando os investimentos totais realizados pelo Sistema Elétrico 

Brasileiro, observa-se que, ano a ano, eles caíram gradativamente até o ano de 1995 

(veja na Tabela 10 no item total) 66. Um fator que pode explicar em parte essa queda 

                                                           
66 Observando os dados dos investimentos totais do setor elétrico brasileiro no período estudado, 
pode-se dividir a análise em dois períodos distintos. Em um primeiro momento, o valor investido 
saltou do patamar dos R$ 11,6 bilhões, em valores de dezembro de 1999, em 1991, para o nível de R$ 
5,8 bilhões em 1995. Houve nesse período uma queda de 49,05% no valor das inversões realizadas 
pelo Sistema Elétrico Brasileiro. Este fato demonstra o processo de descapitalização que sofreu o 
setor ao longo do tempo. As constantes reduções de gastos públicos, como as políticas de contenção 
da inflação, atingiram fortemente o setor. 
Em um segundo momento, os investimentos subiram do patamar dos R$ 5,8 bilhões, em valores de 
dezembro de 1999, em 1995, para o patamar dos R$ 10,6 bilhões em 1998. Houve uma elevação de 
79,5% nos valores investidos pelo setor elétrico brasileiro no período. Provavelmente, o 
reaquecimento da economia após o Plano Real forçou o Governo Federal a rever a política de 
investimentos do setor elétrico brasileiro. O risco de um blecaute repentino no horário de pico fez 
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é a deterioração da tarifa de energia elétrica, usada como instrumento de regulação 

econômica no período. A medida Provisória n0 542, adotada em junho de 1994, 

impedia que as tarifas fossem reajustadas num prazo inferior a um ano e sem a 

prévia concessão do Ministério da Fazenda. A tarifa estava fixada num nível que não 

permitia a expansão do setor elétrico, o que motivou freqüentes reivindicações no 

sentido de elevá-la. O governo postergou os reajustes pretendidos, alegando que o 

setor teria margem para a redução de custos através do aumento na produtividade. A 

tarifa cobrada manteve-se em níveis irreais até 1996. Em fevereiro de 1996, a tarifa 

média foi elevada para R$ 72/MWh, bem superior ao nível médio de 1995, de cerca 

de R$ 58/MWh 67. Evidentemente, com a privatização do setor no Estado, a partir de 

1996, a contração tarifária não poderia persistir. 

Outros fatores também podem ser apontados para explicar a estagnação dos 

investimentos do SEB: 

a) o Plano de Dispêndios Globais, que aumentou o controle sobre gastos e 

endividamento das estatais; 

b) a política de juros altos do período, que desestimulava novos projetos de 

investimento; 

c) e o Programa Nacional de Desestatização, já que uma vez que as empresas de 

energia elétrica seriam privatizadas, não haveria porquê investir. 

O controle do déficit público acabou criando um constrangimento maior ao 

setor elétrico, fato já observado antes quando da análise dos investimentos da 

PETROBRAS. Uma vez que FURNAS e LIGHT eram empresas públicas federais, 

                                                                                                                                                                   
com que fossem revistas as metas para o período. E esse risco é maior para os Estados do Rio de 
Janeiro, Mato Grosso e Rio Grande do Sul que ficam na ponta do Sistema Interligado 
Sul/Sudeste/Centro-Oeste, uma vez que o risco de falta de energia é maior nas extremidades do 
sistema. 
67 Revista Conjuntura Econômica, edição de agosto de 1996, página 58. 
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seus gastos de investimento eram controlados pela União, através do Plano de 

Dispêndios Globais (PDG). Como esses gastos de investimento entravam como um 

item de despesa no Resultado Primário das Contas Públicas, o Governo Federal 

exercia um forte controle sobre os mesmos. Esse fato acabou reduzindo os recursos 

das empresas para investimento. A partir de 1994, esse controle passa a ser maior, 

em função do Plano Real, que priorizava a estabilidade da moeda, e dos acordos com 

o Fundo Monetário Internacional (FMI), que fixavam metas para o Resultado 

Primário. 

Um outro fato que deve ser observado é que apenas a não pertencia a União 

CERJ (na época era estadual). A LIGHT e FURNAS pertenciam a União, criando 

uma maior vulnerabilidade dos investimentos do setor no Estado às políticas de 

âmbito federal. Estas duas empresas representavam a maior parte da geração e 

distribuição de energia elétrica do Estado. Desta forma, o setor elétrico do Estado do 

Rio de Janeiro dependia duplamente do Governo Federal, já que além de não possuir 

os recursos necessários para as inversões, as empresas que dominavam o mercado 

fluminense eram controladas diretamente pelo mesmo, que poderia significar que o 

centro de interesse podia não ser o Estado do Rio de Janeiro. 

Durante esse período, fica patente que o modelo de financiamento baseado 

no Estado empreendedor entra em colapso. A falta de um mecanismo de 

financiamento adequado para a expansão do sistema concorreu para a estagnação do 

setor e para a redução dos patamares investidos. O setor elétrico encontrava-se 

descapitalizado e incapaz de realizar os investimentos necessários para atender 

satisfatoriamente ao aumento de demanda por energia elétrica no País sob o antigo 

modelo de financiamento. 
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O período também caracteriza-se como de privatização para o setor de 

energia elétrica do Estado do Rio de Janeiro. Acontece uma remodelação do setor 

elétrico estadual com as privatizações da LIGHT e da CERJ: a distribuição do 

Estado passa para as mãos da iniciativa privada68. 

Os primeiros resultados pós-privatização porém não foram favoráveis, já 

que houve uma perda de qualidade dos serviços proporcionados pelas 

concessionárias em um primeiro momento. Houve também uma queda no ritmo das 

inversões dessas empresas, em 1996, que priorizaram, em um primeiro momento, a 

solução dos problemas financeiros e o corte dos custos, para, em um segundo 

momento, realizarem os investimentos necessários. 

O terceiro período, que compreende a passagem de 1997 a 1998, 

caracteriza-se como um período de recuperação dos investimentos do SEB: as 

inversões elevam-se em 64,29% com relação ao ano de 1996. 

Embora os investimentos locais tenham caído 33,81% com relação a 1996 

(este ano foi atípico no período em função de seu elevado valor), o período marca a 

redefinição da política nuclear brasileira, com a cisão de FURNAS e a criação da 

ELETRONUCLEAR69. Naquele período, o PIB do Estado do Rio de Janeiro 

apresenta uma ligeira recuperação (1,59%). 

                                                           
68 A LIGHT foi a segunda empresa do setor elétrico brasileiro e a primeira do Estado do Rio de 
Janeiro a ser privatizada, sendo adquirida em leilão realizado em 21 de maio de 1996. A CERJ foi 
privatizada logo depois, em leilão realizado em novembro de 1996. 
69 Essa redefinição significou a realização de um investimento de R$ 793 milhões em Reais de 
dezembro de 1999, somente em 1998, pela ELETRONUCLEAR, sendo que R$ 697 milhões são 
referentes à Angra 2. 
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FIGURA 7: OS INVESTIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO AO LONGO DA DÉCADA DE 

1990 EM MILHÕES DE REAIS DE DEZ. 1999
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O período marca o retorno dos investimentos das concessionárias de 

distribuição de energia elétrica do Estado. Após a privatização, e após o ajuste 

operacional, tanto a LIGHT como a CERJ, redefiniram suas políticas de 

investimento, elevaram os montantes das inversões, tendo como objetivo compensar 

a defasagem nos equipamentos e modernizar tecnologicamente as empresas, 

melhorando assim, qualitativamente, o serviço prestado à população, que não se 

encontrava em nível satisfatório70. 

Há de se destacar a elevação das taxas de juros no período, devido a Crise 

das Bolsas Asiáticas e da Rússia, que possivelmente inibiu projetos de investimento. 

A alta volatilidade do período também trouxe instabilidade econômica em todo o 

mundo, inclusive no Brasil. 

                                                           
70 A LIGHT investiu cerca de R$ 367 milhões em 1997 e R$ 501 milhões em 1998; enquanto a CERJ 
destinou a investimentos a quantia de R$ 188 milhões em 1997 e R$ 190 milhões em 1998. 
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A Figura 7 mostra os valores investidos no setor elétrico do Estado na 

década de 1990. A curva da figura é a curva de investimentos do setor no Estado. 

Podemos observar nesta as flutuações destes investimentos durante o período de 

estudo. A curva é extremamente irregular para o período, assemelhando-se a uma 

rampa de lançamento e podendo ser basicamente dividida em quatro passagens 

distintas. A primeira diz respeito à passagem do ano de 1991 para o ano de 1993, 

onde a curva de investimentos do setor apresenta uma pronunciada inclinação 

negativa, refletindo a queda acentuada das inversões do setor no Estado naquela 

passagem, fruto provavelmente da política de contenção de gastos e tarifas por parte 

do Governo Federal e da estagnação econômica nacional do princípio da década de 

1990. A segunda corresponde à passagem do ano de 1993 para o ano de 1996, onde 

ocorre uma gradual recuperação nos investimentos do setor elétrico do Estado ao 

longo do tempo, com a curva de investimentos do setor apresentando uma inclinação 

positiva, provavelmente estimulada pelo aquecimento da economia trazido pelo 

Plano Real e pelo aumento da utilização de eletroeletrônicos. A terceira corresponde 

à passagem do ano de 1996 para o ano de 1997, onde ocorre um acentuado declínio 

na curva de investimentos do setor elétrico, refletindo possivelmente a indefinição 

na política de investimentos na áreas energética e nuclear por parte do Governo 

Federal, o ajuste de quadro das empresas recém-privatizadas e a política de juros 

altos que desestimulou vários projetos de investimento. E a quarta passagem diz 

respeito à passagem do ano de 1997 para o ano de 1998, onde ocorre uma elevação 

mais pronunciada das inversões, representada pelo aumento da inclinação da curva 

de investimentos, indicando a retomada dos investimentos pelas concessionárias 

estaduais e a entrada em operação da ELETRONUCLEAR. 
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Em resumo, a curva de investimentos do setor elétrico apresenta uma 

acentuada irregularidade ao longo da década de 1990, refletindo a falta de 

continuidade nas inversões do Governo Federal que priorizou na maior parte do 

período a estabilidade econômica e negligenciou o crescimento da infra-estrutura. 

Nesse sentido, o setor foi utilizado no período como instrumento de regulação 

econômica pelo Governo Federal para que este alcançasse seus objetivos maiores de 

estabilização. O setor mostrou-se muito sensível às políticas do Governo Federal do 

período. E diante de um quadro de baixas tarifas durante a maior parte da década, o 

setor, que encontrava-se descapitalizado, ficava extremamente dependente do 

Governo Federal para realizar novos investimentos. Como os recursos necessários 

para a expansão do setor eram de grande monta, ficava bastante difícil o 

autofinanciamento do setor. No período, fica constatada a falência do modelo de 

financiamento através do Estado empreendedor. 

Isso acabou determinando o ritmo comportamental bastante irregular dos 

investimentos no período. Mas apesar disso, para os próximos anos a tendência é de 

crescimento dos investimentos no setor elétrico no Estado, devido ao cenário futuro 

de investimentos no setor (como será visto adiante). 

Uma conclusão que pode ser extraída dos dados analisados acima é que 

uma estadualização ou uma privatização de uma empresa voltada para determinado 

mercado, pode criar um maior vínculo e identidade dessa empresa com determinado 

mercado. Isso pode fazer com que se dependa menos das políticas federais que não 

estão necessariamente de acordo com os interesses de um determinado Estado ou 

mercado. Evidentemente que, após a privatização, a agência reguladora deve 

participar do processo, fiscalizando essa empresa e fazendo com que cumpra as 

metas acordadas em contrato. Quanto à estadualização, ela deve ocorrer com um 
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controle estadual e uma gestão privada no intuito de evitar que haja outro 

comprometimento que não o atendimento do público fluminense. 

Nesse sentido, seria importante a estadualização da ELETRONUCLEAR 

para a economia fluminense, ou pelo menos, que seja implementado um 

planejamento energético estadual em que a empresa seja integrada, uma vez que 

trata-se de uma empresa federal que visa atender principalmente o mercado do Rio 

de Janeiro. A empresa voltaria seu centro de interesse para o Estado, procurando 

atender melhor o mercado sob sua concessão. 

Embora o Estado do Rio de Janeiro seja superavitário em energia, já que 

produz grande parte do petróleo nacional (cerca de 70% da produção nacional); o 

mesmo importa cerca de 70% da energia elétrica consumida, o que acaba criando 

uma vulnerabilidade maior para o Estado. A participação da geração local no 

consumo do Estado é muito baixa, tornando o Estado muito vulnerável a problemas 

que ocorram nas linhas de transmissão que trazem a energia elétrica de usinas 

hidráulicas situadas a grandes distâncias do mercado consumidor. E o fato de grande 

parte da geração do Estado estar em mãos federais, acaba criando um ponto 

adicional de dependência das políticas federais. 
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3.3) O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OS INVESTIMENTOS DA LIGHT: 

 

A LIGHT é uma concessionária atualmente privada (antes de 1996 esta era 

federal) de âmbito estadual, sendo a empresa de distribuição e comercialização mais 

importante do Estado do Rio de Janeiro, responsável pelo atendimento de 80% do 

mercado consumidor de energia elétrica do mesmo. Atendendo a maior parte da 

população do Estado, 9 milhões de pessoas ou 3 milhões de unidades consumidoras, 

a empresa realiza importantes investimentos na economia fluminense, como pode 

ser observado na Tabela 11, que mostra a evolução destes através do período 

estudado. 

