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Este estudo apresenta uma visão geral do setor da energia elétrica, que é 

caracterizado por gestão institucional centralizada no Governo Federal, um ambiente 

contratual regulamentado e grande dependência de energia hidrelétrica. A concentração 

da matriz energética na energia hidrelétrica, que é o foco deste estudo, acarreta um 

risco estratégico por causa dos problemas das mudanças climáticas globais. O objetivo 

é mostrar que, enquanto o planejamento governamental dá prioridade para a demanda 

crescente, ignora os possíveis efeitos a longo prazo das alterações climáticas, que 

podem ter um impacto crucial na indústria de energia hidrelétrica. O estudo aborda esta 

questão, no contexto de uma grande empresa deste segmento, a Companhia Hidrelétrica 

do São Francisco (CHESF). Para mostrar a importância da adaptação da estratégia 

competitiva frente aos possíveis impactos das mudanças climáticas, foi construída uma 

matriz SWOT com vários cenários que puderam ser inferidos para o ano de 2050. Os 

resultados mostram que a redução da vazão de água e a redução do nível dos 

reservatórios, devido às alterações climáticas, representam os principais riscos 

ambientais estratégicos da empresa e poderiam ameaçar a segurança energética em todo 

o Brasil, a menos que alguns procedimentos preventivos sejam implementados 

tempestivamente. 
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This study presents an overview of the energy sector, which is characterized by 

institutional management centralized in the Federal Government, a regulated 

contractual environment and heavy reliance on hydroelectric power. The concentration 

of the energy matrix in hydroelectric power, the focus of this study, carries with it a 

strategic risk because of the issues of global climate change. The goal is to show that 

while the government planning gives priority to meeting growing demand, it ignores 

the possible long-term effects of climate change, which may have a crucial impact on 

the hydroelectric power industry.  It discusses this question in the context of a major 

player in this segment, the São Francisco Hydroelectric Company (CHESF). To show 

the importance of adapting the competitive strategy to the possible impacts of climate 

change, it was built a SWOT matrix with various scenarios that might be inferred by 

the year 2050. The results show that the reduction of water flows and reservoir levels 

due to climate change represent the main strategic environmental risks of the company 

and could threaten energy security throughout Brazil unless that it will implement some 

preventive procedures. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o Século XIX, os países industrializados vêm percorrendo uma trajetória 

de desenvolvimento alicerçada, fundamentalmente, no crescimento acelerado da 

população e no uso intensivo de combustíveis fósseis, o que acaba gerando graves 

impactos ambientais. Dentre estes impactos, destaca-se o resultado das mudanças no 

clima mundial por causa do aquecimento global, principal impacto da emissão dos gases 

do efeito estufa (GEEs). 

O atual conhecimento sobre os efeitos das Mudanças Climáticas Globais 

(MCGs) ainda está parcialmente consolidado cientificamente. No entanto, admite-se a 

probabilidade de ocorrer uma elevação gradual da temperatura do ar, causando prejuízos 

nas atividades econômicas nas áreas suscetíveis de serem afetadas negativamente. As 

atividades costeiras, inclusive as portuárias, podem sofrer os impactos das possíveis 

elevações do nível médio dos oceanos e as atividades hidrointensivas podem ter 

dificuldades de acesso à água. Além disso, as alterações no regime de chuvas podem 

causar inundações com maior frequência. Por outro lado, as secas podem tornar-se mais 

intensivas, assim como os eventos climáticos extremos, como furacões e tempestades. 

Também, podem ocorrer alterações na direção e duração dos ventos, além de outras 

mudanças climáticas que poderiam afetar a agricultura, a navegação e outras atividades 

econômicas. 

Presume-se que alguns destes impactos venham a interferir, significativamente, 

nas atividades desenvolvidas por empresas que se utilizam de recursos naturais como 

insumo principal, como é o caso da geração de hidroeletricidade, objeto de pesquisa 

desta tese. 

As empresas que geram energia a partir do fluxo de água (vazão) começam a 

perceber que os riscos ambientais decorrentes das mudanças climáticas podem interferir 

em seus negócios no futuro, pondo em risco a sustentabilidade das mesmas e a 

competitividade no segmento onde atuam. 

Portanto, a possibilidade de ocorrer eventos de desabastecimento de energia 

hidrelétrica passou a ser uma importante preocupação do mercado de energia elétrica, 
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tanto de empresas como de consumidores, especialmente nas regiões onde a 

disponibilidade hídrica é mais reduzida. 

A forma como as empresas de geração hidrelétrica percebem o risco de 

desabastecimento pode ser determinante para a antecipação de ações proativas visando 

garantir a não interrupção do suprimento de energia. Estas ações envolvem medidas de 

adaptação e alterações no planejamento estratégico destas companhias, a fim de 

assegurar sua sustentabilidade e ao mesmo tempo reduzir as vulnerabilidades do setor e 

dos agentes que atuam neste segmento. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA PESQUISADA 

O planejamento estratégico
1
 de grande parte das empresas brasileiras que 

desenvolvem as atividades de geração e transmissão de energia hidrelétrica ainda não 

contempla os impactos associados às mudanças climáticas. Isto fica latente quando se 

observa os relatórios anuais das maiores empresas deste segmento, sinal evidente de que 

o risco climático ainda não foi incorporado como uma variável estratégica capaz de 

alterar o rumo dos negócios nas próximas décadas. Ao que parece, as empresas ainda 

não têm consciência dos riscos que as MCGs podem trazer para seu desempenho 

econômico-financeiro ainda neste século. 

O risco de agravamento da vulnerabilidade empresarial, caso não se introduza 

tempestivamente nenhuma ação preventiva para garantir a sustentabilidade do negócio, 

é um problema ambiental que pode provocar impactos econômicos e financeiros e 

comprometer a trajetória de desenvolvimento das atividades empresariais. 

Sob o ponto de vista empresarial, a sustentabilidade deve assumir 

equilibradamente as dimensões ambiental, social e econômica. A vulnerabilidade 

empresarial resulta dos impactos negativos que podem afetar este equilíbrio e de sua 

capacidade de reagir e superar possíveis obstáculos. Identificar quais são os impactos 

específicos que podem afetar cada empresa, conhecer e fortalecer suas atuais condições 

                                                             
1 processo que decide os programas que a empresa adotará e os recursos que reservará para cada um 

desses programas, nos vários anos seguintes. As estratégias são reexaminadas quando se apresentam 

oportunidades e riscos. 
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de enfrentá-los e programar um comportamento futuro para sustentar a continuidade dos 

negócios são ações que não podem mais ser adiadas no âmbito interno das corporações. 

Esta tese visa contribuir para a incorporação dos riscos ambientais decorrentes 

das MCGs no planejamento estratégico de empresas de energia hidrelétrica.  

A análise do comportamento estratégico das empresas diante das ameaças à 

sustentabilidade não pode ser realizada sem uma clara compreensão das variáveis e 

fatores ambientais externos e internos que influenciam o processo de tomada de decisão 

das mesmas. No âmbito externo, as variáveis ou fatores são sempre complexos e 

diversificados e, normalmente, abrangem aspectos socioeconômicos como a inflação, as 

taxas de juros, o produto interno bruto, a população, os investimentos, o crédito, o grau 

de desemprego e nível de renda, só para citar alguns. As diretrizes apontadas pelas 

políticas governamentais, sejam econômicas, ambientais, tributárias ou sociais, 

assumem grande relevância no planejamento estratégico empresarial. Da mesma forma, 

os indicadores do mercado específico também são contemplados, dentre os quais podem 

ser destacados a concorrência, a logística, os consumidores, os preços, os insumos, a 

área geográfica e a força de trabalho. A questão energética, com a qual todas as 

empresas guardam forte dependência, é o destaque transversal a todos estes aspectos. 

Neste sentido podem ser identificados diferentes tipos de riscos inerentes à 

atividade empresarial (riscos do negócio: internos ou externos), dentre os quais 

destacam-se: 

 

a. Riscos de volume e demanda (estimativas da demanda podem sub ou 

superdimensionar os contratos e os investimentos realizados agora; 

incertezas no consumo e na produção); 

b. Riscos de crédito (inadimplência dos clientes, quebra de contrato); 

c. Riscos de Planejamento (erros de planejamento podem provocar variações 

acentuadas nas operações, afetando as receitas e resultados; subavaliação dos 

riscos hidrológicos pelo operador do sistema; investimentos insuficientes); 

d. Riscos Financeiros (escolha de instrumentos de financiamento incompatíveis 

com estrutura de mercado da atividade); 

e. Riscos Legais ou de Regulação (incerteza regulatória; mudanças em função 

da política vigente; multas e outras penalidades; lapsos na legislação; ações 

judiciais); 



 

4 

 

f. Riscos Operacionais (falha de equipamentos, falha de controle, falha na 

transmissão, falha humana ou de execução; perdas técnicas; prazo do 

licenciamento); 

g. Riscos de Mercado (câmbio, juros, inflação, volatilidade dos preços, liquidez 

do mercado, investimentos x retorno); 

h. Riscos Ambientais (condicionantes do licenciamento, riscos hidrológicos, 

risco climático); 

i. Riscos Comportamentais (alteração do comportamento de: cliente, litigante, 

investidores, corporações). 

 

Souza (2008) utilizou classificação semelhante e destacou que a função do 

Gerenciamento de Risco é tratar os fatores de risco que podem ser identificados, 

pressupor a quantificação dos mesmos e desenvolver instrumentos para a sua mitigação. 

Assim, a empresa deve incorporar ferramentas administrativas visando adaptar-se aos 

riscos estratégicos que podem ameaçar seu negócio.  

Neste contexto, atualmente, toma corpo, os aspectos que envolvem a 

Governança Corporativa, questão que se solidificou a partir da desvinculação entre 

propriedade e gestão dos ativos. Assim, a maior parte dos proprietários da entidade 

(acionistas) não administra sua propriedade (a empresa), mas se utilizam de ferramentas 

de governança para indicar as diretrizes que desejam ver atendidas pelos efetivos 

administradores (gerentes, diretores). 

Motivada pelos prejuízos causados por acidentes industriais, por exigências 

legais e pela crescente consciência social sobre o meio ambiente, a governança 

corporativa passou a contemplar algumas diretrizes voltadas para a preservação e 

conservação dos recursos naturais e o Gerenciamento de Riscos empresariais. Junto com 

isto desenvolveu-se, também, uma maior preocupação com os problemas sociais, 

especialmente os que são identificados na região em que a empresa opera. A 

governança, então, indicou diretrizes para a responsabilidade social e ambiental 

corporativa, visando compreender a problemática e contribuir com sua solução. 

Assim, fatores externos complexos se incorporaram ao planejamento 

estratégico das empresas, que precisam, agora, avaliar suas características e tendências 

em conjunto com os fatores internos, que incluem, dentre outros, capacidade 
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operacional, capital fixo, capital intelectual, clientes, fornecedores, sistemas de gestão, 

administração do caixa e dos resultados. 

Sob esse contexto, onde diferentes variáveis do Ambiente interno e externo se 

relacionam e se influenciam mutuamente, incorporou-se, mais recentemente, o 

aquecimento global provocado pelo aumento da concentração dos GEEs, que assume, 

concomitantemente, características de variável interna (emissões) e externa (impactos). 

A utilização de combustíveis fósseis é apontada como um dos principais 

responsáveis pela emissão destes gases, cujas consequências incluem importantes 

alterações climáticas, que, por sua vez, tendem a impactar todas as atividades 

econômicas, especialmente aquelas que utilizam recursos naturais como insumo, 

independentemente de contribuir ou não com o volume de emissões de gases lançados 

na atmosfera. 

As pressões da sociedade vêm se intensificando no sentido de exigir que as 

emissões dos GEEs sejam reduzidas. Tanto pelo lado da oferta, como da demanda, é 

possível perceber alguns movimentos neste sentido. Surgiram novas tecnologias de 

aproveitamento de combustíveis alternativos, renováveis e menos poluentes. 

Aumentaram os programas de reciclagem e reutilização de produtos. A gestão ambiental 

privada se desenvolveu para acompanhar as políticas nacionais e alguns acordos 

mundiais foram elaborados visando reduzir as emissões dos GEEs e estimular ações de 

mitigação ou adaptação aos impactos deles resultantes. 

Assim, as empresas, principalmente as que operam no segmento industrial, se 

viram compelidas a incorporar o aspecto ambiental aos demais componentes da gestão 

do negócio. Normalmente a empresa inclui em sua estratégia a dimensão do risco 

ambiental como fator eventual, súbito e danoso. Ou seja, com características de 

acidente, que pode causar impacto nocivo ao meio ambiente e à população local. 

Neste estudo, no entanto, a abordagem se amplia para incorporá-lo como um 

evento gradual e difuso, com causas globais e consequências locais. De fato, as 

emissões dos GEEs podem ocorrer em um local, mas os impactos se propagam e podem 

ser sentidos em diferentes regiões do planeta. 

Apesar da inegável importância dos demais fatores externos que afetam o 

desempenho das empresas, neste estudo, o fator meio ambiente assumirá maior 
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relevância, tendo em vista que, no contexto das mudanças climáticas, existem poucos 

estudos relacionando-os com os aspectos microeconômicos contemporâneos
2
. 

Neste sentido, a presente pesquisa investiga como estes possíveis riscos 

ambientais graduais poderão nortear a administração das empresas para o enfrentamento 

de suas consequências. No caso específico da atividade de geração de energia 

hidrelétrica, estas questões assumem grande relevância, pois os impactos poderiam 

afetar a sustentabilidade das empresas que usam água como insumo básico. 

Apesar da incerteza quanto à frequência e magnitude destes impactos, 

presume-se que as empresas de hidroeletricidade deveriam, estrategicamente, aumentar 

sua capacidade de adaptar-se às mudanças que estão por vir. Portanto, este estudo 

analisará como as empresas poderiam orientar seu planejamento estratégico de longo 

prazo com diretrizes voltadas para a adaptação. No contexto das mudanças climáticas, o 

termo adaptação deve ser entendido como ações de respostas que visam gerenciar os 

riscos de um problema ambiental, buscando minimizar os danos e perdas potenciais. Já 

o termo mitigação define as ações que são implementadas para enfrentar as causas do 

problema, ou seja, evitar ou reduzir as emissões dos GEE. As empresas, então, diante 

das evidências de que o aquecimento global pode alterar os sistemas naturais, deveriam 

introduzir ações de adaptação para reduzir sua própria vulnerabilidade aos riscos 

climáticos e implantar ações de mitigação para reduzir suas emissões destes gases. 

Assim, as empresas geradoras precisariam incluir em seu planejamento estratégico as 

respostas para os possíveis riscos ao seu desempenho econômico, social e operacional, 

especialmente quanto aos riscos ambientais que não conseguem controlar. 

A abordagem climática que permeia este estudo contempla, prioritariamente, as 

ações de adaptação aos impactos dos GEEs, visando melhor compreender como as 

empresas de hidroeletricidade poderiam reagir e superar as conseqüências adversas das 

MCGs previstas para as regiões em que desenvolvem suas atividades. 

1.2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

Face ao exposto, o objetivo principal do presente estudo é detectar como as 

MCGs podem afetar diferentes fatores internos e externos de empresas geradoras de 

                                                             
2 A microeconomia tem por objeto de estudo as relações entre empresas (oferta) e consumidores 

(demanda) em mercados específicos. 
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energia hidrelétrica.  Para alcançar este objetivo será preciso desagregá-lo em diferentes 

objetivos específicos que caracterizam os aspectos fundamentais desta pesquisa, a saber: 

 

1. Identificar os principais impactos ambientais das MCGs que estão previstos para a 

Região Nordeste onde a principal empresa brasileira de geração e transmissão de 

energia hidrelétrica está estabelecida; 

2. Descrever as principais variáveis sociais, ambientais, operacionais, econômicas e 

financeiras que poderiam ser negativamente alteradas pelas MCGs; 

3. Caracterizar como tais alterações podem afetar a situação da empresa em um 

horizonte de longo prazo, em função de seu atual equilíbrio econômico-financeiro-

operacional; 

4. Verificar quais ações de adaptação poderiam ser implementadas para fazer frente às 

consequências da possível intensificação dos impactos das MCGs sobre os 

indicadores de desempenho empresariais. 

O estudo se restringe à Região Nordeste, onde a Companhia Hidrelétrica do 

São Francisco (CHESF) realiza suas operações. Embora a Região Nordeste do País não 

seja a mais representativa no Sistema Interligado Nacional, no aspecto de abastecimento 

energético, sob a ótica das mudanças climáticas, provocada pelo aquecimento global, 

principal impacto da emissão dos gases do efeito estufa (GEEs), esta região é a que 

apresenta maior vulnerabilidade climática. 

 

1.3. QUESTÕES ANALISADAS NA PESQUISA 

O tema estudado contempla um alto grau de complexidade por envolver riscos 

de diversas naturezas aplicados sobre componentes operacionais, sociais, 

mercadológicos, econômicos e ambientais. Além disso, implica num elevado grau de 

incerteza sobre a intensidade e época em que os impactos das MCGs serão mais 

sentidos. 

Os aspectos pesquisados nesta tese incluíram a natureza destes impactos 

ambientais (positivos ou negativos, graduais ou súbitos, locais ou globais), o prazo em 

que poderiam ocorrer (curto, médio ou longo prazo) e seus efeitos (favoráveis ou 
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desfavoráveis) sobre as variáveis externas e sobre os indicadores de desempenho 

internos da empresa. 

Questões relacionadas com a atual situação econômico-financeira da empresa 

serão também importantes fatores a pesquisar. Indicadores de rentabilidade, liquidez e 

endividamento, analisados historicamente e comparados com outras empresas, fornecem 

informações sobre as forças e fraquezas do gerenciamento da empresa, que podem 

influenciar sua capacidade de reagir às mudanças que estão por vir. 

Da mesma forma, conhecer o setor e a região na qual a empresa realiza suas 

operações contribui para o mapeamento do contexto geral e para o estabelecimento de 

cenários futuros. Com isso, aspectos operacionais, nacionais e regionais serão 

pesquisados, por exemplo, a energia gerada, o consumo de energia, o potencial de 

geração, as falhas de sistemas, as tarifas de energia, os encargos setoriais, os marcos 

regulatórios e a matriz energética. 

No seu bojo, a tese discute, além do perfil da empresa, os aspectos relacionados 

com a caracterização e dimensionamento do setor elétrico brasileiro, precedida dos fatos 

históricos que nortearam sua evolução e realiza uma descrição detalhada do setor, com 

ênfase para seu dimensionamento, evolução e projeções de crescimento. 

Também se elabora um detalhado estudo da empresa analisada, no qual os 

principais aspectos econômicos, financeiros e operacionais foram identificados, 

permitindo a comparação dos indicadores resultantes, com três outras empresas de 

diferentes regiões. Dessa forma, abordam-se, também, os principais impactos das 

mudanças climáticas globais sobre estes indicadores e as possíveis implicações para a 

geração de energia hidrelétrica para o Nordeste do Brasil. 

Na tese, utilizam-se procedimentos metodológicos que permitem a 

identificação das variáveis econômicas, financeiras, operacionais e ambientais que 

deveriam ser consideradas na elaboração dos cenários de longo prazo, assim como as 

análises do estudo empírico aplicado à CHESF. 

1.4. IMPORTÂNCIA E CONTRIBUÇÕES DA PESQUISA 

De acordo com Köche (2007), a ciência não pode ser reduzida à mera descrição 

dos fatos ou fenômenos, mas sim, corresponder a um processo de investigação que se 

interessa em descobrir a relação existente entre os aspectos que envolvem os fatos, 
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situações, acontecimentos, fenômenos ou coisas. Para este autor, a ciência não investiga 

apenas fatos, mas dúvidas, que são levantadas a partir de determinados fatos. 

Existe uma lacuna nos estudos que tratam dos impactos das MCGs quando os 

associam com questões econômicas, notadamente com relação à tomada de decisão nas 

empresas. Algumas pesquisas tratam esta questão de forma periférica, indicando as 

atividades econômicas que serão afetadas e quais prejuízos podem ser relevantes, mas 

usam uma abordagem mais voltada para o custo social
3
.  

Esta pesquisa contribui com os aspectos ainda não esclarecidos por estudos 

anteriores que avaliaram as consequências das MCGs sobre o equilíbrio econômico-

financeiro-operacional de agentes do mercado brasileiro de energia elétrica. Assim, o 

estudo foi delimitado para a Região Nordeste, por ser considerada a mais vulnerável do 

Brasil e foi aplicado à CHESF, empresa de geração e transmissão de energia hidrelétrica 

com maior potência instalada do País, utilizando-se a abordagem do custo privado, que 

afeta diretamente o desempenho da empresa. 

O estudo empírico realizado nesta tese analisa o comportamento da situação de 

uma empresa frente às ameaças de uma externalidade ambiental negativa
2
 provocada 

pelos GEEs, conciliando os aspectos teóricos sobre as MCGs a partir de um caso 

concreto, aplicado ao contexto real brasileiro. 

Os impactos das MCGs sobre os ecossistemas e sobre a vida da população são 

graves problemas, reconhecidos mundialmente e que devem ser solucionados pelos 

governos nacionais e locais. No entanto, os agentes econômicos executores das políticas 

públicas no contexto brasileiro são as empresas que, nem sempre contemplam em seus 

estudos as consequências dos impactos das MCGs sobre sua própria estrutura 

operacional e patrimonial. 

Assim, esta pesquisa ajuda no preenchimento desta lacuna de conhecimento 

sobre os efeitos das MCGs, contemplando, não só os aspectos macroeconômicos, mas, 

sobretudo, os aspectos microeconômicos, que podem ser alterados tanto pelo lado da 

oferta, quanto pelo lado da demanda. 

                                                             
3 Custos sociais podem ser entendidos como custos que não estão inclusos nos preços das mercadorias e 

acabam sendo socializados, ou seja, suportados pela sociedade e pelos sistemas públicos. São 

externalidades negativas, como a poluição do ar ou dos recursos hídricos causadas por uma empresa, 
resultando em redução do bem estar social, devido a doenças respiratórias, por exemplo, que prejudicam a 

população e oneram os sistemas de saúde. Uma externalidade ocorre quando as atividades de um 

empreendimento impõem custos adicionais a um terceiro, que não recebe nenhuma compensação por isto. 
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Além disto, as conclusões deste estudo contribuem para que as empresas 

incluam em suas pautas de decisões estratégicas o planejamento para o enfrentamento 

destes riscos ambientais, cujos efeitos poderão comprometer seu desempenho no longo 

prazo, caso nenhuma medida de adaptação seja implementada preventivamente.  

 

1.5 . METODOLOGIA E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Embora se encontrem na literatura inúmeras classificações definindo as 

tipologias de pesquisa científica, neste estudo a seleção do tipo adequado foi realizada 

tomando-se como base o procedimento geral utilizado para investigar problemas 

empresariais complexos. Por este critério pode-se efetuar uma taxionomia, distinguindo-

se os tipos de pesquisa em: bibliográfica, experimental, descritiva e exploratória. Na 

tese utilizam-se as duas últimas técnicas por serem adequadas a estudos no campo das 

ciências sociais aplicadas. 

A pesquisa exploratória é fundamental para caracterizar e descrever a natureza 

das variáveis que se quer conhecer (Köche, 2007). Portanto, por tratar-se de um 

processo de investigação onde ainda há pouco conhecimento acumulado sobre o tema, 

esta técnica justifica-se para identificar e apontar as características qualitativas e 

quantitativas essenciais envolvidas no risco ambiental empresarial decorrente das 

MCGs, possibilitando um conhecimento aprofundado a respeito das possíveis alterações 

nas variáveis internas e externas de uma empresa do segmento de geração hidrelétrica, 

na Região Nordeste, no longo prazo. O levantamento do comportamento destas 

variáveis permitirá alcançar informações adicionais, que, organizadas e esclarecidas, 

complementam estudos anteriores que tratam o tema de forma não conclusiva. 

O estudo também assume contornos de pesquisa descritiva, na medida em que 

estuda as relações entre duas ou mais variáveis de um dado fenômeno sem manipulá-las. 

De acordo com Köche (2007), na pesquisa descritiva não há a manipulação a priori das 

variáveis, sendo feita a constatação de sua manifestação a posteriori.   

Na tese, a caracterização das relações entre as variáveis econômicas, sociais, 

ambientais e operacionais é feita utilizando-se o conhecimento sobre energia 

hidrelétrica, análise de empresas e impactos das MCGs descritos em estudos anteriores.  
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Os procedimentos metodológicos foram conduzidos através de um estudo de 

caso, visando limitar as variáveis observadas, a área geográfica e o resultado de suas 

possíveis interações. Assim, reuniu informações de uma única empresa e região do país, 

o que viabilizou a compreensão de um problema complexo em uma situação concreta 

do setor elétrico brasileiro, permitindo entender melhor a natureza dos fenômenos e seu 

comportamento em um horizonte de longo prazo. Apesar da abordagem eminentemente 

qualitativa do Painel de Especialistas, Método Delphi e Matriz SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats), algumas técnicas contábeis e estatísticas simples 

foram utilizadas para fazer um benchmarking e para o tratamento dos dados do 

questionário, permitindo validar o levantamento feito junto aos especialistas 

consultados. 

1.6 . ESTRUTURA DA TESE 

A pesquisa foi desenvolvida a partir do estudo do referencial teórico, no qual se 

fundamenta o estudo empírico. Quanto aos dados sobre a situação da empresa e da 

região, a pesquisa utiliza as informações divulgadas publicamente pela própria empresa 

e sua controladora, pelas entidades de mercado, instituições de pesquisa e por órgãos 

oficiais dos governos. Os dados prospectivos, relacionados à previsão do 

comportamento de algumas variáveis externas, foram apoiados nos estudos 

desenvolvidos pela Empresa de Planejamento Energético (EPE), Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e outras entidades com tradição neste tipo de 

informação. No caso das variáveis ambientais, foram utilizados alguns estudos 

aderentes aos relatórios do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), devido 

a sua ampla aceitação por governos e diferentes agentes da economia brasileira. Estes 

estudos ambientais foram baseados em previsões, riscos e incertezas inerentes ao 

processo de construção de cenários para o longo prazo. 

O conceito de incerteza está associado a possibilidade de ocorrer um evento  

e/ou acontecimento sem que se conheça sua efetiva probabilidade (na Sociologia: 

“probabilidade subjetiva”). Neste contexto, as conclusões desta pesquisa devem ser 

consideradas com a recomendada prudência para a interpretação de informações 

prospectivas, sobre o futuro da empresa analisada e do setor elétrico em geral. 
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A tese, elaborada com auxílio de diferentes procedimentos metodológicos, foi 

estruturada em duas partes. A primeira parte, que contempla a contextualização do tema 

e a revisão bibliográfica, é composta por quatro capítulos que se dedicam a descrever as 

principais características do Ambiente Externo da CHESF, evidenciando os panoramas 

históricos, institucionais e ambientais. 

No Capitulo 1, que comporta esta introdução, apresenta-se o problema da 

pesquisa, seus objetivos, importância, metodologia, além das limitações ao estudo e da 

estruturação do trabalho. 

O Capítulo 2, que contempla aspectos do Ambiente Externo da CHESF, traz 

um panorama do Setor Elétrico Brasileiro (SEB), apresentando sua evolução desde 

1930, contemplando tanto as questões históricas que nortearam a evolução do setor, 

quanto os fatos políticos e legais que serviram de fundamento para esta evolução.  

No Capítulo 3, apresenta-se a estrutura e funcionamento do SEB, seu 

dimensionamento e as características da atividade de geração de energia, contemplando, 

assim, aspectos relevantes do Ambiente Externo da Companhia, sob o ponto de vista da 

organização institucional; e apresenta as previsões do planejamento energético nacional, 

até 2030. 

O Capítulo 4, que encerra o quadro panorâmico do Ambiente Externo da 

CHESF, dedicou-se a apresentação de alguns estudos sobre as causas e consequências 

das mudanças climáticas globais, abordando-se os possíveis impactos regionais que 

podem afetar a Região Nordeste do Brasil e as informações sobre impactos ambientais, 

econômicos e sociais que podem ocorrer até 2100, além de apresentar, também, 

resultados de estudos que fazem previsões sobre a geração de energia hidrelétrica no 

contexto das MCGs, tratando, não só da questão da elevação da temperatura, mas 

também dos recursos hídricos e de outras variáveis climáticas. 

A segunda parte do trabalho ocupou-se em descrever as metodologias que 

foram empregadas e apresentar os resultados de sua aplicação no estudo de caso da 

CHESF. Para isso, foi dividida em quatro capítulos que se ocupam com a descrição do 

Ambiente Interno da Companhia, mediante evidenciação de análises pretérita e 

prospectiva. 

Como item inicial desta parte, apresenta-se o Capitulo 5, no qual se destaca o 

perfil da CHESF e se apresentam os dados operacionais, econômicos e financeiros da 

empresa e alguns indicadores calculados com a utilização de técnicas contábeis (ver 
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glossário no Anexo II), para posterior comparação com benchmarking elaborado, o que 

permitiu comparar o atual desempenho da CHESF (ver anexo III) com o de outras três 

empresas do mesmo segmento. Esta análise do Ambiente Interno da empresa visa 

evidenciar sua saúde financeira atual e permite fazer previsões para o futuro, 

viabilizando estimar quais indicadores tem mais sensibilidade às variáveis internas e 

externas identificadas na pesquisa.  

As relações entre as variáveis indicaram diferentes tendências para o 

desempenho da empresa no horizonte de estudo. Estas relações foram organizadas com 

a utilização do método de cenários prospectivos e analisadas qualitativamente, buscando 

identificar as estratégias que melhor se adequariam às múltiplas e possíveis evoluções 

futuras da realidade empresarial. 

No Capítulo 6, as metodologias são evidenciadas e aplicadas ao estudo de caso 

concreto. Os dados empíricos são tratados estatisticamente e analisados 

qualitativamente mediante três procedimentos metodológicos concomitantes: i) Painel 

de Especialistas; ii) Método Delphi; e iii)  Matriz SWOT. A partir destas técnicas, 

quatro cenários puderam ser traçados para a CHESF até o ano de 2050.  

Para atender ao objetivo de identificar como as MCGs podem afetar o 

desempenho da CHESF até 2050, foram adotadas as metodologias do Painel de 

Especialistas para a seleção das principais variáveis internas e externas, o método 

Delphi para ordenar estas variáveis segundo suas importâncias e a metodologia SWOT 

para construir os cenários decorrentes da combinação das variáveis selecionadas. 

O Painel de Especialistas utilizou reuniões científicas nas quais os participantes 

discutiram as propostas com base em diferentes interpretações, alcançando as diversas 

dimensões do problema analisado. Nestas sessões foram identificadas as vinte e quatro 

principais variáveis que poderiam ser alteradas sob os efeitos das mudanças climáticas. 

Estas variáveis foram tratadas, inseridas em um questionário (ver anexo I) e 

submetidas a outros especialistas, para que as ordenassem por grau de importância, 

usando uma escala Likert com notas de 1 (muito baixa) até 5 (muito alta), visando 

mensurar variáveis que normalmente não são passíveis de mensuração. Alguns métodos 

estatísticos simples foram aplicados na análise quantitativa, para tratamento dos dados 

levantados. 

No questionário foi aplicado o método Delphi, que consistiu em circular o 

questionário várias vezes, buscando, em cada rodada, obter o feedback do especialista 
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sobre os resultados da rodada anterior, até alcançar a convergência das opiniões, ou seja 

o consenso do grupo. Esta metodologia é própria para realizar previsões e construir 

cenários com base na opinião de especialistas de diferentes áreas de conhecimento, 

quando não existem dados quantitativos ou quando pode haver uma ruptura das práticas 

atuais ou do ambiente sujeito à análise. 

As variáveis selecionadas foram ordenadas segundo a estrutura da matriz 

SWOT em Forças e Fraquezas, para as variáveis internas, e Ameaças e Oportunidades 

para as variáveis externas, cujas combinações resultaram em dois cenários extremos 

(“Forças x Oportunidades” e “Ameaças x Fraquezas”) e dois intermediários 

(“Oportunidades x Fraquezas” e “Ameaças x Forças”).  Estes cenários são analisados 

utilizando abordagens multidisciplinares para explicar o desempenho futuro da empresa 

frente aos efeitos das mudanças climáticas globais e seus impactos regionais.  

A partir das análises dos estudos teóricos e empíricos, as Conclusões e 

Recomendações puderam ser elaboradas no Capítulo 7, assim como as sugestões para 

futuros estudos. No final, está apresentada a relação com a Bibliografia utilizada e os 

Anexos referenciados no decorrer do trabalho. 

Este, finalmente, é o conteúdo da tese desenvolvida que, mesmo sem exaurir o 

tema objeto do estudo, pretende trazer mais esclarecimento aos conhecimentos 

acumulados até o momento de sua elaboração. Outras possíveis abordagens poderão ser 

utilizadas para analisar o mesmo problema e contribuir para o aperfeiçoamento dos 

resultados aqui apresentados. 

O estudo procura examinar e organizar o conhecimento hoje disponível, 

utilizando uma abordagem integrada para tratar de temas que afligem a sociedade, mas 

que ainda não foram incorporados ostensivamente no processo de tomada de decisões 

estratégias das empresas de energia hidrelétrica. 
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2 . RETROSPECTIVA DO SETOR 
ELÉTRICO BRASILEIRO 

 
Neste capítulo apresenta-se um panorama do Setor Elétrico Brasileiro (SEB) 

quanto aos seus aspectos históricos.  Tal revisão retrospectiva é de fundamental 

importância no desenvolvimento deste estudo, ao contemplar tanto as questões 

históricas que nortearam a evolução do setor, quanto os fatos políticos e legais que 

serviram de fundamento para esta evolução, contextualizando aspectos do Ambiente 

Externo onde a Companhia realiza suas operações. 

O texto é permeado com fatos relevantes que ocorreram desde 1930, 

contemplando a constituição da CHESF e aspectos relacionados com as políticas 

energética e econômica vigentes em diferentes períodos históricos, até os dias atuais.   

 

2.1. CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS 

A evolução do setor pode ser melhor compreendida quando se identificam 

algumas características dominantes de cada período histórico. Embora sem conseguir 

precisar exatamente os limites de cada um destes períodos, pode-se perceber que a partir 

dos anos 30 houve predominância dos aspectos físicos do setor, com uma preocupação 

maior em viabilizar o fornecimento de energia para o crescimento do País, através da 

construção de empreendimentos sob a liderança da iniciativa privada. Este período se 

prolongou até a década de 60, a partir da qual os aspectos econômico-financeiros 

dominaram as decisões e aumentou a participação do Estado, e durante o qual o 

endividamento das empresas se acelerou, culminando em uma grave crise financeira que 

se abateu sobre o setor, prolongando-se até o final da década de 80.  

Nos anos 90 o processo de privatização se firmou e iniciou-se um período no 

qual se destacaram aspectos sociais através de programas como Luz no Campo, iniciado 

em 1999 (Governo Fernando Henrique Cardoso) e Luz para Todos, lançado em 2003 

(Governo Luiz Inácio Lula da Silva). Mais recentemente, também no início deste 

século, a predominância foi dos aspectos ambientais, refletindo uma preocupação local, 

com os impactos dos empreendimentos e outra global, com os impactos das emissões 
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dos gases do efeito estufa. A Figura nº 1, a seguir, simula uma taxonomia na linha do 

tempo e procura evidenciar a percepção de que o SEB sempre foi influenciado por 

diferentes abordagens durante sua evolução histórica.  

 
Figura nº 1 – Aspectos Dominantes do SEB (1930-2010) 

Fonte: elaboração própria 

 

Certamente se pode perceber que existem interseções entre os diversos 

períodos representados, tendo em vista que a predominância de uma abordagem não 

significava uma ruptura pontual com a abordagem anterior. Na verdade houve uma 

alteração gradual, como por exemplo, entre os aspectos físico (estruturação) e 

financeiro, significando que o endividamento do setor se iniciou durante a forte 

expansão da oferta ocorrida no período de 1930-1964 e se agravou a partir de então. Da 

mesma forma os demais aspectos se influenciaram mutuamente, permeando a evolução 

histórica do SEB em todos os períodos simultaneamente.  

O que se conhece de concreto é que a história do setor elétrico brasileiro 

contempla importantes fatos históricos do próprio País. As características assumidas 

pelo governo central, influenciado pelo pensamento econômico dominante em cada uma 

das fases históricas, acabaram por impor ao setor um estilo instável de 

desenvolvimento, ora sob a liderança de agentes privados, ora de agentes públicos.   

Segundo Alonso et al (2008), até o início da década de 1930, a implantação e 

expansão das atividades foram baseadas em investimentos privados. O período seguinte, 

que se estendeu até o início dos anos 1990, foi marcado pela quase absoluta participação 

estatal. Na década de 1990, com a crise financeira do setor e a incapacidade de 

investimento do Estado, verifica-se novamente a abertura ao capital privado, adotando-

se um modelo baseado nas regras de livre mercado, que se mostrou ineficiente, 

culminando no racionamento de energia elétrica nos anos de 2001 e 2002. 

Para compreender estas alternâncias entre forças dominantes no setor de 

energia elétrica, uma retrospectiva histórica foi estruturada em fases distintas, visando 

destacar alguns fatos relevantes que influenciaram e alteraram a situação do setor. 

Ressalte-se que esta visão histórica pretende demonstrar apenas alguns aspectos 
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importantes da economia e política nacionais e de seus efeitos sobre a oferta e a 

demanda de energia elétrica, sem a pretensão de ser exaustiva. Cumpre ressaltar, 

também, que eventuais discrepâncias nos dados de caracterização do SEB4 constantes 

da bibliografia consultada, são decorrentes da consideração (ou não) das operações 

realizadas no Ambiente de Contratação Livre5 (ACL), assim como decorrentes de 

informações provenientes dos Sistemas Isolados e de Produtores Independentes, nem 

sempre considerados nas diferentes estatísticas oficiais e nos levantamentos dos 

pesquisadores citados.  

A produção bibliográfica consultada também dividiu a história em períodos, 

como os aqui utilizados, priorizando os eventos ocorridos após a Revolução de 1930, 

devido, especialmente, aos marcos regulatórios adotados e à criação de entidades que 

influenciaram o desempenho do setor. 

 

2.2. O IDEAL NACIONALISTA CONFRONTA O DOMÍNIO DO CAPITAL 

ESTRANGEIRO 

 

Esta etapa, considerada como a fase inicial na evolução história do SEB, 

transcorreu entre os anos de 1930 e 1945. Neste período, os países latino-americanos 

estavam em pleno crescimento econômico. O Brasil passava por um momento de 

urbanização, especialmente na Região Sudeste, onde se concentravam as principais 

empresas de energia do país. 

Para o desenvolvimento do setor elétrico, o período 1930-45 se caracterizou 

por mudanças institucionais – Código de Águas – que levaram à forte centralização das 

decisões na esfera federal, em coerência com as mudanças estruturais do Estado 

brasileiro. As dificuldades do Governo Federal para regulamentar dito Código eram 

reflexo das características monopolistas do setor e da presença majoritária do capital 

estrangeiro numa atividade que assumia crescente importância para o desenvolvimento 

econômico. (GOMES et al, 2002) 

                                                             
4 Por exemplo, o ONS divulga informações apenas do SIN, mas a EPE e ANEEL, além de contemplarem 

o SIN, incluem dados dos produtores independentes e dos sistemas isolados. Neste trabalho serão 

utilizados os dados de todas estas fontes.   
5 Ambiente do mercado, no qual empresas geradoras e grandes consumidores negociam livremente 

contratos de fornecimento de energia e que será caracterizado no decorrer deste capítulo. 
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As alterações estruturais nas funções do Estado, introduzidas neste período, 

estavam voltadas para o ideal nacionalista e visavam garantir que o processo de 

industrialização não se retardasse devido às restrições no fornecimento de energia. 

No período em foco, duas concessionárias estrangeiras, a Brazilian Traction, 

Light and Power Company (Grupo Light), de procedência canadense, e o American 

Foreign Power (Grupo Amforp), detinham o controle de quase todo o setor de produção 

e distribuição de energia elétrica no Brasil. Foi justamente destes grupos que vieram os 

ataques mais duros contra o Código de Águas (CACHAPUZ, 2006). 

O Código de Águas (Decreto nº 24.643/1934) introduziu algumas medidas que 

refletiam os interesses nacionalistas do Estado, destacando-se a transferência para a 

União de todos os potenciais hidrelétricos e a proibição de empresas estrangeiras 

participarem de novo processo de concessão, exceto aquelas que já funcionavam no 

País.  

Segundo Martins (2009), os vitoriosos da Revolução de 1930, entendiam que 

urgia a transformação da natureza do Estado descentralizado, enraizado e comprometido 

com as oligarquias regionais. Seu programa apontava para um Estado que estivesse 

acima dos interesses locais, em que as questões de Estado assumissem um caráter 

claramente nacional. O crescimento industrial e os sucessivos incrementos nas taxas de 

urbanização influenciaram na trajetória institucional do setor elétrico nos anos 

ulteriores. O fato é que, de maneira cada vez mais clara, o ritmo de crescimento da 

produção de energia elétrica ficaria aquém do crescimento da demanda. Em meados da 

década de 1940, já se vislumbrava um cenário de escassez de energia. 

A constituição decretada após o golpe de 1937, que instaurou o Estado Novo, 

reforçou, segundo Cachapuz (2006), as tendências nacionalistas e a centralização do 

poder, já presentes na constituição de 1934. Fortaleceu-se o Código de Águas e as 

empresas produtoras, quando estrangeiras, restringiram sua expansão ao aproveitamento 

hidrelétrico das bacias nas quais já operavam. A Light, em 1950, detinha 52,1% (980 

MW) da capacidade instalada e o Grupo Amforp, 20,1%, apresentando suave queda nos 

anos seguintes. 

O ritmo do crescimento da geração de energia estava desacelerando desde as 

décadas anteriores. Segundo Martins (2009), havia um descompasso entre a geração e o 

consumo e no período de 1930-45 a produção aumentou 95%, mas o consumo dos 

maiores centros consumidores (RJ e SP) aumentou 219%.  
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Em 1945 a capacidade instalada era de 1.341,6 MW no Brasil. A evolução 

desta capacidade aparece na Tabela nº 1, onde é possível observar a redução do ritmo de 

seu crescimento já a partir de 1938. 

 

Tabela nº 1 – Evolução da Capacidade Instalada e PIB6 do Brasil – 1930-45 

Anos 
Capacidade Instalada Crescimento do PIB 

Potência (MW) Crescimento Anual (%) Variação Real Anual (%) 

1930 778,802  -2,10 

1934 828,656 1,56 9,20 

1938 1.161,660 8,81 4,50 

1942 1.307,668 3,00 -2,70 

1945 1.341,633 0,86 3,20 

Fonte: Martins (2009) e IPEA DATA (2010) 

 

O Estado foi o principal “empresário” do Brasil na era Vargas e seu campo de 

atuação se deu nas medidas protecionistas à indústria e na nacionalização dos recursos 

minerais. Em 1934, surgiu o Departamento Nacional de Produção Mineral e, durante o 

Estado Novo, foram criados o Conselho Nacional do Petróleo (1938), a Companhia 

Siderúrgica Nacional (1941) e a mineradora Vale do Rio Doce (1943) – germes 

daquelas que se tornariam, nas décadas seguintes, as três estatais gigantes de um Brasil 

ainda fechado ao livre mercado e cujas privatizações gerariam mais polêmicas do que 

suas fundações (BUENO, 2003). 

Nesta fase da história foram realizadas diversas tentativas de aperfeiçoamento 

do marco regulatório do setor. Além do Código de Águas, destacaram-se as normas que 

criaram a Divisão de Águas e o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica. Em 

1933, durante a reforma administrativa desenvolvida pelo governo provisório de Getúlio 

Vargas, foi criada a Divisão de Águas, na órbita do Ministério da Agricultura, com a 

atribuição de promover o estudo das águas no País e atuar na fiscalização e no controle 

dos serviços de energia elétrica.  

Em 1939, foi criado o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica – 

CNAEE (Decreto-lei nº 1.285/39), com autonomia para organizar e controlar as 

atividades do setor, podendo, inclusive, resolver, em grau de recurso, as questões entre a 

administração, os concessionários ou contratantes de serviços de eletricidade e os 

consumidores desses serviços. 

                                                             
6 O crescimento do PIB apresentado nas tabelas de capacidade instalada reflete a variação real do 

indicador. 
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As competências do CNAEE incluíam, também, questões tributárias e este 

Conselho ficou responsável por examinar todos os impostos federais, estaduais e 

municipais que, direta ou indiretamente, incidissem sobre a indústria da energia elétrica 

e propor sua racionalização ou sua eliminação. Nenhum imposto que incidisse sobre a 

geração, transmissão, distribuição ou venda de energia elétrica poderia ser criado sem 

prévia audiência do Conselho. 

O CNAEE se configurou como o principal órgão do Governo Federal para a 

política de energia elétrica até a criação do Ministério das Minas e Energia (MME) e 

das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), no início da década de 60. 

 

2.3 – O AVANÇO DA PROPRIEDADE ESTATAL 

 

A Fase II, abrange a evolução do SEB de 1945 a 1962. Segundo Martins 

(2009), o contexto econômico e político da segunda metade da década de 40 foi 

marcado, no panorama internacional, pelo fim da II Guerra Mundial (1939-45) e na 

esfera nacional, pelo fim do Estado Novo. O término da guerra orientou a economia 

mundial para um período de crescimento econômico e de retomada dos investimentos. 

No Brasil, o fim da ditadura varguista apontava para reformas estruturais importantes no 

Estado.  

Fortaleceu-se o entendimento de que as empresas privadas não teriam as 

condições necessárias para suprir a demanda de energia das indústrias que emergiam e 

os centros urbanos que se ampliavam. Parecia indispensável intensificar a intervenção 

estatal no setor elétrico. 

Martins (2009), afirma que o período do pós-guerra pode ser caracterizado 

como de transição no setor elétrico, pois neste intervalo se observa a passagem de um 

perfil produtivo concentrado no capital privado estrangeiro para a propriedade estatal. 

Se no início da década de 50 o capital privado estrangeiro detinha uma presença setorial 

bem superior, na década seguinte o panorama se inverte e o Estado passa a deter a maior 

parcela dos investimentos. Em 1953, cerca de 61% da capacidade geradora pertenciam 

ao capital estrangeiro, contra 8,2% pertencentes ao capital estatal. Em 1964 (11 anos 

depois) a situação se inverteu e o Estado passou a deter 39,7% da capacidade ficando o 

capital estrangeiro com 38,7%.  
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Apesar das restrições às empresas estrangeiras que exerciam atividades no País 

terem sido suspensas em 1942, quando foram autorizadas a explorar outros 

aproveitamentos hidrelétricos, além daqueles em que já operavam, o que se notou foi, 

segundo Cachapuz (2006), que elas mostraram-se incapazes, ou não interessadas, em 

incrementar a oferta de eletricidade no ritmo necessário para acompanhar a expansão da 

demanda. 

A solução encontrada para resolver a crise do déficit de energia foi a ampliação 

da intervenção estatal no setor elétrico, por meio da construção de usinas geradoras, 

instalação de linhas de transmissão e criação de empresas públicas. 

Em 1945 foi constituída a CHESF - Companhia Hidrelétrica do São Francisco 

(Decreto Lei nº 8.031, de 3 de outubro de 1945), considerada como um marco na 

história do setor elétrico, pois já foi projetada com uma capacidade de geração robusta e 

longas linhas de transmissão. O movimento nacionalista mostrava força e a intervenção 

estatal no setor e na economia como um todo, foi se concretizando. O segundo governo 

Vargas (1951-1954), segundo Siqueira (2010), deu prosseguimento à construção 

iniciada em 1948 da usina de Paulo Afonso I, da Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco (CHESF), que entrou em operação em 1954, com duas unidades geradoras, 

totalizando 120 MW de potência. Em 1961 entrou em operação a hidrelétrica de Paulo 

Afonso IIA, com uma potência de 215 mil kW. 

No começo dos anos sessenta as empresas públicas já detinham 45% da 

capacidade de geração. As estrangeiras, em particular o Grupo Light, tinham 35%; 

autogeração e pequenas companhias privadas ficavam com o resto. Embora o capital 

estrangeiro fosse mais importante na distribuição de energia, o sistema caminhava rumo 

à propriedade pública. A baixa qualidade do serviço das incumbentes também levou a 

um grande aumento da autogeração nos anos 50, chegando em 1953 a 16,7% da 

capacidade instalada (DE ARAÚJO, 2005). Nos anos seguintes a participação da 

autogeração sofreu redução, chegando a 11,8% em 1965, provavelmente devido à farta 

oferta de energia pelas empresas estatais com tarifas artificialmente controladas e 

devido ao preço dos combustíveis utilizados por estes produtores independentes, cujos 

custos eram ascendentes.  

Era evidente a desaceleração do ritmo de investimentos privados no setor. Por 

outro lado, os investimentos estatais aumentaram tardiamente. Mesmo com o aumento 

da autogeração, havia um desequilíbrio permanente entre oferta e demanda. 
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A tímida expansão da capacidade instalada de geração de energia elétrica por 

parte dos grupos estrangeiros, de um lado, e o rápido crescimento do consumo, do outro 

lado, se traduziu em um balanço energético deficitário e uma crise de abastecimento que 

acarretou diversos empecilhos para a economia nacional (MARTINS, 2009). 

Neste período, os nacionalistas, que defendiam um maior controle do Estado 

sobre os recursos energéticos, travavam importantes debates com aqueles que 

defendiam que os capitais privados e o livre mercado deveriam controlar todos os 

setores econômicos. Havia uma disputa pela política que nortearia o desenvolvimento 

do setor elétrico, estimulada pela insegurança do suprimento, frente à crescente 

demanda. Aqueceu-se o debate político, mas sem resultados práticos, o setor caminhou 

para o colapso. A situação se agravou e foi preciso impor a adoção de políticas de 

racionamento e cortes de energia. Percebia-se que uma grave crise de energia se 

anunciava e o processo de industrialização em curso poderia ser ameaçado.    

Com o intuito de garantir a geração de energia em níveis satisfatórios, o 

Estado, em princípio através de alguns governos estaduais e, em seguida, por intermédio 

do Governo Federal, caminhou na direção de expandir sua participação no setor elétrico 

e, mais tarde, na estatização do setor e na criação da Eletrobrás, invertendo a hegemonia 

que antes pertencia à iniciativa privada, sobretudo dos grupos estrangeiros (MARTINS, 

2009). 

Algumas alterações na política energética estavam sendo construídas, visando 

iniciar um processo de expansão do setor elétrico, baseada em investimentos públicos, 

como os nacionalistas preconizavam. Com a fim da ditadura de Getúlio Vargas e a 

chegada ao poder de Dutra marcou-se um novo período para o setor elétrico. O principal 

projeto de governo da administração Dutra foi o Plano Salte, que por sua vez, destinou 

16% do orçamento total para o setor de energia (MARTINS, 2009). 

Neste período (início dos anos 50) foi criado o Imposto Único sobre Energia 

Elétrica (IUEE), que segundo Martins (2009), representou um importante impacto nas 

políticas de governo nos anos seguintes, pois assegurou, em escala nacional, pela 

primeira vez, uma fonte de receita voltada exclusivamente para o setor elétrico. Foi 

criado, também, o Fundo Federal de Eletrificação (FFE), que, ainda nas palavras de 

Martins (2009), determinava que os recursos destinados aos estados e municípios 

deveriam ser aplicados em empresa pública criada exclusivamente para esse fim. Foi 

através da Lei nº 2.308, de 31 de agosto de 1954, que se estabeleceram as regras gerais 
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para a cobrança do IUEE e as finalidades do FFE, destacando-se que era destinado a 

prover e financiar instalações de produção, transmissão e distribuição de energia 

elétrica, assim como o desenvolvimento da indústria de material elétrico. A lei 

incentivou a criação das empresas estaduais do setor elétrico, como única forma de 

acessar os recursos destinados a eletrificação. Na Tabela nº 2, mostra-se o ano de 

criação e o aumento do número de empresas estaduais, já a partir de 1952. 

O fato desta norma legal exigir que o imposto fosse arrecadado pelas empresas 

e a possibilidade de que 60% do resultado da arrecadação fosse utilizado pelos entes 

federativos (estados e municípios) foram os principais estímulos para o 

desenvolvimento do setor elétrico a partir das empresas estaduais. 

Tabela nº 2 – Empresas Estaduais e ano de criação 

Estado Empresa Estadual Ano de Criação 

Rio Grande do Sul CEEE  (¹) 1943 

Minas Gerais CEMIG 1952 

São Paulo 

USELPA 1953 

CHERP 1955 

CELUSA 1961 

BELSA 1962 

Paraná COPEL 1953 

Santa Catarina CELESC 1955 

Goiás CELG 1955 

Mato Grosso CEMAT 1958 

Bahia COELBA 1960 

Rio de Janeiro EFE (depois CELF)  (²) 1945 

Maranhão CEMAR 1959 

Alagoas CEAL 1960 

Rio Grande do Norte COSERN 1961 

Sergipe ENERGIPE 1961 

Piauí CEPISA 1962 
(¹) CEEE/ RS: transformada em autarquia (1952) e sociedade de economia mista (1963). 

(²) EFE: atuava desde 1945 e foi encampada pelas Centrais Elétricas Fluminense (1963). 

Fonte: MARTINS (2009) baseado em LIMA (1984) 

 

Neste período (Lima, 1984; Martins, 2009), cresceu muito a participação dos 

estados na atividade de geração de energia elétrica. Dezessete empresas estaduais foram 

fundadas entre 1943 e 1962. Os governos estaduais foram responsáveis pela maior parte 

da expansão do setor, superando o Governo Federal, cujas iniciativas encontravam 

resistência entre os membros do Congresso. 

Ao longo de todo governo Juscelino Kubitschek (JK), o Estado trilhou o 

caminho da estatização da geração de energia elétrica, se tornando, em poucos anos, 
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responsável pela maior parte da produção. Neste sentido, as empresas públicas, tanto 

federais quanto estaduais, tornaram-se os principais agentes da expansão da capacidade 

geradora (MARTINS, 2009). 

Também na década de 50 foi elaborado o Plano Nacional de Eletrificação 

(PNE), aprovado somente em 1962, apesar de ter sido encaminhado ao Congresso em 

1954. Em suas premissas o PNE reconhecia que o Estado deveria ser o responsável pela 

expansão da geração de energia elétrica devido a sua capacidade de investimento, mas 

que a atividade de distribuição seria melhor aproveitada pelo capital privado. 

Para Martins (2009), a criação do Ministério de Minas e Energia, em julho de 

1960, corroborou a tendência de delegar ao Estado uma atribuição maior no setor de 

infraestrutura. Mas o passo "estatizante" decisivo somente viria acontecer na década de 

60, com o Projeto de Lei nº 4.280, que determinava a constituição das Centrais Elétricas 

Brasileiras S.A. (Eletrobrás), durante o governo de Juscelino Kubitschek (JK). 

Depois do segundo governo de Vargas (1951-1954), o governo de JK (1956-

1961) manteve o projeto nacional desenvolvimentista com o lema “50 anos em 5”, que 

representou, segundo Siqueira (2010), as intensas transformações ocorridas no Brasil 

neste período, como o crescimento anual do PIB em mais de 7%, entre 1957 e 1961. 

JK, apoiado no corpo técnico do BNDES, lançou o Plano de Metas, que, 

segundo Siqueira (2010),  contemplava o setor de energia em cinco de suas metas, 

visando duplicar a oferta em dez anos. De fato, a capacidade instalada de geração de 

energia elétrica passou de 3,5 milhões de kW em 1955 para 7,4 milhões de kW em 

1965.  

Informe publicado pelo governo divulgava os percentuais do Plano de Metas. 

O grupo I, da “Energia”, receberia 43,4% dos investimentos e teria cinco metas: energia 

elétrica, energia nuclear, carvão, petróleo e refinamento de petróleo. Os resultados do 

Plano de Metas, nas áreas industrial, de transporte e de energia, foram excepcionais. O 

sucesso do setor energia foi tamanho que, em 1960, o Congresso aprovou a criação do 

Ministério das Minas e Energias, que voltaria a receber grande impulso durante o 

regime militar, após o golpe de 1964 (BUENO, 2003). 

Neste período a capacidade instalada do País alcançou 5.728 MW de potência, 

com crescimento de quase 9% por ano (1945-1962), mais do que o dobro dos anos 

anteriores. A Tabela nº 3 a seguir evidencia esta evolução, destacando-se que o PIB do 

período cresceu em média 6%. 
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Tabela nº 3 - Evolução da capacidade instalada e PIB no Brasil - 1945-1962 

Anos 
Capacidade Instalada PIB (%) 

Potência (MW) Crescimento Anual (%) Variação Anual 

1945 1.341   3,2 

1949 1.735 6,65 7,7 

1953 2.104 4,93 4,7 

1957 3.767 15,67 7,7 

1962 5.728 8,74 6,6 

Fonte: CACHAPUZ (2006) e IPEA DATA (2011) 

 

O período que vai de 1945 até 1962 pode ser subdividido em duas partes: (a) 

um primeiro subperíodo, que vai até meados dos anos 50, em que o elemento dominante 

é o subinvestimento e a incapacidade do setor elétrico, dominado por empresas 

privadas, sobretudo estrangeiras, de assegurar a expansão da capacidade instalada a 

taxas compatíveis com o crescimento urbano-industrial; (b) um segundo subperíodo, a 

partir da metade dos anos 50, em que se intensifica a presença estatal, cujos primeiros 

passos haviam sido dados com a criação da CHESF, do IUEE e do PNE, e expressiva 

expansão da oferta de energia elétrica de fonte hídrica por empresas públicas 

(MARTINS, 2009). 

A opção de desenvolvimento economicamente mais favorável que se 

vislumbrou foi a exploração dos aproveitamentos hidrelétricos mais próximos dos 

centros de consumo e nas bacias hidrográficas que tinham melhores condições para a 

geração de energia hidrelétrica. Neste sentido os investimentos, predominantemente 

estatais, se intensificaram e o aumento da capacidade instalada superou a variação do 

PIB ainda no final dos anos 50.  

O crescimento da participação estatal iniciou-se a partir de 1954, com a entrada 

em operação da UHE de Paulo Afonso I, da CHESF, no Rio São Francisco, e continuou 

com a entrada de Paulo Afonso II, em 1961, e com Furnas, no ano seguinte. Além 

destes investimentos do Governo Federal, começavam a ser visíveis os êxitos iniciais 

provenientes dos esforços realizados por alguns governos estaduais, tais como Rio 

Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais (MARTINS, 2009). 

Assim, os primeiros resultados da instituição do IUEE e do FFE começaram a 

aparecer, resultando em uma expansão excepcional, notadamente no Nordeste e no 

Sudeste, capitaneadas pelos governos estaduais. 

Entre 1952 e 1962, 58% do incremento na capacidade instalada se devia a 

investimentos executados pelas empresas públicas, de tal maneira que em 1965, o 
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Estado já havia se tornado responsável pela maior parte do parque gerador, em potência 

instalada. Enquanto as empresas privadas passaram de 1.635 MW de capacidade 

instalada para 2.486 MW, um aumento de apenas 52%, as empresas públicas, tanto 

estaduais quanto federais, multiplicaram sua capacidade instalada por 29 vezes, nestes 

13 anos, passando de 136 MW para 4.048 MW (MARTINS, 2009). 

Este excepcional crescimento da capacidade instalada conseguiu amenizar o 

desequilíbrio entre oferta e demanda de energia na primeira metade dos anos sessenta. O 

volume de investimentos estatais contribuiu fortemente para que a situação do setor não 

se agravasse, mas alguns sinais de desequilíbrio econômico-financeiro das empresas 

geradoras já podiam ser percebidos, especialmente nos indicadores de endividamento.   

Os objetivos de ampliação da oferta de energia traçados pelo Plano de Metas 

foram, em grande maioria, alcançados. No período 1956-61, tinham-se instalados 

2.056,7 MW, o que representava 84,1% da meta. Esse sucesso deveu-se em grande parte 

à atuação do BNDES, que no mesmo período, financiou 46,3% do crescimento da 

capacidade instalada (GOMES et al, 2002). 

A Tabela nº 4 mostra a participação de empresas públicas e privadas no parque 

gerador nacional. 

 

Tabela nº 4 - Evolução da Capacidade Instalada por Agente Gerador - 1952-1965 

Fonte: MARTINS (2009) baseado em LIMA (1984) 

 

Em 1965 o Brasil contava com 7.411 MW de potência instalada, mas a oferta 

ainda não crescia com o mesmo vigor da demanda.  

A incapacidade dos grupos estrangeiros em acompanhar esta demanda resultou 

em inúmeros cortes de fornecimento e racionamento de energia elétrica. Isso não 

significava que a capacidade geradora destas empresas tenha estado estagnada, mas sim 

que crescia em um ritmo aquém do necessário à manutenção de margens adequadas de 

Ano 
Estatal Privado Autoprodutor 

Potência 

MV 
Particip. % 

Potência 

MV 
Particip. % 

Potência 

MV 
Particip. % 

1952 136 6,8 1.635 82,4 214 10,8 

1955 538 17,1 2.248 71,4 362 11,5 

1958 824 20,6 2.743 68,7 426 10,7 

1960 1.099 22,9 3.182 66,3 519 10,8 

1963 2.305 36,3 3.164 49,8 886 13,9 

1965 4.048 54,6 2.486 33,6 877 11,8 
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segurança. Assim como as duas empresas do grupo Light, as empresas da Amforp 

também enfrentaram dificuldades para acompanhar a evolução das taxas de crescimento 

do consumo de eletricidade. A falta de investimentos na ampliação da geração culminou 

na necessidade das subsidiárias da Amforp de comprarem energia das usinas estatais 

(MARTINS, 2009). 

O subinvestimento das empresas privadas refletiam seu desinteresse no parque 

gerador nacional, além de sua preocupação com os rumos da economia, submetida a 

controle artificial pelas forças políticas que exerciam o poder. Havia um evidente 

interesse, no entanto, na atividade de distribuição, que teria menor necessidade de 

investimento e maior retorno sobre o capital investido. 

Os investimentos das subsidiárias nordestinas do grupo Amforp (Maceió, 

Natal, Recife, Salvador) se deram no sentido de se adaptarem ao recebimento de energia 

das usinas de Paulo Afonso. Todas elas diminuíram a sua capacidade instalada, pois se 

tornou mais interessante comprar energia da CHESF do que gerar por meio de suas 

próprias termelétricas. Entre os anos de 1950 e 1964, a capacidade instalada das 

subsidiárias de Maceió/ Natal decresceu 43%, de Recife 9% e Salvador 52% (CASTRO, 

1985). Consolidou-se, assim, a tendência predominante da atuação estatal na atividade 

de geração elétrica através da implantação de grandes empreendimentos e vultosos 

investimentos.  

 

2.4. ACELERAÇÃO DO ENDIVIDAMENTO E CRISE DE INVESTIMENTO 

 

No período contemplado entre 1962 e 1989 destacou-se pela intensificação dos 

problemas financeiros das empresas do setor. Esta fase iniciou-se com o fortalecimento 

da política de intervenção do Estado nas atividades econômicas. Um marco histórico 

importante foi a liderança da ELETROBRAS no processo de estruturação do setor 

elétrico. Segundo De Araújo (2005), a formação da ELETROBRAS alterou rapidamente 

a estrutura de propriedade do setor. Expandiu-se a participação pública, estagnou o setor 

privado e reduziu-se o peso da autoprodução, que caiu gradualmente para cerca de 6% 

da capacidade instalada nos anos noventa.  

Diante deste cenário, merece destaque que, a partir de 1964, segundo Veloso et 

al (2007), o modelo econômico brasileiro sofreu mudanças com as reformas 
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institucionais associadas ao Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG7) de 

1964/1966, que possibilitou a aceleração do crescimento ocorrida no período 1968-

1973, inclusive do setor elétrico. 

No ano de 1962, ainda no governo Goulart, foi criada a CONESP - Comissão 

de Nacionalização das Empresas Concessionárias de Serviço Público, que tinha por 

objetivo estatizar as concessionárias consideradas estratégicas. No setor elétrico, visava 

a aquisição das subsidiárias da Amforp e, mais tarde, as da Light. As negociações com a 

Amforp foram iniciadas e interrompidas no governo de Goulart, e retomadas somente 

no ano seguinte, já no governo militar. Nos anos posteriores, as empresas ligadas a 

Amforp seriam gradativamente incorporadas às subsidiárias da Eletrobrás. (MARTINS, 

2009) 

Segundo Martins (2009), a ELETROBRAS assumiu o papel de administradora 

do Fundo Federal de Eletrificação e de holding das quatro subsidiárias federais então 

existentes, além de articular as dez concessionárias estaduais. A criação de duas novas 

subsidiárias de âmbito regional, a ELETROSUL e a ELETRONORTE, criadas, 

respectivamente, nos anos de 1968 e 1973, completou o mosaico das subsidiárias de 

escala regional. Cada empresa detinha exclusividade sob uma certa porção do território 

nacional. Iniciava-se o movimento do Estado brasileiro rumo à afirmação de sua 

centralidade nas decisões e na operação do setor elétrico. 

Em 1967 entrou em funcionamento a usina de Paulo Afonso II, com mais 228 

mil kW de potência instalada no Nordeste, área explorada com exclusividade pela 

CHESF. Destaca-se, também neste período, a ITAIPU BINACIONAL, pessoa jurídica 

pública de direito internacional, criada pelo Tratado firmado entre o Brasil e o Paraguai, 

de 26 de abril de 1973, visando o aproveitamento hidrelétrico dos recursos hídricos do 

Rio Paraná.  A Central Hidrelétrica ITAIPU foi inaugurada oficialmente no dia 25 de 

outubro de 1984, com capital equivalente a US$ 100 milhões e pertencente em partes 

iguais e intransferíveis à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS e à 

Administración Nacional de Electricidad - ANDE.  

Martins (2009) destaca que neste período ocorreu a constituição, em 1973, do 

GCOI (Grupo Coordenador para a Operação Interligada) no final do chamado "milagre 

                                                             
7 As principais reformas associadas ao PAEG foram: a reforma fiscal/tributária, a reforma financeira e a 

abertura da economia ao exterior. 
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econômico" (1967-73) no qual houve uma importante expansão das redes de 

transmissão e uma forte tendência à construção de hidrelétricas, de forma que, em 1963, 

a hidroeletricidade que respondia por 78,04% da capacidade instalada brasileira, 

alcançou 87,76% quinze anos depois, e no final da década de 1980, chegou em 89,96%. 

O choque do petróleo (1973) acelerou este processo, pois fazia-se necessário reduzir o 

consumo de combustíveis nas termelétricas. A capacidade instalada do País aumentou 

consideravelmente e entre 1969 e 1981 houve um crescimento de 340%.  

Neste período a CHESF colocou em funcionamento a usina de Paulo Afonso 

III (1971), com 794 mil kW e a hidrelétrica Apolônio Sales (1977), com 400 mil kW de 

potência, consolidando sua posição no setor. Mas sua liderança foi confirmada quando, 

em 1979, entrou em operação a Usina Hidrelétrica de Sobradinho, com 1 milhão e 50 

mil kW de potência instalada em um dos maiores lagos artificiais do mundo, o 

reservatório de Sobradinho, com uma área de 4 mil km² e capacidade de 34 bilhões de 

m³ e depois, quando entrou em funcionamento a usina Paulo Afonso IV, a última do 

complexo de geração em Paulo Afonso, Bahia, com uma capacidade instalada de 2 

milhões 462 mil kW. 

No final da década de 70, a trajetória de crescimento equilibrado e auto 

sustentado começava a ficar comprometida, a partir da utilização do setor em políticas 

de captação de recursos externos e para controle do processo inflacionário por meio de 

forte contenção tarifária.  Tem início um gradativo processo de deterioração econômico-

financeira das concessionárias (GOMES, 2002). 

Percebia-se uma forte dependência da economia nacional dos investimentos 

externos que, segundo Gomes (2002), correspondiam a 20% em 1975, mas evoluíram 

rapidamente e no final da década de 80 já respondiam por 70% da dívida do setor. Os 

juros eram ascendentes e o serviço da dívida chegou a 50% em 1985. 

A situação financeira das concessionárias acabou se agravando nos anos 80. 

Havia dificuldades para captar mais recursos no exterior, começaram a pagar os 

vultosos empréstimos, suas tarifas eram controladas e utilizadas para conter o processo 

inflacionário. Os recursos destinados aos investimentos na capacidade reduziram-se 

drasticamente. Segundo De Araújo (2005a), a proporção de recursos destinada a novos 

investimentos caiu de 71% em 1974 para 54% em 1980, e depois para 40% em 1985, 

chegando a apenas 29% em 1988. 
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No fim dos anos 80, o Banco Central, seguindo diretrizes do FMI (Fundo 

Monetário Internacional), resolveu impedir o BNDES e demais bancos oficiais de 

conceder financiamentos às empresas estatais8, lançando-as à sanha do sistema 

financeiro privado. Como se isso fosse pouco, a atual administração federal, sempre 

agindo sob instruções do FMI, decidiu que as empresas estatais não mais poderiam 

investir em projetos de expansão, já que, pela metodologia adotada, tais investimentos 

agravariam o déficit público (CARVALHO, 2002). 

Percebia-se que a opção política pelo endividamento do setor já não poderia se 

sustentar. A falta de investimentos resultou em desaceleração do ritmo da expansão da 

oferta, mas, segundo De Araujo (2005), a expansão da demanda se ampliou e chegou a 

11% ao ano, agravando o desequilíbrio. 

Nos anos 80, a despeito da estagnação da atividade econômica do País no 

período, o consumo de energia elétrica seguiu expandindo-se a taxas significativamente 

altas, impulsionado, em grande medida, pela maturação dos projetos industriais 

previstos no II PND9 (Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento – 1975/1979), 

implantados no final dos anos 70 e pela queda constante do nível tarifário. No período 

1981-1990, o consumo total de energia elétrica cresceu a uma taxa média anual de 

5,9%, enquanto o PIB cresceu, em média, 1,6% a.a. (PIRES et al, 2001). 

Ainda como resultado dos investimentos de anos anteriores a CHESF, em 

1981, ampliou a interligação dos sistemas de transmissão de energia entre as regiões 

Norte e Nordeste, iniciando, com a Eletronorte, o intercâmbio de energia através da rede 

Boa Esperança-Imperatriz e em 1988 colocou em funcionamento a Hidrelétrica Luiz 

Gonzaga (Itaparica), com uma capacidade instalada de 1 milhão e 480 mil kW. 

A Tabela nº 5 mostra a evolução da capacidade instalada do Brasil neste 

período, podendo-se perceber claramente a desaceleração do crescimento, que passou de 

uma taxa de 12,03% em 1981, para 4,67% em 1989. 

 

 

 

                                                             
8 Até 1996, quando foi firmada a Decisão de Diretoria 316/96 do BNDES, persistia a virtual 

impossibilidade de relacionamento do Banco com as unidades do setor público, conforme condições 
dispostas nas Resoluções 2.008/93, do Banco Central, e 69/95, do Senado Federal (LEAL,1998). 
9
 Plano que foi elaborado para guiar as políticas econômicas por um período de 5 anos, no governo de 

Ernesto Geisel (1974-1979), no Brasil (FROELICH, 2007). 
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Tabela nº 5 - Evolução da capacidade instalada e PIB no Brasil (1963-1989) 

Anos 
Capacidade Instalada PIB (%) 

Potência (MV) Crescimento Anual (%) Variação Anual 

1963 5.525  0,60 

1965 6.436 7,92 2,40 

1969 9.444 10,06 9,50 

1973 14.487 11,28 13,97 

1977 21.741 10,68 4,93 

1981 34.248 12,03 -4,25 

1985 39.897 3,89 7,85 

1989 47.894 4,67 3,16 

Fonte: MARTINS (2009) e IPEA DATA (2011) 

 

A taxa de crescimento da capacidade instalada do setor elétrico brasileiro entre 

1962 e 1989, de maneira geral, foi alta, apresentando um incremento médio anual de 

8,2%. A queda na expansão da capacidade instalada iniciou-se a partir de 1982, como 

reflexo da crise econômica que se abateu sobre a economia brasileira nos anos 80, a 

chamada "década perdida" (MARTINS, 2009). 

O aumento da capacidade instalada neste período deveu-se não só ao avanço 

dos investimentos federais, mas sobretudo, devido aos investimentos das empresas 

estaduais, que aumentaram consideravelmente sua capacidade, inclusive decorrente da 

encampação de empresas regionais privadas. 

A Tabela nº 6, a seguir, exemplifica a capacidade instalada de algumas das 

principais empresas públicas, destacando sua posição em 1989, quando o setor elétrico 

já estava vivendo uma profunda crise de investimentos. 

 

Tabela nº 6 – Capacidade Instalada das Principais Empresas Públicas – 1989 (MW) 

Empresa Capacidade Instalada em 1989 (MW) Controle 

FURNAS 8.123 

Federal 
CHESF 7.439 

ELETRONORTE 4.572 

ELETROSUL 3.222 

LIGHT 770 

CESP 8.648 

Estadual CEMIG 4.464 

COPEL 2.078 

CEEE 1.390 

Fonte: baseado em MARTINS (2009) 

 

Percebe-se a partir da Tabela nº 6, que, juntas, as principais empresas estatais 

detinham 40.700 MW de potência em 1989 (85% da capacidade total de 47.894 MW). 
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De fato, houve uma forte expansão nos anos anteriores, mas, apesar disto, o ritmo desta 

expansão não se sustentou sem os recursos necessários para os investimentos. Segundo 

Gomes (2002), a contenção das tarifas, a extinção do IUEE (após promulgação da 

Constituição Federal de 1988), o aumento do Imposto de Renda das empresas10 e o 

processo de inadimplência das concessionárias estaduais iniciaram a crise institucional 

mais profunda vivida pelo setor até então. 