 
TABELA 11: INVESTIMENTOS ANUAIS DA LIGHT 

 
INVESTIMENTOS ANUAIS DA LIGHT 

Ano Valor dos  Investimentos em R$  
de Dez. de 1999 1 

1991 255.966.856 
1992 309.382.363 
1993 203.492.019 
1994 187.666.981 
1995 291.869.280 
1996 235.107.998 
1997 367.456.611 
1998 500.705.457 
1999 311.153.867 

Fonte: LIGHT - 1991/1999 
1 - O deflator utilizado foi o IGP-DI 
 
 

Para melhor analisar a evolução dos investimentos da empresa no período 

considerado, dividir-se-á a mesma em duas fases: antes e depois da privatização. 

Observando a série de investimentos realizados pela empresa na década de 1990, 

quando esta era ainda estatal, pode ser constatado que existe uma certa continuidade 

nas inversões efetuadas no período. 



 85 

O período de 1991 a 1995, o nível de inversões oscilou em torno da média 

histórica dos R$ 200 milhões em valores de dezembro de 1999, mostrando uma certa 

regularidade nas decisões de investimentos da empresa. Enquanto os investimentos 

realizados pelo setor elétrico no Estado apresentaram uma maior oscilação no 

período considerado, as inversões da empresa, ao contrário, mantiveram-se 

relativamente estáveis em torno da média histórica. O fato das inversões realizadas 

pela LIGHT apresentam uma maior regularidade ao longo do período do que os 

proferidos pelo setor elétrico do Estado como um todo; pode significar que estes se 

situavam num limite mínimo tolerável para a empresa atender satisfatoriamente à 

demanda do mercado consumidor fluminense sob sua concessão. 

 

TABELA 12: OS INVESTIMENTOS ANUAIS DA LIGHT SEGMENTADOS POR ATIVIDADE 
EM MILHÕES DE REAIS DE DEZEMBRO DE 1999 

Ano Total Investido Geração  Transmissão Distribuição Apoio 
1991 255,97 7,04 122,07 101,44 25,42 
1992 309,38 4,70 93,28 162,86 48,54 
1993 203,49 11,33 50,77 76,88 64,51 
1994 187,66 22,50 53,95 84,32 26,89 
1995 291,86 30,00 59,42 123,05 79,39 
1996 235,11 21,60 57,50 111,41 44,60 
1997 367,5 70,00 116,00 148,20 33,30 
1998 500,71 97,32 268,65 114,36 20,38 
1999 311,15 47,82 184,12 78,40 0,81 

Fonte: LIGHT - 1991/1999 
1 - O deflator utilizado foi o IGP-DI 

 

Uma outra conclusão que pode ser extraída da análise destes dados é que as 

inversões realizadas pela empresa concorreram para que o nível dos investimentos 

do setor no Estado não caísse abaixo de certo patamar. O ano de 1993 é o melhor 

exemplo disso. Este foi um ano em que os investimentos do setor elétrico baixaram a 

um nível crítico. O fato das inversões da empresa não terem caído para um nível 



 86 

abaixo do patamar dos R$ 200 milhões totais, impediu que o nível de investimentos 

caísse ainda mais, funcionando como uma espécie de estabilizador automático. 

Assim, as inversões da empresa serviram como mecanismos de 

amortecimento de impactos, impedindo os investimentos de caírem ainda mais. Na 

presença de estabilizadores automáticos, devemos esperar que os fluxos econômicos 

variem menos do que sem eles. Estes investimentos dão às inversões totais do setor 

elétrico no Estado uma estabilidade maior; daí serem considerados desta forma. 

Mesmo que haja uma crise profunda no setor, as inversões da empresa impedem que 

os investimentos do setor como um todo caiam abaixo de certo patamar, dando uma 

certa estabilidade ao sistema. 

Um outro fator pode explicar a manutenção dos patamares investidos nos 

níveis mínimos: o período 1991-1995 foi de preparação para a privatização do setor 

de distribuição no Estado. Isto criou uma tendência por parte do Poder Federal de 

não elevar as inversões acima de um determinado patamar para evitar os custos 

irrecuperáveis (sunk costs); ou seja, já que as empresas de energia elétrica seriam 

privatizadas, não havia sentido em investir acima do estritamente necessário. Existe 

uma tendência no final do contrato da empresa concessionária desta não investir em 

equipamentos para não incorrer em custos irrecuperáveis. 

Um fator pode explicar a manutenção dos investimentos nos níveis 

mínimos: a falta de recursos para inversões. Como visto anteriormente, as empresas 

estatais sofreram fortes restrições orçamentárias durante a década de 1990, 

principalmente, a partir de 1994, ano de criação do Plano Real. Os orçamentos das 

estatais participavam do Plano de Dispêndios Globais (PDG) do Governo Federal, 

no qual os gastos com investimentos das empresas públicas entravam como item de 

despesa. O PDG servia de base para o cálculo do Resultado Primário do Setor 
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Público, conta que mede a situação do déficit público. Em função dos acordos com o 

FMI, essa conta era controlada de forma austera pelo Governo Federal. Com poucos 

recursos disponíveis para investimento, somado ao fato da empresa estar sendo 

preparada para privatização, restava a direção da empresa restringir as inversões. 

Como visto anteriormente, as empresas estatais foram utilizadas como 

instrumento de regulação econômica em grande parte da década de 1990 pelo 

Governo Federal, que tinha como principal preocupação a estabilidade da economia 

e da nova moeda, o Real. E a LIGHT, como empresa típica do setor, teve seu 

faturamento líquido71 também atingido por esta política. Somente em fevereiro de 

1996 (ano de privatização da LIGHT) as tarifas seriam reajustadas para níveis mais 

reais, o que acabou comprometendo a rentabilidade da empresa até aquele ano. Com 

isso, a empresa viu seu faturamento cair fruto da política de tarifas baixas para o 

setor, imposta pelo Governo Federal, com a intenção de conter artificialmente o 

processo inflacionário. Desta forma, tanto a saúde financeira da empresa, como sua 

capacidade de investir, foram comprometidas pelas políticas federais de controle da 

inflação no período. 

Mas apesar de todos os constrangimentos orçamentários, de 1991 a 1995, as 

inversões da empresa elevam-se em 14,03%. O PIB fluminense (2,32%) e o Produto 

da Indústria Extrativa e de Transformação (1,37%) acompanharam esta elevação. 

Pode-se observar melhor a evolução dos investimentos da LIGHT na 

década de 1990 analisando a Figura 8. Esta figura mostra as inversões realizadas 

pela empresa no período estudado. A curva apresentada nesta é a curva de 

investimentos da empresa no período, que apresenta uma expressiva regularidade até 

                                                           
71 Entre 1991 e 1995, a receita operacional líquida da LIGHT caiu de R$ 4,255 bilhões para R$ 2,203 
bilhões, em Reais de dezembro de 1999, indicando uma redução de 48,23%. 
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1995. Como pode ser constatado, a regularidade dos investimentos da empresa até a 

sua privatização foi de suma importância para que as inversões totais do setor 

elétrico no Estado não caíssem abaixo de certo nível. As inversões da empresa 

funcionaram como estabilizadores automáticos para os investimentos do setor no 

Estado, impedindo que estes caíssem abaixo de certo patamar. 

 

FIGURA 8: INVESTIMENTOS DA LIGHT AO LONGO DA 
DÉCADA DE 90 EM MILHÕES DE REAIS DE DEZ. DE 1999
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O segundo período a ser considerado seria o pós-privatização da empresa. 

A LIGHT foi a segunda empresa do setor elétrico brasileiro a ser privatizada, sendo 

agora controlada por uma sociedade formada pela Electricité de France (EDF), pela 

Reliant Energy (antiga Houston Energy Industries), pela AES Corporation, pela 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e pela BNDESPar, adquirindo-a no leilão 

realizado em 21 de maio de 1996 72. 

                                                           
72 O leilão, que esteve ameaçado de não ser realizado, levou menos de quinze minutos, sem nenhuma 
disputa, com os compradores formando um único grupo que arrematou a empresa pelo preço mínimo 
de R$ 2,2 bilhões com a necessária participação do governo, por intermédio do BNDESPar, para 
viabilizar a operação. 
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TABELA 13: COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DA LIGHT 

Empresas Participação 
(%) 

EDF 11,457 
AES 11,457 

Reliant Energy 11,457 
BNDESPar 9,232 

CSN 7,325 
outros 49,072 

TOTAL 100,00 
Fonte: LIGHT, 2000 

 

Pode-se dividir o período pós-privatização em dois momentos: o ano de 

1996 e o triênio 1997/1999. O ano de 1996, o da privatização, o investimento da 

empresa apresentou um resultado de queda com relação ao ano anterior (declínio de 

19,45%). Provavelmente, esta diminuição do nível das inversões foi causado pelos 

gastos da empresa com o plano de demissões, no qual quatro mil empregados foram 

demitidos ao custo de R$ 98,103 milhões em moeda corrente. As evidências 

mostram que existe um comportamento comum aos investidores privados que 

adquirem distribuidoras de energia elétrica: estes tendem primeiro a se ocupar de 

resolver os problemas financeiros e cortar custos, com os respectivos cortes de 

pessoal, para numa etapa seguinte dedicar-se verdadeiramente a investir com mais 

intensidade, voltando-se para a melhoria da qualidade da mesma. Existe uma 

preocupação imediata em enxugar folha e ajustar o quadro de pessoal, para começar 

a investir em melhoria técnica e em equipamento. Uma pesquisa indica que a grande 

maioria das ex-estatais pesquisadas melhorou os resultados financeiros e também a 

produtividade de imediato devido, principalmente, à redução do número de 

funcionários73. 

                                                           
73 Ver em Jornal Gazeta Mercantil, Caderno Empresas & Negócios, edição de 09/01/1998. 
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No triênio 1997/1999, a empresa recuperou o ritmo de investimentos: no 

período foi investido uma média de R$ 393,12 milhões, valor superior 67,21% a 

inversão de 1996. De 1996 a 1998, os investimentos da empresa elevaram-se 

112,97%, sendo acompanhados pelo PIB do Estado do Rio de Janeiro que 

apresentou uma ligeiro crescimento (1,59%) no período. 

Após o intenso verão na passagem do ano de 1997 para o ano de 1998, em 

que a empresa apresentou problemas no seu abastecimento, devido ao alto consumo 

de energia, a mesma resolveu aumentar o nível das inversões de forma a garantir o 

suprimento de energia com qualidade. Em função disso, a empresa reviu o Plano de 

Investimento Trienal 1998/2000 no intuito de combater os problemas apresentados 

nos serviços de distribuição de energia elétrica. A empresa decidiu então, aumentar o 

volume de investimentos em US$ 200 milhões no triênio, sendo a metade (US$ 100 

milhões) já no ano de 1998. Os recursos adicionais aplicados correspondiam a cerca 

de dois terços do lucro de 1997 da empresa, da ordem de US$ 300 milhões. 

A política de investimentos da empresa no triênio concentrou esforços: na 

modernização das redes de distribuição, na construção de subestações, na 

modernização e ampliação do parque gerador e na inauguração do novo Centro de 

Operações74. 

Em resumo, como foi constatado anteriormente, o patamar dos R$ 200 

milhões em investimentos era o mínimo exigível para o mercado fluminense sob a 

concessão da LIGHT não ser desabastecido. O ritmo lento dos investimentos no 

primeiro ano de privatização (1996), a deterioração avançada dos equipamentos da 

                                                           
74 A empresa destinou em investimentos à atividade de geração, somente em 1997, R$ 70 milhões: 
construção da Usina de Santa Branca(SP) - 58 MW - e repotencialização da Usina de Ilha dos 
Pombos (RJ) - 184 MW. A empresa destinou R$ 148,2 milhões em 1997 à atividade de distribuição: 
construção de três subestações (Washington Luiz, Baixada e Botafogo), instalação de 8.505 novos 
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empresa (por anos de baixas inversões) e a redução brusca do quadro de pessoal da 

mesma acabaram comprometendo os resultados desta em um primeiro momento, o 

que forçou a empresa rever seus planos de investimento. Após o processo de 

privatização, e após o ajuste de quadro de pessoal, a empresa subiu seus 

investimentos para um patamar acima dos R$ 300 milhões para recuperar os 

equipamentos defasados em um ritmo relativamente satisfatório e não comprometer 

o abastecimento do mercado sob sua concessão. O cenário que se desenrola após a 

privatização e os primeiros ajustes do consórcio ganhador da concessão é o da 

subida suave do patamar dos investimentos e a recuperação gradativa da parte 

técnica da empresa. Mas pode haver uma pequena tendência de alta no volume 

investido nos próximos anos, provocada pelas pressões resultantes de problemas nos 

serviços prestados pela empresa no final de 1997. 