Adicionalmente, cumpre destacar que neste período ocorreram fatos históricos 

que contemplavam o refinamento dos conceitos que relacionavam o desenvolvimento 

econômico com o meio ambiente. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano, realizada em junho de 1972 em Estocolmo, foi o principal evento 

com este objetivo que produziu documentos específicos, como a Declaração de 

Estocolmo sobre o Ambiente Humano, que incluiu na pauta política dos governos 

nacionais a necessidade de um esforço comum para preservar e melhorar o meio 

ambiente, em beneficio de todos os povos e das gerações futuras. Iniciaram-se neste 

período os debates sobre um número crescente de problemas ambientais, que, devido a 

sua amplitude regional ou global ou, ainda, por afetarem campos internacionais comuns, 

passariam a exigir ampla cooperação de nações e organizações internacionais visando 

ao interesse comum.  

Sob o ponto de vista da energia elétrica, o debate ambiental no Brasil não 

encontrava repercussão relevante pois o conhecimento acumulado sobre a principal 

fonte de geração (hídrica) não identificava claramente sua contribuição para o 

agravamento dos problemas ambientais apontados na Conferência. No entanto, os 

aspectos climáticos dos debates se acirraram e destacou-se a necessidade de evitar danos 

graves e irreparáveis aos ecossistemas, provenientes de ações antrópicas como descarga 

de substâncias tóxicas e liberação de calor. Apesar disto, segundo Burian (2006), a 

questão ambiental encontrou resistências no Brasil e só se manifestou com maior 

intensidade no final do século XX. 

O período compreendido entre meados dos anos 1980 e início dos 1990 foi 

definitivamente marcado por um processo de institucionalização da questão ambiental, 

seja por meio de uma legislação ambiental cada vez mais rígida por um lado, seja por 

meio da consolidação de agências ambientais responsáveis pelos processos de 

                                                             
10 A Constituição Federal de 1988 elevou de 6% para 40% a alíquota do IR das empresas de energia 

elétrica.  
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licenciamento por outro. Entre os diversos aspectos legais estabelecidos nessa década 

relacionados à questão ambiental, pode-se citar principalmente, a Constituição Federal 

de 1988, que destina um capítulo inteiro ao Meio Ambiente (BURIAN, 2006).   

 

2.5.  AVANÇO DO CAPITAL PRIVADO E CRISE DE ABASTECIMENTO 

 

O período histórico que vai dos anos 1990 a 2002 foi marcada inicialmente 

pela crise do setor elétrico que se instalou gradativamente, atingindo seu ápice no final 

da década de 80. Na década seguinte a situação era insustentável. Neste período a 

economia nacional estava fortemente orientada pelo pensamento liberal que dominava 

as agências internacionais como FMI, BID e BIRD e que encontraram no País um 

campo propício para sua propagação. Surgiram, então, as propostas de reestruturação, 

baseadas em premissas construídas pelo interesse desta corrente dominante.  

Foi assim que o setor elétrico brasileiro, a partir da década de 1990, segundo 

Martins (2009), sofreu transformações de cunho neoliberal, iniciadas da década de 

1980, quando vários outros países se permitiram experiências como a 

desregulamentação econômica, a privatização e a retirada do Estado de certas esferas 

sociais.  

Em 1990 iniciou-se o governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992), que 

incorporava em seus programas as principais premissas do pensamento neoliberal e que 

segundo Martins (2009), instituiu os principais mecanismos para a reforma liberalizante 

do setor. Através da Lei nº 8.031/90 (alterada pela Lei 9.491/97), foi implementado o 

Programa Nacional de Desestatização, sob a gestão do BNDES, com o objetivo 

fundamental de reordenar a posição estratégica do Estado na economia.  

O programa apontava para uma reforma na economia visando adaptá-la aos 

princípios do livre mercado, fortalecendo a iniciativa privada e reduzindo a participação 

estatal nas diversas atividades. Neste sentido, as reformas para o setor elétrico incluíam 

um modelo de desverticalização, no qual, segundo Sauer (2003), distinguiam-se os 

segmentos monopolistas (transmissão e distribuição) dos não-monopolistas (geração e 

comercialização), além de uma política de privatização, colocada num ambiente de 

competição entre agentes, com regulação técnica e econômica das atividades do setor a 

cargo de uma agência independente. 
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Segundo Martins (2009), após a adoção das práticas políticas e econômicas do 

neoliberalismo, o que se observou foi a retomada da expansão das empresas privadas, 

acompanhada de importantes reformas institucionais. Algumas empresas estatais foram 

alienadas, foram criados novos órgãos reguladores e um novo arcabouço institucional 

foi constituído para atender o setor. Destacam-se a redução do quadro de funcionários 

das empresas do grupo Eletrobrás e a inclusão das empresas federais distribuidoras 

(Escelsa e Light), no PND, que, no entanto, somente seriam vendidas alguns anos mais 

tarde, já no governo Fernando Henrique Cardoso.   

Denúncias de irregularidades culminaram em um processo de impugnação do 

mandato (Impeachment) de Fernando Collor de Mello, em 1992, alguns meses após a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada 

em junho, na cidade do Rio de Janeiro. Conhecida como ECO-92 ou Rio-92, durante 

sua realização foram aprovadas, dentre outras, a Convenção sobre Mudanças Climáticas 

e a Agenda 21, que contribuíram fortemente com a incorporação das questões 

ambientais nas políticas nacionais, ajudaram a consolidar o conceito de 

desenvolvimento sustentável e acirraram os debates sobre o aquecimento global 

proveniente dos gases do efeito estufa. 

A sucessão de Collor de Melo deu-se no período de transição do Governo 

Itamar Franco (dezembro de 1992 - janeiro de 1995), durante o qual algumas iniciativas 

básicas e importantes para a continuidade das modificações no setor elétrico foram 

implantadas. Segundo Martins (2009), destacaram-se medidas legislativas, com o 

objetivo de: (i) abolir o regime de equalização tarifária, face à inadimplência das 

empresas estaduais (dívidas de US$ 5 bilhões); (ii) atrelar as tarifas ao custo das 

concessionárias, o que restabeleceu os fluxos de pagamento intra-setoriais que não 

vinham sendo respeitados desde a década anterior; (iii) regulamentar as licitações para 

concessões, o que na prática acabou com a territorialização das empresas do setor em 

áreas cativas; (iv) permitir a formação de consórcios entre concessionárias públicas e 

autoprodutores, para o aproveitamento de potenciais hidrelétricos; e (v) permitir livre 

acesso à rede de transmissão de energia, estimulando a participação privada na atividade 

de geração. 

Foi durante o Governo Itamar Franco que a CHESF concluiu e colocou em 

operação a Hidrelétrica do Xingó (1994), com uma potência instalada de 3 milhões e 
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162 mil kW, a maior e mais moderna da Companhia, com 30% da capacidade de 

geração de energia da empresa.   

Com a posse de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002), o 

Governo Federal, segundo Martins (2009), manteve a tendência privatizante dos últimos 

governos, através de medidas como a quebra do monopólio do Estado sobre o petróleo, 

o gás natural e as telecomunicações. Neste período foram postas à venda a Cia. Vale do 

Rio Doce e a Telebrás. No setor elétrico, além de importantes distribuidoras de energia 

como a Light, a Eletropaulo e a CPFL, foi privatizada uma importante subsidiária da 

Eletrobrás, a Eletrosul. 

As mudanças institucionais, associadas à implantação do novo modelo do setor 

elétrico brasileiro, foram inspiradas nas propostas resultantes do Projeto de 

Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (RE-SEB), elaborado por um consórcio 

liderado pela Coopers & Lybrand, empresa britânica com experiência internacional na 

área de reformas institucionais no setor elétrico, que além de sugerir a instituição de um 

mercado de livre concorrência de energia e a fragmentação do setor elétrico em geração, 

transmissão, distribuição e comercialização, recomendou a reestruturação das 

subsidiárias federais de atuação regional (Furnas, Chesf, Eletrosul e Eletronorte), que 

teriam os seus ativos de geração e transmissão desmembrados visando à privatização. O 

processo se consolidou de fato no final de 1997, quando os ativos de geração e 

transmissão da Eletrosul foram fragmentados, portanto, formando-se duas empresas 

distintas: a Centrais Geradoras do Sul do País (Gerasul) e a Eletrosul. No ano seguinte, 

a Gerasul foi primeira empresa federal geradora de grande porte a ser privatizada 

(MARTINS, 2009). 

Mesmo durante o processo de privatização do setor, em 1997 a CHESF iniciou 

um novo ciclo de ampliação do sistema de transmissão (1997 a 2003), com o acréscimo 

de 2.324 km de linhas de transmissão, nas tensões de 500 e 230 kV, e adição de 8.466 

MVA de transformação nas subestações, com investimentos realizados da ordem de R$ 

2.055 milhões. 

O avanço da desestatização também aconteceu entre as concessionárias 

estaduais. Os Estados pioneiros foram São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, 

que, ainda no ano de 1996 aderiram ao programa. A União teve uma participação 

decisiva na alienação das empresas estaduais, já que foram celebrados convênios com o 

BNDES, através do Programa de Estímulo às Privatizações Estaduais (Pepe), que por 
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sua vez garantiu recursos financeiros mediante o compromisso de desestatização 

(CACHAPUZ, 2006). 

O controle estatal das distribuidoras inibia potenciais investidores na 

privatização da geração, devido ao histórico de calote das distribuidoras perante as 

empresas geradoras de energia elétrica. Esse problema era tão grave que um dos 

primeiros passos do processo de reestruturação do setor elétrico havia sido, em 1993, a 

renegociação das dívidas das empresas distribuidoras junto às geradoras, que 

alcançavam, na época, o expressivo montante de US$ 20 bilhões (OLIVIERI, 2006). 

Em cinco anos de desestatização houve uma mudança significativa no controle 

da distribuição e da geração de energia elétrica. Segundo Cachapuz (2006), o capital 

privado ampliou a sua participação na capacidade instalada de 2,7% para 22% entre os 

anos de 1995 e 2000. Estudo publicado pelo BNDES (2001) chegou à semelhante 

conclusão ao evidenciar que do conjunto de empresas que detinham 80% do mercado de 

geração (54.137 MW), apenas três eram controladas pelo capital privado e detinham 

18% da capacidade instalada do País, já no ano 2000, como demonstrado na Tabela nº7. 

 

Tabela nº 7 – Empresas Geradoras Públicas e Privadas (2000) 

Empresa Geradora Controle Capital Potência Instalada (MW) 

CESP Público               6.719  

CHESF Público             10.705  

EMAE  Público               1.394  

FURNAS Público               9.133  

GERASUL Privado               4.599  

PARANAPANEMA Privado               2.307  

TIETÊ Privado               2.651  

CEEE Público                   911  

CEMIG Público               5.632  

COPEL Público               4.549  

ELETRONORTE Público               5.537  

TOTAL CAPITAL PRIVADO (18%)               9.557  

TOTAL CAPITAL PÚBLICO (82%)             44.580  

Fonte: adaptado de BNDES (2001) 

 

 No mesmo período (1995-2000), as concessionárias privadas estenderam a sua 

parcela no segmento de distribuição de 2,4% para 63% (CACHAPUZ, 2006). Estudo 

elaborado por Goulart (2002) identificou as 19 principais empresas que atuavam no 

segmento de distribuição no ano de 2000, esclarecendo que aproximadamente 16% 

eram empresas públicas, enquanto que 84% eram empresas privadas. Juntas, 
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atendiam a quase 70% do mercado consumidor nacional. A Tabela nº 8 a seguir, 

identifica as empresas e o ano de sua privatização. 

 

Tabela nº 8 – Empresas Distribuidoras Públicas e Privadas (2000) 

Empresa Distribuidora
Controle 

Capital

Ano 

Privatização

AES Sul - AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A Privado 1997

Ceb - Companhia Energética de Brasília Público

Celesc - Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A Público

Celg - Centrais Elétricas de Goiás S/A Público

Celpe - Companhia Energética de Pernambuco Privado 2000

Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S/A Privado 1997

Cerj - Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro Privado 1996

CFLCL - Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina Privado

Coelba - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Privado 1997

Coelce - Companhia Energética do Ceará Privado 1998

CPEE - Companhia Paulista de Energia Elétrica Privado

CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz Privado 1997

AES Eletropaulo - AES Eletropaulo M. Eletricidade de São Paulo S/A Privado 1998

EBE -  Empresa Bandeirante de Energia S/A Privado 1998

ELEKTRO - Elektro Eletricidade e Serviços S/A Privado 1998

Enersul - Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S/A Privado 1997

Escelsa - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A Privado 1995

Light - Serviços de Eletricidade S/A Privado 1996

RGE - Rio Grande Energia S/A Privado 1997  
Fonte: adaptado de GOULART (2002) 

 

A nova configuração do controle das empresas do setor indicava que haveria 

uma alteração na lógica de mercado então vigente, devido à transição para um ambiente 

competitivo, dominado pelo capital privado, que visava, prioritariamente, a 

lucratividade e o retorno sobre o investimento. Bielschowsky (1997) também 

reconheceu que as lógicas que motivavam as decisões de investimento do setor elétrico 

nos período pré e pós década de 90 tinham fundamentos bem distintos. Enquanto o 

Estado determinava seus investimentos com pouca preocupação com os riscos e 

incertezas, ou baixa exigência de rentabilidade, o capital privado operava a partir da 

busca da maximização da lucratividade, não se preocupando com o problema de 

eventual insuficiência de energia elétrica devido à falta de chuvas ou ao excessivo 

crescimento de demanda.  

No novo arranjo do período pós-privatização, segundo Martins (2009), merecem 

destaque os principais agentes privados que se estabeleceram no SEB: o consórcio 

brasileiro VBC Energia (formado pelos grupos Votorantim, Bradesco e Camargo 
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Correa), a brasileira Cataguazes-Leopoldina, a estatal francesa EDF, as norte-

americanas AES, Duke Energy e Enron, as espanholas Endesa e Iberdrola, a portuguesa 

EDP e a belga Tractebel. 

No cronograma de execução das privatizações constavam importantes 

empresas federais e estaduais, que, no entanto, acabaram permanecendo sob o controle 

do Estado como FURNAS, CHESF, ELETRONORTE, CEMIG e COPEL, cujos ativos 

não foram alienados. Mas os governos estaduais atenderam à convocação do governo 

central e acabaram assumindo a liderança no processo de desestatização, durante o qual 

22 empresas foram privatizadas (entre 1996 e 2000). A adesão dos Estados foi 

semelhante à liderança ocorrida no período de estatização do setor elétrico brasileiro 

(entre 1945 e 1962), quando exerceram papel fundamental na execução da política então 

dominante. 

No ano 2000, já desvinculada do processo de privatização, a CHESF começou a 

executar a construção de mais de 5.400 quilômetros de linhas de transmissão. Novas 

subestações e ampliações das existentes reforçaram a transmissão de energia elétrica 

com mais 8 mil e 800 megavolt-ampéres. O programa, provavelmente um dos maiores 

do Nordeste, com investimento da ordem de R$ 1,8 bilhões fez surgir 240 mil empregos 

diretos e indiretos. 

A reestruturação do SEB prosseguiu e ainda neste período foram criadas 

importantes entidades para a gestão e operacionalização do setor, como a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que tem por finalidade regular e fiscalizar a 

produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em 

conformidade com as políticas e diretrizes do Governo Federal (Lei nº 9.427/96); o 

Mercado Atacadista de Energia (MAE), em cujo âmbito as transações de compra e 

venda de energia elétrica nos sistemas elétricos interligados são realizadas (Lei nº 

9.648/98 e Decreto nº 2.655/98); e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), 

responsável pelas atividades de coordenação e controle da operação da geração e 

transmissão de energia elétrica nos sistemas interligados (Lei nº 9.648/98). 

Em 2002 a CHESF participou com sucesso do primeiro leilão de energia das 

empresas geradoras no novo Mercado Atacadista de Energia (MAE), no qual a 

Companhia conquistou 15 novos clientes de Norte a Sul do Brasil. No ano seguinte, 

com a permissão especial para participar de licitações de concessão da ANEEL, 

constituiu o consórcio AC Transmissão, formado com a Companhia Técnica de 
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Engenharia Elétrica - ALUSA, que sagrou-se vencedor do lote C do leilão promovido 

pela ANEEL, ficando responsável pela implantação da LT 500 kV Teresina II / Sobral 

III / Fortaleza II C2, com extensão de 541 km e ampliação das subestações terminais. 

Toda esta transformação do SEB não foi suficiente para eliminar o 

desequilíbrio entre o crescimento da oferta e da demanda, provocado, não só pelas 

dificuldades do setor, mas sobretudo pela instabilidade da economia como um todo e 

restrições ambientais. 

 Ressalte-se, também, que naqueles anos, vários planos econômicos foram 

testados com objetivo de conter a inflação como os planos Bresser (1987), Verão 

(1989), Collor 1 (1990), Collor 2 (1991) e Plano Real (1994), mas apenas este último 

conduziu o País para uma estabilidade econômica mais duradoura. O PIB do período 

sofreu alterações abruptas, resultando em uma variação média real de 1,9% no período 

de 1990 a 2002. Neste mesmo período a capacidade instalada do setor elétrico aumentou 

mais de 60%, passando de 49.761 MW em 1990 para 80.315 MW em 2002, como 

aparece na Tabela nº 9 abaixo.  

 

Tabela nº 9 - Evolução da capacidade instalada e PIB no Brasil (1990-2002) 

PIB (%)

Potência 

(MW)

Crescimento 

Anual (%)

Variação 

Anual

1990 49.761        -4,35

1991 50.852        2,2 1,03

1992 51.760        1,8 -0,47

1993 52.751        1,9 4,67

1994 54.105        2,50 5,33

1995 55.534        2,6 4,42

1996 57.194        3,0 2,15

1997 59.150        3,4 3,38

1998 61.982        4,8 0,04

1999 64.473        4,0 0,25

2000 71.046        10,1 4,31

2001 74.877        5,4 1,31

2002 80.315        7,3 2,66

Anos

Capacidade Instalada

 
Fonte: MARTINS (2009) e IPEA DATA (2011) 

 

O que se sabe concretamente é que os investimentos foram insuficientes, tanto 

que em 1999 ocorreram diversos apagões regionais e em 2001 houve o racionamento de 

energia. Segundo Martins (2009), a preocupação com o déficit de energia teria sido 

identificada em vários momentos ao longo do processo de reestruturação do setor. O 

Plano Decenal (1996-2005) da Eletrobrás já sugeria um risco de déficit superior a 5% 
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no subsistema interligado Centro-Sul. Cachapuz (2006), apontou algumas razões para o 

surgimento da crise energética ocorrida em 2001: condições hidrológicas desfavoráveis 

nas Regiões Sudeste e Nordeste, conjugada com um volume de investimento 

insuficiente para manter o crescimento da capacidade instalada em um ritmo que 

acompanhasse a demanda.  

Ao contrário do que se esperava, as empresas privatizadas não foram ágeis o 

suficiente para ampliar a capacidade instalada e o Estado precisou promover planos 

emergenciais para suprir o excesso de demanda. De fato, no período de 1991-2000, 

segundo Pires et al (2001), o consumo total de energia elétrica cresceu a uma taxa 

média anual nominal de 4,1%, acima do crescimento médio da oferta de 3,6%. Nos anos 

seguintes houve uma forte redução do consumo, devido à redução exigida pelo 

racionamento de energia, como se observa na Tabela nº 10 a seguir, percebendo-se, 

também, que o consumo de energia elétrica no Brasil cresceu mais do que a média 

mundial até o ano de 2000, mas com taxas decrescentes, passando de 11,8% na década 

de 70 para 4,3% na década de 90, até chegar a 1,05% no período pré e pós racionamento 

(2000-2003), refletindo, assim, as diversas crises econômicas enfrentadas pelos setores 

produtivos neste período11.  

 

Tabela nº 10 – Evolução do Consumo Anual de Eletricidade (1971-2003) 

Região 1971-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2003 

Brasil 11,83% 5,90% 4,30% 1,05% 

Mundo 5,18% 3,60% 2,62% 2,72% 

Fonte: Goldenberg e Lucon (2006) 

 

No Brasil, o consumo de eletricidade, que era aproximadamente de 213 GWh 

em 1991, chegou a quase 306 GWh em 2000, observando-se, no entanto, uma redução 

no ano seguinte para 282 GWh (próximo ao patamar de 1998), em função de práticas de 

racionalização de consumo durante e depois da ocorrência do racionamento de 2001. A 

Figura nº 2 ilustra a evolução do consumo nestes anos, destacando-se 2002 e 2003, 

quando o consumo atingiu, respectivamente, 289 GWh e 292 GWh (ANEEL, 2004). 

 

                                                             
11 Durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, segundo Siqueira (2010), ocorreram as crises do 

México, Asiática e Argentina, o que levou a uma enorme saída de capitais, provocando um desequilíbrio 
do Balanço e a conseqüente ajuda do FMI (Fundo Monetário Internacional) visando contornar os efeitos 

destas crises no mercado nacional. 
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Figura nº 2 – Evolução do Consumo de Eletricidade (1990-2001 

Fonte:ANEEL, 2004 
 

 

Assim, no final do século XX e início do século XXI, o Brasil estava 

mergulhado em uma crise de energia elétrica sem precedentes, reflexo da falta de 

planejamento para o setor. Martins (2009), destaca que na pesquisa elaborada por 

Bielschowsky (1997) já era possível identificar duas falhas do processo de transição 

entre o modelo estatal e o competitivo: 

 

1) Não houve a devida atenção ao comportamento dos investimentos, pois os 

mesmos não acompanharam a demanda pós-plano Real; e  

2) Decidiu-se por acelerar o processo de privatização, sem esperar o 

estabelecimento do novo marco regulatório, e antes da implantação segura 

de um sistema de regulação.  

 

Concomitantemente à gradativa retirada do Estado do papel de agente principal 

dos investimentos no setor elétrico através do processo de desregulamentação e 

privatização, a questão ambiental passou a adquirir um peso cada vez maior na 

implementação de usinas hidrelétricas, exigindo a realização de estudos e o 
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cumprimento de medidas e programas ambientais que acabaram contribuindo para 

atrasos em cronogramas de obras de geração devido, por um lado, ao despreparo de 

alguns empreendedores em lidar com processos de licenciamento ambiental, e por outro 

lado, a posicionamentos de ambientalistas radicais, remanescentes de um período inicial 

do ambientalismo dos anos 1970 (BURIAN, 2006). 

As falhas no planejamento trouxeram insegurança ao mercado, o que resultou 

em decisões de investimentos adiadas e limitada expansão pelo lado da oferta. Sob o 

ponto de vista político, o processo sucessório presidencial, com um partido de oposição 

ao governo central apresentando vantagens nas pesquisas, acabou por provocar 

instabilidade em alguns indicadores econômicos, agravando a situação geral e 

conduzindo a importantes reformas institucionais no setor nos anos seguintes. 

 

2.6 . RETOMADA DO PLANEJAMENTO E NOVO MARCO REGULATÓRIO 

 

Esta fase da evolução do setor elétrico brasileiro abrangeu o período de 2003 a 

2006. Foi sob um contexto de instabilidade setorial que, em 2003, iniciou-se o primeiro 

mandato do Governo Luís Inácio Lula da Silva, que, segundo Siqueira (2010), manteve 

a direção da política econômica de seu antecessor. O desequilíbrio no balanço de 

pagamentos, o baixo crescimento do PIB (2,6%) neste período e os problemas sociais 

como distribuição de renda e desemprego, foram as principais preocupações deste 

Governo. Para Martins (2009), as primeiras medidas tomadas foram no sentido de 

aumentar o superávit primário das contas públicas12. No período foram estabelecidas 

metas para este superávit e os investimentos em infraestrutura, inclusive energia, 

acabaram sofrendo desaceleração. 

Informações consolidadas por Cachapuz (2006) indicam que os investimentos 

no setor decresceram nos primeiros anos de governo, inclusive os do grupo Eletrobrás. 

Estas informações dão conta de que em 2001 foram feitos investimentos de R$12.772 

milhões, mas em 2004 foram investidos apenas R$9.446 milhões, configurando uma 

redução de 26%. Em 2005 houve uma recuperação e os investimentos aumentaram 18% 

em comparação com o período anterior. 

                                                             
12 Diferença entre o fluxo de receitas e despesas, excluindo as de caráter financeiro 
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Neste período a CHESF fez alguns investimentos e no ano de 2004 participou 

do primeiro leilão de energia para empreendimentos existentes, assegurando contratos 

com receita até 2014, através da venda de 3.692 MW médios. Participou também do 

leilão de transmissão promovido pela ANEEL, saindo-se vencedora dos lotes 

correspondentes às LTs de 230 kV, Milagres/Coremas e Milagres/Tauá. Em 2005 a 

Empresa concluiu a implantação do sistema bicombustível (gás natural-óleo diesel), 

para operação dos cinco grupos turbogeradores da Usina Termelétrica de Camaçari 

(concessão de 1977), modernizando, assim, sua primeira e única usina com geração 

através de combustível fóssil, com capacidade de 346 MW.  

As discussões a respeito do modelo institucional do setor elétrico brasileiro no 

interior do governo Lula se deram em um contexto de agravamento dos problemas 

financeiros de algumas distribuidoras e excesso de oferta de energia no mercado. 

Contribuíram para a formação de um excedente de eletricidade o baixo crescimento 

econômico nos anos anteriores, em consequência, o baixo crescimento do consumo, 

novas unidades de geração e a migração de alguns grandes consumidores industriais 

para a autoprodução (CACHAPUZ, 2006). 

Os problemas acumulados pelo setor nos anos anteriores acabaram provocando 

uma revisão dos marcos regulatórios então vigentes e a proposição de um novo modelo 

institucional, consolidado através das Leis nº 10.847 e nº 10.848 publicadas em 2004, 

que, segundo a ANEEL (2004), marcou a retomada da responsabilidade do 

planejamento do setor de energia elétrica pelo Estado. Para Souza (2008), o novo 

modelo teria sido concebido com os objetivos principais de segurança do suprimento, 

modicidade tarifária e inserção social. 

Uma das principais alterações promovidas em 2004 foi a substituição do 

critério utilizado para concessão de novos empreendimentos de geração. Passou a 

vencer os leilões o investidor que oferecesse o menor preço para a venda da produção 

das futuras usinas. Além disso, o novo modelo instituiu dois ambientes para a 

celebração de contratos de compra e venda de energia: o Ambiente de Contratação 

Regulada (ACR), exclusivo para geradoras e distribuidoras, e o Ambiente de 

Contratação Livre (ACL), do qual participam geradoras, comercializadoras, 

importadores, exportadores e consumidores livres. O modelo implantado em 2004 

restringiu, mas não extinguiu, o mercado livre – que em 2008 respondia por cerca de 

30% da energia elétrica negociada no País. Além disso, manteve inalteradas – porém em 
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permanente processo de aperfeiçoamento – as bases regulatórias da distribuição e 

transmissão (ANEEL, 2004). 

O planejamento da expansão do setor elétrico, segundo a ANEEL (2008), 

prevê a diversificação da matriz da energia elétrica, historicamente concentrada na 

geração por meio de fonte hidráulica. Um dos principais objetivos desta decisão é 

reduzir a relação de dependência existente entre volume produzido e condições 

hidrológicas (ou nível pluviométrico na cabeceira dos rios que abrigam as usinas). Há 

poucos anos, as hidrelétricas representavam cerca de 90% da capacidade instalada no 

País. O fenômeno foi resultado da construção de usinas baseadas em outras fontes 

(como termelétricas movidas a gás natural e a biomassa) em ritmo maior que aquele 

verificado nas hidrelétricas. 

Com a implantação do Novo Modelo, o MME direcionou para a Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) a missão de desenvolver os estudos necessários ao 

planejamento da expansão do sistema elétrico e segundo Chaves (2010), maximizar a 

segurança do suprimento visando garantir que não haveria mais risco de um novo 

racionamento. 

O consumo de energia elétrica sofreu uma relevante redução em função do 

racionamento de 2001 e das correspondentes práticas de eficiência energética adotadas, 

como utilização de lâmpadas econômicas no setor residencial e segundo ANEEL 

(2008), em 2002 o consumo de energia elétrica verificado no País, estava em níveis 

próximos aos verificados entre 1999 e 2000. No entanto, o crescimento anual médio da 

capacidade instalada foi de 6,7% no período de 1999-2002 e de 4,6% entre 2003 e 2006, 

o que explicaria o excesso de oferta de energia no início do Governo Lula, durante o 

qual houve aumento da geração conforme representado na Tabela nº 11. 

 

Tabela nº 11 - Acréscimo Anual de Geração – 2003/2006 (MW) 

Ano Acréscimo Anual (MW) 

2003 3.998,0 

2004 4.234,6 

2005 2.425,2 

2006 3.935,5 

Fonte: adaptado de ANEEL (2008) 

 

A capacidade instalada do País no primeiro Governo Lula crescia em taxas 

superiores à do PIB, cuja variação média real foi de 3,49% no período de 2003-2006, 

um crescimento tímido, mas ainda superior à média dos quatro anos anteriores, que foi 



 

45 

 

de 2,3%. Na Tabela nº 12 evidencia-se claramente o ritmo da expansão ocorrido neste 

período. 

 

Tabela 12. Evolução da capacidade instalada e PIB no Brasil (2003-2006) 

PIB (%)

Potência 

(MW)

Crescimento 

Anual (%)

Variação 

Anual

2003 83.807        4,3 1,15

2004 90.678        8,2 5,71

2005 92.865        2,4 3,16

2006 96.294        3,7 3,96

Anos

Capacidade Instalada

 
Fonte: Martins, 2009 e IPEA DATA (2011) 

 

A partir de 2003, no entanto, o consumo de energia ingressou em um ritmo 

acelerado de crescimento (6,5% em 2003; 5,2% em 2004; 4,2% em 2005 e 3,9% em 

2006), o que provocou, inclusive, preocupações com relação à capacidade da oferta 

acompanhar esta evolução. No setor residencial, este comportamento também foi visível 

em, quando o consumo deu um salto de 4,7%, levando muitos analistas a interpretarem 

o fenômeno como o abandono gradual, pela população em geral, das práticas de 

consumo eficiente de eletricidade, adotadas durante o racionamento. No acumulado dos 

cinco anos que vão de 2002 a 2007, o consumo de energia elétrica pelo setor residencial 

aumentou 25% (ANEEL, 2008). 

Na área econômica, no período de 2003 a 2006, as metas de inflação foram 

alcançadas e consolidou-se a obtenção de superávits primários (4,5%). Foi relevante, 

também, o avanço dos programas de caráter social como o Bolsa Família (transferência 

de renda), o Universidade para Todos ou Prouni (bolsas de estudos para jovens de baixa 

renda) e o Luz para Todos (energia para área rural).  

O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica 

(Luz para Todos), instituído pelo Decreto nº 4.873, de 11 de novembro de 2003, visou 

prover o acesso à energia elétrica à totalidade da população do meio rural brasileiro, 

inclusive mitigando o potencial impacto tarifário, por meio da alocação de recursos 

subvencionados. Este programa tinha como meta atender cerca de 2,5 milhões de 

famílias brasileiras residentes na área rural, beneficiando, aproximadamente 12 milhões 

de pessoas até 2010 (ELETROBRAS, 2010). 



 

46 

 

Os resultados das iniciativas nestas áreas, especialmente as de cunho social e as 

expectativas de avanços na área econômica, podem ter contribuído com a recondução 

do Governo Lula ao segundo mandato presidencial. 

 

2.7.  DESACELERAÇÃO DA EXPANSÃO E ACESSO À ENERGIA 

Esta fase da evolução do setor abrange o período de 2007 a 2010. A baixa 

inflação, a redução das taxas de desemprego e os recordes da balança comercial foram 

algumas das características marcantes do segundo Governo Lula. Apesar das diversas 

crises e denúncias de irregularidades e de corrupção no período, o Governo conseguiu 

incentivar as exportações, diversificar os financiamentos programados pelo BNDES, 

implementar estímulos para o microcrédito e aumentar os investimentos de cunho social 

como o PRONAF (Programa Nacional da Agricultura Familiar) e o Luz para Todos. 

Neste período houve a quitação das dívidas junto ao FMI, o que teria resultado 

em ampliação do prestígio internacional e maior interesse de agentes do mercado 

financeiro para investir no Brasil, refletindo em uma classificação de riscos mais 

favorável, pelo ponto de vista das agências internacionais especializadas. No entanto, 

algumas críticas podem arrefecer os debates, pois os empréstimos externos tinham juros 

bem inferiores aos que são praticados internamente, sobre a dívida interna, que 

aumentou consideravelmente nos últimos anos. O Balanço das Ações do Governo do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em diversas áreas, entre 2002 e 2010, que foi 

divulgado pelo Palácio do Planalto (2010), apresentou algumas informações do período, 

destacando-se que a dívida líquida interna cresceu de 37,72% para 51,96% do PIB. 

No setor de energia, entre 2007 e 2009 a capacidade instalada nacional 

aumentou, conforme Tabela nº 13, mas as taxas foram decrescentes, sinalizando que o 

ritmo, tanto do PIB, quanto da expansão da geração, podem não confirmar o 

planejamento governamental inicialmente proposto. 

 

Tabela nº 13 – Capacidade Instalada 2007-2009 (MW) 

Anos 
Capacidade Instalada PIB (%) 

Potência (MW) Crescimento Anual (%) Variação Anual 

2007 100.450 4,3 6,09 

2008 104.108 3,6 5,16 

2009 106.215 2,1 -0,64 
Fonte: baseado na EPE (2010) 
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As projeções oficiais para a próxima década apontam uma taxa anual de 

crescimento da demanda de energia de 4,4%, ligeiramente superior ao crescimento da 

economia (4,2% ao ano). O consumo final de energia em 2015 deverá atingir a média de 

600 TWh médios e, para atendê-lo, seriam necessários cerca de 3.000 MW adicionais ao 

ano, de capacidade firme de geração e investimentos na ordem de US$ 40 bilhões 

(Banco Mundial, 2008). 

Sob o ponto de vista da política energética, no segundo Governo Lula foram 

realizadas algumas alterações da legislação do setor elétrico visando adequar o marco 

regulatório para desenvolvimento do setor. Sem a pretensão de exaurir o tema ou de 

substituir o texto oficial, algumas destas alterações normativas aparecem relacionadas 

na Tabela nº 14, evidenciando o quadro regulatório deste período, em ordem 

cronológica. 

 

Tabela nº 14 – Principais Alterações no Quadro Regulatório do SEB (2007-2009) 

Ano Norma legal Principais Alterações 

2007 
Lei 11.465 

Distribuidoras devem aplicar 0,5% da receita em Programas de Eficiência 

energética no uso final. 

Lei 11.488 Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura – REIDI 

2008 Lei 11.651 

Autorizou a Eletrobrás, diretamente ou por meio de suas subsidiárias ou 
controladas, a associar-se, com ou sem aporte de recursos, para constituição de 
consórcios empresariais ou participação em sociedades 

2009 

Lei 11.934 
Estabelece limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e 
eletromagnéticos 

Lei 11.943 
Autoriza a União, os Estados e o Distrito Federal a participar de Fundo de Garantia 

a Empreendimentos de Energia Elétrica – FGEE 

Lei 12.111 

As concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços e instalações de 
distribuição de energia elétrica nos denominados Sistemas Isolados deverão atender 
à totalidade dos seus mercados por meio de licitação, na modalidade de 
concorrência ou leilão. 

Fonte: elaboração própria, baseado nas normas citadas 

 

Neste período destaca-se, também, o lançamento, em 2007, do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), que contempla políticas econômicas para os quatro 

anos seguintes, com o objetivo acelerar o crescimento econômico do Brasil, através do 

investimento de R$ 503,9 bilhões até 2010, priorizando infra-estrutura (saneamento, 

habitação, transporte, energia e recursos hídricos), além de investimentos em programas 

sociais. Com relação a estes últimos, um complemento do PAC foi lançado em 2010, 

prevendo recursos de R$ 1,59 trilhão para investimento em 6 diferentes áreas: Cidade 

Melhor, Comunidade Cidadã, Minha Casa/ Minha Vida, Água e Luz para todos, 
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Transportes e Energia. Estes programas ainda não foram totalmente concluídos e seus 

resultados finais não foram completamente divulgados até 2010. 

O aspecto ambiental tomou força nos últimos anos e a pressão da sociedade 

quanto a mitigação e adaptação às mudanças climáticas influenciou o planejamento 

governamental, resultando na Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC – Lei 

nº 12.187/2009 e Decreto nº 7390/2010). Para alcançar o compromisso nacional 

voluntário de redução das emissões dos GEEs previsto na PNMC, foram consideradas 

ações estratégicas no setor energético como expansão da oferta hidroelétrica, da oferta 

de fontes alternativas renováveis, notadamente centrais eólicas, pequenas centrais 

hidroelétricas e bioeletricidade, da oferta de biocombustíveis e incremento da eficiência 

energética. 