                                                                                                                                                                   
transformadores (que representa mais 460 MVA à capacidade dos transformadores), 11.000 postes 
instalados, 76 novas câmaras subterrâneas construídas e poda de 227 árvores. 
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SEGUNDA PARTE: O SETOR ENERGÉTICO E O ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO: 

 

CAPÍTULO 4: OS INVESTIMENTOS DO SETOR ENERGÉTICO NO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO E O CHOQUE DESESTATIZANTE: 

 

4.1) OS INVESTIMENTOS TOTAIS DO SETOR ENERGÉTICO NO ESTADO: 

 
Nessa parte, serão analisados os investimentos realizados pelo setor 

energético como um todo no Estado ao longo da década de 1990. No intuito de 

facilitar a análise da evolução dos investimentos energéticos no Estado do Rio de 

Janeiro ao longo da década de 1990, dividir-se-á a mesma em dois períodos. 

O primeiro período engloba a passagem de 1991 a 1993 e caracteriza-se 

como um período de queda dos investimentos, resultado de uma série de fatores já 

apontados: política de controle dos gastos públicos, deterioração das tarifas, 

desestatização e rápido processo de abertura comercial iniciado no Governo Collor 

(a concorrência abrupta das importações inibiu novos projetos de investimento). 

Esses fatores, atuando de forma conjunta, afetavam a rentabilidade das 

empresas energéticas e, conseqüentemente, os recursos disponíveis para 

investimento. As empresas, por serem estatais, sofriam efeito das políticas 

regulatórias do Governo Federal, que afetavam, em um primeiro momento, o 

investimento e, em um segundo momento, suas capacidades operativas. 
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TABELA 14: OS INVESTIMENTOS POR SUB-SETOR ENERGÉTICO NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO: 

 
FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO 

ANO SUB-SETOR Valor da FBKF em R$  
de Dez. de 1999 4 

 Setor Petrolífero 1 3.701.217.729 
1991 Empresas Estatais do 

Setor Elétrico 2 
2.608.510.561 

 Setor de Gás3 18.022.417 
 Setor Petrolífero 1 1.277.204.848 

1992 Empresas Estatais do 

Setor Elétrico 2 
480.211.266 

 Setor de Gás3 28.418.463 
 Setor Petrolífero 1 2.090.422.339 

1993 Empresas Estatais do 

Setor Elétrico 2 
339.509.831 

 Setor de Gás3 15.947.055 
 Setor Petrolífero 1 1.319.184.650 

1994 Empresas Estatais do 

Setor Elétrico 2 
1.711.805.657 

 Setor de Gás3 15.094.892 
 Setor Petrolífero 1 1.460.926.259 

1995 Empresas Estatais do 

Setor Elétrico 2 
1.674.897.477 

 Setor de Gás3 7.697.423 
 Setor Petrolífero 1 1.369.233.354 

1996 Empresas Estatais do 

Setor Elétrico 2 
2.240.908.374 

 Setor de Gás3 14.609.786 
 Setor Petrolífero 1 1.649.160.490 

1997 Empresas Estatais do 

Setor Elétrico 2 
626.172.261 

 Setor de Gás3 59.211.327 
 Setor Petrolífero 1 2.227.937.562 

1998 Empresas Estatais do 

Setor Elétrico 2 
1.483.351.927 

 Setor de Gás3 99.031.208 
Fonte: IBGE - 1991/1998 e CEG - 1991/1998 
1- Os valores dos investimentos do setor petrolífero (da PETROBRAS) foram extraídos da fonte 
IBGE - 1991/1998. Nos anos de 1997 e 1998 foram adicionados os valores investidos referentes a 
recursos financeiros de outros tipos (empréstimos ponte - Bridge Loan - e projetos financeiros - 
Project Finance) 
2 - As empresas incluídas no item “ Empresas Estatais do Setor Elétrico”, dizem respeito as 
empresas do setor elétrico que atuam no Estado do Rio de Janeiro (FURNAS, LIGHT, CERJ e 
ELETRONUCLEAR a partir de 1997), sendo seus dados extraídos das fontes: CERJ (1997/1998), 
ELETRONUCLEAR (1997/1998), IBGE (1991/1996) e LIGHT (1997/1998). 
3 - Os dados do setor de gás foram extraídos da fonte CEG (1991/1998) e CEGRIO (1997/1998). 
4- o deflator utilizado foi o IGP-DI. 
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Fica patente no período, a falência do modelo de financiamento baseado no 

Estado Empreendedor. O Governo Federal comprometido com a meta da 

estabilidade econômica, não era mais capaz de gerir os recursos necessários à 

expansão do sistema de infra-estrutura. 

 

TABELA 15: TOTAL DE INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS ENERGÉTICAS  
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 

ANO TOTAL DE INVESTIMENTOS 
ENERGÉTICOS REALIZADOS 

NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Reais de Dez. de 1999 

1991 6.327.750.707 
1992 1.785.834.577 
1993 2.445.879.225 
1994 3.046.085.198 
1995 3.143.521.159 
1996 3.624.751.514 
1997 2.334.544.078 
1998 3.810.320.697 

Fonte: Formulação Própria 
 

O período marcou também a estagnação da atividade econômica nacional. 

No ano de 1992, a economia do País atravessou a maior recessão da década de 

1990: redução de 0,54% do PIB brasileiro, resultado de políticas retracionistas 

implementados no período para o controle da inflação. Naquele ano, o PIB real 

fluminense (reduziu-se 2,73% com relação a 1991) e o Produto Industrial no Estado 

(caiu 3,38% com relação a 1991) acompanharam esta queda. Entre 1991 e 1993, o 

PIB fluminense caiu 1,78%. 

O segundo período, que engloba a passagem de 1994 a 1998, caracteriza-se 

como de recuperação dos investimentos energéticos no Estado. À exceção do ano de 

1997, as inversões energéticas elevam-se gradativamente ao longo do tempo: com 

relação ao final do período anterior, os investimentos elevam-se 55,79%. O PIB 

fluminense (11,46%) acompanhou este crescimento das inversões energéticas. 
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TABELA 16: OS INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS ENERGÉTICAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 
 

PESO RELATIVO DOS SUB-SETORES NO INVESTIMENTO TOTAL 
DO SETOR ENERGÉTICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ANO SUB-SETOR Peso Relativo dos Sub-setores 
nos Investimentos Totais do Setor 

% 
 Setor Petrolífero  58,49 

1991 Empresas Estatais do 

Setor Elétrico  
41,22 

 Setor de Gás 0,28 
 Setor Petrolífero  71,52 

1992 Empresas Estatais do 

Setor Elétrico  
26,89 

 Setor de Gás 1,59 
 Setor Petrolífero  85,47 

1993 Empresas Estatais do 

Setor Elétrico  
13,88 

 Setor de Gás 0,65 
 Setor Petrolífero  43,30 

1994 Empresas Estatais do 

Setor Elétrico  
56,20 

 Setor de Gás 0,50 
 Setor Petrolífero  46,47 

1995 Empresas Estatais do 

Setor Elétrico  
53,28 

 Setor de Gás 0,24 
 Setor Petrolífero  37,77 

1996 Empresas Estatais do 

Setor Elétrico  
61,82 

 Setor de Gás 0,40 
 Setor Petrolífero  70,64 

1997 Empresas Estatais do 

Setor Elétrico  
26,82 

 Setor de Gás 2,54 
 Setor Petrolífero  58,47 

1998 Empresas Estatais do 

Setor Elétrico  
38,93 

 Setor de Gás 2,60 
Fonte: Formulação Própria 

 

Mas apesar de ficar patente um processo de recuperação gradativa dos 

investimentos energéticos ao longo do tempo, também fica visível que os 

investimentos estão num nível aquém de 1991: as inversões de 1998 representam 

apenas 60,22% das observadas no ano de 1991. 

Deve-se destacar nesse período a elevação significativa dos investimentos 

em gás no Estado: entre 1993 e 1998 houve um crescimento de cerca de 521% nos 
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montantes investidos. No ano de 1997 acontece uma remodelação da política do 

setor de gás no Estado do Rio de Janeiro com a privatização da CEG e a criação da 

RIO GAS, que após a sua privatização tornar-se-ia a CEGRIO. Houve a partir 

daquele ano no Estado, um esforço conjunto do Governo Federal e do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro em elevar o consumo e os investimentos em distribuição 

naquele energético na economia fluminense. 

 

TABELA 17: O PIB DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NA DÉCADA DE 1990 
ANO PIB 

(R$ DE DEZ. DE 1999) 
TAXA DE CRESCIMENTO 

DO PIB (%) 
1991 131.549.490.581 -4,06 
1992 127.962.785.234 -2,73 
1993 129.206.905.979 0,97 
1994 132.878.284.792 2,84 
1995 134.604.806.778 1,30 
1996 141.777.571.226 5,33 
1997 141.886.064.831 0,08 
1998 144.020.373.279 1,50 

Fonte: Fundação CIDE - 1991/1998 

 

Outro fator a destacar no período é a política de controle do déficit público 

por parte do Governo Federal, que limitava os recursos para investimento e a 

capacidade de endividamento das empresas públicas. Em função da maior parte das 

empresas de energia que atuavam no Estado serem estatais e participarem do Plano 

de Dispêndios Globais (PDG), criou um fator limitante à capacidade de 

investimento das mesmas. 
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Outros fatores também podem explicar a queda dos investimentos 

energéticos no Estado no ano de 1997: 

a) os juros altos do período, que inibiram novos projetos; 

b) e o processo de ajustamento das empresas do setor elétrico recém-privatizadas, 

que reduziram os patamares investidos. 

Os ataques especulativos contra moedas asiáticas no segundo semestre de 

1997, que provocaram sucessivos ataques especulativos contra moedas e bolsas em 

todo o mundo, podem explicar a alta nas taxas de juros. O Governo Federal, 

temendo uma evasão de divisas ocasionada por um provável ataque especulativo, 

elevou a taxa de juros interna, no intuito de atrair assim, os capitais especulativos de 

curto prazo, importantes à manutenção do poder de paridade do Real e ao Balanço 

de Pagamentos brasileiro. 

Há de se destacar a manutenção dos investimentos energéticos no patamar 

dos R$ 3 bilhões, entre 1994 e 1998, à exceção de 1997, apesar das políticas 

econômicas contracionistas e da escassez de recursos federais para investimento. 

Analisando os dados acima, observa-se que, na maior parte do tempo, o 

ciclo do investimento energético no Estado é acompanhado pelo movimento do PIB 

e do Produto da Indústria Extrativa Mineral e de Transformação estaduais. À 

exceção do ano de 1997, em que os dois variaram em direções opostas, quando 

houve uma queda do investimento energético no Estado, coincidentemente 

aconteceu um declínio do PIB fluminense. Ou ao contrário, quando ocorreu um 

crescimento dos investimentos energéticos do Estado, o PIB respondeu elevando-se. 

Quanto ao ano de 1997, ano em ocorreu uma queda das inversões 

energéticas, após um período de quatro anos consecutivos de elevação dessas, pode-

se dizer que a economia fluminense tornou-se mais independente dos investimentos 
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energéticos naquele ano, em função da maior diversificação da carteira de 

investimentos do Estado do Rio de Janeiro na segunda metade da década de 1990. 

O Governo estadual, a partir de meados da década de 1990, começa a 

estimular a fixação de diversas empresas de setores de grande valor agregado e que 

possuíssem efeitos a jusante e a montante na cadeia produtiva, o que fez a carteira 

de investimentos, e conseqüentemente, o PIB fluminense, ficarem menos 

dependentes das inversões do setor energético. Provavelmente, a instalação das 

montadoras de automóveis (fábrica de caminhões da Volkswagen e a fábrica de 

carros da Peugeot-Citroën) no Estado e a expansão do Porto de Sepetiba garantiram 

a manutenção do Produto estadual naquele ano, influenciando a renda e o emprego 

na economia fluminense e compensando em parte a queda das inversões em energia. 

Em resumo, o setor energético exerce uma grande influência sobre a 

economia fluminense na maior parte da década de 1990, existindo então, uma 

correlação positiva entre o ciclo do investimento energético e o ciclo do PIB 

estadual. As variações nesses investimentos ocasionariam movimentos cíclicos na 

economia, em função de seus vultosos volumes, que ao variarem ao longo do 

tempo, teriam a propriedade de influenciar as flutuações do PIB e do Produto 

Industrial fluminense. 

Os investimentos energéticos têm também a propriedade de elevar a infra-

estrutura do Estado, reduzindo pontos de estrangulamento da economia fluminense; 

possibilitando assim, uma elevação ainda maior do PIB, uma vez que ao final do 

ciclo a estrutura disponível seria maior. O Estado teria como resultado desses 

investimentos, uma maior quantidade de oferta de energia elétrica, por exemplo; o 

que poderia atrair empresas interessadas em produzir na economia fluminense com 

energia de qualidade e menores custos, o que, por sua vez, elevaria ainda mais o 
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nível de atividade econômica. Então, quando as inversões energéticas aumentassem, 

ocasionariam elevações no produto, que por sua vez, faria crescer também a 

demanda por esta infra-estrutura criada. Seria deflagrado assim, um processo de 

crescimento induzido da renda e do produto, proporcionado pelo efeito 

multiplicador do aumento dos gastos autônomos sobre a renda e o produto. 

 

FIGURA 9: INVESTIMENTOS TOTAIS DO SETOR ENERGÉTICO 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AO LONGO DA DÉCADA DE 

1990 EM MILHÕES DE REAIS DE DEZ. DE 1999
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Observando a Figura 9, pode-se analisar melhor a evolução dos 

investimentos energéticos ao longo da década de 1990. A curva representada na 

figura é a curva dos investimentos energéticos no Estado no período estudado. 