Depreende-se que a produção de energia elétrica deve percorrer a trajetória da 

sustentabilidade para alcançar as metas ambientais voluntárias. Atualmente, a 

predominância da fonte hídrica confere uma vantagem ambiental, por ser renovável, e 

uma vantagem competitiva, já que o combustível (água) é gratuito. A Tabela nº 15 

evidencia a capacidade instalada do País, por fonte de geração. 

 

Tabela nº 15 – Participação dos diferentes recursos energéticos na geração de energia elétrica (MW) 

Tipos - Usinas 

Em operação Em Construção 1 Total parcial 

Número de 

usinas 
Potência (%) 

Número 

de usinas 
Potência (%) Potência (%) 

Hidrelétricas 2 852 79.182,3  72,5 311 15.336,7  40,8 94.519,0  64,4 

Térmicas 1.341 27.262,0  25,0 216 18.820,5  50,0 46.082,5  31,4 

Comb. fósseis 948 19.302,0 17,7 122 14.599,7  38,8 33.901,7  23,1 

Biomassa 368 6.989,6   6,4 81 3.654,4 9,7 10.644,0  7,2 

Outros 3 25 970,4  0,9 13 566,4  1,5 1.536,8  1,0 

Termonucleares 2 2007,0  1,8 1 1.350,0  3,6 3,357,0  2,3 

Eólicas 45 794,3  0,7 41 2.096,3 5,6 2.890,6  2,0 

Total 2.240 109.245,6   100 
 

37.603,5  100 146.849,1  100 

Notas:  
1 
Incluídos os empreendedores licitados e autorizados que ainda não iniciaram a construção  

  

2 
Incluídos as pequena centrais hidroelétricas (PCHs) e as mini-micros hidrelétricas (até 1 MW). Também estão 

contabilizadas as grandes usinas hidrelétricas de Energia (UHEs) como: Estreito (TO) e (MA) (1.087 MW), Santo 

Antônio (RO) (3.150 MW), Jirau (RO) (3.300 MW) e Santa Isabel (TO) e (PA) (1.87 MW), não sendo incluída a UHE 

de Belo Monte (PA)   

  
3 
Gás de processo, efluente gasoso, gás siderurgico, óleo ultraviscoso, gás de refinaria e enxofre. 

Fonte: IPEA (2011) 

 

A geração hidrelétrica, apesar das metas ambientais, deve perder espaço na 

matriz nacional para a geração térmica fóssil, que passará de 17,7% para 23,1% da 

capacidade instalada nos próximos anos. Presume-se que os planos setoriais que serão 

divulgados em futuro próximo, especialmente o Plano Decenal de Energia (PDE), 
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possam contemplar ações que minimizem as emissões dos gases do efeito estufa e 

garantam a qualidade, confiabilidade e o suprimento de energia, necessários ao 

desenvolvimento do País. 

Procurou-se apresentar um panorama com as principais informações que 

influenciaram a evolução do Setor Elétrico Brasileiro. O contexto político e 

institucional, os aspectos regulatórios, os avanços e retrocessos e os desafios 

enfrentados nos últimos 80 anos puderam ser abordados. A alternância entre a gestão 

pública e privada, evidenciou que o setor depende de um marco regulatório consistente 

e abrangente, que contemple, com mais vigor, as questões sociais e ambientais. 

Houve um aumento significativo na capacidade instalada entre 1930 (770 MW) 

e 2010 (109.245 MW), ampliou-se a geração por diferentes fontes, mas mudou a 

fronteira de geração hidrelétrica, que avança sobre a ecologicamente sensível região 

Amazônica. Foi possível manter o risco de desabastecimento sob controle, mas a 

segurança do suprimento ainda precisa ser aperfeiçoada, com ajustes no quadro 

regulatório e a incorporação do risco climático em suas premissas. 
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 3. CARACTERIZAÇÃO DO SETOR 
ELÉTRICO BRASILEIRO (SEB) 

 
O objetivo deste capítulo é mostrar os aspectos operacionais e institucionais do 

SEB, evidenciando as características do SIN (Sistema Interligado Nacional), onde a 

CHESF realiza a maior parte de suas operações. Apresenta-se, ainda, o planejamento 

energético nacional para os próximos vinte anos, destacando-se seus principais 

fundamentos macroeconômicos. 

Ao final será possível compreender a importância e a complexidade do SIN, o 

maior sistema hidrotérmico interligado do mundo, identificar suas principais 

características operacionais e institucionais e a relevância da CHESF para o Subsistema 

Nordeste do SEB. 

 

3.1  ESTRUTURA DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

Atualmente o setor elétrico nacional, em sua estrutura e funcionamento, é 

regido pelas regras do Novo Marco Regulatório, que foi implementado pela Lei nº 

10.848, de 15/03/2004, e regulamentado pelo Decreto nº 5.163, de 30/07/2004. A partir 

destas alterações, institucionalmente o SEB passou a ser constituído pelos seguintes 

atores, como esquematizado na Figura nº 3 
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Figura nº 3 – Estrutura do Setor Elétrico 

Fonte: ANEEL, 2008 

 

Algumas das competências institucionais dos atores do setor elétrico nacional 

podem ser assim resumidas:  

 CNPE - Conselho Nacional de Política Energética:    Homologação da política 

energética, em articulação com as demais políticas públicas. 

 MME - Ministério de Minas e Energia: Formulação e implementação de 

políticas para o setor de energia, de acordo com as diretrizes do CNPE. 

 CMSE - Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico: Monitoração das 

condições de atendimento e recomendação de ações preventivas para garantir a 

segurança do suprimento.  

 EPE - Empresa de Pesquisa Energética: Execução de estudos para definição da 

Matriz Energética e planejamento da expansão do setor elétrico (geração e 

transmissão).  

 ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Regulação e fiscalização, 

zelando pela qualidade dos serviços prestados, universalização do atendimento e 

pelo estabelecimento de tarifas para consumidores finais, preservando a 

viabilidade econômica e financeira dos Agentes de Comercialização.  
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 ONS - Operador Nacional do Sistema: Coordenação e controle da operação do 

SIN; administração da transmissão. 

 CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica: Administração de 

contratos, liquidação do mercado de curto prazo, Leilões de Energia. 

 AGENTES – Empresas que atuam na geração, transmissão, comercialização e 

distribuição de energia. 

 

Dentre todos os atores do setor elétrico, as empresas concessionárias, sejam 

públicas ou privadas, são os agentes executores da política energética e assumem um 

importante papel na economia nacional. Portanto, acompanhar a evolução de suas 

capacidades operacionais, econômicas e financeiras torna-se indispensável para a 

segurança energética nos próximos anos. O desenvolvimento e o desempenho destas 

empresas acabam por se confundir com os do setor como um todo, tamanha a relevância 

que elas assumiram no decorrer de toda a história da energia elétrica no Brasil. 

A caracterização do ambiente em que estas empresas operam, sua história e 

evolução, pode contribuir para a identificação de algumas premissas necessárias à 

previsão de seu desempenho como agentes da política energética dos próximos anos.   

 

3.2  TARIFAS DE ENERGIA: CONTEXTO E IMPORTÂNCIA 

 

As tarifas de energia elétrica são arrecadadas pelas empresas distribuidoras que 

repassam para as geradoras o valor da energia por elas comprada. O segmento de 

distribuição assume, assim, um papel muito relevante no sistema, já que é a porta de 

entrada dos recursos para o Setor. No ACR (Ambiente de Contratação Regulada), a 

ANEEL é responsável por determinar o preço, os reajustes e as revisões das tarifas de 

energia elétrica que correspondem às receitas das empresas distribuidoras.  

Para definir quais os níveis tarifários que serão cobrados dos consumidores 

residenciais (população em geral) e das demais classes de consumidores, a ANEEL cria 

uma empresa fictícia conhecida como Empresa de Referência, para avaliar os custos 

gerais e a receita requerida para distribuir energia numa determinada região (DIEESE, 

2007).  
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As tarifas são diferentes para cada classe de consumo e região do país, como se 

pode observar na Tabela nº 16. 

 

Tabela nº16 – Tarifas e Classes de Consumo em Dezembro/2009 – por Região (R$/MWh) 

 
Fonte: ANEEL (2009) 

 

As maiores tarifas médias nacionais, em Dezembro/2009, por classe de 

consumo, são: Poder Público (R$315,45/MWh) e Residencial (R$299,12/MWh). Por 

região do país, as maiores tarifas médias são respectivamente: Região Norte 

(R$279,55/MWh) e Região Sudeste (R$276,00/MWh).  

O preço da energia no Brasil é um dos maiores do mundo, apesar de seu 

principal combustível ser a água da chuva, que pode ser armazenada em grandes 

reservatórios, verdadeiros estoques de energia, capazes de garantir o suprimento por 

vários meses. Muito diferente de outros combustíveis utilizados na geração térmica, 

cujos preços são caros e as reservas menos abundantes, como é o caso dos combustíveis 

fósseis. 

A Tabela nº 17, elaborada pelo MME (2009), a partir de informações da 

International Agency Energy (IAE), demonstra que a tarifa brasileira é mesmo elevada, 

especialmente quando comparada com as tarifas de outros países que utilizam 

predominantemente fontes não renováveis, como é o caso dos Estados Unidos, cuja 

matriz elétrica é composta por cerca de 10% de recursos hídricos. Em 2008, a tarifa 

Referência: dezembro/2009

Classe de Consumo/Região Centro 

Oeste

Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil

Residencial 293,45 285,92 297,46 308,21 286,57 299,12

Industrial 208,63 210,39 240,68 241,25 212,71 226,57

Comercial, Serviços e Outras 274,15 295,04 308,45 282,00 258,99 280,58

Rural 206,06 215,30 223,82 204,37 168,14 193,10

Poder Público 278,44 321,59 330,40 327,19 280,45 315,45

Iluminação Pública 158,47 177,08 173,80 168,01 147,08 166,06

Serviço Público 180,64 197,53 210,03 214,61 191,24 204,18

Consumo Próprio 297,37 284,91 318,41 296,59 192,77 256,42

Rural Aquicultor 240,99 197,96 242,38 193,16 76,79 189,01

Rural Irrigante 177,98 129,57 172,09 234,28 139,48 153,72

Totais por Região 254,76 254,76 279,55 276,00 237,08 262,98

TARIFAS MÉDIAS POR CLASSE DE CONSUMO E REGIÃO (R$/MWh)
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industrial brasileira foi 74% maior do que a americana, o mesmo acontecendo com a 

tarifa residencial, 39% superior. 

 

Tabela nº 17.Tarifa de Energia em 2008 – Seleção de Países – R$/MWh 

 
onde: (*) não disponível e (**) confidencial. Câmbio: US$1.00=R$2,00 

Fonte: SEE/MME (2009) 

 

Ao discorrer sobre a tarifa de energia elétrica brasileira, Araújo (2009) afirma 

que ela é mesmo muito alta e que a evolução de seu valor nos últimos anos reflete os 

resultados da instabilidade econômica e da reestruturação do setor elétrico, destacando 

que é possível perceber quatro períodos distintos, representado na Figura nº 04, 

relacionados com a história recente do país: 

1. O período anterior ao de controle inflacionário, antes de 1984 (tarifa média de 

US$ 55/MWh); 

2. O período de uso das tarifas para controle inflacionário, até 1990 (tarifa média 

de US$ 42/MWh); 

3. O período de preparação para a privatização e a desvalorização súbita do Real, 

entre 1991 e 2002 (tarifa média de US$ 85/MWh);. 
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4. O período de valorização do Real, após 2003 (tarifa média de US$ 100/MWh). 

 

 
Figura nº 4 - Médias móveis de 5 anos da tarifa residencial em US$ 

Fonte: Araújo (2009) 

 

A Figura nº 4 demonstra a evolução da tarifa residencial de 1974 a 2007 e 

evidencia alguns fatos que podem ter influenciado em seu aumento. Como se pode 

observar, o aumento foi relevante, especialmente a partir de 1995. Segundo Araújo 

(2009), a tarifa média aumentou 81% (1995-2007), com destaque para a categoria 

industrial (108%) e residencial (65%). 

Segundo o DIEESE (2007), no período de 1997 a 2006, o IGP-M – indexador 

dos custos gerenciáveis das concessionárias distribuidoras – apresentou uma variação 

média anual da ordem de 9,91%. Quando comparado aos indicadores de preços para o 

consumidor, constata-se significativa discrepância entre estes, como por exemplo, o 

IPCA que variou 6,73% no mesmo período. Como resultado desta constatação, concluiu 

que o indexador utilizado nos Reajustes Tarifários Anuais exerceu forte influência para 

a elevação do valor das tarifas, não podendo deixar de ser ressaltado que sua utilização 

trouxe consequências negativas em especial para os consumidores residenciais, cujo 

valor total médio do MWh passou de R$ 82,16 para R$ 250,83. 

As tarifas são reajustadas com base na simulação de uma Empresa de 

Referência que representa a distribuidora da região geoelétrica. Segundo DIEESE 

(2007), todos os índices acumulados no período de 1997 a 2006, evidenciados na Tabela 
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nº 18, ficaram acima da inflação acumulada no mesmo período, 157,21% medida pelo 

IGP-M. 

 
Tabela nº 18- Evolução da Tarifa Média Total de Energia Elétrica Por Regiões - 1997 a 2006 

 
Fonte: DIEESE (2007) 

 

Neste período a tarifa média total de energia elétrica, no Brasil, segundo 

DIEESE (2007), aumentou 205,29%, a tarifa média residencial aumentou 146,17% e a 

tarifa industrial variou 280,30%. Apesar dessa diferença, é importante destacar que o 

valor médio da tarifa para o consumidor residencial era de R$ 294,91, em 2006, e de R$ 

207,68, para a classe industrial. Ou seja, a tarifa da classe residencial estava, ainda, 42% 

acima da tarifa da classe industrial. Essa diferença era de 119,37% em 1997. 

Em Dezembro/2009, os dados divulgados pela ANEEL indicam tarifa média 

residencial de R$299,12 e industrial de R$226,57 e a diferença recuou para 32%, 

refletindo a mudança nos critérios de definição dos seus valores.   

O cálculo da tarifa de energia é complexo. A tarifa é composta pela Parcela 

“A”, que inclui os custos não gerenciáveis relacionados com a compra de energia, 

custos de transmissão e encargos setoriais; e pela Parcela “B”, correspondente aos 

custos gerenciáveis como custos operacionais, quota de reintegração e remuneração do 

capital. As tabelas a seguir descrevem alguns dos componentes da tarifa elétrica. Na 

Tabela nº 19 aparecem exemplos da composição da Parcela A, que são os (I) encargos 

setoriais, (II) encargos de transmissão e (III) compra de energia.   
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Tabela nº 19 – Componentes da Parcela A da Tarifa de Energia 

 

 
Fonte: ANEEL (2007) 

 

Sobre a Parcela “A”, Araújo (2009) comenta que considerar a energia 

comprada como um componente não gerenciável parece um desrespeito ao princípio da 

modicidade tarifária. De fato, a distribuidora poderia optar pelo auto suprimento ou 

mesmo por adquirir parte da energia no mercado livre, gerenciando, assim, seus custos. 

Além disto, o autor identifica a possibilidade das empresas distribuidoras comprarem a 

energia de empresas coligadas, sob as quais exercem influência administrativa direta ou 

indireta. 
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Na parcela B, que aparece na Tabela nº 20, estão incluídos exemplos de 

componentes denominados custos gerenciáveis, sobre os quais as distribuidoras 

exercem gestão direta, administrando-os segundo sua estratégia operacional e 

indicadores de mercado. 

 

Tabela nº 20 – Componentes da Parcela B da Tarifa de Energia 

 
Fonte: ANEEL (2007) 

 

A estas parcelas (A+B) são acrescidos os tributos federais e estaduais, 

incidentes sobre as operações e o lucro, resultando na tarifa paga pelos consumidores.  

Dentre os diversos tributos incidentes sobre a atividade, destacam-se os que aparecem a 

seguir, que Araújo (2009) também destacou: 

  

1. IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, com alíquota de 25% sobre o 

lucro. 

2. CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, com alíquota de 9% sobre o 

lucro. 

3. ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, cuja alíquota no 

Rio de Janeiro pode chegar a 30%, incidente sobre o valor do fornecimento. 

4. PIS/PASEP – Programa de Integração Social e Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público, que tem alíquota de 1,65% em incidência não 

cumulativa. 

5. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, com alíquota 

de 7,6% sobre as operações, também pelo regime da não cumulatividade. 

6. Dentre outros. 
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A tributação dos Estados responde pela maior parte da carga tributária 

consolidada do setor elétrico: 47%. Esta parcela da conta de luz é obtida quase que 

exclusivamente por um único tributo sobre o faturamento: o ICMS. Em seguida destaca-

se a tributação federal que responde por 31% da carga tributária consolidada do setor. A 

tributação federal se dá por meio de quatro tributos principais: dois tributos sobre o 

faturamento (COFINS e PIS/PASEP) e dois tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL). Os 

encargos setoriais respondem por 19% da carga tributária (ACENDE BRASIL, 2010). 

Alguns outros tributos incidem sobre os componentes das parcelas, como o 

FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e as Contribuições Patronais para a 

Previdência Social, que oneram a folha de pagamento de salários (Despesa de Operação 

e Manutenção). 

Para ilustrar o esquema de incidência destes componentes nas operações de 

geração, transmissão, distribuição, comercialização e sobre o consumo, o diagrama que 

aparece na Figura nº 5, pode evidenciar a complexidade do sistema tarifário brasileiro. 

A Tabela nº 21, depois do diagrama, descreve as siglas.  

 

 
Figura nº 5 – Diagrama dos Encargos e Tributos do Setor Elétrico 

Fonte: PEDROSA (2005) 

 

Alguns dos tributos e encargos setoriais que aparecem no diagrama acima, 

visam cobrir despesas correntes do Estado (federação, estados e municípios), não 
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retornando como reinvestimento no próprio setor elétrico (Geração-G, Transmissão-T, 

Distribuição-D e Comercialização-C). Para Pedrosa (2005), de forma geral, é possível 

afirmar que mais da metade do que se paga nas contas de energia elétrica já não 

corresponde à geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, além do 

que o fluxo de recursos no setor, evidencia que sua dimensão como instrumento de 

transferência de renda se sobrepõem à dimensão de segmento de infra-estrutura e tem 

sido definidora da evolução do setor. 

Como demonstrado na Tabela nº 21, Araújo (2009), identifica 20 diferentes 

tipos de encargos do sistema e classifica-os, segundo sua natureza, em três grandes 

grupos: 

1. Custos Estruturais: destinados a custos físicos, compensações por impactos dos 

investimentos do setor ou investimentos remanescentes de concessões extintas. 

2. Custos não–estruturais: destinados a cobrir custos relativos à adoção de certa 

organização do setor. 

3. Subsídios: destinados a promover algum tipo de política pública. 

 

Tabela nº 21 – Encargos Setoriais por Natureza 

Grupos Encargos 

Custos Estruturais 

RGR -Reserva Global de Reversão 

CFURH - Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos 
CIP – Contribuição de Iluminação Pública 
TITAIPU - Transporte de Itaipu 

Custos não – estruturais 

UBP – Uso do Bem Público 
ESS - Encargo de Serviços do Sistema 
ONS - Operador Nacional do Sistema 
RTE/Percee – Receita Tarifária Extraordinária 

TFSEE - Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica. 
TUST – Tarifa de uso do sistema de transmissão 
TUSD – Tarifa de uso do sistema de distribuição 
EC – Encargos de Conexão. 
CCEE – Custeio da Câmara de Comercialização 
ECE –Encargo de Capacidade Emergencial 
CBEE – Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial 
ER – Energia de reserva 

Subsídios 

CCC - Conta de Consumo de Combustíveis 
PROINFA -Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 
CDE - Conta de Desenvolvimento Energético 
P&D -Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética 

Fonte: adaptado de ARAÚJO (2009) 

 

Montalvão (2009), afirma que há encargos que são, de fato, subsídios cruzados, 

que não aparecem explicitamente para o consumidor. Isso dificulta a compreensão do 

fluxo de recursos no setor elétrico e da composição das tarifas ao consumidor final. 
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O Instituto Acende Brasil (2010), consolidou a carga tributária para o ano de 

2008, conforme Figura nº 6. Neste levantamento os encargos setoriais alcançaram 19% 

e os tributos federais e estaduais ficaram responsáveis por 78% do total dos encargos do 

setor. 

 

 
Figura nº 6 - Composição da carga tributária consolidada do setor elétrico 

Fonte: ACENDE BRASIL (2010) 

 

Os grandes consumidores alegam que os custos não gerenciáveis estão acima 

do razoável. O sistema interligado nacional é, sem dúvida, extenso e possui alto custo 

de manutenção, mas, segundo os executivos do setor, os valores cobrados não se 

justificam (PRICE, 2007). 

Pesquisa desenvolvida pelo Acende Brasil (2009) demonstra que os aumentos 

dos tributos e encargos do setor elétrico foram superiores à inflação no período de 2003 

a 2008, como demonstrado na Figura nº 7. 

 

 

 
Figura nº 7 - Evolução do Custo dos Componentes da Tarifa de Eletricidade vs. Índices de Inflação 

Fonte: ACENDE BRASIL (2009) 
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Enquanto a inflação do período 2003-2008, medida pelo IGP-M (Índice Geral 

de Preços do Mercado), variou 40%, os encargos e tributos do sistema aumentaram 67% 

no mesmo período (ACENDE BRASIL, 2009).  

Estudo elaborado por Montalvão (2009), consolidou a arrecadação do que 

classificou como encargos e subsídios, por um período de 12 meses consecutivos. O 

total ultrapassou R$11 bilhões. No período analisado (2008/2009), conforme Tabela nº 

22, destacaram-se a CCC - Conta de Consumo de Combustíveis, em primeiro lugar, 

com R$2.537,3 milhões, seguida pela CDE - Conta de Desenvolvimento Energético, 

que arrecadou R$2.478,3 milhões e o PROINFA - Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica, que ficou em terceiro lugar com R$1.053,7 milhões. 

 

Tabela nº 22 - Encargos e Subsídios Arrecadados – Brasil – Maio/2008 a Maio/2009 

 
Fonte: MONTALVÃO (2009) 

 

Montalvão (2009), esclarece que esses valores, arrecadados entre maio de 2008 

e maio de 2009 (12 meses), são os valores que o consumidor pagou de forma 

explicitada na sua tarifa. Eles não incluem os encargos pagos pelos outros agentes do 

setor elétrico, quando aplicáveis: geradores, transmissores, produtores independentes de 

energia, autoprodutores, comercializadores, e que já estão embutidos no custo dos 

serviços de geração, transmissão e comercialização, repassados na Parcela A, paga pela 

concessionária de distribuição. Levantamento do MME (2009), representado na Figura 
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nº 8, evidencia que os encargos setoriais alcançaram 20% da Receita das distribuidoras 

em 2008. 

 

 
Figura 8 - Composição da Tarifa de Energia Elétrica em 2008 

Fonte: SEE/MME (2009) 

 

A participação percentual de cada um dos fatores que compõem a tarifa 

brasileira de 2008, evidencia a relevância da parcela “A” (não gerenciável) que participa 

com 64% do total. 

Montalvão (2009), escolheu fazer suas análises a partir da comparação entre o 

valor da tarifa (conta de luz) paga pelo consumidor e os encargos e subsídios nela 

embutidos, conforme Tabela nº 23, na qual é possível visualizar que além dos 100% dos 

custos dos Segmentos de Geração (G), Transmissão (T) e Distribuição (D), a estrutura 

tarifária brasileira contempla tributos e encargos que perfazem 61,54% destes custos, 

embutidos na conta de luz.  
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Tabela nº 23- Estrutura Tarifária Consolidada – Brasil - 2009 

 
Fonte: MONTALVÃO (2009) 

 

No decorrer de seu estudo, Montalvão (2009) destaca que muitos dos encargos 

acabam se convertendo em subsídios (implícitos ou explícitos) devido à natureza de sua 

aplicação, muitas vezes destinada a favorecer atividades estranhas ao setor elétrico, 

como Consumidores Rurais que gozam de desconto de 10% se forem conectados na alta 

tensão e Concessionárias de Água, Esgoto e Saneamento, com desconto de 15% nas tarifas. 

A evolução do valor das tarifas nos últimos anos reflete o aumento da 

participação dos encargos e tributos no preço final cobrado ao consumidor. A Figura nº 

9 mostra a evolução entre 2001 e 2006. 
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Figura nº 9  – Tarifa Média em 2006 – MWh 

Fonte: ANEEL (2007) 

 

Segundo informações divulgadas pela ANEEL (2007), os encargos e tributos 

inclusos na tarifa em 2001 correspondiam a 31,58% e em 2006 chegaram a 33,27% do 

valor da tarifa. Este levantamento contempla apenas os encargos arrecadados pelas 

empresas distribuidoras. 

Estudo do Instituto Acende Brasil (2010), relativo ao ano de 2008, revela que a 

carga tributária consolidada do setor passou para 45,08%, ou seja, quase metade do que 

se paga na conta de luz, destina-se a financiar programas de governo e não à 

remuneração dos custos de fornecimento de energia. Neste caso, a pesquisa considerou 

os encargos arrecadados pelos agentes de distribuição, transmissão e geração. 
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Figura nº 10 – Evolução da carga tributária consolidada do setor elétrico 

Fonte: ACENDE BRASIL (2010) 

 

A carga tributária, conforme Figura nº 10, aumentou 255% entre 1999 e 2008. 

Enquanto a carga tributária das demais atividades econômicas é de 35% do PIB, no 

setor elétrico é de 45%, uma vez que se tributa o consumidor de energia elétrica para 

arrecadar fundos para a prestação de serviços públicos não relacionados ao setor 

(ACENDE BRASIL, 2010).  

Além de demonstrar a relevante participação dos encargos tributários e 

setoriais sobre o preço das tarifas, o estudo do Instituto Acende Brasil (2010), destaca 

dois outros aspectos que devem ser considerados na análise destes componentes: (i) 

falta de transparência e de simplicidade, tendo em vista que há uma redundância de 

encargos para finalidades sobrepostas, não há uma prestação de contas adequadas da 

aplicação dos encargos e que existem desvios de finalidade de taxas cobradas do setor; e 

(ii) há problemas de governança na gestão dos recursos arrecadados pelos encargos 

setoriais, uma vez que há conflitos de interesse do agente responsável pela gestão do 

uso de certos encargos, a ELETROBRAS, que também atua como agente usuário dos 

recursos dos fundos financiados por estes encargos. 

Sob o aspecto do preço da tarifa de energia, inclusive seus encargos, os 

critérios decorrem de leis, aderentes à política energética nacional, que contempla 

aspectos técnicos e sociais. No contexto da aplicação destas normas, assume papel 

especial a ANEEL que é responsável por realizar os reajustes e revisões das tarifas, 

resguardando os interesses das empresas e dos consumidores cativos. 

As tarifas são calculadas por ocasião dos leilões de energia e periodicamente 

atualizadas através de modelos teóricos usados para realizar os reajustes e as revisões 

previstas em contratos firmados pelas empresas distribuidoras com o governo federal. 
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Para a empresa vencedora do leilão é garantida uma receita capaz de remunerar 

adequadamente o serviço e privilegiar sua saúde financeira. Esta receita, denominada 

Receita Requerida, é atualizada anualmente através de um reajuste tarifário, quando a 

parcela “A” será aferida e a parcela “B” corrigida por um fator “X”, resultante da 

produtividade, além de considerar o IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), que 

reflete a inflação do período. 

A receita requerida é atualizada, também, em cada ciclo tarifário específico, 

através de uma revisão tarifária, quando a parcela “A” é atualizada e um novo valor é 

estabelecido para a parcela “B”, em função do equilíbrio econômico-financeiro ou de 

eventos extraordinários. 

Nos últimos anos (2003-2009) o volume de receitas auferidas pelas 

distribuidoras apresentou crescimento nominal de 51%. Levantamento da ANEEL 

(2010), representado na Tabela nº 24, evidencia que o mercado de distribuição auferiu o 

seguinte volume de receitas nas operações realizadas no ACR: 

 

Tabela nº 24 – Receitas das Distribuidoras de Energia no ACR: 2003-2009 

ANO RECEITA 
Evolução da Receita 

(%) 

2003 R$ 50.345.201.939,93  

2004 R$ 58.200.551.478,04 16% 

2005 R$ 62.764.195.411,99 8% 

2006 R$ 65.778.084.338,10 5% 

2007 R$ 69.265.276.675,64 5% 

2008 R$ 70.005.936.542,02 1% 

2009 R$ 76.090.436.215,08 9% 

2003-2009 51% 

Fonte: elaboração própria com dados da ANEEL (2010) 

 

A ANEEL divulga sistematicamente um ranking com as receitas mensais das 

dez maiores empresas distribuidoras do Brasil, que aparecem na Tabela nº 25. Percebe-

se que 56,7% das receitas de dezembro de 2009 estão concentradas nas quatro maiores 

empresas: Eletropaulo, Cemig D, Light e CPFL Paulista, todas estabelecidas na Região 

Sudeste, principal centro consumidor do país. 
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Tabela nº 25 - Receita das 10 maiores Distribuidoras – DEZ/2009 

EMPRESAS 
RECEITA MENSAL % 

MERCADO CATIVO (R$) Partic. 

ELETROPAULO 827.934.829,68 19,9% 

CEMIG D 558.871.310,54 13,5% 

LIGHT 493.508.451,69 11,9% 

CPFL PAULISTA 472.772.141,98 11,4% 

COPEL DIS 378.835.932,39 9,1% 

CELESC DIS 323.638.640,84 7,8% 

COELBA 309.242.847,76 7,4% 

CELPE 269.372.847,76 6,5% 

ELEKTRO 262.911.583,19 6,3% 

AMPLA 255.955.212,25 6,2% 

SOMA 4.153.043.798,08 100,0% 

Fonte: ANEEL, 2010 

 

Segundo Montalvão (2009), em nível Brasil, as concessionárias distribuidoras 

arrecadaram cerca de R$ 115,1 bilhões entre maio de 2008 e maio de 2009, a saber:  

 

• Tributos: R$35,3 bilhões, sendo R$21,7 bilhões de ICMS; R$5,6 bilhões de 

PIS/COFINS e R$8,0 bilhões de CIP13 (Contribuição de Iluminação Pública);  

• Tarifas: R$79,8 bilhões, sendo que o Segmento de Geração auferiu R$34,2 

bilhões; Segmento Transmissão R$6,5 bilhões; Segmento Distribuição (Parcela 

B) R$ 27,5 bilhões; Componentes Financeiros R$ 3,1 bilhões; e Encargos de R$ 

8,5 bilhões.  

 

Com base nestes valores pode-se estimar que do total arrecadado (R$115,1 

bilhões), o sistema de geração e transmissão ficou com 35,3% (R$40,7 bilhões), parte 

dos quais será destinada aos encargos tributários e setoriais e uma outra parte, destinada 

aos investimentos na estruturação e expansão do parque gerador, para fazer frente à 

demanda prevista para os próximos anos. Neste sentido, a situação atual do SEB e seu 

planejamento para o futuro assumem importância fundamental para este estudo, 

especialmente quanto ao aspecto da infraestrutura física, que visa garantir o suprimento 

de energia para as diferentes categorias de consumidores.   

 

 

                                                             
13 A CIP foi apenas estimada. É virtualmente impossível saber o montante exato da CIP cobrada por cada 

um dos 5.561 municípios brasileiros (incluído o Distrito Federal). Na realidade, a criação da CIP é uma 

possibilidade e não uma obrigação do município (MONTALVÃO, 2009). 
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3.3. CONTEXTUALIZAÇÃO, DIMENSIONAMENTO E CARACTERÍSTICAS 

DA ATIVIDADE DE GERAÇÃO 

 

O Brasil, segundo a ANEEL (2010), possui um parque gerador de energia 

elétrica com potência instalada de 113.327 MW, incluindo o SIN, PIE e sistemas 

isolados. Essa capacidade é concentrada na hidroeletricidade, com 68% da capacidade 

total. Em seguida, a termoeletricidade, que responde por 26% da capacidade instalada. 

Os outros empreendimentos (nuclear, eólica e solar) representam 5,78% da capacidade 

instalada, mas se destacam pela considerável evolução no período de 2001-2010, 

conforme Tabela nº 26 que mostra a participação dos diferentes empreendimentos de 

energia na capacidade instalada e apresenta sua evolução no período de 2001-2010.   

 

Tabela nº 26 – Evolução da Capacidade Instalada por Tipo (MW) – Brasil (2001-2010) 
Empreendimentos em Operação 2001 2005 2010 Evolução Evolução 

Tipo 
Potência 

(MW) 
Partic. 

Potência 

(MW) 
Partic. 

Potência 

(MW) 
Partic. 2001-2010 2005-2010 

UHE (USINA HIDRELÉTRICA DE ENERGIA)* 61.554 82,21% 69.631 74,98% 77.090 68,02% 25% 11% 

UTE (USINA TERMELÉTRICA DE ENERGIA) 10.481 14,00% 19.770 21,29% 29.689 26,20% 183% 50% 

PCH (PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS) 855 1,14% 1.330 1,43% 3.428 3,02% 301% 158% 

CGH (CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA) - 0,00% 99 0,11% 185 0,16%  87% 

UTN (USINA TERMONUCLEAR) 1.966 2,63% 2.007 2,16% 2.007 1,77% 2% 0% 

EOL (CENTRAL GERADORA EOLIELÉTRICA) 21 0,03% 29 0,03% 927 0,82% 4.314% 3.097% 

SOL (CENTRAL GER. SOLAR VOLTAICA) - 0,00% - 0,00% 1 0,00%   

TOTAL 74.877 100,00% 92.866 100,00% 113.327 100,00% 51% 22% 

*Considerando Itaipu (6.300 MW em 2001 e 2005; 7000 MW em 2010)     

Fonte: elaboração própria a partir de ANEEL (2010) 

 

Como se pode observar, os dois principais tipos, UHE e UTE, apresentaram 

crescimento no período, com destaque para a termoelétrica que evoluiu 183% de 2001 a 

2010. Neste período ocorreu uma redução da participação das UHE na capacidade 

instalada nacional, passando de 82,21% em 2001, para 68,02% em 2010, devido à 

desaceleração da implantação de novos empreendimentos deste tipo, devido, 

principalmente, às restrições ambientais. 

A capacidade instalada do Brasil está distribuída entre diversos agentes de 

mercado, que têm empreendimentos em diferentes regiões do País. A Tabela nº 27 

mostra os dez principais agentes, por potência instalada. 
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Tabela nº 27 - Agentes de Maior Capacidade Instalada no País em 2010 (Usinas em Operação) 

Nº Agentes do Setor Controle 
Potência 

Instalada (kW) 

1º Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF)  Pública 10.615.131  

2º Furnas Centrais Elétricas S/A. (FURNAS)  Pública 9.703.000  

3º Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A. (ELETRONORTE)  Pública 9.217.381  

4º Companhia Energética de São Paulo (CESP)  Pública 7.455.300  

5º Itaipu Binacional (ITAIPU)  Pública 7.000.000  

6º Tractebel Energia S/A (TRACTEBEL)  Privada 6.965.350  

7º CEMIG Geração e Transmissão S/A (CEMIG-GT)  Pública 6.781.584  

8º Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRÁS)  Pública 5.291.067  

9º Copel Geração e Transmissão S/A. (COPEL-GT)  Pública 4.544.770  

10º AES Tietê S/A (AES TIETÊ)  Privada 2.645.050  

TOTAL  70.218.633 

Fonte: ANEEL (2010) 

 

Nota-se que, juntas, as dez empresas detinham 62% de toda a potência 

instalada em 2010 (113.327 MW) e a CHESF, sozinha, acumula 15,1% desta potência.  

A energia por elas produzida poderá ser consumida em qualquer região do País, tendo 

em vista que o sistema de transmissão é interligado na maior parte do território 

nacional. 

No sistema elétrico brasileiro, quatro subsistemas interdependentes 

(submercados ou regiões geoelétricas) atendem quase toda a demanda nacional: Sul, 

Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte, cuja demanda total alcançou 443.359,3 GWh 

em 2009.  

Trata-se de um sistema de grande porte que atende uma vasta extensão e cuja 

produção predominante é de hidroeletricidade. Segundo o ONS (2009), a maior parte 

dele é interligado, formando uma rede composta por usinas de geração e centros de 

consumo ligados por linhas de transmissão.  Apenas 3,4% de toda a produção de 

eletricidade do País estão desconectados do denominado Sistema Interligado Nacional – 

SIN, ou seja, os quatro subsistemas produzem e transmitem 96,6% da energia, sob a 

coordenação e controle do ONS - Operador Nacional do Sistema. 

No total, em 2009 foram produzidos 444.438 GWh, dos quais 414.542 GWh 

foram gerados em usinas hidrelétricas, conforme demonstrado na Figura nº 11.   

As usinas hidrelétricas se distribuem em 12 diferentes bacias hidrográficas nas 

diferentes regiões do País. Segundo Leão (2009), as maiores centrais hidrelétricas se 

concentram nas bacias dos rios Tocantins, Paranaíba, São Francisco, Grande, Paraná, 

Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai e Jacuí.  
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Figura nº 11 – Produção Hidrelétrica por Bacia em 2009 (GWh) - Brasil 

Fonte: Dados Relevantes do ONS (2009) 

 

Em sistemas que cobrem uma vasta extensão territorial, em diferentes bacias 

hidrográficas, a integração através de transmissão elétrica pode ajudar a otimizar a 

operação em cenários de variações climáticas – eventuais ou sazonais – regionalmente 

distintas. Em tais sistemas, da mesma forma em que usinas em um mesmo rio não 

podem ser otimizadas individualmente, a modelagem da operação deve considerar a 

disponibilidade hídrica em diferentes bacias (LUCENA, 2010). 

Na Figura nº 12, aparecem os principais centros de cargas e as redes de 

integração eletro energética que fazem parte do SIN.  
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Figura nº 12 – Centros de Carga e Rede de Integração do SIN 

Fonte: Dados Relevantes do ONS (2009) 

 

A interligação da rede de geração e transmissão de energia no Brasil permite 

que os estoques dos reservatórios hidrelétricos de uma determinada região possam ser 

utilizados para suprir outras regiões, cujos reservatórios estejam em níveis mais baixos 

ou onde o consumo esteja em patamar superior à produção regional. 

A Figura nº 13 evidencia a transferência de energia entre os diversos 

subsistemas, ressaltando o resultado do Balanço por região geoelétrica, em cada ano 

analisado. Quando este texto foi escrito, o balanço de 2010 ainda não estava 

disponibilizado para consulta. 
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Figura nº 13 – Balanço de Energia do SIN 2001-2005-2009 – GWh 

Fonte: Adaptado de ONS (2001, 2005, 2009) 

Balanço de Energia 2005 - GWh

NORTE

Carga : 27.171,0   1.242,4                NORDESTE

Produção Carga : 58.647,0     

Hidro : 30.091,3   Produção

Termo : -             Hidro : 51.423,0     

Total : 30.091,3   1.678,0                3.421,0          Termo: 2.560,6       

Transf. Para 2.920,4     Total : 53.983,6     

outras regiões Recebimento de 4.663,4       

% da produção 9,7% SUDESTE/C. OESTE outras regiões

Carga : 248.427,6  % da carga 8%

Produção

81.736,4   Hidro : 159.769,4  

ITAIPU Termo : 18.932,6    10.268,0        SUL

Produção p/ Brasil Total : 178.702,0  Carga : 66.198,2     

50/60 Hz-Total Transf. Para 13.689,0    Produção

81.736,4           outras regiões Hidro : 47.285,3     

% da produção 7,7% Termo : 8.765,4       

Total : 56.050,7     

120,3             Recebimento de 10.268,0     

outras regiões
INTERCÂMBIO 

INTERNAC % da carga 15,5%

Balanço de Energia 2009 - GWh

NORTE

Carga : 31.436,3   8.504,2                NORDESTE

Produção Carga : 65.859,5     

Hidro : 41.305,9   Produção

Termo : -             Hidro : 51.874,4     

Total : 41.305,9   1.365,4                3.167,6          Termo/Eólica/Bio : 2.313,3       

Transf. Para 9.869,6     Total : 54.187,7     

outras regiões Recebimento de 11.671,9     

% da carga 31,4% SUDESTE/C. OESTE outras regiões

Carga : 272.298,1  % da carga 17,7%

Produção

84.407,3   Hidro : 179.173,1  

ITAIPU Termo : 20.707,1    10.187,4        SUL

Produção p/ Brasil Total : 199.880,3  Carga : 73.765,4     

50/60 Hz-Total Transf. Para 14.720,4    Produção

84.407,3           outras regiões Hidro : 57.781,9     

% da produção 7,4% Termo/Eólica : 6.875,4       

Total : 64.657,3     

1.079,3          Recebimento de 10.187,4     

outras regiões
INTERCÂMBIO 

INTERNAC % da carga 13,8%

Balanço de Energia 2001 - GWh

NORTE

Carga : 20.412,1   6.687,3                NORDESTE

Produção Carga : 46.341,0     

Hidro : 28.256,1   Produção

Termo : -             Hidro : 36.844,1     

Total : 28.256,1   1.156,7                2.416,6          Termo: 393,1           

Transf. Para 7.844,0     Total : 37.237,2     

outras regiões Recebimento de 9.103,3        

% da produção 27,8% SUDESTE/C. OESTE outras regiões

Carga : 202.990,8  % da carga 19,6%

Produção

72.733,9   Hidro : 99.210,6    

ITAIPU Termo : 22.904,9    9.401,2          SUL

Prod p/ Bras i l Total : 122.115,5  Carga : 60.660,3     

50/60 Hz-Total Receb. l iquido de 8.141,4      Produção

72.733,9           outras regiões Hidro : 55.340,8     

% da carga 4,0% Termo : 10.454,3     

Total : 65.795,1     

Transf. Para 9.401,2        

outras regiões
INTERCÂMBIO 

INTERNAC 4.266,5          % da prod + import 13,4%
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Estes balanços de energia apresentam indicadores de produção e carga 

(consumo+perda) por região geoelétrica. Em 2001 a produção total foi de 326.137,70 

GWh e a carga de 330.404,2 GWh resultando em um déficit de 4.266,50 GWh, coberto 

por importação da Argentina e do Paraguai. Neste ano houve racionamento de energia 

no Brasil. 

Em 2005, a produção de 400.564 GWh ficou ligeiramente acima dos 

400.443,80 GWh da carga. O excedente de 120,2 GWh foi exportado em operações de 

intercâmbio internacional. Em 2009 este intercâmbio aumentou para 1.079,20 GWh 

pois a carga de 443.359,30 GWh foi inferior à produção de 444.438,50 GWh. 

No período 2001-2009 a produção total cresceu 36,3% e a carga 34,2%. Da 

mesma forma, a produção de todos os subsistemas cresceu no período, exceto o 

Subsistema Sul cuja produção diminuiu 1,72%. Os Subsistemas Norte e Nordeste 

aumentaram a produção em pouco mais de 45% e o Subsistema Sudeste/Centro Oeste 

aumentou 63,6%. Itaipu obteve resultado mais modesto, aumentando sua produção para 

o Brasil em 16% no período. 

Quanto à carga regional (consumo + perda), percebe-se que houve aumento em 

todas as regiões entre 2001-2009, liderada pelo Subsistema Norte (54%), seguido pelo 

Nordeste (42%), Sudeste/Centro Oeste (34%) e Sul (21,6%).  

Sob o ponto de vista regional, a Região Sul obteve indicadores com sinais 

inversos entre a produção, que diminuiu 1,72% e a carga, que aumentou 21,6%. A 

Região Norte apresentou os dois indicadores crescentes, mas a carga superou a 

produção em quase 10%. O crescente fornecimento de Itaipu e o vigoroso crescimento 

da produção da Região Sudeste/Centro Oeste (63,6%), foram suficientes para superar as 

necessidades destas regiões no período coberto pelos balanços de energia. A Região 

Nordeste manteve a característica de importar energia de outras regiões, apesar do 

significativo aumento na produção. 

Em termos gerais, o consumo de energia elétrica no Brasil apresentou 

crescimento e retração em alguns anos alternados, devido às crises nacionais e globais. 

Em 2008 o consumo acumulado cresceu 3,8% relativamente a 2007, atingindo 392,8 

TWh.  Segundo a EPE (2010), o consumo nacional de energia elétrica na rede totalizou 

388,2 TWh em 2009, indicando decréscimo de 1,1% quando comparado com 2008. Na 

Tabela nº 28 pode ser observado o comportamento do consumo de energia desde 2001. 

O mercado brasileiro de energia elétrica sofreu forte impacto da crise financeira 



 

75 

 

internacional de 2008, porém seus efeitos se concentraram na classe industrial, como 

conseqüência da imediata e profunda retração da atividade deste segmento. 

 

Tabela nº 28 - Consumo de Energia Elétrica -  Brasil - 2001 a 2009 (MWh) 

Anos 
Consumo (MWh) 

ACR + ACL Evolução (%) 

2001 283.257.000   

2002 293.226.000 3,5% 

2003 306.987.000 4,7% 

2004 330.598.000 7,7% 

2005 345.512.000 4,5% 

2006 357.514.000 3,5% 

2007 378.359.000 5,8% 

2008 392.688.000 3,8% 

2009 388.204.000 -1,1% 

Acumulado 2001-2009 37,1% 

Fonte: adaptado de ANEEL (2010) e EPE (2010a) 

 

Nos sistemas hidrotérmicos a questão hidrológica, assim como a quantidade e 

qualidade dos corpos d’água, são fundamentais para a geração de energia. O volume de 

energia armazenada nos reservatórios é uma importante variável para a segurança 

energética brasileira, pois pode garantir a produção hidrelétrica no período seguinte, 

mesmo que seja seco. 

Em 2008 ocorreu um impacto importante no mercado de energia, impulsionado 

pelo prolongamento do período seco, especialmente nas bacias das Regiões Sul e 

Sudeste. Neste caso as chuvas demoraram a chegar e as usinas termoelétricas foram 

despachadas integralmente em janeiro/2008, para evitar o racionamento. A participação 

das usinas térmicas na matriz nacional foi sendo reduzida progressivamente até agosto, 

quando voltaram a exercer o papel complementar na geração de energia, tendo em vista 

a recomposição dos níveis dos reservatórios. A geração térmica acabou onerando os 

custos de energia em todo o território nacional neste ano.  

Outro episódio importante do mercado de geração brasileiro foi o racionamento 

de energia ocorrido em 2001/2002, considerado o maior da história recente do Brasil, 

culminando em uma acentuada queda do consumo e consequente redução da receita das 

empresas geradoras. Segundo Araújo (2009), o racionamento ocorrido em 2001 foi o  

maior já verificado em tempos de paz ou sem desastres naturais em um país. O mercado 

despencou cerca de 20% (de 45.000 MWmédios para 35.000 MWmédios) e no período pós 

racionamento permaneceu 5.000 MWmédios abaixo da expectativa inicial. A queda no 

faturamento pode ter chegado a R$ 5 bilhões anuais. 
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Segundo o ONS (2010), o ano de 2009 caracterizou-se por uma distribuição 

não uniforme das afluências na Região Sul, que influenciou a operação energética de 

todo o SIN e que explica a redução da produção regional evidenciada no balanço de 

energia. No período de janeiro a junho de 2009, foram registrados valores 

significativamente reduzidos nos reservatórios da região, com um mínimo da ordem de 

30% da média histórica (MLT – Média de Longo Termo) no mês de abril. 

As afluências à região Sudeste/Centro-Oeste (SE/CO) também não foram 

favoráveis nos meses de abril a julho de 2009, segundo o ONS. Houve necessidade de 

despacho térmico complementar nessa região para se atingir o nível-meta. A partir do 

mês de julho, houve uma recuperação das afluências à região resultando em um valor 

médio anual de 121% da MLT. 

Estrategicamente o ONS estabeleceu um nível mínimo de segurança para as 

regiões, visando reduzir o uso dos estoques armazenados nos reservatórios das usinas, 

podendo determinar o despacho térmico complementar de forma a compensar o 

afastamento entre o nível de armazenamento observado e o Nível Meta. Essa política de 

operação consistia em efetuar o despacho de geração térmica a gás, de menor custo de 

operação, evitando-se o despacho de geração térmica a óleo, de custo significativamente 

mais elevado. Essa geração térmica seria mantida, restabelecendo os níveis de 

segurança, caso a evolução das condições hidroenergéticas não fosse suficiente para 

compensar a referida diferença de armazenamento (ONS, 2011). 

Como resultado, dados do ONS indicaram que a energia armazenada nos 

reservatórios da região Sul, no final de 2009 atingiu 97,1% do armazenamento máximo, 

mas em 2010 houve redução para 72,1%. A região Norte apresentou 40,49% em 2010, 

inferior aos 54,6% de 2009. A região SE/CO atingiu 72,6% do armazenamento máximo 

em 2009, apresentando redução para 44,7% em 2010. Da mesma forma houve redução 

na região Nordeste onde o armazenamento alcançou 65,5% no final do ano de 2009 e 

45,2% em 2010. 

 Segundo Alonso et al (2008), a capacidade de armazenamento é de cerca de 

275 GW mês, sendo que 65% está concentrada ao redor das fronteiras dos Estados de 

Minas Gerais, São Paulo e Goiás, em uma área de cerca de 600 km
2
. Em termos 

regionais, verifica-se que 69,7% do parque de geração hídrica encontram-se nas regiões 

Sudeste/Centro-Oeste; as regiões Sul e Nordeste respondem por 6,8% e 19%, 

respectivamente, enquanto que a região Norte responde por apenas 4,6%. Todavia, em 
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termos potenciais de utilização de novos aproveitamentos hidrelétricos, cerca de 40% do 

potencial de geração hídrica situa-se na região da Bacia Amazônica.  

 

3.4.  PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO 

 

A expansão da geração de energia hidrelétrica depende do aproveitamento 

deste potencial da Região Norte e de outros de menor porte, nesta e em outras regiões. 

A expansão da oferta a partir de outras fontes de energia depende da disponibilidade e 

preço do respectivo combustível, como carvão, gás, óleo e nuclear. No caso das fontes 

renováveis como biomassa, solar, eólica e das marés, há dependência de 

desenvolvimento tecnológico e de investimentos com prazo de retorno mais atrativos. 

Nos últimos anos houve um crescimento da oferta de energia elétrica no Brasil, como 

aparece na Tabela nº 29, que consolida empreendimentos de diferentes fontes de 

geração.  

 

Tabela nº 29 – Histórico do Crescimento Anual da Geração – 1999-2009 - MW 

 
Fonte: ANEEL (2010) 

 

Observa-se que o crescimento foi contínuo no período e somente nos últimos 

cinco anos (2005-2009) foram incorporados 16.112 MW ao parque gerador. A 

capacidade instalada do setor passou de 74.876 MW em 2001 para 113.327 em 2010 

(106.301 MW em 2009), segundo a ANEEL. A despeito do crescimento alcançado nos 

últimos anos, existe uma preocupação dos agentes do setor quanto à segurança, 

tempestividade e suficiência do suprimento, para fazer frente ao processo de 

desenvolvimento do País. Esta preocupação reflete as incertezas da entrada em operação 

de alguns empreendimentos devido a questões judiciais e ambientais, além das questões 

econômicas e políticas decorrentes do mundo globalizado. A ANEEL divulga 

constantemente as previsões de entrada em operação para os anos seguintes. Conforme 

Tabela nº 30, 26% ainda não têm previsão para entrar em operação (9.678,7 MW).  

 

 

4.028,1 2.158,0

1999

2.840,3

2009

3.565,1

2006 2007 2008

4.264,2 2.506,0 4.638,4 3.998,0 4.234,6 2.425,2 3.935,5

20052000 2001 2002 2003 2004
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Tabela nº 30 – Grau de Restrição e Previsão da Expansão: 2010-2014 (MW) 

 
Fonte: ANEEL (2010) 

 

Na Tabela nº 31, elaborada pelo GESEL (2010), com base nos cenários 

Conservador e Otimista, divulgados pela ANEEL, evidencia-se o cronograma para 

entrada em operação dos empreendimentos para o quinquênio 2010-2014. 

 

Tabela nº 31 – Previsões dos Cenários Conservador e Otimista da ANEEL - 2010-2014 

Previsão para entrada em operação (em MW) 

  
      

  

  Cenário 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Usinas Hidrelétricas 

(UHE) 

Conservador 2.297 1.694 795 1.929 996 7.712 

Otimista 2.297 1.694 795 1.929 996 7.712 

  

      

  

Usinas Termelétricas 

(UHE) 

Conservador 2.413 1.284 0 360 0 4.057 

Otimista 744 1.679 1570 4.050 0 8.044 

  

      

  

Fontes Alternativas - 

PCHs, Biomassa e 

Eóçica (F.A.) 

Conservador 3.600 301 170 0 0 4.071 

Otimista 1.404 983 424 503 170 3.485 

  

      

  

TOTAL 
Conservador 8.310 3.280 966 2.289 996 15.841 

Otimista 10.457 5.943 2960 6.843 1.166 27.369 

Fonte: GESEL (2010) 

 

O cenário conservador indica um aumento de 15,8 mil MW da capacidade total 

de geração do País, no período entre janeiro de 2010 e dezembro de 2014. Nesse 

contexto, a taxa média de crescimento da capacidade instalada seria de 3% ao ano 

(GESEL, 2010).  



 

79 

 

No cenário otimista, a previsão de expansão é de 27,4 mil MW no período 

2010-2014. Nesse cenário, a taxa média de crescimento da capacidade instalada de 

geração elétrica seria de 5,1% ao ano (GESEL, 2010).  

A expansão da capacidade instalada, para atender ao crescimento de demanda 

previsto para os próximos anos, depende da entrada em operação destas usinas elétricas 

que, no entanto, ainda se encontram sob restrição judicial ou ambiental. Um panorama 

pode ser observado através da Figura nº 14, que inclui a geração por hidrelétrica, 

termoelétrica, eólica e pequenas centrais hidrelétricas. 

 

 
Figura nº 14 – Nível de Restrição para Entrada em Operação de Usinas 

Fonte: elaboração própria, com dados da ANEEL (2010) 

 

Os empreendimentos com restrição devido à licença ambiental, perfazem 43% 

do total previsto, ou seja, 16.053 MW. Aqueles que têm grave restrição refletem 

decisões judiciais liminares e alcançam 16% da previsão, ou seja, 6.041 MW. Assim, 

59% dos empreendimentos têm algum tipo de restrição que pode impedi-los de operar 

no prazo previsto. 

Estudos elaborados pela EPE (2009) estimam que a expansão, prevista para o 

período 2009 a 2017, requer investimentos, presumivelmente públicos, da ordem de R$ 

142 bilhões. Grande parte destes investimentos, refere-se às usinas já concedidas e 

autorizadas, inclusive as com contratos assinados nos leilões de energia nova.  

O montante a investir em novas usinas (indicativas), ainda não concedidas ou 

autorizadas, é da ordem de R$ 79 bilhões, sendo aproximadamente R$ 70 bilhões em 

hidrelétricas (EPE, 2009). Deve-se ressaltar que são investimentos da esfera privada, 

ainda que as empresas públicas do Sistema ELETROBRAS (CHESF, FURNAS e 

Nível de Restrição para entrada em Operação

41%

43%

16%

sem restrição

restrição ambiental

restrição judicial
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ELETRONORTE) estejam consorciadas com empreendedores privados. Pode-se 

estimar que 80% destes investimentos serão financiados pelo BNDES, o que 

corresponde a aproximadamente R$ 63 bilhões (IPEA, 2008). 

As previsões divulgadas no PDE 2019, elaborado pela EPE (2010), indicam 

que existe priorização das usinas hidrelétricas e das fontes alternativas no horizonte de 

planejamento (2010-2019), não sendo indicada nenhuma nova fonte utilizando 

combustível fóssil neste horizonte, como mostrado na Tabela nº 32, na qual pode-se 

perceber que as usinas termelétricas perdem participação perante as demais fontes, 

caindo de 19%, no início do período de planejamento, para 15%, no final do horizonte. 

Há que ressaltar, no entanto, que a concretização deste plano com esta 

composição de fontes na expansão planejada depende principalmente da obtenção de 

Licenças Prévias Ambientais, de modo que as usinas indicadas possam participar dos 

leilões de compra de energia provenientes de novos empreendimentos, previstos em lei. 

Caso contrário, uma eventual expansão de projetos termelétricos, preferencialmente 

movidos a gás natural, mas também projetos a carvão mineral, como por exemplo a 

UTE CTSUL (650 MW), poderão constituir alternativa de atendimento à demanda, 

frente a eventuais atrasos dos projetos indicados (EPE, 2010). 

 

Tabela nº 32 – Expansão da Geração Elétrica prevista para 2010-2019 

 
Fonte: EPE (2010) 

 

Nota-se, na expansão da capacidade instalada de 2010 a 2019, que as fontes 

hidrológicas devem crescer 40%, as movidas com óleo combustível aumentarão 162% e 

com urânio 70%, a despeito dos importantes impactos socioambientais a elas 

associados. Da mesma forma, as que usam carvão mineral devem aumentar 81% no 
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período e as com gás natural 30%. Dentre as fontes alternativas e renováveis, segundo a 

EPE (2010), haverá um impressionante aumento de 320% para as eólicas, que se 

destacarão frente às demais. 

Os investimentos em geração devem alterar a participação das fontes geradoras 

na matriz de energia elétrica brasileira, no PDE (2008-2017) isto foi claramente 

evidenciado, como demonstrado na Figura nº 15. 

 

 
Figura nº 15 – Evolução da Matriz de Energia Elétrica Brasileira (2008-2017) 

Fonte: EPE (2009) 

 

Percebe-se que até 2017 haverá um crescimento relevante na participação de 

algumas fontes renováveis, como biomassa que passará de 0,9% para 2,7%, com 

aumento de 200%, semelhante à eólica, que passará de 0,3% para 0,9%. As PCHs 

deverão ter aumento de 128% passando de 3,9% para 5%, mas as usinas hidrelétricas 

reduzirão a participação de 79,6% para 71%. 

Impressionante será o avanço da participação das usinas a óleo combustível, 

possivelmente o maior aumento da história recente do País (338% de 2008 a 2017) e 

que deverá impactar substancialmente as tarifas pagas pelos consumidores, tendo em 

vista que o custo de operação desta tipologia é muito maior do que o das hidrelétricas. 

Parece que a opção por esta tipologia decorre, também, da menor incidência de 

restrições para concessão das licenças ambientais e da rapidez com que o 

empreendimento pode ser disponibilizado para contribuir com o suprimento requerido 

pelo crescimento econômico. 
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Atualmente a expansão da oferta no sistema é realizada, prioritariamente, 

através de leilões de energia nova ou existente, cujo critério de seleção é do menor valor 

para as tarifas. Estes leilões, conduzidos pela ANEEL, ocorrem no Ambiente de 

Contratação Regulada (ACR), destinado a atender aos consumidores cativos, aos quais é 

permitido comprar energia do concessionário em cuja rede estejam conectados, ou seja, 

de seu fornecedor compulsório. O ACR passou a ser o mercado para atendimento do 

pool de distribuidores, funcionando com base em leilões de menor tarifa para energia 

nova ou existente. 

Os outros consumidores de energia, denominados consumidores livres14 e os 

autoprodutores15, realizam a negociação no Ambiente de Contratação Livre (ACL), 

através de contratos bilaterais livremente negociados. Os consumidores do ACL 

negociam, segundo Araújo (2009), aproximadamente 30% do total de energia 

consumida no Brasil. Esta energia é adquirida através de ofertas ou chamadas públicas, 

promovidas por iniciativa do vendedor ou do comprador, com base em suas próprias 

necessidades de suprimento, prazos, preços e demais condições comerciais. 

O ACL se baseia na contratação bilateral entre um gerador e um consumidor 

livre. Nele as distribuidoras e o sistema de transmissão da rede básica são remunerados 

pelos serviços de transmissão (tarifa fio) e os contratos têm lastro físico na geração de 

energia. Todavia, esses contratos costumam ser de médio prazo (cerca de 5 anos) e, 

portanto, seus preços, no momento da sua renovação contratual, estão sujeitos às 

condições do mercado de energia elétrica à época do seu vencimento. 

O ambiente de concorrência promovido pelos leilões tem atraído tanto o capital 

privado quanto o público, e os deságios ofertados pelos participantes têm sido cada vez 

maiores, atingindo o objetivo do Marco Regulatório de modicidade tarifária (ALONSO 

et al, 2008). 

A modicidade tarifária é um dos fundamentos da reestruturação do setor 

elétrico. Consiste em desvincular o preço da energia, propriamente dita, do custo 

marginal de expansão16 da atividade de geração. Certo é que o custo com a construção 

de novas usinas deve ser recuperado através das receitas de venda desta mesma energia 

                                                             
14 Consumidores livres são aqueles que consomem mais de 3 MW médios em qualquer nível de tensão 

acima de 69 kv. 
15 Autoprodutores são aqueles que produzem energia para consumo próprio. Geralmente são indústrias 

eletro-intensivas. 
16 Custo Marginal de Expansão: aumento de custo associado ao atendimento de um aumento marginal de 

carga, com a expansão do conjunto de usinas (d´Araújo, 2009). 
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e, portanto, embutido no preço da tarifa mediante cálculo da depreciação ou 

amortização.  No entanto, existem algumas usinas que já estão totalmente amortizadas, 

ou seja, o custo de construção já não afeta mais o preço da tarifa. Por outro lado, 

existem usinas que ainda não foram amortizadas e o custo da construção causa 

importante impacto no preço da tarifa de energia. O mercado identifica como energia 

nova aquela cujo preço da tarifa inclui o custo da expansão (construção) e como energia 

velha aquela cuja tarifa não possui este componente do custo. 

Nas palavras de Alonso et al (2008), entre as concepções principais do Novo 

Marco Regulatório do Setor Elétrico, destaca-se a busca por desvincular o preço da 

energia elétrica do custo marginal de expansão. Assim, os leilões de energia hídrica 

foram separados em energia nova e energia velha, ou seja, energia de projetos já em 

operação e de projetos a serem implantados, agregando nova capacidade produtiva. 

Neste sentido, as usinas antigas, já inteiramente amortizadas, não concorrem com 

projetos novos, que têm que remunerar todo o custo de implantação e financiamento. 

Portanto, as usinas antigas não conseguem vender a sua energia por valor próximo ou 

igual ao preço que viabiliza novos empreendimentos, contribuindo, assim, para a 

modicidade tarifária. Cabe destacar que este mecanismo também atua na segurança do 

suprimento, pois impede que novos projetos, que precisam de tarifas mais elevadas para 

remunerar o investimento, concorram diretamente com usinas com o capital já 

amortizado. 

Assim, a energia nova ou velha é contratada nos leilões pelas empresas 

distribuidoras por diferentes preços e vendida aos consumidores pelo preço das tarifas 

adotadas em cada região do País e para cada classe de consumo. 
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4. MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS E 
ENERGIA ELÉTRICA 

 

Este capítulo dedica-se a apresentar sucintamente alguns estudos sobre as 

consequências das mudanças climáticas globais (MCGs). São abordados os possíveis 

impactos regionais que podem afetar a Região Nordeste do Brasil. Há informações 

sobre impactos ambientais, econômicos e sociais que podem ocorrer até 2100. São 

apresentados, também, resultados de estudos que fazem previsões sobre a geração de 

energia hidrelétrica no contexto das MCGs, tratando, não só da questão da elevação da 

temperatura, mas também dos recursos hídricos e de outras variáveis climáticas. O 

capítulo foi desenvolvido com objetivo de destacar os principais impactos regionais das 

MCGs até o ano de 2050, assim como fez Margulis et al (2010), e seus efeitos sobre a 

geração e consumo de energia hidrelétrica no Brasil.  

O aquecimento global e suas consequências, agravadas pela intensa 

antropização dos espaços, segundo Andrade e Lacerda (2009), trazem uma série de 

situações que caracterizam vulnerabilidades para as populações. Para Marengo (2008), 

vulnerabilidade e sustentabilidade são conceitos correlatos. O termo vulnerabilidade 

denota um limite onde uma pessoa ou sistema pode ser afetado e o ponto onde a 

sustentabilidade pode ser comprometida, enquanto sustentabilidade significa a 

capacidade de um sistema manter-se em uma determinada condição.  

A região escolhida, além de ser considerada vulnerável, sob o ponto de vista 

ambiental, sempre atingida por secas intensas, é considerada a menos favorecida em 

termos socioeconômicos e abriga a empresa com a maior capacidade instalada para 

geração de energia elétrica do Brasil, a CHESF (Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco), cujo planejamento estratégico ainda não incorporou ostensivamente a 

abordagem das mudanças climáticas, apesar das importantes alterações que podem 

ocorrer sobre seu principal insumo, a água, ainda neste século. 

Algumas pesquisas, ao utilizar diferentes modelos de previsão para o longo 

prazo, podem apontar para tendências discrepantes daquelas adotadas pelo IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change). Neste estudo optou-se pela utilização 

dos cenários A2 e B2 do IPCC e os deles decorrentes, como abordagem transversal, 
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devido à sua ampla aceitação por governos e diferentes agentes da economia brasileira. 

No entanto, é sempre preciso destacar que os cenários são sempre muito sensíveis aos 

modelos utilizados e frequentemente apresentam resultados diferentes, dependendo das 

premissas adotadas em cada um. Assim, os resultados e cenários apresentados nesta tese 

devem ser prudentemente compreendidos, levando-se em consideração as limitações 

impostas por diferentes metodologias de prospecção e pelas incertezas científicas que 

permeiam o tema.  

Ao final será possível perceber que existe sensibilidade de algumas variáveis 

climáticas e da geração hidrelétrica ao aquecimento global provocado pelos gases do 

efeito estufa e consequentemente, há sensibilidade da CHESF frente a estes impactos 

globais. 

 

4.1. MUDANÇAS CLIMÁTICAS E HIDROELETRICIDADE 

 

A mudança do clima do planeta poderá afetar negativamente a agricultura, a 

pecuária e os serviços públicos, notadamente aqueles associados à operação do sistema 

elétrico de distribuição, transmissão e geração. As instalações, em geral, podem ser 

comprometidas pelos impactos de eventos climáticos extremos, os quais, associados às 

possíveis variações significativas dos fluxos hídricos, representam grande preocupação 

quanto à segurança energética do país (FMASE, 2010). 

Os impactos que a mudança do clima global pode ter sobre o sistema 

hidrelétrico brasileiro viriam das alterações no comportamento médio das vazões nas 

bacias dos rios que produzem energia, ou de alterações na probabilidade de ocorrência 

de eventos extremos (como tempestades e secas), que poderiam prejudicar a operação 

das usinas (SCHAEFFER et al, 2008). Para fazer frente à mudança do clima seria 

preciso instalar uma capacidade extra para gerar entre 162 TWh e 153 TWh por ano, 

nos cenários A2 e B2, respectivamente. A análise de adaptação indica que essa 

capacidade adicional seria obtida, principalmente, com gás natural, tecnologias 

avançadas de queima de bagaço de cana e energia eólica. Os custos operacionais 

dependerão de quanto o cenário hidrológico se aproximará do cenário crítico. Como o 

cenário crítico não ocorre o tempo todo, os valores de custo podem ser vistos como os 

limites superiores para o custo variável de adaptação à perda de confiabilidade do 

sistema hidrelétrico (MARGULIS et al, 2010). 
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As alterações climáticas representam uma grave ameaça global e regional, que 

exige urgente resposta. É impossível impedir as alterações climáticas que terão lugar 

nas próximas duas ou três décadas, mas é possível proteger de certo modo nossa 

sociedade e economia dos seus impactos – por exemplo, prestando melhor informação, 

um planejamento aperfeiçoado e culturas agrícolas e infraestruturas resistentes ao clima 

(SANTOS, 2008). Prevê-se que o clima alterado, o aumento da temperatura e a redução 

da precipitação, devem afetar o acesso aos recursos hídricos, comprometendo-os até o 

ponto de provocar um déficit considerável. Haveria, assim, a diminuição de lagos, 

açudes e reservatórios. 

Os modelos climáticos regionais apontam um risco de “savanização” de boa 

parte da Amazônia, secas mais intensas e mais frequentes no Nordeste, chuvas intensas 

e inundações nas áreas costeiras e urbanas das regiões Sudeste e Sul e reduções 

significativas do potencial de geração hidrelétrica nas regiões Norte, Centro-Oeste e 

Nordeste (MARGULIS et al, 2010). 

A questão hidrológica, assim como a quantidade e qualidade dos corpos 

d’água, são fundamentais para a geração de energia. Segundo a ANA (2004), há 

necessidade de recuperação ambiental das áreas degradadas da Região Nordeste, para 

mitigar os impactos sobre os recursos hídricos. O Nordeste Semiárido, que extrapola a 

Bacia do São Francisco, é vulnerável e sujeito a períodos críticos de prolongadas 

estiagens.  

Segundo PNUD/IPAD (2008), estes fatores levariam a um enorme retrocesso 

no desenvolvimento humano e devem ser considerados de forma integrada, criando a 

imagem de um futuro possível, com declínio da sustentabilidade. Embora este processo 

já se manifeste em muitos países, a transgressão do limite dos 2ºC na temperatura do ar 

significaria uma alteração qualitativa, nomeadamente, a transição para danos 

ecológicos, sociais e econômicos muito mais graves. 

Os danos causados pelos eventos graduais podem ser previsíveis ou 

parcialmente estimados, considerando, inclusive que, em alguns casos, as consequências 

são cíclicas e temporárias, retornando as condições originais depois de algum tempo. 

Nos eventos bruscos, a capacidade de previsão pode ser reduzida devido a sua raridade, 

determinada por poucos eventos em muitos anos, décadas ou séculos. 

Os riscos ambientais envolvem eventos súbitos (ou acidentais), decorrentes de 

revoltas da natureza, e eventos graduais (ou contínuos), que podem ser normais à 
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dinâmica de transformação do ambiente, embora exista uma indiscutível contribuição 

antrópica para a ampliação destes fenômenos. A incerteza sobre a frequência e 

severidade destes eventos conduz ao desconhecimento da probabilidade, portanto, 

desconhecimento do valor esperado dos prejuízos, decorrentes destes riscos. Para 

Shaeffer et al (2008), o nível de incerteza relacionado aos impactos da concentração de 

gases do efeito estufa no clima global, e no clima brasileiro em particular, é grande, 

quando se comparam resultados de diferentes modelos climáticos. Segundo Galiza 

(2007), existem riscos quando há enfrentamento de uma variável aleatória cuja 

distribuição de probabilidade é conhecida. Incerteza é lidar com outra variável aleatória, 

cuja distribuição de probabilidade se desconhece.  

Apesar das incertezas, Schaeffer et al (2008) realizaram projeções para o 

período de 2071 a 2100, baseando-se na configuração do sistema energético brasileiro 

planejado para 2030 e concluíram que a vazão anual média do País (isto é, a quantidade 

média anual de água que aflui para as usinas) pode sofrer uma queda média de 8,6%, no 

cenário A2 de mudança climática do IPCC, e de 10,8% no cenário B2. 

No Nordeste, a redução de vazão deverá ser função da redução da precipitação 

e aumento da temperatura. Estudos desenvolvidos por Margulis et al (2011) apontam 

para uma redução entre 10% e 20% da precipitação no período que vai de 2010 a 2040, 

podendo chegar a 40%-60% em 2041-2070, além de indicar que a temperatura poderá 

aumentar de 3º a 4ºC no período de 2041 a 2070 e de 5º a 8ºC até 2100. 

Segundo Lucena (2010), no Relatório Especial sobre Cenários de Emissão, 

publicado em 2000 pelo IPCC, aparecem 40 cenários separados em quatro famílias de 

cenários (A1, A2, B1 e B2), que representam descrições qualitativas caracterizadas por 

diferentes caminhos no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, energético e 

ambiental. Os cenários das famílias A2 e B2, também utilizados por Margulis et al 

(2010), são os mais adequados para os estudos regionais, como evidencia o lado direito 

da Figura nº 16. A escolha destas duas famílias de cenários como pano de fundo para as 

análises desta tese deve-se, principalmente, a esta característica. 
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Figura nº 16 – Famílias de Cenários do IPCC 

Fonte: LUCENA (2010) 
 

O cenário A2 descreve um mundo heterogêneo onde se destaca o 

desenvolvimento com orientação regional. Nesse cenário, as interações econômicas, 

sociais e culturais entre regiões são menos enfatizadas, fazendo com que as regiões se 

tornem mais autossuficientes e tendam a preservar as identidades locais. O crescimento 

econômico per capita e o desenvolvimento tecnológico, nesse cenário, são mais lentos e 

mal distribuídos, o que não ajuda a estreitar a distância entre as diferentes partes do 

mundo (LUCENA, 2010). 

Já o cenário B2 é menos pessimista, prevendo emissões mais baixas. Pressupõe 

um mundo em que a preocupação com a sustentabilidade social e ambiental é maior, a 

população global cresce a uma taxa menor e o desenvolvimento econômico é mais 

homogêneo que no cenário A2. Mas a introdução de inovações tecnológicas continua a 

ser heterogênea regionalmente (SCHAEFFER et al, 2008). 