Pode-se dividir a evolução desta curva em quatro passagens distintas. A primeira 

que diz respeito a passagem de 1991 a 1992, quando as inversões no Setor de 

Energia apresentam uma tendência de queda acentuada. A segunda passagem que 

engloba o período de 1992 até 1996, os investimentos energéticos apresentam uma 

recuperação gradativa e lenta. É nítido na figura que embora os investimentos 
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tenham em parte se recuperado até 1996, naquele ano estes ainda estavam aquém do 

patamar dos R$ 6 bilhões apresentado no ano de 1991. A terceira diz respeito a 

passagem de 1996 a 1997, onde os investimentos energéticos desceram do patamar 

dos R$ 3 bilhões para o nível dos R$ 2,335 bilhões em valores de dezembro de 

1999. A quarta e última passagem ocorre entre os anos de 1997 e 1998, onde as 

inversões apresentam uma pequena recuperação, induzidos pelos novos 

investimentos do setor elétrico e do setor de gás. 

As evidências anteriores mostraram que o Estado possui mecanismos de 

estabilização, que permitem que os investimentos energéticos não caiam além de 

um certo ponto. Mas também mostraram que o Estado de certa forma foi muito 

dependente das inversões do setor energético na maior parte da década, o que 

acabava criando uma certa vulnerabilidade para a economia fluminense. Os 

investimentos energéticos assumiram assim, um caráter dominante para a economia 

do Estado do Rio de Janeiro, podendo gerar flutuações cíclicas sobre o nível de 

atividade econômica fluminense. 

Pode-se constatar através das evidências surgidas na análise dos dados 

acima apresentados, que o setor energético passou por um processo de adaptação às 

mudanças impostas pela troca do paradigma econômico. Até o final dos anos 1980 

tínhamos um paradigma centrado na dependência dos investimentos estatais e 

altamente protetor do mercado interno. Historicamente, este processo de 

substituição de importações deu uma grande contribuição ao desenvolvimento 

nacional, sendo capaz de implantar um parque industrial diversificado graças às 

barreiras que protegiam a produção doméstica. A partir do governo Collor, ou 

melhor, no início da década de 1990, este modelo antigo começa a ser desmontado. 

O Plano Nacional de Desestatização é um exemplo do desmonte do modelo. 
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O novo paradigma muda este enfoque, passando a ser baseado na 

diminuição do tamanho do setor público, no aumento da concorrência interna e mais 

aberto às importações. 

Desta forma, passou paulatinamente de um modelo de substituição de 

importações, baseado em vultosos investimentos centrados em um Estado 

empreendedor, para um modelo neoliberal, em que a atuação eficiente do setor 

privado deve nortear a lógica dos investimentos. Agora, as empresas privatizadas 

têm de ser rentáveis e capazes de gerar seus próprios recursos para investimento. 

Seguindo esta ótica, no modelo anterior a ênfase estava centrada no 

crescimento econômico interno, estimulado pelos investimentos estatais e protegido 

da concorrência internacional; agora esta está dirigida à estabilização e à eficiência 

econômicas, ao aumento de produtividade e competitividade nacionais; ou seja, a 

verdadeira inserção das indústrias brasileiras na economia mundial. 

A abertura comercial trouxe às indústrias brasileiras uma preocupação 

maior com a redução dos custos e os ganhos de escala, para que se tornem mais 

competitivas no mercado globalizado. As indústrias energéticas passam por um 

processo de adaptação e transição rumo à uma economia mais aberta, onde seus 

gastos são reorientados e reduzidos de patamar. Seguindo este novo paradigma, a 

modernização da economia começaria pela redefinição do papel do Estado, que 

passaria a investir em outros setores da economia que não o produtivo (o social, por 

exemplo), destinando cada vez menos recursos às estatais. Sob esta ótica, o Estado 

primordialmente organizaria a economia, permitindo que a mesma atingisse níveis 

de concorrência desejados, proporcionando um nível de satisfação maior para a 

sociedade como um todo. 
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Em resumo, a economia fluminense e o setor energético (que era 

basicamente público) estão adaptando-se a estas mudanças implementadas no 

contexto econômico. Num momento inicial, a aplicação das políticas neoliberais 

teria repercutido como um choque para o setor energético, fazendo com que os 

investimentos públicos no setor experimentassem uma queda significativa. Após o 

choque inicial, o setor foi reagindo lentamente em resposta ao mesmo, fazendo 

recuperar gradativamente os seus investimentos até o ano de 1997, onde novamente 

parece receber um choque. 

Evidentemente, que essa adaptação ao novo modelo neoliberal não impede 

que o setor seja vulnerável. Na verdade, o setor energético continua vulnerável e 

dependente das políticas implementadas pelo Governo Federal. Em função dos 

vultosos volumes e do longo prazo de maturação dos projetos, estes são altamente 

sensíveis a mudanças nas condições de financiamento. Logo, uma mudança na 

política de juros e concessão de empréstimos tenderia a influenciar as intenções de 

investimento das empresas. Uma vez que as empresas energéticas neste modelo são 

privadas, a rentabilidade vai nortear os novos investimentos e não os resultados 

sociais. Em resumo, nesse novo modelo ou rearranjo de forças, os investimentos 

estão mais sensíveis à políticas públicas, criando uma vulnerabilidade adicional. O 

fato da política econômica pós-Real ser centrada na estabilização econômica pode 

criar uma barreira adicional aos novos investimentos. 
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FIGURA 10: INVESTIMENTOS ENERGÉTICOS REALIZADOS 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AO LONGO DA DÉCADA 

DE 1990 EM MILHÕES DE REAIS DE DEZ. DE 1999
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Na Figura 10 pode-se observar melhor as flutuações dos investimentos 

realizados pelo Setor Energético e por cada indústria energética especificamente ao 

longo da década de 1990. Na passagem de 1991 a 1992, os investimentos de todas 

as indústrias caíram simultaneamente, expressando a reação imediata dos mesmos 

ao choque inicial. Na passagem do ano de 1992 para o ano de 1993, constata-se que 

a recuperação dos investimentos do setor energético deveu-se basicamente à 

ampliação das inversões da PETROBRAS, que voltaram a crescer após a queda 

pronunciada anterior. Na passagem do ano de 1993 para o ano de 1996, os 

investimentos energéticos continuam no seu processo de recuperação gradativa 

devido fundamentalmente à ampliação das inversões do setor elétrico, já que os 

investimentos da indústria de petróleo apresentaram um crescimento mais modesto. 

Na passagem de 1996 para 1997, as inversões energéticas apresentam sua primeira 

queda desde 1992: as indústrias de energia elétrica e petróleo puxam a queda, 
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embora a indústria de gás tenha crescido expressivamente no ano. Na passagem de 

1997 para 1998, os investimentos energéticos elevam-se atingindo o maior valor 

desde 1991 (embora abaixo 39,78% com relação àquele ano), com as três indústrias 

puxando a alta. 

 

 

 

Analisando a Figura 11 que apresenta a evolução do PIB do Estado, 

constata-se muitas semelhanças com a Figura 9. A curva apresentada na Figura 11 é 

a curva de evolução do PIB estadual ao longo da década de 1990, cujo o movimento 

descrito apresenta uma grande analogia com a evolução da curva de investimentos 

do Setor Energético no Estado do Rio de Janeiro. A curva de evolução do PIB do 

Estado também pode ser dividida em quatro passagens distintas. E tal como ocorreu 

com os investimentos energéticos na Figura 8, na passagem do ano de 1991 para o 

ano de 1992, o PIB estadual também apresenta uma queda sensível no seu valor 

FIGURA 11: EVOLUÇÃO DO PIB DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
AO LONGO DA DÉCADA DE 1990 EM MILHÕES DE REAIS DE DEZ. 

DE 1999
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(declínio de 2,73% com relação ao ano anterior). Semelhantemente, a segunda 

passagem seria compreendida entre os anos de 1992 e 1996, onde o PIB estadual 

apresentaria uma recuperação gradual ao longo do período. A terceira passagem diria 

respeito aos anos de 1996 e 1997, onde diferentemente da curva de investimentos 

energéticos, a curva apresenta uma ligeira elevação, mantendo-se praticamente plana 

nesse ponto. A quarta passagem, tal como na curva das inversões energéticas do 

Estado, engloba os anos de 1997 e 1998, onde ocorre uma leve recuperação do PIB 

estadual (crescimento de 1,50%). Em resumo, através das evidências surgidas ao se 

observar os dois gráfico, pode-se estabelecer uma correlação positiva entre os 

investimentos energéticos realizados no Estado e a evolução do PIB deste na maior 

parte do período estudado; constatando que ambos sentiram o choque inicial da 

mudança de paradigma e foram se recuperando gradualmente ao longo do período 

estudado até o ano de 1997, onde os dois variam em direções opostas. 

A Figura 12, composta por duas curvas, uma representando as inversões 

energéticas realizadas no Estado e uma outra a evolução do PIB deste no período, 

parece estabelecer uma relação cíclica entre os investimentos energéticos e o 

produção fluminense na maior parte da década de 1990. 

Há de se destacar a queda pronunciada dos investimentos em energia no 

Estado em 1992, o que prontamente causou efeitos no PIB estadual. O ano de 1992, 

foi o ano em que o Estado sentiu o começo do desmonte das atividades produtivas 

do setor público do Estado. Naquele ano, a economia fluminense que sentiu a 

incidência do Choque Desestatizante, experimentou uma queda de 2,73% no seu 

Produto.  
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FIGURA 12: EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS 
ENERGÉTICOS E DO PIB DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

AO LONGO DA DÉCADA DE 1990 EM MILHÕES DE REAIS DE 
DEZ. DE 1999
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A figura 13 relaciona a taxa de crescimento do PIB estadual e a taxa de 

crescimento das inversões no setor energético fluminense ao longo da década de 

1990. À exceção da passagem de 1993 a 1994, em que a taxa de crescimento das 

inversões energéticas caiu e a taxa de crescimento do PIB fluminense elevou-se com 

relação ao ano anterior; quando a taxa de crescimento dos investimentos energéticos 

caiu, a taxa de crescimento do PIB do Estado do Rio de Janeiro acompanhou, 

crescendo menos. E se ao contrário, a taxa de crescimento dos investimentos 

energéticos elevou-se com relação ao ano anterior, a taxa de crescimento do PIB 

fluminense acompanhou, elevando-se, demonstrando uma relação positiva entre os 

dois. 

Em resumo, apesar da economia fluminense depender menos dos 

investimentos energéticos para crescer, a partir de meados da década de 1990, 

principalmente em função da maior diversificação da carteira de investimentos do 



 107 

Estado, o setor energético continua sendo um setor chave para a recuperação 

econômica do Estado do Rio de Janeiro, principalmente, em função de seus vultosos 

volumes. A divulgação da notícia da construção de 4 termelétricas a gás natural no 

Estado e a conclusão de Angra 3 (será analisado depois) trazem um novo alento à 

economia fluminense. 

 

FIGURA 13: A EVOLUÇÃO DA TAXA DE CRESCIMENTO DO 
PIB FLUMINENSE X TAXA DE CRESCIMENTO DOS 

INVESTIMENTOS ENERGÉTICOS AO LONGO DA DÉCADA 
DE 1990
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Por tudo que foi relatado ao longo desse trabalho, podemos constatar que 

existe uma identificação entre a economia do Estado do Rio de Janeiro e a indústria 

de energia, e esta assume uma importância crucial na recuperação da economia 

fluminense. E tanto o aumento destas inversões, como a sua manutenção em níveis 

elevados, se tornam fundamentais para o objetivo da retomada do crescimento 

econômico do Estado. 

TERCEIRA PARTE: CENÁRIOS E PERSPECTIVAS NO SETOR ENERGÉTICO 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSÕES, DISCUSSÕES, CENÁRIOS E PRIMEIROS 

RESULTADOS DAS PRIVATIZAÇÕES NO SETOR ENERGÉTICO 

 

5.1 ) CONCLUSÕES SOBRE O SETOR PETROLÍFERO, PERSPECTIVAS E 

PROJETOS: 

Conforme visto anteriormente, as inversões da PETROBRAS sofrem 

sensíveis restrições ao longo da década de 1990, em razão da política governamental 

de controle do déficit público. O fato dos dispêndios em investimento da empresa 

entrar como um item de despesa no Plano de Dispêndios Globais (PDG) do Governo 

Federal, é um obstáculo à estatal. O plano serve de base para o cálculo do Resultado 

Primário do Setor Público, que por sua vez serve de parâmetro para o cálculo do 

déficit público. Outros fatores também afetaram a rentabilidade e a política de 

investimentos da empresa: 

a) política de juros altos; 

b) câmbio sobrevalorizado na maior parte do período; 

c) política de abertura comercial; 

d) Programa Nacional de Desestatização; 

e) defasagem dos preços dos combustíveis na maior parte do período. 

Por tudo isso, a empresa experimentou uma queda acentuada nos 

investimentos: caíram do patamar dos R$ 3 bilhões para R$ 1 bilhão do ano de 1991 

para o ano de 1992. A seguir, entre 1992 e 1997, à exceção de 1993, os 

investimentos permaneceram estagnados, oscilando em torno da tendência histórica 

dos R$ 1 bilhão. No final do período, em 1998, as inversões apresentam uma 

recuperação: sobem para o patamar dos R$ 2 milhões. 