As projeções climáticas conhecidas, que abrangem períodos de longo prazo, 

normalmente de 100 anos, possuem alto grau de incerteza devido ao comportamento 

aleatório das variáveis climáticas, nem sempre decorrentes das MCGs. Assim, alguns 

estudos que objetivam estabelecer cenários, podem considerar os riscos através de um 
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espaço temporal menor, reduzindo, portanto, o nível de incerteza. Neste sentido, o 

presente trabalho, apesar de basear-se em estudos com horizonte de até o ano 2100, 

sempre que possível, utilizará um horizonte menor, que abrange um período de 40 anos 

de projeções para o Nordeste, ou seja, até 2050. O horizonte de planejamento da 

CHESF deve incluir estimativas para o período dos contratos de fornecimento atuais e 

futuros, que vencem entre 2040 e 2050, quando os efeitos das mudanças climáticas, 

segundo os estudos citados, podem estar mais intensos. 

 

4.2. IMPACTOS DAS MCGS NA REGIÃO NORDESTE 

 

As mudanças climáticas globais aumentam as vulnerabilidades e as incertezas 

no processo de administração da água e geração de energia elétrica no Brasil. O déficit 

hídrico pode se agravar e acelerar os conflitos pelo uso da água na Região Nordeste, 

dificultando a geração de energia elétrica para a população local. 

O estudo elaborado por Baettig et al (2007) para a América do Sul, com base 

no Relatório 4 do IPCC para o Século XXI, demonstra que as regiões da Amazônia e 

Nordeste do Brasil, apresentam-se como climatic change hot spots, sendo estas 

consideradas como as regiões mais vulneráveis ao aquecimento global no Brasil.  

A vulnerabilidade da Região Nordeste pode ser entendida por várias dimensões, no 

horizonte de previsão das mudanças climáticas. Sob o aspecto ambiental, se as secas se 

intensificarem, o processo de desertificação previsto para grande parte do território pode 

se acelerar; além disto, as vazões dos rios podem se tornar insuficientes para todos os 

atuais aproveitamentos. 

A disponibilidade limitada de água e a elevada demanda já ocasionam conflitos 

pelo uso dos recursos hídricos, que tem como vetores principais a existência de rios 

intermitentes, predominantes na região do Semiárido, a concentração de regiões de 

irrigação, o lançamento de efluentes sem tratamento adequado e os impactos de 

reservatórios sobre o escoamento do rio. Na região do Submédio do São Francisco, por 

exemplo, observam-se conflitos relacionados à agricultura irrigada e ao abastecimento 

humano na sub-bacia do rio Salitre e na margem esquerda do Rio São Francisco. 

Conflitos relacionados com o comprometimento da qualidade da água estão presentes 

em praticamente toda a Bacia (GONDIM FILHO et al, 2012). 



 

90 

 

 Em termos de alterações climáticas, a bacia do Rio São Francisco caracteriza-se 

principalmente pela sua disponibilidade de água, que só está disponível para a 

agricultura, para consumo humano e para a diluição de poluentes provenientes de 

efluentes industriais e esgotos urbanos. Sendo este o caso, uma eventual alteração no 

regime de chuvas poderia provocar um aumento da intensidade dos conflitos sobre o 

uso de água. Ações que aumentam a eficiência no uso dos recursos hídricos para 

irrigação e no tratamento de poluentes urbanos devem ser priorizadas. Em termos de 

potencial hidrelétrico, uma redução de 50 m
3
/s na vazão média do Rio São Francisco 

poderia produzir uma diminuição na geração de energia de cerca 80-160 MW/ano, que 

devem ser complementadas por outras fontes da rede elétrica interligada no País 

(FREITAS & SOITO, 2009). 

 Sob o ponto de vista econômico, a redução da disponibilidade de água e o 

aumento da temperatura podem inviabilizar algumas atividades como a agricultura e a 

geração de energia hidrelétrica (oferta), o que afetaria o ritmo do desenvolvimento 

previsto para a região. Por outro lado, o aumento da temperatura deve impulsionar o 

consumo de energia para refrigeração, provando alterações pelo lado da demanda.  

A dimensão social apresenta maior complexidade, pois os indicadores de pobreza já 

são acentuados17. Sem água e sem emprego, poderá haver migração da população 

afetada para as áreas costeiras da região ou mesmo para outras regiões do País. As 

desigualdades sociais e econômicas da região, segundo Carvalho e Egler (2003), não 

podem ser creditadas apenas às vulnerabilidades climáticas, pois os aspectos políticos e 

socioeconômicos históricos têm forte relevância no desenvolvimento da região. 

As mudanças climáticas podem afetar toda a cadeia econômica da Região 

Nordeste e reduzir em 11,4% o ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), 

no cenário mais pessimista do IPCC. Terras cultiváveis encolherão drasticamente em 

quase todos os Estados, especialmente o Ceará, Piauí e Paraíba. Quase 500 mil pessoas 

deverão migrar para outras regiões do País ou do próprio Nordeste 

(CEDEPLAR/UFMG e FIOCRUZ, 2008). 

Os conhecimentos acumulados sobre o clima permitem concluir não ser a falta 

de chuvas a responsável pela oferta insuficiente de água na região, mas sua má 

                                                             
17 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Nordeste: 0,652 (em 1995) e 0,720 (em 2005), o 

menor do Brasil, cuja média em 2005 era de 0,794 (PNUD, 2008). 
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distribuição, associada a uma alta taxa de evapotranspiração, que resultam no fenômeno 

da seca, a qual periodicamente assola a população da região (MI, 2005). 

As características da região indicam que há necessidade de aperfeiçoamento e 

adaptação das políticas vigentes, de forma que as dimensões econômica, social e 

ambiental sejam consideradas em conjunto no planejamento energético regional. 

Conforme Tabela nº 33, estudos indicam que a elevação da temperatura e a 

seca dela resultante são eventos naturais extremos e graduais, com incertezas, apenas, 

na questão temporal. Apesar disto, parece ser possível afirmar que o aumento gradual de 

6ºC até o final do Século XXI, pode acelerar e agravar os impactos no Nordeste. No 

entanto, além destes eventos graduais, existe a probabilidade de ocorrência de secas 

catastróficas abruptas e antecipadas, agravando assim as vulnerabilidades 

socioambientais projetadas. 

Segundo Margulis et al (2010), em razão da gravidade já existente na oferta de 

recursos hídricos na região do Nordeste Semi Árido, em apenas uma ou duas décadas 

ela poderá tornar-se crítica, sugerindo que, no horizonte de 10 a 20 anos, pode ocorrer 

migração de populações atingidas mais fortemente pelas secas, gerando por sua vez um 

aumento da demanda por serviços, principalmente nas áreas urbanas da região, 

agravando condições socioeconômicas que já figuram entre as mais desfavoráveis do 

País. 

Segundo Botelho (2000), o Nordeste Semiárido é a única região semiárida 

situada em zona equatorial tropical do mundo. A população total da Região Nordeste, 

segundo dados do IBGE (2007) é de 51.534 mil habitantes. Estima-se que 46% desta 

população, ou seja, 23,7 milhões de habitantes, vivam no Nordeste Semiárido, 

considerada por Carvalho e Egler (2003), a maior população residente em uma região 

semiárida do mundo. 

Estudos do Ministério da Integração Nacional (MI, 2005a) indicam que a área, 

classificada oficialmente como semiárido brasileiro, aumentou de 892.309 km para 

969.589 km, com um acréscimo de 8,66% entre 1995 e 2004. Sob o ponto de vista 

pluviométrico, o estudo utilizou-se de diversos levantamentos de diferentes estações e 

registros, o que permitiu mapear a climatologia da região, conforme a Figura nº 17 a 

seguir.  
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Figura nº 17 – Climatologia do Nordeste Semiárido (1961-1990) 

Fonte: Ministério da Integração Nacional (2005) 

 

As áreas assinaladas de vermelho da Figura nº 17 acima evidenciam que, em 

alguns locais, o índice pluviométrico não ultrapassou 600 mm por ano, acarretando 

severos períodos de seca e agravando ainda mais as desigualdades sociais. Quanto ao 

risco de seca, o estudo optou por mapear os dias com déficit hídrico, no período 1970-

1990. As áreas com déficit hídrico em pelo menos 60% do tempo, de acordo com o 

modelo de balanço hídrico utilizado, foram consideradas como Zona Semi Árida, 

conforme demonstra a Figura 18, apresentada a seguir. 
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Figura nº 18 - Déficit hídrico no Nordeste Semiárido 

Fonte: Ministério da Integração Nacional (2005) 

 

 

Como se observa na Figura nº 18, o histórico risco de ocorrer déficit hídrico 

acentuado na região (mais de 80% dos dias do ano), apresentado em vermelho, revela a 

possibilidade de uma preocupante escassez de água para os habitantes do local.  

Para o Semiárido, Marengo (2007) afirma que as temperaturas podem 

aumentar de 2ºC a 5ºC e as chuvas podem diminuir até 15% no Nordeste até o final do 

século XXI, reduzindo o volume dos rios e açudes. A Caatinga será substituída por uma 

vegetação mais árida do tipo cactácea. Com o aquecimento a evaporação aumenta e a 

disponibilidade hídrica diminui, afetando a agricultura de subsistência. Setenta por 

cento das cidades com população acima de 5.000 habitantes enfrentarão graves crises no 

abastecimento de água. O clima mais quente e seco poderia levar a população a migrar 

para as grandes cidades da região ou para outras regiões, gerando ondas de “refugiados 

ambientais”. 

É urgente que os órgãos de recursos hídricos, planejamento e ação social 

iniciem ou reforcem programas de gestão integrada, identificando situações mais graves 

e usos prioritários, antecipando medidas de adaptação das populações mais pobres e das 
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atividades econômicas mais dependentes dos recursos hídricos (MARGULIS et al, 

2010). 

Presumivelmente, o aquecimento global deve provocar diversos problemas no 

Nordeste brasileiro, frente ao atual déficit hídrico existente na região, especialmente no 

Nordeste Semiárido. Dentre as atividades econômicas nordestinas possivelmente 

afetadas pelo aquecimento global, destacam-se a agricultura e a indústria de geração de 

energia hidrelétrica, que poderiam sofrer fortes restrições, inclusive atingir a 

inviabilidade técnica e financeira.  

Diferentes projeções sobre os efeitos das mudanças climáticas para o Século 

XXI, enfocando a Região Nordeste, inclusive o Semiárido, desenvolvidas em diversos 

estudos, estão resumidas na Tabela nº 33, abaixo. É possível perceber que as 

vulnerabilidades mais relevantes, apontadas como resultados dos estudos seriam: clima, 

temperatura, precipitação, recursos hídricos e aspectos socioambientais.  

 

Tabela nº 33- Efeitos das mudanças Climáticas para o Século XXI - Região Nordeste e Semiárido 
Estudos Clima Temperatura Precipitação Recursos 

Hídricos 

Agricultura Vulnerabilidade 

Socioambiental 

IPCC AR4,  

Baettig et al. 

(2007) 

Desertificação Aumento entre 

4 e 6º  

Estação 

chuvosa atual 

pode 

desaparecer 

Acesso muito 

dificultado 

Pratica 

impossível  

Aumento, devido 

aos baixos 

indicadores sociais 

e de saúde 

Atlas do Índice de 

Desenvolvimento 

Humano da ONU 

(IBGE, 2007) 

Secas intensas Aumento de 4 

a 5º C 

Redução de 

chuvas em 

40% 

Crise no 

abastecimento 

até 2025 

ND A população mais 

pobre é a que 

sofrerá mais, e a 

região mais afetada 

seria um 

quadrilátero no 

Nordeste, 

compreendendo 

desde o oeste do 

Piauí, o sul do 

Ceará, o norte da 

Bahia e oeste de 

Pernambuco, onde 

se encontram as 

cidades com menor 

IDH 

Atlas Nordeste 

(ANA, 2006)  

ND ND ND 70% das cidades 

com mais de 

5000 habitantes 

sofrerão crise no 

consumo humano 

até 2025. 41 

milhões de 

pessoas ficarão 

sem oferta de 

água 

ND Sugere medidas 

para conter perdas 

de água e melhorar 

gerenciamento da 

demanda 

Atlas das Áreas 

Susceptíveis à 

Desertificação do 

Brasil (MMA, 

2007) 

“Aridização”. 

Apesar do ligeiro  

aumento das  

chuvas, a 

elevação da 

temperatura 

agrava a evapo-

transpiração 

Aumento entre 

4 e 5º 

Ligeiro 

aumento de 

precipitação 

até o final do 

Século XXI 

Redução ND ND 

Programa de Ação Mais secas e Aumento entre Redução, com Redução de 30% Redução de Perda de 
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Nacional de 

Combate à 

Desertificação e 

Mitigação dos 

Efeitos da Seca 

(PAN BRASIL -

MMA e MCT) 

enchentes 

intensas e 

concentradas 

4 e 6º mais 

concentração  

áreas 

agricultáveis, 

devido à 

salinização e 

perdas de solo 

biodiversidade, 

aumento da 

pobreza com 

emigração em 

massa - “os 

refugiados 

ambientais” 

Parcerias 

Estratégicas, 

Brasília, DF- n.27- 

(Marengo, 2008)  

Mais quente e 

seco, com 

agravamento na 

caatinga 

 maior 

evaporação 

dos lagos, 

açudes e 

reservatórios e 

maior 

demanda 

evaporativa 

das plantas 

Redução Agravamento do 

déficit hídrico 

Afeta a 

agricultura de 

subsistência, 

com 

encarecimento 

de produtos  

Aumento devido 

aos sucessivos 

eventos climáticos 

críticos. Sugere a 

elaboração do 

Mapa de Riscos e 

Vulnerabilidade do 

Semiárido às 

Mudanças 

Climáticas, com a 

integração das 

diferentes 

vulnerabilidades 

setoriais, 

ambientais ou 

sociais: saúde, 

agricultura, 

economia, 

transportes, 

recursos hídricos, 

elevação do nível 

do mar, 

biodiversidade. 

Cadernos NAE, 

2005, v.1 

Poderá 

transformar-se 

em região árida 

ND ND Afetará a 

disponibilidade 

de água 

Afetará a 

agricultura de 

subsistência 

Afetará a saúde da 

população, 

obrigando a 

migração para as 

grandes cidades da 

região ou para 

outras regiões, 

agravando os 

problemas sociais 

Relatório de 

Clima do INPE – 

Relatório nº 01: 

Caracterização do 

Clima no Século 

XX e Cenários 

Climáticos no 

Brasil e na 

América do Sul 

para o Século XXI 

derivados dos  

Modelos Globais 

do Clima do 

IPCC, 

 2007; Atlas de 

Cenários 

Climáticos para o 

Brasil, 2007 

(CPTEC/INPE) 

Aumento dos 

dias secos 

consecutivos  

(“veranicos”) e 

alto potencial de 

evaporação; a  

caatinga poderá 

“aridizar” com 

predominância 

de cactáceas; o 

desmatamento da 

Amazônia poderá 

afetar a região; 

clima mais 

quente no futuro 

Aumento de 2º 

a 4 º C; ondas 

de calor 

Redução de 

chuvas em 15-

20% até o final 

do Século 

XXI; a curta 

estação 

chuvosa tende 

a desaparecer; 

chuvas 

torrenciais e 

concentradas 

em curto 

espaço de 

tempo, 

resultando em 

enchentes 

 

Acesso será 

muito 

dificultado; 

diminuição de 

lagos, açudes e 

reservatórios 

Impossível a 

prática agrícola 

de subsistência 

sem irrigação; 

degradação do 

solo 

Graves impactos 

socioambientais, 

colocando em risco 

a sobrevivência do 

homem; migração 

para cidades 

costeiras com 

agravamento dos 

problemas urbanos 
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Relatório de 

Desenvolvimento 

Humano 

2007/2008: 

Combater as 

alterações 

climáticas 

(PNUD/IPAD) 

Os mais pobres 

enfrentarão um 

aumento dos 

riscos e 

vulnerabilidades 

associados ao 

clima, com secas 

e chuvas 

concentradas, 

interagindo com 

as 

vulnerabilidades 

sociais e 

econômicas pré 

existentes. 

Aumento de 

3ºC nas 

próximas 

décadas, 

resultando em 

uma série de 

aumentos 

localizados 

que podem 

chegar a 6ºC 

Intensificação 

das 

tempestades 

tropicais deve 

resultar no 

aumento do nº 

de pessoas a 

sofrerem 

cheias 

costeiras e 

enchentes 

América Latina: 

abastecimento de 

água ameaça as 

populações, 

agricultura e 

hidroeletricidade 

Subnutrição, 

perda de 

cereais básicos, 

esgotamento 

de reservas 

alimentares, 

grandes perdas 

na produção de 

alimentos 

associadas à 

seca e a 

variação da 

precipitação 

Desigualdades 

constituirão 

barreiras à 

recuperação, 

comprometendo o 

Desenvolvimento 

humano; aumento 

da queda de 

oportunidade de 

emprego; amento 

das secas tem 

potencial para 

destruir a vida das 

pessoas, 

conduzindo a perda 

de rendimentos, 

bens e 

oportunidades. 

Fonte: Elaboração própria 
 

Eventuais resultados discrepantes entre os estudos refletem a utilização de 

distintos modelos de previsão, que, dependendo das premissas, podem apontar cenários 

diferentes. Ressalta-se, no entanto, que em todos os estudos analisados, o déficit hídrico 

e o aumento da temperatura apresentam-se como fatores preponderantes de 

agravamento das condições climáticas no Século XXI e podem comprometer a 

segurança energética, além de romper o frágil equilíbrio social e ambiental da região 

onde as usinas da CHESF estão instaladas. 

Nos estudos de Salati et al (2007) para o Ministério do Meio Ambiente, foram 

analisados os dados meteorológicos fornecidos pelo INMET de 73 localidades do 

território nacional, cobrindo o período de 1961 a 2004. Analisaram-se as diferenças 

médias do período de 1991 a 2004, em comparação com o período de 1961 a 1990, 

segregando as regiões, as temperaturas máximas, médias e mínimas e as precipitações 

anuais. Para a Região Nordeste, a temperatura média apresentou um aumento de 0,6ºC 

entre os períodos estudados. Para a precipitação, houve uma diminuição de 153 mm, 

representando uma diminuição de 11,6%. Assim, constata-se que os dados históricos 

apontaram alterações de temperatura e precipitação, já no Século XX. 

A perda de água por evapotranspiração é bastante elevada, em grande parte do 

território nacional, estando, em várias regiões, acima de 80%. Os menores valores são 

encontrados na região Amazônica, na Região Sudeste e no Atlântico Sul. Essa simples 

constatação indica as regiões mais críticas com referência à oferta de recursos hídricos, 

em função da variabilidade das precipitações (SALATI et al, 2007). 

Para o Nordeste, Salati et al (2007) analisaram séries históricas de vazões 

médias, que mostraram uma tendência de diminuição das vazões médias na região, já no 
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século passado. As projeções dos balanços hídricos realizados para os dois cenários do 

IPCC analisados (A2 e B2) indicaram que não haverá excesso de água na região do 

Nordeste Brasileiro para os períodos de 2011 a 2100. 

Em períodos secos, o ONS despacha as térmicas com mais frequência, 

elevando consideravelmente o custo de geração e, portanto, as tarifas e as emissões. Os 

números são bastante expressivos: para um acréscimo previsto de 61% na capacidade 

instalada nos próximos dez anos, a elevação da capacidade de armazenamento em 

reservatórios é de apenas 11%. No que se refere ao sistema Sudeste/Centro-Oeste, que 

representa 70% da capacidade de armazenamento de todo o Sistema Interligado, o 

crescimento é de 5%. (CALOU, 2011). 

Até o final do Século XXI, como os citados estudos sugerem, projeta-se uma 

redução no estoque volumétrico de água nos reservatórios, podendo ocasionar uma 

diminuição da garantia do suprimento de energia, elevar o percentual de risco de 

desabastecimento, redução da oferta e elevação de tarifas. Neste caso, o aspecto 

relevante para o Brasil seria a possibilidade de ocorrer aumento da quantidade de 

geração de energia térmica em substituição à energia hidrelétrica, possivelmente 

reduzida com as mudanças climáticas previstas. Então o papel da geração térmica 

deixaria de ser eventual e algumas usinas seriam despachadas continuamente, para 

atender a demanda crescente. 

O despacho das térmicas aumentaria as emissões de GEE, contrariando os 

objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC – Lei nº 12.187/2009 e 

Decreto nº 7390/2010), base do compromisso voluntário apresentado pelo Brasil em 

2010, na 16ª Conferência das Partes (COP16) da Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança Global do Clima (CQNUMC). Para o setor de energia foram estimadas 

emissões de 868 milhões de tonCO2eq de gases do efeito estufa para o ano de 2020 e 

projetadas reduções destas emissões no montante de 325,5 milhões de tonCO2eq em 

média, visando alcançar o objetivo da PNMC para o mesmo período. As ações 

propostas para a mitigação deste volume envolvem expansão da oferta hidrelétrica, da 

oferta de fontes alternativas renováveis, notadamente centrais eólicas, pequenas centrais 

hidroelétricas (PCH) e bioeletricidade, além da maior oferta de biocombustíveis e de 

incremento da eficiência energética. 

Neste contexto de incerteza sobre as MCGs e seus efeitos sobre a energia 

elétrica, o Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico (FMASE), representando os 
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agentes de geração, transmissão, distribuição, consumidores e comercializadores de 

energia elétrica que participaram de suas discussões, elaborou algumas sugestões que 

ajudariam a alcançar os objetivos de redução das emissões previstos na PNMC, dentre 

as quais, podem-se perceber algumas preocupações do setor (FMASE, 2010): 

 

 Ampliar, apoiar e manter eficazes as redes de monitoramento de 

variáveis hidrológicas, meteorológicas e climáticas para possibilitar o 

aprofundamento de estudos prospectivos, considerando tais variáveis de 

forma sistematizada, incluindo estudos de vulnerabilidade da matriz 

elétrica. 

 Promover um melhor entendimento e comunicação à sociedade, sobre os 

benefícios das usinas hidráulicas, que hoje representam a base do setor 

elétrico brasileiro, e de outras fontes renováveis, como as eólicas e as de 

biomassa. 

 Dar esclarecimentos, à sociedade sobre a fonte termonuclear que, embora 

não seja renovável, não emite GEE. 

 Rever a prioridade atual de implantação de usinas a fio d’água, 

reconhecendo que os reservatórios de acumulação desempenham papel 

fundamental: i) no equilíbrio e na segurança eletroenergética do setor; ii) 

na potencialização da participação das usinas de fontes renováveis, em 

especial as eólicas e as de biomassa, uma vez que potencializam e 

otimizam a complementaridade existente entre essas fontes; e iii) na 

redução de possíveis impactos das mudanças climáticas no 

comportamento hídrico, por meio do controle de cheias e secas, que 

podem se aprofundar com o aquecimento global. 

 Promover o aproveitamento sustentável dos potenciais hídricos não 

explorados (mais de 100 GW), concentrados na Amazônia. 

 Trazer para o arcabouço legal interno, regulamentações que preencham 

lacunas legais, acerca de temas relacionados às mudanças climáticas, tais 

como governança, competências normativas e administrativas, metas 

voluntárias e compulsórias e instrumentos econômicos. 

 

Neste contexto, depreende-se que o setor busca se adaptar às MCGs, mas 

pouco ou nada fala sobre as mitigações ou medidas compensatórias. La Rovere (2008) 

apresenta propostas para mitigação das emissões, reconhecendo a preocupação e a 

dificuldade dos governos para estabelecimento de políticas para o setor. Destaca que os 

níveis de desenvolvimento tecnológico de cada opção de fontes renováveis e 

alternativas de energia diferem entre si, restringindo sua competitividade; e recomenda a 
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implantação de programas de incentivo para o progresso das diferentes tecnologias hoje 

disponíveis, visando ampliar, também, os benefícios para a sociedade.  

 

4.3. PRINCIPAIS IMPACTOS SOBRE A GERAÇÃO HIDRELÉTRICA 

 

Como visto anteriormente, a vulnerabilidade climática da Região Nordeste 

brasileira pode ser melhor entendida a partir dos estudos sobre impactos da mudança 

climática para os recursos hídricos e a temperatura. O cenário regional já é dramático, 

face às reduzidas chuvas e temperaturas elevadas. Diante dos possíveis efeitos das 

mudanças climáticas globais, a situação pode se agravar e provocar uma crise 

potencialmente grave entre os usuários das bacias hidrográficas que atendem a região, 

onde atividades como irrigação competem com a geração de energia hidrelétrica e 

consumo humano. Segundo Margulis et al (2010), a redução da oferta de água, 

principalmente no Rio São Francisco, criará a necessidade de investimentos no setor 

hidrelétrico, seja na geração por outras fontes, seja no sistema de transmissão para 

importação de energia de outras regiões. 

Atualmente o suprimento de energia para a população nordestina e para as 

atividades econômicas é predominantemente fornecido pela principal empresa geradora 

de energia hidrelétrica do Brasil, a CHESF, que, frente à sua forte dependência de 

recursos hídricos e à intensidade e abrangência dos efeitos das mudanças climáticas 

sobre eles, pode ter seus aspectos operacionais, econômicos e financeiros negativamente 

alterados no longo prazo. 

A CHESF entende que a garantia do seu futuro somente se dará por meio de 

uma gestão sustentável. A gestão sustentável é a forma de gerenciamento que dirige o 

curso da empresa por vias que valorizam e recuperam todas as formas de capital: 

humano, natural e financeiro, de modo a gerar valor para as partes interessadas 

(CHESF, 2011). Neste contexto, presume-se que a Empresa tenha um planejamento 

estratégico que inclua as dimensões do desenvolvimento sustentável, embora relatórios 

sobre este planejamento não tenham sido ostensivamente divulgados. 

Ressalte-se que concorrem com a geração de hidroenergia algumas atividades 

de uso consuntivo e não consuntivo das bacias hidrográficas da região, segundo estudo 

elaborado pela Agência Nacional de Águas - ANA (2004). A intensificação destes usos 
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acaba agravando o desequilíbrio entre a disponibilidade e a demanda por água na área 

do Nordeste afetada pelas secas. 

A operação dos reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos obedece, ainda, 

a restrições operativas hidráulicas, para atendimento de requisitos técnicos, ambientais e 

de usos múltiplos. Os principais usos consuntivos na bacia do rio São Francisco são 

irrigação, abastecimento humano e industrial e os não consuntivos, além da geração de 

energia, destacam-se a navegação, controle de cheias, piscicultura, lazer e turismo, entre 

outros (ONS, 2002). 

Num cenário em que os recursos hídricos se tornarão mais escassos, seja em 

decorrência da maior demanda, seja por mudanças globais (no ambiente ou na 

economia) ou, ainda, em razão da própria vulnerabilidade intrínseca que apresentam, 

com a consequente ampliação de conflitos envolvendo o acesso e a utilização desses 

recursos, impõe-se pensar o desenvolvimento regional tendo como um dos eixos 

estruturantes os recursos hídricos, considerados a partir de quatro dimensões básicas: as 

disponibilidades (em quantidade e em qualidade); os usos (suas características e 

compatibilidades com o quadro de disponibilidades); as vulnerabilidades/ameaças (tanto 

envolvendo disponibilidades quanto usos); e a gestão, elemento compatibilizador das 

três dimensões anteriores (MARANHÃO e AYRIMORAES, 2012). 

Os múltiplos usos da água, a variabilidade climática e os aspectos 

socioeconômicos são as principais variáveis que poderiam influenciar na segurança do 

suprimento energético para os consumidores da região. 

O sistema energético brasileiro é vulnerável à mudança climática. O Nordeste 

será a região mais afetada, tanto na produção de energia hidrelétrica, em virtude da 

redução das vazões na bacia do rio São Francisco, como na produção de biodiesel e de 

energia eólica. Algumas culturas de oleaginosas, como a mamona e a soja, poderão se 

tornar inviáveis com as elevações de temperatura e de seca previstas para a região, e as 

menores velocidades de vento previstas para o interior nordestino podem causar uma 

redução de até 60% no potencial eólico nacional (SCHAEFFER et al, 2008). No mesmo 

estudo, destacam que as usinas mais afetadas seriam as da bacia do São Francisco, que 

registrariam uma queda de 23,4% no cenário A2 e de 26,4% no cenário B2. 

Confirmando-se essas quedas na vazão média, haveria efeitos negativos na produção 

total de energia média pelas hidrelétricas brasileiras, que cairia 1%, no cenário A2, e 
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2,2% no cenário B2. O efeito mais acentuado seria nas usinas do rio São Francisco, 

onde a produção poderia cair até 7,7%. 

Para o Brasil, Lucena et al (2009b) simularam séries de vazão natural afluente 

a 148 reservatórios de usinas hidroelétricas do SIN, utilizando um arcabouço estatístico 

de séries temporais. Destacam que, embora alguns estudos tenham pesquisado sistemas 

com diversas usinas interligadas, nenhum abordou um sistema tão grande e complexo 

quanto o brasileiro. Com base nas séries acumuladas, um modelo de simulação da 

operação foi utilizado para quantificar as variações em energia firme e média. Os 

resultados desse estudo apontaram fortes impactos negativos regionais, especialmente 

nas Regiões Norte e Nordeste do País, embora, para o sistema agregado, os impactos 

simulados não tenham sido muito relevantes (LUCENA, 2010). 

Estes estudos indicaram que as mudanças climáticas podem afetar a segurança 

energética no longo prazo (2005-2100), apesar do SIN, como um todo, na média, não 

sofrer tanto, em alguns períodos o sistema perderá muito em sua capacidade de gerar 

energia, sendo necessária a complementação por alguma outra fonte. Como resultado, 

Lucena (2010) elaborou a Tabela 34 abaixo, que evidencia uma forte queda, de 

aproximadamente 30%, para a energia firme
2
 do SIN nos cenários A2 e B2 do IPCC, 

embora a energia média
3
 tenha se mantido quase constante no período analisado.  

 

Tabela nº 34 – Variação da Energia Firme e Média por Bacia para 2100 

 
Fonte: Lucena, 2010 

 

O estudo evidencia que a principal bacia com aproveitamento hidrelétrico da 

Região Nordeste – Bacia do Rio São Francisco – pode ter uma impressionante redução 
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tanto da energia firme18, quanto da energia média19, nos cenários analisados, para o 

período de 2005 a 2100. No cenário B2, por exemplo, a bacia teria redução de 77% da 

energia firme. No mesmo sentido, Margulis et al (2011) projetaram a evolução da 

energia firme nos dois cenários para 2035 e identificaram uma forte queda na produção 

de energia de fonte hidráulica nas bacias dos rios São Francisco, Parnaíba e Atlântico 

Leste, devido aos resultados extremamente negativos do balanço hídrico destas bacias 

no período analisado. 

Como o SIN se caracteriza pela integração de todos os seus subsistemas, a 

capacidade de transmissão de energia assume especial importância nos cenários de 

mudanças climáticas, agindo como um amortecedor de seus impactos ao compensar, 

mesmo que parcialmente, a redução do potencial de geração de uns com o aumento do 

potencial dos outros. Mas, se esta capacidade de transmissão for insuficiente para 

transportar energia por longas distâncias, para atender a demanda estimada, uma 

provável crise energética poderá se instalar na Região Nordeste, que já importa 

quantidades crescentes de energia de outras regiões do Brasil.  

Uma possível contribuição, para complementar a oferta de energia e para a 

mitigação do aquecimento global, seria aumentar a produção de energias renováveis e 

alternativas, que parecem ser as principais opções da política energética nacional. Os 

planos da EPE até 2019 incluem uma expansão média anual de 13%, com destaque para 

as usinas eólicas, biomassa de bagaço de cana-de-açúcar e PCH (Pequenas Centrais 

Hidrelétricas), incentivadas por programas governamentais. 

Um destaque neste sentido é a energia eólica que, contra todas as previsões do 

mercado, apresentou grande competitividade nos últimos leilões de compra de energia 

realizados em 2009, com preço médio de R$ 148,00/MWh, segundo a EPE (2010). 

Portanto a fonte eólica desponta como uma opção promissora para os próximos anos, 

haja vista estar se mostrando competitiva, exceto em relação à geração hidrelétrica, que 

é a menos onerosa. De fato, no 2º Leilão de Reserva (dezembro/2009), destinado 

exclusivamente à fonte eólica, as vendas foram realizadas ao preço médio de R$ 

148,39/MWh, ou seja, 21,5% inferior ao preço-teto de R$ 189,00/MWh, sendo menor 

                                                             
18 Energia firme pode ser definida, para um sistema hidroelétrico, como a maior quantidade de energia 

que se pode obter considerando o pior cenário hidrológico, geralmente baseado na experiência histórica. 
(LUCENA, 2010) 
19 Energia Média: corresponde à maior quantidade de energia que pode ser produzida assumindo a 

condição hidrológica média das séries de vazão utilizadas na simulação. (LUCENA, 2010) 
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do que o preço médio associado a outras fontes, exceto em relação à fonte hidráulica. 

Essa tendência concretizou-se no 3º Leilão de Reserva e no Leilão de Fontes 

Alternativas (agosto/2010), nos quais foram contratadas 70 centrais eólicas, com 

potência instalada de 2.048 MW, a um preço médio de R$ 130,86 por MWh, o qual é 

ainda menor do que o observado no leilão de 2009. Isto abre perspectivas para o 

incremento da utilização do recurso eólico no Nordeste e também para a atração de 

investimentos em empreendimentos para fabricação de aerogeradores, possibilitando 

consolidar na Região um parque fabril do setor eólico (BNB, 2010). 

Segundo Margulis et al (2010), o impacto mais relevante previsto para o setor é 

a perda de confiabilidade na geração de hidroeletricidade, por uma combinação de 

efeitos climáticos desfavoráveis e a grande dependência desse recurso no Brasil. A 

confiabilidade do sistema de geração de eletricidade dependerá de uma capacidade 

instalada maior, que poderá ficar ociosa grande parte do tempo. O setor energético deve 

buscar a flexibilização de opções de geração, abrangendo não só aspectos operacionais e 

institucionais, mas também a diversificação da matriz, para reduzir a dependência de 

uma única fonte de energia. 

O aprofundamento dos estudos climáticos é fundamental para o País, 

principalmente quanto aos seus efeitos na agricultura e no setor de energia elétrica, pois 

o suprimento de energia depende dos níveis dos reservatórios. Sabe-se que o ONS 

utiliza modelos climáticos para suas previsões, porém a preocupação com o médio e o 

longo prazo tem suscitado a elaboração de outros estudos com fins diversos. Alterações 

na variabilidade das afluências também podem acarretar problemas sérios para a 

segurança na operação do sistema de geração nacional. Tendo em vista ainda que os 

reservatórios possam ser instrumentos de adaptação às mudanças climáticas, esta 

necessidade se faz ainda maior (CALOU, 2011). 

Em função da relevante importância da CHESF para o suprimento de energia 

elétrica, torna-se indispensável analisar sua capacidade de enfrentamento dos riscos 

decorrentes dos impactos das mudanças climáticas globais, previstos para os próximos 

anos, destacando-se o aumento da temperatura, a redução da precipitação e da vazão de 

água dos rios do Nordeste, como as principais variáveis ambientais possivelmente 

afetadas pelos GEEs que podem influenciar no desempenho da Empresa no longo prazo. 

Pelo ponto de vista empresarial, a sustentabilidade também assume as dimensões 

ambiental, social e econômica. A vulnerabilidade empresarial resulta dos impactos 
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negativos que podem afetar a situação da empresa e de sua capacidade de reagir e 

superar possíveis obstáculos. Assim, segundo Abrão (2011), a sustentabilidade 

corporativa requer iniciativas sociais e ambientais visando exploração das 

oportunidades e minimização dos riscos, a partir da mitigação ou adaptação dos 

processos da empresa para a solução destas questões. 
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5. CHESF: DESEMPENHO E 
TENDÊNCIAS 

 

Este capítulo visa descrever a atual situação econômica, financeira e 

operacional da CHESF e identificar como alguns de seus indicadores de desempenho se 

comportariam até 2050.  

Assim, apresenta-se uma sucinta descrição do panorama econômico-financeiro 

e operacional da Empresa nos últimos cinco anos. Nos casos em que os dados estavam 

disponíveis, esta quantidade de períodos foi alongada, podendo alcançar até dez anos. 

Os indicadores foram comparados com os de outras empresas do mesmo 

segmento de negócio, com objetivo de construir um benchmarking
20

 e favorecer a 

análise de desempenho. 

Para traçar um panorama geral da maior empresa brasileira, em capacidade 

instalada, faz-se necessário selecionar alguns aspectos relevantes e indispensáveis para 

esclarecer sua situação atual, e da Região Nordeste, onde esta estabelecida, assim como 

algumas condicionantes do mercado em que realiza suas operações. 

Sob o ponto de vista econômico, foram considerados alguns indicadores (ou 

índices) que, quando analisados em conjunto, fornecem informações sobre a situação da 

Empresa e do mercado em que ela atua. Nesta análise destacam-se indicadores 

financeiros e patrimoniais de estrutura, de liquidez e de endividamento, além dos 

indicadores de rentabilidade e de retorno.  

A seleção de quais indicadores utilizar, estará vinculada prioritariamente 

àqueles que a própria Empresa destaca em seus relatórios anuais e subsidiariamente 

àqueles que a bibliografia especializada considera como indispensáveis em avaliações 

empresariais
21

. Este esforço de consolidação visa apresentar um quadro geral do 

                                                             
20 Benchmarking de desempenho consiste na comparação de alguns indicadores de diferentes empresas 

para saber qual tem um desempenho melhor (empresa-referência). 
21 Em princípio, os valores monetários aqui expostos estão em moeda da época das demonstrações. O 
reconhecimento dos efeitos inflacionários pela Contabilidade foi suspenso pela Lei nº 9249/95.  No 

entanto, apenas para fins de comparação, estes efeitos serão considerados em algumas situações. Neste 

caso, a informação sobre a atualização monetária será expressamente citada no decorrer do texto. 
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contexto interno e externo da CHESF, cujas tendências serão muito úteis para a 

elaboração das estimativas para 2050.  

Adicionalmente serão apresentados alguns indicadores relacionados com a 

economia da região e do Brasil, selecionados dentre os que são utilizados nos planos 

governamentais.  

Sob o ponto de vista operacional será dada relevância às informações 

relacionadas com investimentos na capacidade instalada, energia armazenada nos 

reservatórios, energia produzida, além dos indicadores de Frequência Equivalente de 

Interrupção (FREQ), de Duração Equivalente de Interrupção (DREQ) e de Energia 

Interrompida (ENES), dentre outros julgados necessários para a avaliação das operações 

da Companhia. 

Com base nestas informações um quadro ou panorama geral será apresentado e 

apontadas algumas tendências, sempre que possível, aderentes ao planejamento da 

holding do Sistema ELETROBRAS. 

Ao final serão identificadas as tendências dos principais indicadores e do 

desempenho geral da CHESF até 2050, considerando as variáveis externas comumente 

utilizadas em previsões de longo prazo e no planejamento energético nacional.     

 

5.1. PANORAMA ECONÔMICO E OPERACIONAL 

 

A Bacia do Rio São Francisco é a segunda maior em produção de energia do 

Brasil (51.985,1 GWh em 2009) e principal fornecedora de energia elétrica para a 

Região Nordeste. 

Os aproveitamentos hidrelétricos do Subsistema Nordeste começaram na bacia 

do São Francisco, na cachoeira de Paulo Afonso. O potencial hidrelétrico da Bacia é de 

25.795 MW, dos quais 10.395 MW estão distribuídos nas usinas Três Marias, 

Queimado, Sobradinho, Itaparica, Complexo Paulo Afonso e Xingó. Os reservatórios 

Três Marias e Sobradinho têm papel fundamental na regularização das vazões do Rio 

São Francisco.  

Um dos maiores desafios é que a bacia registra todos os tipos de usos dos 

recursos hídricos (irrigação, geração de energia, navegação, saneamento, pesca e 

aquicultura, atividades turísticas e de lazer), o que exige uma análise do conjunto para 
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que se possa planejar adequadamente sua gestão
22

. O crescimento da agricultura, a 

pretendida revitalização da navegação, o aumento da demanda energética e a eventual 

retirada de água da bacia por transposição são temas que podem gerar conflitos entre os 

setores usuários. (ANA,2004) 

Segundo MI (2004), a captação média de águas do rio São Francisco para o 

sistema de integração (transposição
23

 para o Nordeste Setentrional) prevê a redução na 

geração de energia de 2,4% do sistema da CHESF, principal fornecedora para a região. 

Sobre a questão dos recursos hídricos, destaca-se a evolução mensal da Energia 

Armazenada nos reservatórios da região, mediante comparação anual desde 2000 até 

2010, como demonstra a Figura nº 19 a seguir.  

 

                                                             
22 Considerar a resiliência no processo de gestão dos recursos hídricos aumenta a capacidade do sistema 

socionatural de sustentar-se em face da imprevisibilidade, da surpresa, dos riscos e da complexidade. 

Resiliência é a capacidade intrínseca de um sistema em manter sua integridade no decorrer do tempo, 

sobretudo em relação a pressões externas. A principal característica de um sistema resiliente é sua 

flexibilidade e capacidade de perceber ou eventualmente criar opções para enfrentar situações imprevistas 

e de risco (SOUZA FILHO, 2012). 
23 O Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional 

(PISF), conhecido como Transposição do São Francisco, é uma grande obra de infraestrutura hídrica, 

construída com recursos da União, que visa garantir o suprimento contínuo de água para algumas regiões 

dos estados do Ceara, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. A população beneficiada pelo projeto 

é estimada em 12 milhões de pessoas de 89 municípios, nos quatro estados atendidos no horizonte de 

projeto do ano 2025. A vazão de retirada máxima no PISF e de 26,4 m3/s durante todo o ano, reservada ao 

atendimento de demandas decorrentes do consumo humano, podendo chegar a 127 m3/s. Devido à disputa 

que se desenrolou em torno do projeto, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) foi instado a 

se manifestar, pela primeira vez em sua historia, sobre um projeto de infraestrutura hídrica de repercussão 

nacional. Nenhuma das soluções alternativas ao projeto pode ser considerada definitiva e, sim, 

complementar ao PISF. Em geral, a qualidade da pequena parcela de água subterrânea disponível no 

Nordeste é salobra, imprópria para o consumo humano, sendo necessária sua dessalinização (NUNES, 

2012). 
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Figura nº 19 – Energia Armazenada no Subsistema Nordeste (2000-2010) 

Fonte: ONS, 2011 
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O volume de energia armazenada nos reservatórios no período de 2000 até 

2003, tanto período seco quanto no período úmido
24

, foi menor que em 2010, com 

destaque para o ano de 2001 quando ocorreu o racionamento de energia e o estoque 

final chegou a 14,1% da energia máxima armazenável na região. A partir de 2004 até 

2009 os volumes armazenados apresentaram-se maiores em quase todos os meses, em 

comparação com 2010, quando o nível de armazenamento alcançou 45,2% no final do 

ano. Com base na Figura nº 19, percebe-se que de fevereiro a agosto (período úmido) os 

volumes dos reservatórios em 2010 estiveram sempre em nível mais baixo do que os 

cinco anos anteriores. Nestes casos a operação do sistema garante o suprimento para a 

região mediante importação de outros subsistemas e/ou geração térmica complementar. 

Ressalte-se, no entanto, que o estoque armazenado é uma importante variável para a 

segurança energética, pois pode garantir a produção hidrelétrica no período seguinte, 

mesmo que o período seja seco, além de evitar o elevado custo da geração térmica a 

óleo. 

A disponibilidade e gestão dos recursos hídricos e os aspectos econômicos 

relacionados com os custos da geração são importantes variáveis que podem influenciar 

na segurança do suprimento e no preço da energia, seja regional ou a nível nacional.  

O suprimento de energia para a população e para as atividades econômicas 

nordestinas é predominantemente fornecido pela principal empresa geradora de energia 

hidrelétrica do Brasil, a CHESF, que iniciou suas operações em 1948, como uma 

empresa de economia mista e de capital aberto, controlada pela Centrais Elétricas 

Brasileiras S.A. (ELETROBRÁS). Seu Capital Social, no montante de R$ 4.539,6 

milhões, é representado por 41.709.653 ações nominativas, divididas em 40.477.564 

ações ordinárias e 1.232.089 ações preferenciais, todas sem valor nominal. Deste total, 

99,45% pertencem à Eletrobrás, 0,46% ao Ministério da Fazenda, 0,02% à Light, 0,01% 

ao Finor e 0,06% a outros acionistas. 

De conformidade com a legislação vigente, a CHESF, como empresa geradora, 

transmissora e comercializadora de energia elétrica, não mais detém automaticamente a 

concessão regional e está subordinada às regras e condições do mercado, dentre elas, a 

competitividade (Relatório de Gestão da CHESF, 2008). Neste caso cabe ressaltar que a 

maior parte de suas concessões devem expirar em 2015, ocasião em que devem ocorrer 

                                                             
24 O período da estação de chuva concentra-se entre dezembro e julho. 
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novos leilões para a correspondente exploração dos potenciais que hoje pertencem à 

Empresa. 

As operações da Companhia para a geração de energia contam com 14 usinas 

hidrelétricas, supridas através de 9 reservatórios com capacidade de armazenamento 

máximo de 52 bilhões de metros cúbicos de água e 1 usina termelétrica bicombustível, 

perfazendo uma potência instalada de 10.615 MW, conforme listado na Tabela nº 35 a 

seguir. 

 
Tabela nº 35 – Usinas e Potência Instalada da CHESF - 2009 

CONCESSÕES/ 

PERMISSÕES 
Rio 

Capacidade 

Instalada 

(MW) 

Capacidade 

Utilizada 

Em 2009 

(MW médio/ano) 

Data da 

Concessão/Permissão 

Data de 

Vencimento 

  USINAS Hidrelétricas      

   Paulo Afonso I São Francisco 180,001 102,047 03/10/1945 02/10/2015 

   Paulo Afonso II São Francisco 443,000 185,753 03/10/1945 02/10/2015 

   Paulo Afonso III São Francisco 794,200 216,150 03/10/1945 02/10/2015 

   Paulo Afonso IV São Francisco 2.462,400 1.322,434 03/10/1945 02/10/2015 

   Apolônio Sales (Moxotó) São Francisco 400,000 126,837 03/10/1945 02/10/2015 

   Luiz Gonzaga (Itaparica) São Francisco 1.479,600 904,778 03/10/1945 03/10/2015 

   Xingo São Francisco 3.162,000 2.180,841 03/10/1945 02/10/2015 

   Piloto São Francisco 2,000 - 16/02/1949 07/07/2015 

   Araras  Acaraú 4,000 - 29/08/1958 07/07/2015 

   Funil de Contas 30,000 11,664 25/08/1961 07/07/2015 

   Pedra de Contas 20,007 5,785 25/08/1961 07/07/2015 

   Boa Esperança (Castelo Branco) Parnaíba 237,300 157,458 11/10/1965 10/10/2015 

   Sobradinho São Francisco 1.050,300 485,800 10/02/1972 09/02/2022 

   Curemas Piancó 3,520 1,271 26/11/1974 25/11/2024 

   USINA Termelétrica      

   Camaçari - 346,803 1,922 11/08/1977 10/08/2027 

TOTAL  10.615,130 5.702,740   

Fonte: CHESF (2010) 

 

A transmissão de energia é realizada por um sistema composto de 83 

subestações de transmissão, 15 subestações elevadoras e de 18.588 quilômetros de 

linhas de alta tensão, cujas características gerais aparecem na Tabela nº 36, a seguir. 
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Tabela nº 36 – Sistema de Transmissão da CHESF - 2009 

SISTEMA DE TRANSMISSÃO 

Data da 

Concessão/ 

Permissão 

Data de 

Vencimento 

Contrato de Concessão nº 061/2001 – ANEEL:   

    Em serviço:   

    - 83 subestações de transmissão, 15 subestações elevadoras e 18.260 km de 

      linhas de alta tensão. 29/06/2001 07/07/2015 

Contratos obtidos por meio de Leilões da ANEEL:   

    Em serviço:   

    - Linha de transmissão Milagres/Tauá (CE), com extensão de 208 km.    04/03/2005    03/03/2035 

    - Linha de transmissão Milagres/Coremas (CE/PB), com extensão de 120 km. 04/03/2005 03/03/2035 

    Em construção:   

    - Linha de transmissão Funil/Itapebi (BA), com extensão de 198 km. 20/04/2007 20/04/2037 

    - Linha de transmissão Ibicoara/Brumado (BA), 95 km e Subestação Ibicoara  14/06/2007 14/06/2037 

    - Linha de transmissão Picos/Tauá (PI/CE), com extensão de 183,2 km. 14/06/2007 14/06/2037 

    - Linha de transmissão Paraíso/Açu II (RN), com extensão de 135 km. 14/06/2007 14/06/2037 

    - Linha de transmissão Jardim/Penedo (SE/AL), com extensão de 110 km. 17/03/2008 17/03/2038 

    - Linha de transmissão e Subestação Eunápolis/Teixeira Freitas II, 152 km (BA). 16/10/2008 16/10/2038 

    - Subestações Suape II, em 500/230 kV e Suape III, em 230/69 kV (PE). 28/01/2009 28/01/2039 

    - Linha de transmissão Eunápolis/Teixeira de Freitas II, com extensão de 152 km. 03/08/2009 03/08/2039 

 - Linhas de transmissão Pau Ferro/Santa Rita II (PE/PB), 96,7 km e Paulo Afonso III/Zebu 

(AL), 6 km; e Subestações Santa Rita II (PB); Zebu(AL); e Natal III(RN). 
03/08/2009 03/08/2039 

Fonte: CHESF (2010) 

 

A produção das usinas do Sistema CHESF é função do Planejamento e 

Programação da Operação Eletroenergética, com horizontes e detalhamento que vão 

desde o nível anual até diário e horário, elaborados, atualmente, pelo Operador Nacional 

do Sistema Elétrico - ONS, que define o montante e a origem da geração necessária para 

atender aos requisitos energéticos do País de forma otimizada, levando em conta as 

necessidades do mercado, a disponibilidade hídrica e de máquinas, bem como o custo 

da geração e a viabilidade de transmissão dessa energia por intermédio de um complexo 

sistema que interliga as diferentes regiões (CHESF, 2007). 

A diferença entre capacidade instalada e utilizada ocorre porque a geração 

obedece às condições energéticas do Sistema Interligado Nacional – SIN, ao 

intercâmbio de energia praticado com as outras regiões e ao nível meta dos 

reservatórios, em função da política de despacho centralizado exercida pelo ONS. 

Segundo os Relatórios Anuais da CHESF de 2005, a capacidade instalada das usinas, 

que é sempre superior à sua produção, considera: 

 

• a existência de períodos, tanto ao longo do dia, como no horizonte anual, em que 

ocorrem maior ou menor demanda de energia no sistema para o qual a usina, ou 

sistema de geração, está dimensionado; 
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• a existência de períodos também em que máquinas são retiradas da operação 

para a execução de manutenção, seja preventiva ou corretiva; 

• a produção das usinas hidráulicas depende ainda da disponibilidade hídrica do 

rio onde está localizada. Em períodos de maior hidraulicidade pode ser possível 

elevar a geração, bem como pode haver a necessidade de sua redução durante os 

períodos de escassez d'água, como ocorre nos períodos de racionamento de 

energia elétrica. 

 

Atualmente, 97% de sua produção total são provenientes das usinas 

hidrelétricas. Na Região Nordeste, a cobertura da CHESF se estende por uma área 

superior a 1 milhão de quilômetros quadrados, habitada por mais de 50 milhões de 

pessoas (ELETROBRAS, 2009). 

Os aproveitamentos hidroenergéticos da Região Nordeste estão esgotados, 

então, não se espera expansão da oferta desta fonte. A capacidade instalada da Empresa, 

que aparece resumida na Tabela nº 37 a seguir, permanece estagnada há mais de 5 anos, 

mas existem alguns projetos em estudo para geração eólica, biomassa e PCH, para 

entrar em operação no longo prazo. 

 

Tabela nº 37 – Capacidade Instalada e Utilizada da CHESF – 2005-2009 

Descrição/ Período 2005 2006 2007 2008 2009 

Capacidade Instalada (MW) 10.618,33 10.618,33 10.618,33 10.618,33 10.615,13 

Capacidade Utilizada (MW médio) 5.648,45 6.246,40 6.541,22 4.694,84 5.702,74 

Fonte: adaptado dos Relatórios Anuais da CHESF 

 

A Empresa já identificou a possibilidade de realizar mais alguns 

aproveitamentos hidrelétricos nas bacias do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba, em 

um montante de 706 MW, que devem entrar em operação até 2015, com investimentos 

também da iniciativa privada. Na área de energia eólica, a empresa deu continuidade a 

estudos para viabilizar a implantação de novos parques na região (Relatório da 

Administração da CHESF, 2009 e ELETROBRAS, 2009). 

Em termos operacionais, como evidenciado na Tabela nº 38 a seguir, a 

companhia gerou 49.956 GWh em 2009, contra 41.239 GWh, em 2008
25

, representando 

um acréscimo de 21,1%. A evolução de 2009 em comparação com 2005, praticamente 

                                                             
25 Vale lembrar que o ano de 2008 foi marcado pela crise do sistema bancário internacional, que 

provocou queda nas bolsas de valores, retração da atividade industrial e redução do crédito em todo o 

mundo. Esta crise poderia justificar o baixo crescimento do consumo de energia em 2009. 
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não apresentou alteração, mas no período de 2006-2009, a evolução da energia gerada 

que aparece na Tabela nº 38 abaixo, evidencia uma redução de 9,5%. Segundo os Dados 

Relevantes do ONS do ano de 2008, a seca, causada pelo fenômeno climático “La 

Niña”, provocou a redução de 28,48% da geração hidrelétrica do Nordeste e aumentou a 

geração térmica em 312,69% em comparação de 2008 com 2007, o que pode explicar a 

redução da participação da CHESF de 95,1% (2007) para 88,8% (2008).  

 

Tabela nº 38 – Evolução da Energia Gerada pela CHESF: 2005-2009 (GWh) 

PERÍODO 2005 2006 2007 2008 2009 

Energia Gerada (GWh) 49.480 54.718 57.301 41.239 49.956 

Participação na produção do NE (%) 91,7% 94,6% 95,1% 88,8% 92,2% 

Fonte: elaboração própria, adaptado de CHESF (2005, 2007 e 2009) 

 

A despeito da quantidade de energia gerada pela CHESF em 2009 não ter 

sofrido alteração quando comparada com 2005, constata-se pela evolução demonstrada 

na Tabela nº 39 abaixo, que, no período de 2005-2009 o consumo na região cresceu 

12,3%.  

 

Tabela nº 39 – Evolução da Energia Consumida – Região Nordeste – 2005-2009 (GWh) 

PERÍODO 2005 2006 2007 2008 2009 

Energia consumida no NE 58.647 60.558 63.480 65.732 65.859 

Fornecida pela CHESF (%) 84,4% 90,4% 90,3% 62,7% 75,9% 

Fonte: adaptado de Balanço de Energia do O N S 

 

Como se observa na Tabela nº 39, a CHESF tem uma importante participação 

no fornecimento de energia para a Região Nordeste. Em 2005 foi responsável por 

84,4% de toda a energia consumida na região, mas em comparação com 2009 houve 

uma redução de 8,6 pontos percentuais, passando a fornecer 75,9% do consumo total.  

A Figura nº 20 abaixo evidencia a evolução da energia gerada pela CHESF em 

comparação com a energia consumida e importada pela Região Nordeste. Percebe-se 

claramente a efetividade do mecanismo de integração do sistema nacional que garantiu 

o suprimento necessário para o subsistema regional.  
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Figura nº 20– Produção, Consumo e Importação de Energia no Nordeste (GWh) 

Fonte: elaboração própria, com dados da CHESF e EPE 

 

O descompasso entre energia gerada e energia consumida foi resolvido através 

da importação (ou transferência) de outras regiões integradas ao sistema nacional. 

Foram transferidos 4.663 GWh em 2005, correspondendo a 8% do consumo total, 

passando para 2.741 GWh (2006) e  para 11.672 GWh em 2009, quando alcançou 

17,7% do total, ou seja, estas transferências aumentaram 325,7% em três anos. 

Ressalte-se que nem toda energia gerada será entregue aos consumidores. Parte 

dela será perdida no processo de transmissão e distribuição. São as chamadas perdas 

técnicas
26

, assim definidas porque ocorrem em função de características físicas dos 

cabos que transportam a energia. Segundo Araujo (2007), historicamente as perdas 

elétricas na rede de distribuição de energia elétrica são responsáveis por perdas totais 

em torno de 15% da energia comprada pelas distribuidoras.   

Quanto à evolução da energia vendida, o Quadro n° 40 abaixo, evidencia uma 

queda de 7,5% no período 2005-2009, no qual se destaca um aumento em 2008, 

decorrente da comercialização extraordinária de energia no mercado de curto prazo 

(spot market).  

 

Tabela nº 40 – Evolução da Energia Vendida – CHESF – 2005-2009 (GWh) 

PERÍODO 2005 2006 2007 2008 2009 

Energia Vendida (GWh) 49.911 46.904 49.596 50.692 46.409 

Fonte: elaboração própria, adaptado de CHESF (2005, 2007 e 2009) 

                                                             
26 Montante de energia elétrica dissipada entre o suprimento e o ponto de entrega, decorrente das leis 

físicas relativas aos processos de transporte da energia. (Glossário da ANEEL) 
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A receita decorrente desta energia vendida (receita de geração) correspondeu a 

78,5% das receitas totais de 2008 e 74,2% da receita operacional bruta de 2009. A 

receita bruta, no montante de R$ 5.004,9 milhões, apresentou uma diminuição de 11,3% 

em relação aos R$ 5.640,4 milhões de 2008. O Relatório da Administração explica que 

a variação na Receita Bruta 2009 foi decorrente dos seguintes fatores: (a) queda de 

67,5% na comercialização de energia no mercado de curto prazo; (b) queda de 7,1% no 

suprimento de energia às empresas distribuidoras e comercializadoras, em função da 

movimentação ocorrida nos contratos de leilões realizados no Ambiente de Contratação 

Livre – ACL; e (c) aumento de 6,4% na receita de transmissão, fruto de novos 

empreendimentos e dos reajustes previstos nos contratos vigentes. No período 2005 a 

2009, a Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR - Compound Annual Growth 

Rate)
27

 foi de +4,85%, como se pode observar no Gráfico nº 01 a seguir. 

 

 

 

Descrição/ Período  2005 2006 2007 2008 2009 

Receita Bruta (R$ mil) 3.949.578 3.949.780 4.705.436 5.640.367 5.004.862 

Deduções (Encargos e Tributos) -650.668 -531.567 -724.683 -814.067 -762.249 

Receita Líquida 3.298.910 3.418.213 3.980.753 4.826.300 4.242.613 

Gráfico nº 01 – Evolução da Receita da CHESF (2005-2009) 

Fonte: adaptado de CHESF, 2010 

 

O preço da energia vendida é estabelecido pela ANEEL (Agência Nacional de 

Energia Elétrica) mediante leilão para fornecimento em contratos de longo prazo, 

periodicamente reajustados. Estes leilões ocorrem no Ambiente de Contratação 

Regulada (ACR), destinado a atender os consumidores cativos, aos quais é permitido 

                                                             
27 CAGR - Compound Annual Growth Rate (Taxa Composta de Crescimento Anual): corresponde à taxa 

média de crescimento em bases anuais.  É uma média geométrica destas taxas de crescimento anuais.  
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comprar energia apenas do distribuidor em cuja rede estejam conectados. O ACR 

passou a ser o mercado onde todas as geradoras do País ofertam energia para 

atendimento do pool de distribuidoras, funcionando com base em leilões de menor 

tarifa, distintos para energia nova ou existente
28

. 

Um dos pilares da política energética hoje em vigor é a possibilidade de 

ocorrer deságio da tarifa-teto, fixada pela ANEEL antes dos leilões, favorecendo os 

consumidores. Não existem evidências no planejamento governamental de que esta 

estratégia de regulação será alterada. Portanto, presume-se que as tarifas continuem 

sendo definidas com base nestas regras, tanto para o preço de venda da energia, quanto 

para o uso da rede de transmissão. A atividade de transmissão de energia contribuiu 

para o resultado da CHESF com as receitas anuais garantidas, devido aos contratos 

previamente assinados, vinculados à obrigação legal de fornecer acesso aos ativos que 

fazem parte da rede básica do sistema de transmissão. A participação das receitas deste 

segmento em comparação com as receitas totais, conforme Tabela nº 41 a seguir, passou 

de 21,5% em 2008 para 25,8% em 2009. 

 

Tabela nº 41 – Receita de Transmissão da CHESF (2004-2009) – R$ mil 

Descrição/Período 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Receita Bruta Total 3.890.816 3.949.578 3.949.780 4.705.436 5.640.367 5.004.862 

Receita de Geração 3.100.943 2.973.456 2.855.608 3.581.604 4.425.674 3.712.460 

Receita de Transmissão 789.873 976.122 1.094.172 1.123.832 1.214.693 1.292.402 

Participação da Rec Transmissão 20,3% 24,7% 27,7% 23,9% 21,5% 25,8% 

Fonte: elaboração própria, adaptado de CHESF 

 

O mercado consumidor regional apresenta tendência de expansão, tanto de 

unidades residenciais, quanto de unidades industriais e comerciais. Neste contexto a 

CHESF preocupa-se em encontrar alternativas para atender a demanda, visando impedir 

que possíveis concorrentes ingressem em sua área de atuação. 

Sob este aspecto, os concorrentes mais promissores da CHESF, no segmento 

de geração, são as empresas de outras regiões que podem acessar seu mercado através 

dos leilões promovidos pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). No 

entanto, em termos de curto e médio prazo, nenhuma destas empresas tem capacidade 

instalada suficiente para atender toda a Região Nordeste, sem prejudicar seus próprios 

                                                             
28 Energia nova é aquela cujo preço da tarifa inclui o custo da expansão (construção) e energia existente, 

aquela cuja tarifa não possui este componente do custo. 
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consumidores. Outra barreira de entrada seria o preço da tarifa, que pode ser onerado 

com os custos decorrentes da transmissão de energia por longas distâncias. 

A proximidade dos centros consumidores é uma importante vantagem 

competitiva, que só poderia ser ameaçada com a instalação de novas empresas na 

região. Neste caso, como os aproveitamentos hidrelétricos estão praticamente esgotados, 

outros combustíveis precisariam ser usados, por exemplo, para geração térmica ou 

nuclear. No entanto, a política energética atual, para atender às metas de redução dos 

gases de efeito estufa (GEE), previstas na política ambiental nacional, deveria evitar a 

implantação de novas usinas termoelétricas. A implantação de usina termonuclear (além 

de Angra III) não está contemplada no planejamento nacional para o horizonte até 2019, 

mas o PDE (Plano Decenal de Energia) ressalta que se encontram em desenvolvimento 

os estudos para seleção de sítios propícios à implantação de centrais nucleares nas 

regiões Nordeste (em fase de conclusão), Sudeste e Sul. Da mesma forma o PNE 2030 

admite que existirá um grande crescimento da atividade de transformação do urânio 

natural, na forma de U3O8, em urânio enriquecido, associado à expansão da capacidade 

de usinas nucleares, sem, no entanto, especificar a localização.  

Assim, o planejamento da expansão da CHESF inclui investimentos tanto em 

usinas termelétricas a gás natural e nuclear, quanto nos grandes aproveitamentos do 

Norte do Brasil, no potencial hidrelétrico remanescente dos rios São Francisco e 

Parnaíba e nos empreendimentos de energia eólica da Região Setentrional do Nordeste 

(CHESF, 2009). 

 Em conformidade com a política do Governo Federal, de atrair capitais 

privados, com o objetivo de incrementar os investimentos no Setor Elétrico, e na forma 

estabelecida pela Lei nº 10.438/2002, segundo a CHESF (2009), diferentes 

empreendimentos de geração e transmissão estão sendo realizados em parceria com a 

iniciativa privada. Nestas associações a Empresa tem participação minoritária no 

Capital Social (12% a 49%). Esta configuração societária, com controle privado, deve 

dar maior agilidade e liberdade na administração destes novos negócios. Em alguns 

destes empreendimentos existem contratos firmados para fornecimento de energia até 

2041, como no caso da UHE Dardanelos, no Rio Aripuanã, Estado do Mato Grosso, e 

UHE Jirau, no Rio Madeira, Estado de Rondônia. Estes investimentos evidenciam a 

estratégia da Empresa de expandir a oferta em outras regiões do País, notadamente, 

Região Norte. 
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De fato, os investimentos estão se concentrando na manutenção de suas atuais 

instalações e em empreendimentos implantados em outras regiões do País. Segundo o 

Relatório de Administração da CHESF, no ano de 2009, os investimentos em ativos 

fixos para expansão e modernização da capacidade produtiva totalizaram R$ 731,8 

milhões (R$581,6 milhões em 2008). O valor contabilizado em 2009, considerando 

apenas as adições ao Ativo Imobilizado, está assim distribuído: R$ 61,2 milhões em 

geração de energia; R$ 443,7 milhões em obras do sistema de transmissão; R$ 145,8 

milhões no reassentamento de Itaparica; e R$ 81,1 milhões em infraestrutura.  

Ressalte-se que 60,6% dos investimentos de 2009 destinaram-se ao sistema de 

transmissão e apenas 8,3% para geração de energia. No período 2005 a 2009, a Taxa de 

Crescimento Anual Composta (CAGR) dos investimentos foi de 8,18%, mas no período 

de 2004 a 2008 foi negativa, apresentando redução de -1,2%. O Gráfico nº 02 a seguir 

apresenta as aplicações de recursos no Ativo Imobilizado, ao longo dos últimos cinco 

anos, e evidencia, também, que a participação deste grupo no Ativo Total da Companhia 

passou de 88,2% em 2005 para 86,2% em 2009. 

 

 

Descrição/ Período  2005 2006 2007 2008 2009 

Imobilizado (R$ mil) 16.217.608 16.238.516 16.230.656 16.214.918 16.325.441 

% do Ativo Total 88,2% 89,0% 87,9% 86,4% 86,2% 

Gráfico nº 02 – Investimentos e Ativos da CHESF (2005-2009) 
Fonte: adaptado de CHESF (2010) 
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O volume de investimentos é determinante para a segurança energética, cujos 

requisitos são a confiabilidade
29

 do sistema de abastecimento e a garantia de 

suprimento. No caso da CHESF, há indiscutível necessidade de fortalecer suas 

instalações e evitar interrupções no fornecimento de energia, como as ocorridas nos 

últimos anos. Segundo o TCU (2011), a interrupção de fornecimento de energia elétrica 

atingiu oito Estados da Região Nordeste em fevereiro de 2011, indicando que a grande 

extensão geográfica atingida e a longa duração da interrupção dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica poderiam sinalizar uma possível deficiência na gestão 

do sistema. Ressalte-se que eventos semelhantes, decorrentes de falhas na transmissão, 

ocorreram em 2010
30

, atingindo todo o Nordeste brasileiro e dois Estados do Norte e, 

em 2009
31

, quando dezoito Estados do País ficaram sem energia. 

A qualidade do serviço de fornecimento de energia é avaliada por indicadores 

que visam medir com que frequência ocorrem as interrupções de fornecimento e qual a 

sua duração. Nos termos da Resolução nº 395/2009, a ANEEL estabelece que a 

qualidade do serviço engloba a continuidade dos serviços públicos de energia elétrica, 

nos seus aspectos de duração e frequência, assim como os tempos de atendimento às 

ocorrências emergenciais e deverá ser supervisionada, avaliada e controlada por meio de 

indicadores coletivos (em conjuntos de até 10.000 unidades consumidoras) e 

individuais, permitindo, assim, controlar o desempenho das distribuidoras e das 

transmissoras. Ressalte-se que quando os indicadores de qualidade são violados, haverá 

uma compensação financeira visando indenizar a parte que sofrer algum dano 

decorrente da interrupção. 

Neste sentido, estão consolidados no setor elétrico os indicadores de Duração 

Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC), que indica o número de 

horas em média que um consumidor fica sem energia elétrica durante um período, 

geralmente mês ou ano, e o indicador de Frequência Equivalente de Interrupção por 

Unidade Consumidora (FEC), que indica quantas vezes, em média, houve interrupção 

na unidade consumidora (residência, comércio, indústria).  No Gráfico nº 03 a seguir 

aparece o histórico consolidado nacional destes indicadores em termos anuais. 

                                                             
29 Probabilidade de um sistema ou componente realizar suas funções previstas de forma contínua, 

adequada e segura, por um período de tempo preestabelecido, sob condições operativas predefinidas 

(Glossário O N S). 
30 Folha online de 10/02/2010: Blecaute atinge oito capitais das regiões Norte e Nordeste. 
31 Folha online de 16/11/2009: Ministério de Minas e Energia afirma que curto-circuito provocou 

blecaute.  
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Observações: 

(*) Valores sujeitos a alterações, em face da auditoria dos dados pela ANEEL. 

(**)  DEC e FEC anteriores ao ano de 2000 inclusive, referem-se aos critérios estabelecidos na extinta Portaria DNAEE nº 046, de 17 de abril de 1978. 

(***)  DEC e FEC a partir do ano 2001 inclusive, referem-se aos critérios estabelecidos na Resolução ANEEL nº 024, de 27 de janeiro de 2000.  

Gráfico nº 03 - Indicadores de Qualidade: DEC e FEC do Brasil - Anual 

Fonte: ANEEL (2011) 

 

Em termos gerais, tanto o DEC quanto o FEC brasileiros vêm apresentando 

tendência de redução, quando comparados com o ano de 1996, início da série histórica 

elaborada pela ANEEL. No período de 2005-2009 o DEC apresentou crescimento, 

passando de 16,82 para 18,82 horas (aumento de 11,8%). Já o número de interrupções 

representado pelo FEC apresentou redução de 6,6%, passando de 12,57 para 11,74 

interrupções por ano, em média.  
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Os relatórios anuais da CHESF destacam a evolução destes e de outros 

indicadores de desempenho operacionais, conforme os Gráficos nº 04 a 07 a seguir, que 

evidenciam: Frequência Equivalente de Interrupção – FREQ; Duração Equivalente de 

Interrupção – DREQ; Energia Interrompida – ENES; e Disponibilidade Operacional de 

Geração e de Transmissão. 

Os indicadores da exploração da CHESF, segundo seu Relatório de Gestão 

(2008), são utilizados para avaliar a gestão da operação eletroenergética da Companhia 

e para auxiliar as decisões gerenciais na implementação de ações de melhoria nos 

processos da manutenção e da operação. A análise é feita individualmente por indicador 

e pelo conjunto dos indicadores, obtendo-se, assim, o resultado do desempenho 

operacional.  

O indicador de Frequência Equivalente de Interrupção – FREQ, que aparece no 

Gráfico nº 04, é do tipo Eficácia, sendo o resultado “quanto menor, melhor”. Indica o 

número de vezes em que uma carga equivalente à demanda máxima atendida pelo 

sistema CHESF teria sido interrompida, considerando todas as interrupções ocorridas no 

período. Corresponde ao número equivalente de interrupções no fornecimento de 

energia elétrica nos anos de 2005 a 2009. 

 

 
Gráfico nº 04 - Frequência Equivalente de Interrupção (FREQ) da CHESF 

Fonte: CHESF, 2010 

 

Na comparação de 2009 com 2008, o indicador FREQ aumentou 48,1% e com 

relação a 2005 o aumento foi de 51,1%.  Uma melhoria dos processos de operação e de 

manutenção da Companhia estaria refletida na redução deste indicador e não no seu 

aumento. Assim, o Relatório de Gestão de 2009 afirma que o resultado não foi bom, 

apesar dos programas de trabalho realizados pelas áreas de operação e manutenção no 
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período. Ressalte-se que existe uma discrepância em relação com a evolução do 

indicador nacional (FEC), que apresentou redução de 6,6% no período 2005-2009. 

O indicador de Duração Equivalente de Interrupção (DREQ), que aparece no 

Gráfico nº 05 também é do tipo Eficácia, sendo interpretado como “quanto menor, 

melhor”. Equivale ao tempo que uma carga equivalente à demanda máxima atendida 

pelo sistema CHESF teria permanecido interrompida, considerando todas as 

interrupções ocorridas no período. Indica a duração equivalente, em horas, das 

interrupções no fornecimento de energia elétrica. 

 

 
Gráfico nº 05 - Duração Equivalente de Interrupção (DREQ) da CHESF 

Fonte: CHESF (2010) 

 

No caso do indicador DREQ o desempenho foi ainda menos satisfatório. No 

período 2005-2009 aumentou 92,8%, muito acima dos 11,8% do indicador nacional. Em 

comparação com o ano anterior, houve um aumento ainda mais significativo de 107,7% 

entre 2008 e 2009. A Empresa atribui este resultado a um conjunto de perturbações 

ocorridas no sistema, decorrentes de descargas atmosféricas, defeitos em equipamentos 

e outros eventos, afirmando que diversas medidas serão implementadas visando a 

melhoria dos indicadores FREQ e DREQ nos próximos períodos.   

O indicador de Energia Interrompida (ENES) evidencia a energia não fornecida 

em consequência de interrupção de carga, motivada por eventos originados no sistema 

CHESF. Indica o montante equivalente de energia elétrica, em GWh, nas interrupções 

do fornecimento. É do tipo Eficácia, sendo interpretado como “quanto menor, melhor”. 
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Gráfico nº 06 - Energia Interrompida (ENES) da CHESF 

Fonte: CHESF, 2010 

 

 

Em 2009, um montante de 5.428 MWh de energia deixou de ser fornecido em 

decorrência das interrupções de carga, resultando em um aumento de 115% em 

comparação com 2008. Da mesma forma, houve um aumento de 123,9% na quantidade 

de energia não suprida, no período de 2005-2009. O resultado deste indicador do 

desempenho operacional também não foi bom, apresentando-se ainda mais desfavorável 

que a DREQ, com a qual tem forte relação.  