 109 

A elevação, no final do período, foi proporcionada pela maior oferta de 

recursos para investimentos trazida pelos financiamentos estruturados (empréstimos 

pontes e projetos financeiros). Esta foi a saída encontrada pela empresa para captar 

recursos para investimento diante de um ambiente de escassez de crédito. Isto 

possibilitou à estatal investir sem onerar seu balanço, uma vez que os 

financiamentos serão pagos com a renda futura dos projetos75. Assim, atualmente 

existe um cenário otimista de elevação das inversões para os próximos anos, graças 

particularmente à essa nova modalidade de financiamento através de empréstimos 

estruturados. 

Essa recuperação da capacidade de investir da empresa está possibilitando 

à empresa participar de dois importantes projetos no Estado: Pólo Gás-Químico do 

Rio de Janeiro e o Projeto Integrado de Cabiúnas. 

A PETROBRAS, juntamente com a companhia Suzano e o Grupo 

Unipar76, estão implantando um pólo petroquímico no Rio de Janeiro abastecido por 

gás natural da Bacia de Campos. O Pólo Gás Químico do Rio de Janeiro será o 

primeiro do País a produzir resinas plásticas a partir do gás natural e prevê a 

produção de 500 mil toneladas por ano de polímeros (resinas de alta qualidade), que 

gerará uma demanda de 2,5 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural. Os 

                                                           
75 O projeto financeiro (project finance) é um projeto pago pela renda futura do projeto; sendo 
viabilizado pela criação de uma Sociedade de Propósito Especial (SPE), que é uma empresa sem 
ativos, formada para captar os recursos financeiros através da emissão de bônus no mercado 
financeiro internacional. A empresa que receber os recursos deverá apresentar garantias de acordo 
com o risco de crédito que a mesma proporciona e será inserida uma taxa (spread) nas prestações de 
amortização relativa a esse risco. 
76 A estatal petrolífera no desenho atual do consórcio participa com 17% na participação acionária, 
enquanto os grupos Suzano e Unipar têm, aproximadamente, 33% cada um de participação. Foi 
definido preliminarmente que o BNDESPar entra como sócio no consórcio com participação de 
cerca de 17%. A entrada do BNDESPar, como sócia da Rio Polímeros, além de viabilizar 
financeiramente o negócio, significa a ampliação da participação estatal de 17% para 33,3% no 
consórcio final. Ver em Nota à Imprensa, PETROBRAS assina acordo do Pólo Gás Químico do Rio, 
PETROBRAS, 28/01/2000. 
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investimentos serão da ordem de US$ 1 bilhão e entrará em funcionamento no 

início de 2003. 

O empreendimento significará um impulso econômico decisivo para a 

Baixada Fluminense e a criação, somente na fase de construção, de 4 mil empregos. 

O pólo estará inserido no tecido industrial de uma região que já conta com a 

refinaria de Duque de Caxias (Reduc) e várias unidades petroquímicas, e que, 

devido à proximidade das reservas de gás e dos mercados consumidores, acentuará 

as vantagens competitivas do Estado. A oportunidade mais imediata refere-se à 

oferta em larga escala de resinas plásticas que terá efeito multiplicador expressivo 

na indústria de transformação dos polímeros em plásticos e outros materiais 

conexos77. É precisamente em razão da importância desse projeto que o Pólo conta 

com elevados incentivos fiscais do Governo do Estado e da Prefeitura de Duque de 

Caxias78. 

A PETROBRAS também empreende importante projeto para melhoria do 

aproveitamento do gás natural fluminense e redução da queima do energético: o 

Projeto Integrado de Cabiúnas, que em seu conjunto, objetiva o aumento do 

aproveitamento de gás da Bacia de Campos; armazenamento para a regularização da 

                                                           
77 Diversas empresas deverão ser atraídas para a região do pólo motivadas pela facilidade na 
aquisição de resina de polietileno. 
78 Durante a fase de implantação do pólo que será instalado na cidade de Duque de Caxias, será 
concedido o diferimento (adiamento) da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) por seis anos nas compras adquiridas no Brasil e por quatro anos nas compras 
realizadas no exterior. Para a fase de operação, o projeto poderá ser enquadrado no Programa 
RioInvest, do Fundo de Desenvolvimento do Estado (FUNDES), financiando 75% do ICMS devido. 
A Prefeitura de Duque de Caxias reduzirá o Imposto sobre Serviços (ISS) de 5% para 2% (Ver em 
Nota à Imprensa, Protocolo garantirá em dezembro a construção do Pólo Gás Químico do Rio, 
Governo do Estado do Rio de Janeiro, 1999). 
O Programa de Atração de Investimentos Estruturantes (RioInvest) foi o primeiro programa a utilizar 
recursos do FUNDES e é destinado a incentivar investimentos de grande porte com potencial efeito 
multiplicador sobre a economia do Estado. Através desse programa foi possível obter resultados 
positivos, como a atração da montadora de automóveis Peugeot-Citroën e de projetos como os da 
Guardian do Brasil, Schincariol, Cintra, Galvasud (CSN e Thyssen), Gerdau, além de outros 
empreendimentos. Esse programa foi desenhado de forma a conferir competitividade ao Estado do 
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oferta de gás (permitindo que o excedente de produção não comercializado possa 

ser armazenado para posterior aproveitamento); ganho marginal na produção de 

óleo no Campo de Linguado (através de aumento de recuperação secundária); 

ampliação da capacidade de compressão, escoamento e processamento de gás, com 

a conseqüente produção de líquidos e, numa fase posterior, a produção de eteno que 

servirá de insumo para o Pólo Gás-Químico do Rio de Janeiro. O projeto 

compreende: uma Unidade de Recuperação de Líquidos de Gás Natural (URL), que 

engloba dois módulos com capacidade de processamento de 4,5 milhões de m3/dia 

de gás natural cada um; um Duto de Líquidos de Gás Natural (LGNduto), uma 

Unidade de Fracionamento de Líquidos de Gás Natural (UFL), Unidades de 

Compressão de Gás Natural e o Gasoduto Cabiúnas-Vitória (GASCAV). 

O projeto, que leva em conta a implantação das termelétricas a gás no 

Estado do Rio de Janeiro e a entrada em operação do Pólo Gás-Químico, aumenta a 

capacidade de escoamento de gás natural da Bacia de Campos de 10 milhões de 

m3/dia para 14 milhões de m3/dia, que deverá ser atingida no final de 2002, e prevê 

investimentos de cerca de US$ 330 milhões em 3 anos. O projeto será financiado por 

um projeto estruturado, a partir da formação de uma Sociedade de Propósito 

Especial (SPE). 

O ressurgimento da indústria naval no Estado, após duas décadas de 

retração, é mais um efeito recente da retomada do setor petrolífero. O crescimento da 

indústria de petróleo, acelerado pelas licitações dos blocos de concessão da Brazil 

Round 1 e 2 79 e pelas parcerias da PETROBRAS, gerou demanda suficiente para 

                                                                                                                                                                   
Rio de Janeiro na atração dos referidos investimentos que, em geral, podem vir a se localizar-se, 
dependendo das condições oferecidas, em qualquer unidade da Federação. 
79 A ANP realizou dois leilões (nos dias 15/06/99 e 16/06/99) de licitação para concessão de áreas 
para exploração e produção de petróleo, a chamada Brazil Oil & Gas Round One (Primeira Rodada 
de Negociações), habilitando para isso, 38 companhias, com a participação da PETROBRAS. No 
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reabrir alguns estaleiros. O setor que já empregou 40 mil pessoas no Estado, 

atualmente emprega somente cerca de 2 mil pessoas. 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro com o intuito de motivar a 

recuperação do setor, apresentou várias medidas, aproveitando o crescimento dos 

negócios do petróleo. Através do decreto nº 26.005, de 11/02/2000, reduziu a 

alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 18% 

para zero nas operações internas e de importação de matérias-primas e equipamentos 

para a construção e reparos navais80. A desoneração do ICMS tem como intenção 

reduzir os altos custos financeiros na construção e no reparo de embarcações e 

conferir maior competitividade ao setor no Estado. 

O Governo do Estado classifica a atividade naval como prioritária para o 

crescimento econômico da economia fluminense e, assim, apresentou também 

proposta para a construção de um pólo da indústria naval no Rio de Janeiro. A idéia 

é criar um ambiente favorável ao surgimento de um cinturão de fornecedores para as 

indústrias naval e de petróleo no Estado, buscando a substituição da importação e a 

maximização de compras no Estado do Rio de Janeiro81. 

A PETROBRAS recentemente anunciou um Plano Emergencial de Apoio à 

Indústria Naval Brasileira, no qual a estatal se dispõe a fazer contratações de 

                                                                                                                                                                   
total, nesses dois leilões, foram ofertados 27 blocos (12 no primeiro dia e 15 no segundo), tendo a 
ANP arrecadado com os mesmos o montante de R$ 321,7 milhões, com um ágio médio de 10.912% 
sobre o preço mínimo da áreas vendidas. As áreas nobres, com potencial de exploração comercial 
mais bem avaliado, foram intensamente disputadas. A maior disputa foi pelos blocos em águas 
profundas nas Bacias de Campos, Santos e Espírito Santo. Dos 27 blocos ofertados nessa Primeira 
Rodada, 15 não tiveram nenhuma oferta, ficando sem compradores. 
Em 7 de junho de 2000, a ANP realizou a segunda rodada de licitações, a chamada Brazil Oil & Gas 
Round 2. Na oportunidade, a ANP leiloou o total de 23 blocos, com apenas dois sem oferta. As 
empresas petrolíferas pagaram um total de R$ 468.259.069,00 por 21 blocos, com um ágio médio de 
8.236,51%. A grande vencedora da rodada de licitações da ANP foi a PETROBRAS, que arrematou 
sete dos 23 blocos ofertados, e também saiu vencedora de uma oitava área em consórcio operado pela 
Shell. 
80 Nota à Imprensa do dia 11/02/2000: “Redução do ICMS incentiva indústria naval e modernização 
de aeroportos”, Governo do Estado do Rio de Janeiro. 
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serviços locais. A empresa informou que tem contratos de fretamento de 21 

embarcações de apoio para atividades com empresas estrangeiras. Alguns deles já 

estão vencendo e poderão ser assinados com empresas nacionais. Atualmente, os 

navios são alugados no exterior e a idéia é que sejam usadas a partir de agora 

embarcações nacionais. Nos últimos seis anos saíram do Brasil US$ 5 bilhões em 

obras da PETROBRAS, que foram realizadas em países como a China, a Espanha, 

Portugal e o Canadá. 

O Governo Federal planeja estimular o setor naval destinando os recursos 

do Fundo de Marinha Mercante (FMM), um instrumento criado no Governo de 

Juscelino Kubitschek para financiar o setor, mas que não vinham sendo utilizados 

apenas para isso82. 

No intuito de incentivar as indústrias de apoio à indústria de petróleo, o 

Governo Federal, através do BNDES, também criou o Programa de Apoio a 

Investimentos em Petróleo e Gás (PROGAP), que assegura cerca de R$ 2 bilhões em 

linhas de crédito para o setor para os próximos meses, tratando-se de um programa 

de incentivos voltado à indústria de bens de capital e serviços relacionados à 

indústria do petróleo e gás. O PROGAP tem por objetivo a implantação, ampliação e 

modernização de empreendimentos do setor de petróleo e gás, estendendo-se por 

toda a cadeia produtiva83. 

Em resumo, apesar dos investimentos da PETROBRAS terem sofrido 

severas restrições ao longo da década de 1990, ao final desta, abrem-se perspectivas 

                                                                                                                                                                   
81 Nota à Imprensa de 10/02/2000: “Rio terá cinturão de fornecedores para as indústrias naval e do 
petróleo”, Governo do Estado do Rio de Janeiro. 
82 Com esse intuito, o Governo Federal reeditou a Medida Provisória nº 1888 com uma nova redação, 
permitindo que os recursos do FMM que não forem utilizados no ano da arrecadação sejam usados 
sem retornar ao Tesouro Nacional (Jornal do Brasil, Caderno de Economia, edição de 16/01/2000). 
83 As informações contidas nessa seção e não referendadas foram coletadas no home page do BNDES 
na Internet. 
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de novos projetos de investimento de vulto para o setor petrolífero do Estado nos 

próximos anos, que trazem um novo alento à economia fluminense. 
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5.2 ) CONCLUSÕES SOBRE O SETOR ELÉTRICO, PERSPECTIVAS E 

PROJETOS: 

Os investimentos no setor elétrico apresentaram uma grande irregularidade 

ao longo da década de 1990, em função de sua sensibilidade às políticas do Governo 

Federal. Diante de um quadro de baixas tarifas durante a maior parte da década, o 

setor ficava extremamente dependente do Governo Federal para realizar novos 

investimentos, já que não possuía os recursos necessários. Uma vez que os recursos 

necessários para a expansão do setor eram altos, ficava bastante difícil o 

autofinanciamento do setor. 

Um segundo fator que aumentava a vulnerabilidade do setor no Estado é 

que, à exceção da CERJ, as empresas de energia elétrica que atuavam localmente 

eram federais e estavam sujeitas ao controle dos gastos pelo Governo Federal. Os 

gastos das empresas estatais entravam como um item de despesa no PDG, onerando 

o déficit público. O Governo Federal, em função disso, na maior parte do período, 

restringiu os gastos das estatais elétricas para um nível que permitia somente a 

manutenção do sistema a um nível insatisfatório. Evidentemente, já existia por parte 

do Governo Federal a intenção de privatizar as empresas elétricas. 

O aquecimento da economia após o Plano Real forçou o Governo Federal a 

rever a política de investimentos do setor elétrico brasileiro, uma vez que a demanda 

de energia elétrica ampliava-se com o crescimento do PIB. O risco de um blecaute 

repentino no horário de pico fez com que fossem revistas as metas para o período. E 

o fato dos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso e Rio Grande do 

Sul ficarem na ponta do Sistema Interligado de Transmissão Sul/Sudeste/Centro-
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Oeste, acentuava o risco de falta de energia nas extremidades do sistema e criava 

uma preocupação adicional para o Governo Federal. 

Com a intenção de diminuir o gargalo da ponta do sistema, o Governo 

Federal anunciou recentemente, através do Ministério das Minas e Energia (MME), 

projetos para a construção de quatro novas usinas termelétricas a gás natural até o 

ano de 2003 no Estado do Rio de Janeiro: a TermoRio, a Norte Fluminense, a 

Riogen e a Cabiúnas. Na construção dessas usinas serão investidos cerca de R$ 2 

bilhões. As quatro usinas vão aumentar a oferta de energia em cerca de 2 mil 

megawatts (MW). A TermoRio, localizar-se-á no município de Duque de Caxias, 

tendo como sócias a PETROBRAS (com participação acionária de 17,0%), a PRS 

(com 4,5% de participação) e a Reduc Invest (com 78,5% de participação) e 

capacidade instalada de 480 MW, representando um investimento total de US$ 205 

milhões. A Norte Fluminense, localizar-se-á no município de Rio das Ostras, sendo 

uma sociedade entre ELETROBRÁS (com participação acionária de 10,0%), 

PETROBRAS (com participação acionária de 10,0%), LIGHT, CERJ e ESCELSA 

(com participação acionária de 26,6% as três últimas empresas cada uma), com 

capacidade instalada de 720 MW e representando um investimento de US$ 400 

milhões. A usina funcionará com gás natural proveniente da Bacia de Campos e 

distribuído pela CEGRIO. A Riogen, localizar-se-á em Seropédica, tendo como 

proprietária a Enrom e capacidade instalada de 480 MW. A Cabiúnas, que localizar-

se-á no município de Macaé, terá como sócias a PETROBRAS, a LIGHT e a 

empresa japonesa Mitsui e produzirá 480 MW de energia84. 

                                                           
84 Nota à Imprensa de 24/02/2000, “Rio ganha quatro usinas termelétricas”, Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, 2000. 
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No intuito de resolver o problema da carência de energia no horário de pico 

do Estado, o Governo Federal reativou o Projeto Nuclear Brasileiro. E com a criação 

da ELETRONUCLEAR, o Governo redefiniu o programa de investimentos na área 

nuclear. 

As atividades da ELETRONUCLEAR compreendem hoje a operação da 

Usina Angra 1, com 657 MW, e Angra 2 85, com 1.309 MW, que se encontra em 

fase final de comissionamento e deverá entrar em operação em julho de 2000. Essas 

usinas, em conjunto com Angra 3 86, também com 1309 MW e que no momento 

passa por uma fase de reavaliação do projeto, constituem a Central Nuclear 

Almirante Álvaro Alberto - CNAAA, situada na praia de Itaórna, no município de 

Angra dos Reis87. 

Angra 1 produz atualmente 30% da geração própria de eletricidade do 

Estado do Rio de Janeiro, operando com fator médio de disponibilidade de 80%. A 

usina absorveu R$ 80 milhões do Programa de Investimentos da 

ELETRONUCLEAR em 1998, dos quais R$ 60 milhões referentes ao combustível 

adquirido da empresa americana Westinghouse. 

Angra 2 está no estágio de conclusão. No final de 1998, a construção de 

Angra 2 já havia atingido cerca de 95% de seu cronograma total. Os últimos testes 

                                                           
85 As obras civis de Angra 2 foram contratadas à Construtora Noberto Odebrecht e iniciadas em 1976. 
Entretanto, a partir de 1983, o empreendimento teve o seu ritmo progressivamente desacelerado 
devido à redução dos recursos financeiros disponíveis. Em 1991, o Governo Federal decidiu retomar 
as obras de Angra 2. A composição dos recursos financeiros necessários à conclusão do 
empreendimento foi definida ao final de 1994, sendo então realizada em 1995 a concorrência para a 
contratação da montagem eletromecânica da usina. As empresas vencedoras associaram-se formando 
o consórcio UNAMON, o qual iniciou-se as suas atividades no canteiro em janeiro de 1996. 
86 Em 1991, no momento em que o Governo Federal decidiu pela conclusão de Angra 2, entendeu 
também pela interrupção dos trabalhos relativos à construção de Angra 3, visando concentrar todos os 
recursos para atingir o primeiro objetivo. Em 1996, a ELETROBRÁS e o MME decidiram incluir 
Angra 3 no Plano Decenal para entrada em operação em 2006. O progresso do empreendimento no 
momento é da ordem de 45%. Nota-se que grande parte do suprimento de equipamentos importados 
já está concluído. 
87 As informações contidas nessa parte e não referendadas foram disponibilizadas pela 
ELETRONUCLEAR no home page da empresa na Internet. 
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necessários ao licenciamento e comissionamento de suas instalações já foram feitos, 

e em julho desse ano, a usina estará pronta para operar comercialmente, sincronizada 

ao sistema interligado de energia elétrica das Regiões Sul e Sudeste88. 

A ELETRONUCLEAR está efetuando estudos técnicos e de viabilidade 

econômica de Angra 3, para submetê-los às autoridades do setor elétrico. Por 

orientação da ELETROBRÁS, as empresas Iberdrola e EDF foram contratadas para 

conferir os estudos que concluíram pela continuidade de Angra 3. Os consultores 

concordaram com a análise, recomendando à ELETROBRÁS prosseguir com as 

obras da terceira usina nuclear. 

Além dos projetos acima citados, o Plano Decenal de Expansão 1999/2008 

do Sistema Elétrico Brasileiro, elaborado pela ELETROBRÁS, aponta outros 

projetos de investimento no setor elétrico no Estado para o período. O estudo indica 

que a usina hidrelétrica de Santa Branca (58 Mw), pertencente a LIGHT, está em 

fase de conclusão. O estudo também aponta que os projetos da usina hidrelétrica de 

Lajes (60 Mw), pertencente a LIGHT, e das usinas hidrelétricas de Glicério (10 Mw) 

e Tombos (15 Mw), pertencentes a CERJ, já tiveram suas concessões autorizadas, 

mas suas obras ainda não foram iniciadas. De qualquer forma, o fato do 

empreendedor já dispor de concessão/autorização para o aproveitamento leva a crer 

que tais projetos têm grande chance de serem construídos dentro dos prazos factíveis 

e necessários para atendimento ao mercado consumidor 89. 

O Estado do Rio de Janeiro produz atualmente cerca de 30% e importa 

cerca de 70% da energia elétrica que consome. A tendência trazida pela reativação 

                                                           
88 A ELETRONUCLEAR já recebeu a autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN), responsável pela política nuclear no Brasil, para iniciar o carregamento do reator de Angra 
2. A primeira etapa é a da criticalidade, momento em que o reator começa a ficar ativo (início da 
fissão nuclear). Nessa primeira etapa, a usina vai produzir 390 MW de energia, 30% de sua 
capacidade total de 1.300 MW. A operação a plena carga está prevista para meados de setembro. 
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do Programa Nuclear Brasileiro, com a inauguração de Angra 2, e a construção das 

quatro termelétricas a base de gás natural é a inversão da situação atual de energia do 

Estado, passando o mesmo a produzir 70% do que consome, reduzindo a 

vulnerabilidade do seu setor elétrico e tornando o sistema interligado 

Sul/Sudeste/Centro-Oeste mais confiável. 

Um cenário que desenrola-se com o novo paradigma econômico e após a 

adoção do Real, é a privatização das atividades de produção do setor público. A 

LIGHT foi a primeira empresa a ser privatizada no Estado. A CEG, a CEGRIO e a 

CERJ foram a seguir privatizadas. Cogita-se sobre a privatização das FURNAS 

Centrais Elétricas ainda em 2000 e, neste caso, existe o risco do fracionamento da 

mesma no processo de privatização. Isto poderia representar uma perda líquida de 

capital para a economia fluminense, se os escritórios da empresa fossem para fora 

do Estado90. 

O projeto de privatização de FURNAS proposto pelo Governo Federal, à 

princípio, tendia para a divisão dos ativos de geração da mesma em duas empresas e 

uma terceira empresa seria composta pelos ativos de transmissão. Esta posição do 

Governo Federal é sintetizada por Osório (1999). O modelo proposto para cisão da 

mesma em duas empresas distintas de geração responde à preocupação de instaurar 

um ambiente competitivo na geração, capaz de assegurar, a uma só vez, escala de 

produção compatível com novos investimentos e competição efetiva. O fatiamento 

                                                                                                                                                                   
89 Plano Decenal de Expansão 1999/2008 do Setor Elétrico, ELETROBRÁS, 1999. 
90 FURNAS é a segunda maior empresa do Estado, com um patrimônio líquido de 9,8 bilhões de 
Reais. O peso da empresa pode ser medido pelo montante de impostos gerados pela mesma no Estado 
(130 milhões de Reais por ano), pela participação desta no PIB do Estado (de 5 a 6 bilhões de dólares 
por ano), e pelo volume de emprego (garante três mil empregos diretos e entre 12 e 15 mil indiretos) e 
salários proporcionados pela mesma (esta paga 270 milhões de Reais por ano em salários e benefícios 
sociais). A empresa, além de possuir sede no Estado, mantém também o Centro de Operação do 
Sistema e o Laboratório de Estudos Hidráulicos no Estado do Rio de Janeiro, garantindo 
investimentos e captação de recursos para a economia fluminense. O Laboratório é referência em 
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da empresa também facilitaria a venda pelo fato de tornar as empresas mais 

acessíveis 91. Este modelo é chamado por alguns como modelo com fatiamento92. 

A posição do Governo do Estado do Rio de Janeiro é contra a privatização 

de FURNAS, mas sem ter uma posição inflexível 93. Se a mesma for inevitável, o 

Governo Estadual é favorável que a empresa não seja desmembrada por seu caráter 

estratégico para a economia fluminense. Um temor do Governo de Estado seria 

quanto ao encarecimento das tarifas, devido ao aumento do custo de energia. Existe 

a possibilidade das usinas geradoras serem vendidas separadamente. Os novos 

donos das usinas privatizadas poderiam alterar o caráter atual das mesmas, de 

concessionárias de serviço público para produtoras independentes, que, por 

definição, têm total liberdade para fixarem seus preços. Assim, as mesmas poderiam 

aumentar os preços das tarifas; o que seria um ponto de estrangulamento adicional 

para o desenvolvimento do Estado, já que o mesmo é um grande importador de 

energia elétrica dos outros Estados da União. Um outro temor do Governo Estadual, 

quanto o desmembramento da empresa, seria a provável transferência da Sede da 

                                                                                                                                                                   
Centros de Excelência em tecnologia no Brasil, onde importantes recursos são aplicados no Estado e 
são realizadas importantes parcerias com as principais universidades fluminenses. 
91 A questão da competição no segmento de geração foi regulamentada pela Resolução 094 da 
ANEEL, de 30 de março de 1998, onde os agentes que atuam nos Sistemas Sul, Sudeste e Centro-
Oeste não poderão ter uma participação superior a 25% da capacidade total do sistema. Acontece que 
a geração de FURNAS supera aquele limite, o que impossibilitaria a empresa de permanecer com a 
mesma capacidade de geração, o que corrobora para a determinação do Governo de 
desmembramento da empresa. 
Já no tocante à desverticalização dos ativos de geração e de transmissão pelo Governo Federal, 
tratar-se-ia de segregar atividades com naturezas distintas e regulamentações diferenciadas. A 
geração é uma atividade competitiva, enquanto a transmissão tem características intrínsecas de 
monopólio natural. Além desse fato, para que haja neutralidade do transporte é recomendável que a 
empresa de transmissão não comercialize a energia, encarregando-se somente do seu transporte. Ver 
em Osório, José Luiz; Cisão e privatização de Furnas - solução, não um problema, Notícias BNDES, 
1999. 
92 O Governo Federal defendia, à princípio, a privatização fatiada com um sócio majoritário para 
cada empresa, por entender que essa é a única fórmula capaz de alavancar os recursos necessários 
para ampliação do sistema elétrico, uma vez que alega não possuí-los. O Governo informou que 
possuía somente R$ 2,2 bilhões dos cerca de R$ 8 bilhões necessários para que os investimentos 
anuais atendam a expansão da demanda de energia. 
93 Ver em Jornal do Brasil, Caderno de Economia, edição de 03/01/1999. 
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empresa para fora do Estado do Rio de Janeiro. Isso traria certamente profundos 

impactos para a economia fluminense, como podemos constatar nos números acima. 

Ultimamente, Governo estadual tem-se mostrado favorável a um arranjo 

similar ao modelo inglês de privatização, onde as ações das empresas privatizadas 

foram pulverizadas em bolsas, permitindo assim que as empresas continuassem com 

controle público e passassem a ter uma gestão privada. Hoje as empresas 

privatizadas inglesas possuem de 400 a 600 mil acionistas. 

A parcela da opinião pública que está de acordo com a pulverização das 

ações de FURNAS também é favorável que a empresa capte recursos junto a 

iniciativa privada através de parcerias, de forma a implementar os investimentos 

necessários à expansão do sistema. Assim, não seria necessário o aporte financeiro 

de um acionista majoritário para realizar as inversões necessárias ao sistema. 

Alguns setores da sociedade temem que os investimentos totais das 

empresas desmembradas após o processo de privatização possam ser reduzidos 

sensivelmente. Para a Sociedade Brasileira de Planejamento Energético (SBPE), a 

cisão e privatização de FURNAS representará o caminho oposto da expansão do 

Sistema Elétrico Brasileiro. Com a cisão, a capacidade de alavancar recursos vai 

diminuir, já que a nova empresa de transmissão será deficitária e os novos 

controladores da geração terão como prioridades pagar empréstimos tomados para a 

compra das novas empresas e distribuir dividendos aos seus acionistas 94. 

                                                           
94 A SBPE argumenta que a empresa é muito bem administrada, com grande parte de suas usinas já 
amortizadas e com custos de geração muito baixo, gerando nos últimos três anos em dividendos uma 
quantia igual a R$ 900 milhões e com um nível de endividamento muito baixo (30% em 31/12/98 e 
55% em 30/11/99). Nas similares americanas essa relação em média é igual a 60%. Se a empresa 
apresentasse uma relação igual a 60%, internacionalmente aceita, poderia alavancar R$ 4,5 bilhões, 
suficientes para viabilizar investimentos em transmissão e ainda expandir a sua atividade de geração. 
Uma empresa do porte de FURNAS, com um patrimônio líquido de R$ 9,5 bilhões em 30 de 
novembro de 1999, tem condições patrimoniais de captar recursos junto ao setor privado através, por 
exemplo, da realização de projetos financeiros (Project Finance). 
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A proposta mais recente do Governo Federal para a privatização de 

FURNAS é o modelo com pulverização, com a divisão da estatal em uma empresa 

de transmissão e uma outra de geração. Neste modelo, as ações da empresa seriam 

pulverizadas em bolsa, podendo ser adquiridas por investidores estrangeiros. A 

compra das ações seria limitada a 5% e seria proibido o acordo entre acionistas. O 

Governo estuda manter entre 8% e 10% das ações com direito a voto, como forma 

de manter o controle da empresa, que teriam poder de veto (golden share). Antes da 

venda das ações, a administração da empresa seria profissionalizada, como forma de 

dar confiança aos investidores95. 

Os primeiros resultados após o início do processo de privatização podem 

ser deduzidos de uma breve análise do desempenho das companhias de energia 

elétrica após cerca de três anos. As tarifas cobradas pela LIGHT superaram a 

inflação oficial na maior parte do tempo96. O serviço oferecido pela empresa, 

contudo, decaiu em qualidade, se comparado ao tempo em que a mesma era estatal, 

                                                           
95 O Governo decidiu privatizar também as linhas de transmissão de FURNAS. O projeto anterior 
previa apenas a venda da parte de geração de energia da estatal. Pelos cálculos da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) o leilão deve arrecadar entre US$ 4 bilhões e US$ 6,5 bilhões. A empresa deverá ser 
vendida em dois leilões, um a cada seis meses, a partir do início de 2001. O BNDES calcula que o 
Governo deixará de arrecadar cerca de US$ 600 milhões com a venda pulverizada (valor 
correspondente ao ágio que seria pago em uma venda em um único bloco). Ver Jornal do Commercio, 
edição de 16/06/2000. 
96 Embora, no ano de 1996, a inflação oficial (o IGP-M registrou 8,33%) tenha superado o aumento 
da tarifa (6,43%) da empresa, no ano de 1997, a tarifa média de energia elétrica cobrada pela mesma 
subiu cerca de 13,44%, enquanto a inflação do mesmo período foi de apenas 9,03% medida segundo 
o IGP-M. No ano de 1998, a tendência de elevação da tarifa com relação a inflação oficial continuou: 
a tarifa cobrada elevou-se 8,10%, enquanto o IGP-M registrou crescimento de 4,36%. Esse aumento 
da tarifa com relação a inflação representou um ganho real de renda para a empresa que possibilita a 
mesma capitalizar-se. 
Em função da redução dos seus custos pelas diminuições do quadro de pessoal e das perdas de 
energia, somado ao aumento da tarifa cobrada em sua área de concessão, a LIGHT viu melhorar 
rapidamente o seu resultado financeiro após a privatização, o que levou a empresa ser conhecida no 
exterior como cash cow (Termo usado no mercado financeiro para designar empresas que geram 
muito caixa. Ver em Jornal O Globo, edição de18/05/1997, Caderno de Economia, página 39). Em 
1995, seu último ano como estatal, a empresa obteve um prejuízo de R$ 111,4 milhões em moeda 
corrente; mas em apenas sete meses de gestão privada, em 1996, a concessionária conseguiu auferir 
um lucro de R$ 173,3 milhões em valores correntes. No ano de 1997, a empresa apresentaria nova 
elevação no montante de lucros auferidos: R$ 324,4 milhões em moeda corrente. No ano de 1998, 



 123 

e os apagões no final de 1997 representaram o pior momento da concessionária. Um 

resultado, em parte, explicado pelo corte drástico no número de funcionários, com a 

intenção de cortar os custos 97. 

Na verdade, os contratos de concessão foram complacentes com as 

empresas privatizadas. Asseguram por um período que varia de cinco a oito anos que 

as tarifas sejam corrigidas segundo o IGP-M, mesmo que ocorra uma redução nas 

despesas ou ganhos de produtividade. Assim, os ganhos advindos da redução do 

quadro de pessoal e da diminuição de outros custos não seriam transformados em 

benefícios líquidos para o consumidor. Além disso, qualquer aumento nos custos 

não controlados pela empresa, como a energia comprada, poderia implicar em 

repasse imediato às tarifas cobradas. 

As evidências mostram que os investidores privados que adquirem 

distribuidoras de energia elétrica tendem a apresentar um comportamento comum: 

primeiro, tratam os problemas financeiros, através de cortes de custo e, sobretudo, 

com a redução de pessoal, para numa etapa seguinte, de fato realizarem as inversões 

mais importantes em aumento da capacidade e melhoria da qualidade. 

                                                                                                                                                                   
devido a nova política de investimentos da empresa, houve uma queda de 40,48% no montante: R$ 
193,1 milhões. 
97 Em 1996, o número de funcionários era de 11.400, o que dava uma média de 208 consumidores por 
empregado da empresa. Em 1997, o número de funcionários baixou para 6.636, dando uma média de 
448,4 consumidores por empregado da empresa Somente no ano de 1997, os custos de pessoal foram 
reduzidos em US$ 118 milhões. Dos demitidos, 62,5% saíram do quadro operacional, que era 
responsável pela manutenção e consertos. As demissões de pessoal foram feitas sem maiores cuidados 
com a necessidade de manutenção de um sistema já sobrecarregado e com problemas localizados. 
O número de empregados da empresa cresceria ligeiramente em 1998: subiria de 6.636 para 6.833, 
indicando uma elevação de 2,97% no número da força de trabalho; podendo indicar que a empresa, 
após o processo de demissões, atingiu o número de funcionários desejado. Em função disso, a relação 
consumidores por empregado subiu de 448,4 para 449. 
As informações contidas nessa seção e não referendadas foram coletadas no home page da LIGHT na 
Internet. 
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Outro motivo apontado pelos especialistas para a queda da qualidade dos 

serviços prestados foi a falta de uma transição adequada dos padrões tecnológicos 

antigos para os mais modernos98. 

Mas o principal motivo que pode ser apontado para a piora dos serviços 

prestados pelas concessionárias de energia elétrica no Estado, em um primeiro 

momento, foi a falta de uma regulação a priori e a inexistência de um órgão 

fiscalizador anterior ao início da privatização do setor elétrico. Devido à falta de 

regras claras antes do processo de privatização das empresas, os contratos de 

concessão firmados não incluíam garantias e salvaguardas de proteção aos 

consumidores com relação aos serviços prestados, daí o porquê deles terem piorado 

sem maiores justificativas em um primeiro momento. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 99, o órgão regulador do 

mercado, só começou a operar no último trimestre de 1997, portanto depois de 

várias concessionárias serem privatizadas. Uma de suas primeiras providências foi 

cobrar das concessionárias estaduais o cronograma detalhado dos investimentos em 

curso para justificar reajustes de tarifas ou a má qualidade do serviço. Cabe ao órgão 

regulador competente a tarefa de fiscalizar a atuação destas empresas privatizadas. 

                                                           
98 Segundo esta versão, a LIGHT está colocando transformadores modernos autoprotegidos em linhas 
e redes antigas. Neste tipo de transformador quando há sobrecarga, este desliga automaticamente 
todos os consumidores que atende. Já nos transformadores antigos, só desligava o sistema com 
problemas (monofásico, bifásico ou trifásico). Ou seja, quando os transformadores antigos 
queimavam, apenas a área a que estes estavam ligados era atingida. Os novos transformadores, de 
fabricação francesa, são dotados de um sistema de proteção que impede a transmissão de eletricidade 
quando o limite é ultrapassado. Nesse caso, a área que fica sem energia elétrica é maior. Esta 
explicação foi dada pelo engenheiro eletricista Carlos Augusto Hoffmann em matéria contida no 
Jornal O Globo, edição de 03/02/1998. 
99 A agência regulatória do setor elétrico começou a ser formada somente após o começo da 
privatização do setor: a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), instituída pela Lei nº 
9.427/96, de 26 de dezembro de 1996, e regulamentada pelo Decreto nº 2.335/97, de 6 de outubro de 
1997, é uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com a 
incumbência de estabelecer os marcos reguladores e exercer a atividade fiscalizadora na geração, 
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e 
diretrizes do Governo Federal. Além da atividade fiscalizadora, cabe a agência também impor 
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A experiência internacional mostra que grande parte destes problemas, ligados à 

garantia do interesse público, poderia ser evitado se houvesse uma definição da 

regulamentação do setor antes da privatização. 

Após a criação da ANEEL, no início de 1998, em função das freqüentes 

interrupções de energia que ocorreram em seu mercado de concessão no final de 

1997, a LIGHT foi multada pela agência reguladora em 0,1% dos lucros auferidos 

no ano anterior, o correspondente ao montante de R$ 2,016 milhões em moeda 

corrente. O ocorrido fez com que a empresa revisasse a sua política de 

investimentos para os anos seguintes, de forma a garantir o suprimento de energia 

com qualidade. A empresa reviu o Plano de Investimento Trienal 1998/2000 e o 

investimento no ano de 1998 atingiu o montante de R$ 501 milhões, indicando um 

aumento de 36,26% com relação ao ano anterior. No ano de 1999, embora a 

empresa tenha reduzido o ritmo dos investimentos (decréscimo de 37,86% com 

relação ao ano anterior), o montante continuou elevado: a mesma investiu R$ 311 

milhões. 

Como resultado do aumento dos volumes investidos, a empresa obteve 

uma melhoria nos seus serviços se comparamos com a fase em que a empresa era 

estatal. O índice de perda de energia que era de 18,7% em 1996, ano da 

privatização, passou para 16,1% em 1997 e atingiu 14,5% em 1998 100. A Duração 

Equivalente de Interrupção por Consumidor (DEC) que era de 24,05 horas em 1996, 

passou para 16,60 horas em 1997, já no primeiro ano de privatização, e atingiu 

15,14 horas em 1998. A Freqüência Equivalente de Interrupção por Consumidor 

(FEC) que era de 16,43 em 1996, passou para 14,69 em 1997 e atingiu 14,37 em 

                                                                                                                                                                   
critérios de qualidade e níveis de atendimento às empresas privatizadas. Informações coletadas no 
home page da ANEEL na Internet (15/01/2000). 
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1998. Esses índices demonstram que após um certo período de dificuldades e 

ajustes que, aliás, geraram elevados custos sociais, a empresa acabou tornando-se 

mais eficiente. 

A outra firma privatizada, a CERJ 101, que atende a 66 municípios do 

Estado do Rio de Janeiro, com 4,3 milhões de habitantes e 1,549 milhão de 

unidades consumidoras, realizou inversões no montante de R$ 150 milhões em 

1997, R$ 157 milhões em 1998 e R$ 144 milhões no ano de 1999. Esses valores 

superam em muito os R$ 34 milhões investidos nos quatro anos que antecederam a 

privatização. Tal como aconteceu com a LIGHT, a CERJ apresentou pioras nos 

serviços prestados logo após a privatização102. A explicação em parte também é a 

mesma que a da LIGHT: a CERJ reduziu drasticamente o número de funcionários, 

comprometendo os serviços prestados103. 

A empresa defende-se da alegação de piora nos serviços prestados 

salientando seu estado de sucateamento. Segundo a Gerência de Relações 

Corporativas, quando a empresa foi privatizada, no final de 1996, a CERJ estava há 

onze anos sem construir uma nova subestação (estando as que existiam operando 

acima do limite), as redes de distribuição estavam completamente obsoletas e os 

equipamentos de ruas estavam defeituosos ou em sobrecarga. Desde a privatização, 

                                                                                                                                                                   
100 Dados extraídos da fonte Cadernos de Infra-estrutura, Setor Elétrico, Perfil das Maiores Empresas, 
Volume III, BNDES, 1999. 
101 Quando foi privatizada em novembro de 1996, a nova Diretoria da empresa implementou um 
Plano de Ação para 5 anos seguintes, período estimado pela nova gestão como necessário para 
recuperar a companhia. Para tanto, foi destinado o montante de R$ 600 milhões para novos 
investimentos. As informações contidas nessa seção e não referendadas foram coletadas no home 
page da CERJ na Internet. 
102 As queixas de moradores pela piora nos serviços tornaram-se freqüentes na Região Oceânica de 
Niterói e na Região dos Lagos no Norte Fluminense. Ver em Jornal O Globo, Caderno de Economia, 
edição de 18/01/1998. 
103 Entre dezembro de 1996 e dezembro de 1997, a relação entre o número de consumidores e o de 
empregados na empresa subiu de 279 para 586. No final do ano de 1998, essa relação subiu para 765 
consumidores por trabalhador, representando um incremento de 30,5% com relação ao final de 1997. 
De 1997 a 1998, o número de empregados da empresa caiu de 2.288 para 1.897, correspondendo a 
uma queda de 17,10%. Informações coletadas no home page da CERJ na Internet. 
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o consórcio formado pela companhia chilena Chilectra, pela Electricidade de 

Portugal - EDP - e pela espanhola Endesa que arrematou a empresa num leilão 

realizado em novembro de 1996 por R$ 605 milhões, com 30,3% de ágio, construiu 

8 novas subestações, aumentou a capacidade de outras 20, ampliou a Subestação de 

Venda das Pedras e implantou o Sistema de Supervisão e Controle, que permite a 

operação da rede de forma remota e totalmente automatizada, diretamente de uma 

Central. 

A empresa apesar das dificuldades iniciais apresentou alguns índices de 

melhoras após a privatização. Após a implementação de um programa de 

diminuição das perdas de energia (a CERJ era uma das empresas que apresentava 

um índice de perda mais alto: 30%), a empresa baixou a taxa de perdas anuais de 

energia elétrica para cerca de 20% em apenas dois anos, eqüivalendo à recuperação 

de cerca de R$ 40 milhões por ano em receitas104. Mas, apesar da empresa ter 

melhorado seus índices com relação à época em que a mesma era estatal, o padrão 

de qualidade da CERJ é considerado ainda o pior da Região Sudeste do País105. 

Tal como ocorreu com a LIGHT, as tarifas cobradas pela CERJ também 

evoluíram mais que a inflação desde a privatização, tornando-se uma fonte adicional 

de recursos para a mesma106. Em função disso, houve uma elevação rápida do lucro 

                                                           
104 A empresa também apresentou no período de outubro de 1997 a outubro de 1998 uma redução de 
28% na Freqüência Equivalente de Interrupção por Consumidor (FEC), que mede as ocorrências de 
desligamento no mercado sob sua concessão. Houve também no mesmo período uma redução de 66% 
na Duração Equivalente de Interrupção por Consumidor (DEC), que registra a duração da falta de 
energia. 
105 Nos primeiros nove meses do ano de 1999, foram registradas pela ANEEL 19,48 ocorrências de 
desligamento de energia na região atendida pela empresa. No ano de 1998, foram registrados 29,79 
desligamentos nos seus 66 municípios, enquanto na média nacional aconteceram 19,85 ocorrências de 
falta de energia. Até o final do mês de setembro de 1999, os consumidores da empresa ficaram sem 
energia durante 20,58 horas. Durante todo o ano de 1998, a falta de energia na área atendida pela 
empresa durou 31,15 horas, enquanto a média nacional registrou a média de 20,04 horas. Apesar da 
melhoras apresentadas, a qualidade dos serviços da empresa ainda está aquém da média do mercado. 
Ver em Jornal do Brasil, Caderno de Economia, edição de 05/01/2000. 
106 No ano de 1996, a CERJ corrigiu suas tarifas em 12,90%, enquanto o IGP-M variou 8,33%. No 
ano de 1997, as tarifas da empresa subiram 22,90%, enquanto o IGP-M elevou-se 9,03%. No ano de 
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da empresa: em 1996, quando a empresa foi privatizada, auferiu um prejuízo de R$ 

267,4 milhões em valores correntes; enquanto já em 1997, esta arrecadou um lucro 

de R$ 28,3 milhões. No ano de 1998, os lucros continuaram a crescer: a empresa 

obteve um lucro de R$ 48,9 milhões em moeda corrente, representando um 

incremento de 73,4% no montante com relação ao ano anterior. 

A CERJ acena com um cenário de elevação dos investimentos para os 

próximos anos. A empresa que gera pouco mais de 3% da energia que revende à sua 

área de concessão, pretende agilizar um plano para alcançar uma auto-suficiência de 

aproximadamente de 18%, investindo na geração hidrelétrica e termelétrica. Com 

este intuito, a empresa criará uma subsidiária de geração, que terá como principais 

projetos a ampliação da atual capacidade de geração e a futura disputa de 

aproveitamentos hídricos a serem licitados pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL)107. 

A empresas do setor privado diante da ameaça de desabastecimento de 

energia também investem na autoprodução de energia elétrica. As freqüentes faltas 

de energia no Estado do Rio de Janeiro que afetaram a Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN), uma das controladoras da LIGHT, entre o final de 1997 e o início 

de 1998, motivaram a empresa a investir um montante maior em geração. A CSN 

deixou de produzir em janeiro de 1998, 30 mil toneladas de aço em função dos 

cortes na rede elétrica, o que representava 8% de sua produção mensal (cerca de 400 

mil toneladas). Os constantes cortes provocaram o desligamento de vários 

                                                                                                                                                                   
1998, a tarifa média da empresa continuou a subir com relação a inflação: elevou-se 13,63% contra 
4,36% de variação do IGP-M. 
107 As noves usinas hidrelétricas da empresa que geram cerca de 60 MW, terão seus equipamentos 
substituídos para elevarem sua capacidade de geração para 120 MW. Atualmente, o principal projeto 
da empresa na área de investimentos é a construção no Norte Fluminense de uma termelétrica movida 
a gás natural com capacidade de 720 MW, juntamente com a ELETROBRÁS, LIGHT, ESCELSA e 



 129 

aparelhos, interrompendo a produção. A empresa possui equipamentos que 

dependendo do corte podem demorar mais de um dia para que o nível de produção 

seja retomado. A empresa produzia cerca de 5% do seu consumo de energia e por 

isso decidiu investir no aumento de sua infra-estrutura. A empresa construiu então 

uma central termelétrica dentro de suas instalações com capacidade de geração de 

230 megawatts de energia elétrica em média, o maior empreendimento termelétrico 

privado no país em geração de energia, representando cerca de 60% do consumo 

total da Usina de Volta Redonda (de cerca de 400 megawatts). A meta da CSN é ser 

auto-suficiente na produção de energia: a empresa possui também participação na 

construção da Hidrelétrica de Itá, na divisa de Santa Catarina com o Paraná, que 

produzirá quando concluída 168 megawatts de energia em média. A empresa 

pretende no futuro, contribuir também para o fornecimento da rede da LIGHT. 

Em resumo, a década de 1990 apresenta muitas mudanças para o setor 

elétrico do Estado. Os investimentos no setor apresentam uma grande oscilação no 

período em função de políticas federais e do processo de privatização das 

concessionárias de distribuição de energia elétrica do Estado. A vulnerabilidade do 

setor elétrico estadual aumentou, agravada pelo fato do Rio de Janeiro estar na 

ponta do Sistema Interligado Sul/Sudeste/Centro-Oeste. Para os próximos anos, 

contudo, observa-se uma clara reversão da tendência e a diminuição da 

vulnerabilidade, conseqüência dos novos investimentos do setor no Estado. 

                                                                                                                                                                   
PETROBRAS, num empreendimento de R$ 350 milhões. Ver em Jornal Gazeta Mercantil, Caderno 
Empresas & Negócios, edição de 27/01/1998. 
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5.3 ) CONCLUSÕES SOBRE O SETOR ENERGÉTICO DO ESTADO: 

O Estado do Rio de Janeiro é um importante mercado produtor e 

consumidor de energia no Brasil. Tanto que diversas empresas energéticas dedicam-

se às atividades de produção e distribuição de energéticos no Estado, destinando 

vultosos montantes de investimentos para a economia fluminense. 

A Cidade do Rio de Janeiro, outrora capital da República, mantém uma 

herança destes tempos. Comporta a sede de várias empresas de âmbito federal e 

regional, que acabaram criando uma identificação com a cidade e não foram para 

Brasília por ocasião da mudança da capital. Isto representa para o Estado, uma fonte 

de captação de impostos e recursos, além da oferta de milhares de postos de trabalho 

para a sua população. 

Conforme analisado anteriormente, as empresas energéticas são de 

fundamental importância para o Estado, apresentando um efeito multiplicador sobre 

a economia fluminense, em razão dos vultosos volumes de suas inversões que 

possuem a propriedade de influir tanto o produto (através da compra de 

equipamentos, por exemplo), como o nível de renda (através da geração de 

empregos, por exemplo). A diminuição dos investimentos energéticos contribuiu 

para a queda do produto e da renda do Estado até meados da década de 1990. A 

elevação dos seus níveis, mais recentemente, repercutirá sobre a economia do 

Estado nos próximos 5 anos. 
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Foi observado também que o Estado do Rio de Janeiro absorveu grande 

parte dos custos sociais decorrentes da transição para um modelo de cunho mais 

liberal, não só pela redução inicial dos investimentos das empresas públicas 

alienadas, mas também pela deterioração dos serviços oferecidos ao longo de toda a 

década. 

Como observado, os investimentos energéticos sempre foram um 

componente importante na formação da renda e do produto. A partir de meados da 

década de 1990, com a diversificação da carteira de investimentos, o Estado 

diminuiu essa dependência. A atração de indústrias de alto valor agregado, em 

meados da década, com efeitos a jusante e a montante na atividade produtiva, tal 

como a indústria automotiva, diversificou o tecido industrial local e reduziu os 

efeitos cíclicos dos investimentos energéticos, embora não os tenha anulado. 

Se, pelo plano estadual, o cenário produtivo é favorável, em compensação, 

pelo plano nacional, o Governo Federal comprometido com a estabilização, já não é 

mais capaz de gerir os recursos necessários para o crescimento da infra-estrutura. 

Assim, durante a última década, fica patente a falência do modelo de financiamento 

baseado no Estado empreendedor.  

É importante destacar os fatores positivos das inversões energéticas. Elas 

são as responsáveis pela contenção da queda da renda e da produção abaixo de certo 

patamar, funcionando portanto como fatores estabilizadores. O fato da sede de 

várias empresas energéticas ser no Rio de Janeiro, o fato da Bacia de Campos ser a 

principal reserva de petróleo no território nacional e o fato de que a maioria das 

pesquisas das empresas energéticas serem feitas localmente, fazem com que os 

investimentos não desçam abaixo de um determinado patamar. Assim, os fatores 

que fazem com que num momento inicial, o choque da mudança do modelo de 



 132 

intervenção do Estado seja mais fortemente sentido; num segundo momento, fazem 

com que os investimentos mantenham-se num determinado patamar. Estes fatores, 

então, atuam como estabilizadores automáticos, amortecendo os choques que atuam 

sobre o sistema econômico fluminense, não permitindo que as inversões desçam 

abaixo de certo patamar. Na ausência destes fatores, os investimentos energéticos 

cairiam num montante ainda maior. 

Além disso, estes fatores mantém um permanente portfólio de 

oportunidades que acabam sendo exploradas mais dia ou menos dia, como foi o 

caso do gás natural e seu aproveitamento petroquímico a partir do novo pólo, ou 

ainda, da construção das termelétricas abastecidas também por gás natural. 

Os investimentos do setor energético do Estado do Rio de Janeiro passaram 

por profundas mudanças nos anos 1990. Uma ótica microeconômica privada passou 

a nortear estes investimentos, contrariando o velho paradigma econômico, que se 

baseava em grandes objetivos macroeconômicos nacionais (políticas de 

desenvolvimento orientadas pelo Estado). Agora, as empresas privatizadas devem 

ser rentáveis e capazes de gerar seus próprios recursos para investimento. Assim, os 

investimentos tenderão a ser realizados em menor volume do que nos anos 1980, 

serão mais concentrados no tempo e visarão um acréscimo de produtividade, tendo 

assim, uma lógica privada. 

Os novos investimentos irão se realizar num ambiente em que o papel 

desempenhado pelo Estado foi redefinido, havendo uma profunda mudança na 

natureza de suas atribuições; passando do papel de provedor dos serviços essenciais 

para o de fiscalizador da atividade privada, atuando apenas com o intuito de garantir 

condições de livre concorrência. Após várias décadas de convivência com um 

Estado que absorvia grande parte das responsabilidades pela provisão de bens e 
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serviços, ganha força a proposta de reforçar sua função reguladora, em decorrência 

dos novos desafios impostos pelo avanço da privatização. Localmente, o recente 

surto de crescimento industrial parece levar o governo estadual a aumentar suas 

responsabilidades e, muitas vezes, substituir o Governo Federal em suas atribuições 

não só de regulador mas também de executor de uma política industrial inexistente 

ao nível federal, mas que é imprescindível para a recuperação econômica do Estado 

do Rio de Janeiro. 
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