Segundo o Relatório de Gestão de 2008, como transmissora, a CHESF é 

remunerada pela disponibilização de Ativos. A ocorrência de falha de uma parte da 

transmissão sob concessão da Empresa implica em falta de disponibilidade do ativo e, 

por isso, ela fica submetida a multas por parte do Agente Regulador, a ANEEL, mesmo 

que a falha não tenha comprometido a operação do Sistema Interligado Nacional. Há 

interdependência entre a produção de energia e a sua comercialização, na medida em 

que os contratos de venda de energia pressupõem penalidades quando houver 

interrupção do fornecimento. É no sentido de redução das interrupções que os esforços 

da Empresa têm sido direcionados, mas seus indicadores ainda não refletem os 

resultados dos investimentos realizados com este objetivo.  

O desempenho operacional da CHESF também pode ser avaliado sob o aspecto 

da disponibilidade dos Ativos, através de um indicador que evidencia a probabilidade 

de, em um dado momento, o equipamento estar operando, desempenhando sua função 

ou estar pronto para operar. O indicador de Disponibilidade Operacional deve 

apresentar resultado do tipo “quanto maior, melhor”. O Gráfico nº 07 mostra os 

resultados para o segmento de Geração e para as Linhas de Transmissão.  
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Gráfico nº 07- Disponibilidade Operacional (DO) da CHESF 

Fonte: Relatório Anual da CHESF de 2009 

 

Neste quesito, Disponibilidade Operacional, segundo o Relatório de Gestão de 

2009 da Empresa, os indicadores superaram as metas (89% e 99,1% respectivamente) 

estabelecidas para o período, devido aos programas de trabalho efetuados pelas áreas de 

operação e manutenção nos últimos anos, que contemplaram substituição de 

equipamentos obsoletos, modernização dos Centros de Operação, além da implantação 

de sistemas de proteção, controle e supervisão.  Manter o sistema operando, com alta 

disponibilidade, é essencial para o negócio da CHESF.  

A confiabilidade do sistema pode ser alcançada com os investimentos previstos 

para os próximos anos. A garantia de suprimento é que contempla um grau maior de 

incerteza, pois depende de outros fatores, como os recursos hídricos, que são insumos 

naturais sobre os quais não se tem controle. 

Voltando à questão sobre os investimentos, é possível ressaltar que se o 

volume de recursos aplicados for insuficiente para garantir a expansão e a manutenção 

do sistema, a Empresa pode ter suas receitas reduzidas e ser obrigada a pagar multas 

pelo descumprimento da legislação e por eventuais quebras de contrato.  
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Assim, seu planejamento prevê aumento dos investimentos em Ativos, visando 

melhorias operacionais nos sistemas de geração e de transmissão, que são determinantes 

para que a CHESF mantenha níveis de continuidade e disponibilidade satisfatórios ao 

atendimento das demandas (CHESF, 2011) 

A CHESF tem autonomia de gestão sobre seus ativos, atendendo, no entanto, 

as diretrizes oriundas do Planejamento Estratégico de sua controladora. Segundo a 

ELETROBRAS (2011), um de seus princípios estruturantes garante que as empresas 

controladas tenham identidades próprias e autonomia para atendimentos às diretrizes de 

sua holding. Estes ativos permitiram que a Empresa auferisse resultados positivos nos 

últimos anos e o lucro líquido aumentou a uma Taxa de Crescimento Anual Composta 

(CAGR) de 0,48%, no período 2005 a 2009, como se pode observar no Gráfico nº 08 a 

seguir.  

O lucro líquido obtido em 2009, segundo o Relatório da Administração, foi de 

R$ 764,4 milhões, uma redução de 46,8%, quando comparado aos R$ 1.437,3 milhões 

de 2008, o que é explicado, basicamente, pela diminuição na Receita Operacional 

Líquida (-12,1%) e pelo crescimento dos custos e despesas operacionais (+ 17,4%). 

 

 
Gráfico nº 08 – Evolução do Lucro Líquido da CHESF (2005-2009) 

Fonte: CHESF (2010) 

 

A CHESF, atualmente, é uma das companhias mais lucrativas do Sistema 
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primário
32

 das contas públicas, assumindo posição estratégica no planejamento 

governamental. 

Segundo Gobetti (2010), as empresas controladas pelos governos estão 

respondendo por mais da metade do esforço necessário ao cumprimento das metas de 

ajuste fiscal do País, o que revela um papel decisivo para as mesmas no atual quadro 

macroeconômico. Entre 1999 e 2006, a contribuição direta e indireta destas empresas 

para o superávit primário totalizou US$ 90 bilhões, mais do que toda a receita 

proveniente da alienação das estatais entre 1991 e 2002, período do processo de 

privatização.  

O Estatuto Social da CHESF prevê a distribuição de 25% do lucro líquido 

ajustado na forma da legislação societária, como dividendos mínimos obrigatórios. 

Entretanto, em 2009, a administração da Companhia resolveu propor à Assembléia 

Geral Ordinária - AGO uma remuneração de R$ 591,7 milhões, a título de dividendos, 

correspondendo a uma distribuição de R$ 14,19 por ação ordinária e preferencial (R$ 

13,06 em 2008), como pode ser visto no Gráfico nº 09 a seguir. 

 

 

Gráfico nº 09 – Evolução da Remuneração dos Acionistas (2005-2009) 

Fonte: CHESF (2010) 

 

Os dividendos distribuídos aos acionistas da CHESF foram equivalentes a 

100% do lucro líquido ajustado de 2009 (51,4% em 2008), o que refletiu na Taxa de 

Crescimento Anual Composta (CAGR) da distribuição de dividendos, de +9,26%, no 

                                                             
32 diferença entre o fluxo de receitas e despesas, excluindo as de caráter financeiro. 
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período 2005 a 2009. As bases de cálculo destas remunerações aparecem na Tabela nº 

42 a seguir.  

 

Tabela nº 42 – Base de Cálculo da Remuneração dos Acionistas da CHESF (2005-2009) – R$ mil 

Descrição/Período 2005 2006 2007 2008 2009 

Lucro líquido do exercício  746.405   457.350  652.630  1.437.291   764.387  

Reserva de Incentivos Fiscais – SUDENE       - 343.251  -163.153  

Constituição da Reserva legal  - 37.320  - 22.867  - 32.631  -54.702  - 30.062  

Realização da Reserva de lucros a realizar    22.312     22.118    22.399        20.952     20.510  

Lucro líquido ajustado – base de cálculo da remuneração  731.397   456.601   642.398    1.060.290   591.682  

Dividendos mínimos obrigatórios (25%)  182.849   114.150  160.600      265.073   147.921  

Remuneração proposta:           

Dividendos  120.000    240.000      530.145   591.682  

Ajustes iniciais decorrentes da Lei nº 11.638/2007             14.730    

Juros sobre o capital próprio – JCP  230.000   240.000        

Imposto de renda na fonte - 34.322  - 35.814        

Remuneração líquida  315.678   204.186  240.000      544.875   591.682  

Percentual sobre o lucro líquido ajustado 43,2% 44,7% 37,4% 51,4% 100,0% 

Fonte: Relatórios Anuais da CHESF 

 

O percentual de participação dos acionistas no lucro ajustado apresentou 

aumento no período analisado, passando de 43,2% em 2005 para 100% em 2009, exceto 

em 2007, quando uma parcela maior dos resultados foi destinada para a realização de 

investimentos. A evidente opção por transferir aos acionistas a maior parte dos 

resultados anuais indica que a gestão voltou-se para a maximização do valor para o 

acionista, focando no lucro por ação, um dos fundamentos da gestão competitiva 

adotada pelo mercado elétrico brasileiro e pela ELETROBRAS. 

Uma parte dos lucros foi destinada à constituição da Reserva de Retenção de 

Lucros, prevista no artigo 196 da Lei nº 6.404/1976, tendo por finalidade integrar as 

fontes de recursos para a aplicação em projetos de investimentos da Companhia. Na 

Tabela nº 43, a seguir, aparece a participação desta reserva nos lucros anuais, ou seja, 

no lucro líquido total. Da mesma forma, a parcela destinada à remuneração dos 

acionistas foi comparada com este valor e por isto apresenta percentuais diferentes 

daqueles apresentados anteriormente. Ressalte-se que Taxa de Crescimento Anual 

Composta (CAGR) da remuneração dos acionistas foi de +9,26%, no período 2005 a 

2009, bem maior do que a taxa CAGR de +0,48% do crescimento do lucro líquido 

anual. 
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Tabela nº 43 – Destinação do Lucro Líquido da CHESF (2005-2009) – R$ mil 
Descrição/Período (R$ mil) 2005 2006 2007 2008 2009 

Lucro Líquido 746.405 100%  457.350 100% 652.630 100% 1.437.291 100% 764.387 100% 

Retenção de Lucros p/ 

Investimento 381.397 51,1% 216.601 47,4% 402.398 61,7% 530.145 36,9% 0,00 0,0% 

Remuneração dos  

Acionistas 350.000 46,9% 240.000 52,5% 240.000 36,8% 544.875 37,9% 591.682 77,4% 

Outras Reservas 15.008 2,0% 749 0,16% 10.232 1,57% 362.271 25,2% 172.705 22,6% 

Fonte: elaboração própria, com dados dos Relatórios Anuais da CHESF 

 

 Observa-se que a parcela dos lucros destinada aos investimentos apresentou 

redução no período, passando de 51,1% em 2005 para 36,9% em 2008, chegando a ser 

nula em 2009. Destaque-se que em 2008, de acordo com os Relatórios Anuais da 

CHESF, foi destinado a esta reserva o montante de R$ 530.145 mil, com base no 

orçamento de capital da Companhia, aprovado pela Lei nº 11.897, de 30/12/2008, que 

previa investimentos de R$ 1.000.199 mil para o ano de 2009. A Tabela nº 44 com as 

principais aplicações propostas para os investimentos, evidencia os detalhes do 

orçamento. 

 

Tabela nº 44 – Orçamento de Capital da CHESF para 2009 – R$ mil 

Descrição Dotação 

Orçamentária 

Manutenção do Sistema de Geração 101.866 

Estudos para a Expansão da Geração  15.160 

Ciclo Combinado da UTE Camaçari 1.724 

Total Geração  118.750 

Reassentamento UHE Itaparica  161.042 

Total Itaparica 161.042 

Ampliação do Sistema de Transmissão Nordeste 238.535 

Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão  265.871 

Manutenção do Sistema de Transmissão  (Benfeitorias) 116.685 

Total Transmissão 621.091 

Infraestrutura - Bens Imóveis 16.254 

Infraestrutura - Equipamentos/Veículos/Móveis 33.845 

Infraestrutura – Informática/Teleprocessamento/Informação 49.217 

Total Infraestrutura 99.316 

Total Geral 1.000.199 

Fonte: Relatório Anual da CHESF 

 

Como destacado anteriormente, os investimentos em Ativos fixos para 

expansão e modernização da capacidade produtiva totalizaram R$ 731,8 milhões em 

2009 (R$ 61,2 milhões em geração de energia; R$ 443,7 milhões em obras do sistema 

de transmissão; R$ 145,8 milhões no reassentamento de Itaparica; e R$ 81,1 milhões em 

infraestrutura). Parece que 26,8% dos investimentos previstos no orçamento não 
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puderam ser realizados em 2009, sendo, possivelmente, postergados para o período 

seguinte. 

O volume de investimentos (CAGR = 8,18%) apresenta importante vinculação 

com o lucro, que gera parte dos recursos que serão investidos, sendo a outra parte 

fornecida pelos sócios ou por terceiros, mediante empréstimos. O lucro líquido (CAGR 

= 0,48%) foi influenciado não só pelo aumento das vendas (CAGR = 4,85%), mas, 

também, pelos custos e despesas (CAGR = 10,63%) do período. Os custos e despesas 

operacionais, relacionados com os segmentos de geração e transmissão, evoluíram 

conforme Tabela nº 45 a seguir. 

 

Tabela nº 45 – Custos e Despesas da CHESF – 2005-2009 (R$ mil) 

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos 2005 2006 2007 2008 2009 

Energia elétrica comprada para revenda 88.532 1.490 173 43.236 - 

Encargos de uso da rede elétrica 367.334 575.476 614.469 665.257 751.680 

Pessoal 123.009 138.566 176.791 205.858 234.331 

Material 9.000 8.127 13.704 11.379 8.847 

Combustíveis para a produção de energia 10.504 3.173 37.020 335.281 7.242 

Serviço de terceiros 54.354 39.740 48.761 47.381 44.642 

Depreciação e amortização 514.989 527.327 542.450 546.465 554.141 

Compensação Fin. Utiliz. recursos 

hídricos 
175.566 206.552 222.707 164.794 210.061 

Pesquisa e Desenvolvimento   152.172       

Fundo Nac Desenv. Científico Tecnol 14.830       - 

Arrendamentos e aluguéis 4.289 4.920 5.407 5.499 6.435 

Tributos 175 401 120 136 128 

Outros 

      

29.887  
-17.940 -40.559 -36.901 -21.012 

Totais - Custos 1.392.469 1.640.004 1.621.043 1.988.385 1.796.495 

Despesas (Receitas) Operacionais: 2005 2006 2007 2008 2009 

Pessoal 252.774 285.060 294.871 333.142 679.205 

Serviço de terceiros 78.876 78.938 80.501 85.804 92.189 

Depreciação e amortização 31.823 36.201 52.028 56.938 66.299 

Fachesf – Del. CVM nº  371/200033         131.151 

Provisões (reversão) para contingências 43.151 -2.246 58.988 89.714 51.522 

Provisão (reversão) créd. liquidação 

duvidosa 
  108.962 96.566 -199.798 75.600 

Perdas Consumidor/Concess. Energia 

livre 
    185.839 210.940 96.206 

Outros 50.392 76.969 62.334 45.810 75.483 

Totais - Despesas 457.016 583.884 831.127 622.550 1.267.655 

Total Geral 1.849.485 2.223.888 2.452.170 2.610.935 3.064.150 

Proporção: Custos+Despesas/ Receita Líquida 56,1% 65,1% 61,6% 54,1% 72,2% 

Fonte: adaptado dos Relatórios Anuais da CHESF 

                                                             
33

A Companhia é patrocinadora da Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - Fachesf, que tem 

por finalidade assegurar a prestação de benefícios complementares aos concedidos pela Previdência 

Oficial. Deliberação CVM nº 371/2000, prevê a avaliação atuarial dos passivos decorrentes dos 

benefícios pós-emprego. 
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Os Relatórios Anuais assinalam que os custos e despesas operacionais 

somaram R$ 3.064,1 milhões em 2009 (17,4% maior que 2008). Os custos do serviço 

de energia elétrica foram de R$ 1.796,5 milhões (9,7% inferior ao ano de 2008), em 

função, basicamente, das quedas verificadas nos itens combustíveis para a produção de 

energia e compra de energia para revenda. Por sua vez, as despesas operacionais 

alcançaram o montante de R$ 1.267,6 milhões em 2009 (+104,2% em comparação com 

2008). Este aumento é explicado, basicamente, pela constituição de estimativas de 

perdas de créditos de liquidação duvidosa e perdas de outros créditos 

(Consumidores/Concessionárias e Energia Livre), além da provisão para o Plano de 

Desligamento Voluntário Programado – PDVP
34

, no montante de R$ 274,1 milhões, 

bem como o registro de avaliação atuarial de benefícios pós-emprego, no valor de R$ 

81,9 milhões. A Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) dos custos e despesas 

operacionais foi de +10,63%, no período 2005 a 2009. 

Quando comparados com a Receita Líquida do período, os custos e despesas 

também apresentaram uma importante variação. Em 2005 representavam 56,1% da 

receita, aumentaram nos anos seguintes, exceto 2008, quando houve receita 

extraordinária no mercado de curto prazo. Em 2009 os custos e despesas alcançaram 

72,2% da Receita Líquida.  

Da mesma forma pode-se comparar a Receita Líquida apenas com o lucro da 

operação, para se conhecer a margem bruta que a empresa obteve no período. A Tabela 

nº 46, a seguir, evidencia que não houve alteração de 2009, em comparação com 2005. 

De 2007 a 2009 pode-se perceber uma redução de 1,6 ponto percentual, passando de 

59,3% para 57,7%.  

 

Tabela nº 46 – Margem Bruta da CHESF (2005-2009) – R$ mil 

Descrição/Periodo 2005 2006 2007 2008 2009 

Receita Líquida (RL) 3.298.910 3.418.213 3.980.753 4.826.300 4.242.613 

Lucro Operacional (LO) 1.906.441 1.778.209 2.359.710 2.837.915 2.446.118 

Margem Bruta (LO/RL) 57,8% 52,0% 59,3% 58,8% 57,7% 

Fonte: adaptado dos Relatórios Anuais da CHESF 

 

                                                             
34

PDVP: programa de desligamento voluntário de empregados que se encontram em condições de 

aposentadoria, tendo sido registradas 1.806 adesões (ou seja, 32% dos 5.635 empregados). As despesas 

com o PDVP incluem incentivos financeiros, multa do FGTS, aviso prévio, a manutenção do Plano de 

Assistência Patronal – PAP, pelo período de 12 meses, a partir da data do desligamento, entre outros. 
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As Despesas com Pessoal (incluindo o PDVP), que lideram os indicadores de 

crescimento (103,9%), passaram a representar 21,5% da Receita Líquida em 2009, 

muito acima da média de 11,7% dos anos anteriores, devido, especificamente, a adesão 

de 32% de sua força de trabalho ao programa de desligamento voluntário.  

Sobre as Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa, relativas às 

concessionárias e consumidores, o relatório de 2009 evidencia que o aumento de 

R$5.730 mil para R$ 81.330 mil, decorreu do reconhecimento contábil dos atrasos nos 

recebimentos da energia vendida.  Aproximadamente 14% dos créditos a receber 

estavam atrasados há mais de 90 dias no final deste exercício.  

Outras informações importantes para compreender a gestão da Empresa 

envolvem aquelas questões relacionadas com o seu endividamento. No caso da CHESF, 

a composição dos empréstimos e financiamentos aparece a seguir, ressaltando-se que as 

taxas de juros aplicadas em 2009 variaram de 3,94% a 14,4% ao ano. 

 

Tabela nº 47 – Composição dos Empréstimos da CHESF (2005-2009) – R$ mil 

Dívida Consolidada 2005 2006 2007 2008 

Total 

2009 

Total 
Moeda  Estrangeira      

Eletrobrás 351.940 285.673 200.791 207.868 - 

Instituições financeiras 192.125 146.732 90.480 56.158 - 

         Subtotal 544.065 432.405 291.271 264.026 - 

      Moeda Nacional      

Eletrobrás 4.337.552 4.312.423 4.010.450 3.193.137 254.359 

Banco do Brasil   257.086 259.159 255.791 

BNDES 318.161 184.802    

Banco do Nordeste    69.446 153.296 

Outras 1.136 486    

        Subtotal  4.656.849 4.497.711 4.267.536 3.521.742 663.446 

Total 5.200.914 4.930.116 4.558.807 3.785.768 663.446 

Fonte: Relatórios Anuais da CHESF 

 

Os saldos dos empréstimos estavam sendo continuamente reduzidos desde 

2005, representando um esforço da Empresa no sentido de melhorar seu endividamento. 

O relatório da CHESF esclarece a relevante redução das dívidas em 2009, como uma 

decisão da ELETROBRÁS de autorizar a conversão de grande parte dos seus créditos 

com a Companhia, no montante de R$ 2.723,7 milhões, relativos a empréstimos e 

financiamentos, em Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, com a sua 

capitalização prevista para até 31/03/2010. Com isto, seu endividamento bruto, que 
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inclui os juros e o principal da dívida com a Controladora35 
e com instituições 

financeiras, encerrou o ano de 2009 com R$ 663,5 milhões, 82,5% menor que os R$ 

3.785,8 milhões do final de 2008. 

A decisão de converter empréstimos em Capital social, reduziu o Passivo 

Exigível da Empresa, desonerando seu Resultado da incidência das Despesas 

Financeiras decorrentes dos encargos da dívida. O Resultado Financeiro diminuiu 54%, 

passando de R$ 465 milhões em 2008 para R$ 213,9 milhões em 2009. Quanto ao 

Passivo Exigível (Circulante e Não-Circulante), a posição evoluiu como aparece na 

Tabela nº 48 a seguir.  

 

Tabela nº 48 – Passivo Exigível da CHESF (2005-2009) – R$ mil 

Descrição/Período 2005 2006 2007 2008 2009 

Passivo Circulante (PC) 1.706.934 1.649.333 1.704.403 1.924.551 1.708.819 

Passivo Não-Circulante (PNC) 5.452.560 5.136.603 4.897.597 4.062.501 1.555.344 

Total Passivo Exigível (PE) 7.159.494 6.785.936 6.602.000 5.987.052 3.264.163 

Participação PE no Passivo Total 38,9% 37,2% 35,7% 31,9% 17,2% 

Fonte: adaptado dos Relatórios Anuais da CHESF 

 

Pode-se observar que a participação dos Capitais de Terceiros, representado 

pelo Passivo Exigível, sofreu relevante redução (46%) de 2008 para 2009, quando o 

empréstimo foi transferido para futuro aumento de capital social, passando de 31,9% 

para 17,2% do Passivo Total, muito abaixo da média de 35,9% dos anos anteriores. 

Adicionalmente, pode-se observar na Tabela nº 49 a seguir, o Ativo Circulante 

e o Realizável a Longo Prazo, que representam os bens e direitos da Companhia, exceto 

o Ativo Permanente, cujo principal componente, o Imobilizado, foi anteriormente 

demonstrado. 

 

Tabela nº 49 – Ativo Realizável da CHESF (2005-2009) – R$ mil 

Descrição/Período 2005 2006 2007 2008 2009 

Ativo Circulante (AC) 1.273.641 1.321.502 1.789.042 2.050.322 1.806.179 

Ativo Realizável Longo Prazo (ARLP) 696.692 445.779 257.662 212.570 339.213 

Total Ativo Realizável (AC + ARLP) 1.970.333 1.767.281 2.046.704 2.262.892 2.145.392 

Participação AC + ARLP no Ativo Total 10,7% 9,7% 11,1% 12,1% 11,3% 

Fonte: adaptado dos Relatórios Anuais da CHESF 

                                                             
35 Os financiamentos provenientes da Eletrobrás têm como principal fonte os recursos a Reserva Global 

de Reversão – RGR, e como principais destinações as obras das Usinas Hidrelétricas Itaparica e Xingó e 

os seus sistemas de transmissão associados. 
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Este grupo do Balanço Patrimonial não sofreu impacto com a operação de 

futuro aumento de capital, tendo em vista que ela não representou ingresso de novos 

recursos no Ativo Total, mas apenas a transferência de capitais de terceiros para capitais 

próprios, ou seja, o que ocorreu foi uma alteração na estrutura de capitais da empresa, 

quanto à origem dos recursos e não quanto à sua aplicação. 

Concluindo, cabe destacar como ficou o Patrimônio Líquido (PL) da CHESF 

depois desta operação. A Tabela nº 50 a seguir apresenta sua evolução e a participação 

no Passivo Total. 

 

Tabela nº 50 – Evolução do Patrimônio Líquido da CHESF (2005-2009) – R$ mil 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

CAPITAL 1.278.585 1.696.306 1.696.306 4.196.306 4.539.557 

RESERVAS DE CAPITAL 7.416.199 7.416.199 7.416.199 4.916.199 4.916.199 

AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL         -1.320 

RESERVAS DE LUCROS           

LUCROS A REALIZAR 550.538 528.420 506.021 485.069 464.559 

LEGAL 209.715 232.583 265.214 319.916 349.978 

ESTATUTÁRIAS 8.179 8.179 8.179 8.179 8.179 

RETENÇÃO DE LUCROS 1.478.412 1.277.291 1.679.689 2.209.834 2.209.834 

INCENTIVOS FISCAIS       343.251 163.153 

RECURSOS P/AUM. DE CAPITAL 294.396 294.396 294.396 294.396 3.018.050 

Total 11.236.024 11.453.374 11.866.004 12.773.150 15.668.189 

Participação PL no Passivo Total 61,1% 62,8% 64,3% 68,1% 82,8% 

Fonte: adaptado de CHESF 

 

Os capitais próprios, representados pelo Patrimônio Líquido, tiveram um 

aumento gradual nos anos anteriores, mas o adiantamento para futuro aumento de 

capital permitiu uma evolução de quase 15 pontos percentuais de 2008 para 2009, 

quando o PL atingiu 82,8% do Passivo Total. 

Certamente muito ainda poderia ser destacado do panorama geral da CHESF, 

tanto pelo aspecto econômico quanto pelo aspecto operacional. No entanto, este estudo 

não pretende ser exaustivo nestes aspectos. As informações levantadas até aqui são 

necessárias e suficientes para construir um conjunto de indicadores que permita fazer 

comparações com outras empresas do mesmo segmento e avaliar o desempenho da 

CHESF no contexto geral. 
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5.2  ANÁLISE POR INDICADORES E BENCHMARKING 

 

O objetivo da análise através de índices/indicadores é fornecer uma avaliação 

mais detalhada do desempenho ou situação econômico-financeira de uma empresa, em 

um determinado período de tempo. É importante também pela possibilidade de 

comparar desempenhos entre empresas de um mesmo segmento. Para Silva (2001) os 

índices financeiros são relações entre contas ou grupos de contas das Demonstrações 

Contábeis
36

, que têm por objetivo fornecer informações que não são fáceis de visualizar 

diretamente nestas demonstrações. Para fins comparativos, todos os valores utilizados 

nas análises desta seção estão em moeda de 2009
37

, para reduzir as distorções que, 

segundo Marques et al (2008), o processo inflacionário causa em séries temporais 

longas, neste caso, cinco anos. 

Do conjunto de indicadores consagrados na literatura especializada, foram 

selecionados aqueles que, em conjunto, são necessários e suficientes para uma análise 

detalhada do desempenho da CHESF no período de 2005 a 2009. Matarazzo (2008), 

indica entre 4 e 11 indicadores para a análise de empresas comerciais ou industriais. Os 

indicadores selecionados foram classificados em três grupos: (a) Indicadores de 

Liquidez; (b) Indicadores de Estrutura de Capital; e (c) Indicadores de Rentabilidade. 

Os dois primeiros grupos revelam a situação financeira e o terceiro a situação 

econômica. 

Os indicadores de liquidez visam avaliar o fôlego financeiro da Empresa, em 

termos de capacidade de pagamento das dívidas existentes. Quanto à rentabilidade, os 

indicadores visam apontar a posição econômica, mostrando o quanto o resultado das 

operações (lucro/prejuízo), contribui para o retorno dos investimentos realizados. Por 

outro lado, os indicadores de endividamento visam avaliar a estrutura de capital, 

medindo a composição e posição relativa dos capitais que financiaram as atividades, 

sejam próprios ou de terceiros.   

 

                                                             
36 As Demonstrações Contábeis foram obtidas nos bancos de dados das empresas citadas e da Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) e estão em anexo, juntamente com a memória de cálculo dos indicadores e 

um glossário. 
37 Nesta seção os valores históricos foram atualizados monetariamente pelo índice inflacionário 
denominado Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), visando corrigir as demonstrações financeiras das companhias até 

2009 e acompanhar sua evolução real no período analisado.   
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- Indicadores de Liquidez 

Para Souza (2008), o risco de liquidez pode causar exposição pelo 

descasamento de fluxos financeiros de entradas e saídas, causando reflexos sobre a 

capacidade financeira da instituição em obter recursos e honrar suas obrigações. 

Os indicadores de liquidez da Tabela nº 51 evidenciam a posição financeira da 

empresa principalmente no curto prazo. Como se trata de uma confrontação entre 

Ativos e Passivos Exigíveis, sua interpretação aponta que quanto maior for esse 

indicador, melhor será a posição da empresa na cobertura de suas dívidas (capitais de 

terceiros), tanto de curto quanto de longo prazo. Em resumo, representa quanto a 

Empresa tem disponível para pagar cada R$1,00 de dívidas. 

 

Tabela nº 51: Indicadores de Liquidez da CHESF 

 Indicadores 2005 2006 2007 2008 2009 

Liquidez Geral 0,29 0,26 0,31 0,38 0,66 

Liquidez Corrente 0,84 0,80 1,05 1,07 1,06 

Liquidez Imediata 0,11 0,10 0,34 0,47 0,47 

Fonte: elaboração própria 

 

A liquidez geral apresenta a posição dos Ativos Circulantes e Realizáveis de 

Longo Prazo em comparação com os Passivos Circulantes e Exigíveis de Longo Prazo. 

A liquidez corrente é representada pela relação do Ativo Circulante sobre o Passivo 

Circulante e a liquidez imediata apresenta quanto a Empresa dispõe no Disponível 

(caixa e semelhantes) para saldar suas dívidas do Passivo Circulante, sendo o menos 

informativo dos três. 

Analisando os principais índices de liquidez da CHESF é possível depreender 

que a posição da Empresa não é das mais confortáveis, haja vista que, embora 

apresentando uma tendência de crescimento, a folga, quando existe, é muito modesta. 

Para Whruck (1990), a solvência (associada a fluxo, continuidade) ocorre quando os 

recursos gerados pelas operações são suficientes para cobrir as obrigações correntes. 

Neste caso, em 2005 e 2006 a liquidez corrente era insuficiente, mas depois houve 

recuperação, estabilizando-se em uma folga média de 6% entre 2007 e 2009, 

significando que para cada $1,00 de dívida de curto prazo, a Empresa tem $1,06 de 

recursos para pagá-la. 
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A liquidez geral da CHESF, que inclui as dívidas e recursos de curto e longo 

prazo, apresentou uma melhora no período, passando de 0,29 em 2005 para 0,66 em 

2009, fortemente influenciada pela conversão dos empréstimos em Capital Social, 

mencionada na seção anterior, requerendo, assim, que sua interpretação considere este 

evento esporádico. O Gráfico nº 10 a seguir evidencia a evolução dos índices de 

liquidez. 

 

 
Gráfico nº 10: Evolução dos Indicadores de Liquidez da CHESF 

Fonte: elaboração própria 

 

Verificando mais detalhadamente a situação de curto prazo da CHESF, através 

da análise da relação entre capital circulante líquido (CCL) ou capital de giro, 

necessidade de capital de giro (NCG
38

) e saldo de tesouraria (T) foi possível constatar 

que a Empresa apresentou oscilações ao longo do período de cinco anos, como 

demonstrado na Tabela nº 52 a seguir.  

 

Tabela nº 52 - Situação de curto prazo da CHESF – R$ mil 

Descrição\ Anos 2005 2006 2007 2008 2009 

CCL -284.976 -378.293 91.347 131.194 101.558 

NCG -7.791.547 -7.527.388 981.274 -3.042.231 -568.841 

Saldo de Tesouraria (T=CCL-NCG) 7.506.570 7.149.095 -889.927 3.173.425 670.399 

Fonte: elaboração própria 

                                                             
38 NCG é tipicamente um conjunto de itens de financiamento que podem ser capital próprio, empréstimos 

bancários de longo ou curto prazo, nunca um Ativo. NCG é exatamente aquilo que o financiamento 

operacional não cobre (MATARAZZO, 2008). A necessidade de capital de giro (NCG) indica qual 

parcela do Ativo Operacional Circulante (decorrentes do ciclo operacional: 

compra/produção/venda/estoques) não foi financiada por Passivos também Operacionais 

(fornecedores/salários/tributos). 
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O capital de giro (Ativo Circulante menos Passivo Circulante) ou CCL estava 

negativo nos dois primeiros anos da série, indicando que o Ativo Circulante era 

insuficiente para liquidar as obrigações de curto prazo ou que não havia recursos 

próprios financiando o giro do negócio, resultando em uma situação insatisfatória. Neste 

quesito, a situação melhorou a partir de 2007, com recuperação da folga financeira. O 

CCL ficou positivo, evidenciando que uma parte dos recursos não correntes foi aplicada 

no Ativo Circulante e que houve uma melhor adequação entre financiamento e 

investimento de recursos. 

Quando a NCG é negativa, significa que os Passivos Operacionais superam os 

investimentos no ciclo operacional. Este excesso pode estar aplicado no mercado 

financeiro ou em Ativos fixos (Imobilizado/Permanente), representando uma situação 

favorável. A CHESF ficou nesta situação em quase todos os anos da série, na qual se 

percebe uma forte redução entre 2008 e 2009. Quando a NCG é positiva, indica que a 

empresa não conseguiu financiar seu ciclo operacional com Passivos Operacionais e que 

precisou buscar outras fontes de financiamento, possivelmente empréstimos de terceiros 

ou capitais próprios, representando uma situação menos confortável, tendo em vista que 

estes financiamentos exigem retornos e encargos onerosos. Foi o que aconteceu com a 

CHESF em 2007, quando recorreu a empréstimos para financiar suas atividades 

operacionais. 

 O saldo de tesouraria (T) decorre da diferença entre o CCL e a NCG. Quando 

T é positivo, indica que a empresa tem sobra de recursos financeiros, como aconteceu 

com a CHESF em quatro anos da série, exceto 2007, quando a Companhia apresentou 

saldo negativo na tesouraria, demonstrando que havia dependência de recursos 

financeiros de curto prazo para cobrir suas obrigações correntes, resultando em uma 

situação desfavorável neste ano. 

Conforme proposta de avaliação de Marques (2004) demonstrada na Tabela nº 

53 abaixo, nota-se que a CHESF nos anos de 2005 e 2006 se enquadra no tipo “f”, ou 

seja, classificada como uma situação arriscada, pois, segundo Silva (2010), está 

financiando aplicações de caráter permanente com recursos de suas atividades 

operacionais, significando que uma retração em seu nível de atividade, aumenta seu 

risco financeiro, resultando em um Caixa insuficiente para efetuar os pagamentos. No 

ano de 2007 é classificada com insatisfatória (tipo “c”), pois o esforço para positivar o 
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CCL foi baseado em financiamentos que afetaram negativamente o saldo de tesouraria; 

e finalmente, nos anos de 2008 e 2009 é considerada excelente (tipo “a”), apesar da 

queda significativa na NCG e T entre os anos de 2008 e 2009, influenciadas pela 

conversão de empréstimos em capital social. 

 

Tabela nº 53 -  Resumo das possíveis situações da empresa no curto prazo 

Tipo CCL NCG T Situação 

a Positivo Negativo Positivo Excelente 

b Positivo Positivo Positivo Sólida 

c Positivo Positivo Negativo Insatisfatória 

d Negativo Positivo Negativo Péssima 

e Negativo Negativo Negativo Ruim 

f Negativo Negativo Positivo Arriscada 

Fonte: Adaptado de MARQUES (2004) 

 

Os esforços implementados pela empresa no decorrer da série analisada 

resultaram em uma situação mais confortável em 2009, mas deve ser considerada com 

cautela, pois as oscilações ocorridas no período não permitem projetar tendências com a 

segurança desejável neste tipo de análise.  

 

- Indicadores de Rentabilidade 

Preliminarmente ressalta-se que, no decorrer do processo de análise das 

demonstrações contábeis da CHESF, foi verificada uma variação atípica, com forte alta 

nos resultados, tanto no lucro líquido quanto no lucro operacional em 2008, seguida de 

forte queda em 2009, como demonstram a Tabela nº 54 e o Gráfico nº 11 a seguir. 

Depreende-se que a Empresa obteve lucros extraordinários
39 

em 2008 e toda avaliação 

ou comparação com este ano deve ser realizada com prudência redobrada, 

especialmente porque a variação foi impulsionada, dentre outros fatores menos 

relevantes, segundo os Relatórios Anuais da CHESF, pelo crescimento excepcional nos 

preços da energia ocorrido no primeiro trimestre de 2008, quando houve um aumento de 

96,6% no volume de comercialização de energia no mercado de curto prazo, em 

comparação com 2007.  Em sentido contrário, a variação para baixo dos resultados de 

2006, quando comparados com 2005, decorreu, principalmente, de aumento de 20,2% 

das despesas e custos, não acompanhados pelo aumento da receita, que ficou estável. 

                                                             
39 Parcela do lucro que está acima do lucro normal médio da empresa. O lucro normal esta relacionado 
com a taxa de rentabilidade média (do mercado e da empresa). Sempre que ocorre rentabilidade acima da 

normal, o excedente é chamado lucro extraordinário. 
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Tabela nº 54 - Resultado operacional e Lucro líquido – R$ mil 

Descrição  2005 2006 2007 2008 2009 

Result. Operacional  967.004  451.808 1.124.554 1.776.036 1.011.041 

Lucro Líquido  888.358  527.749  704.353  1.499.267      797.348  

Fonte: Relatórios Anuais da CHESF 

Assim, nem o Resultado Operacional, nem o Lucro Líquido apresentaram uma 

tendência muito clara, conforme Gráfico nº 11 abaixo. Nota-se um tímido aumento, 

entre 2005 e 2009, no Resultado Operacional, mas intercalaram-se períodos de aumento 

e retração deste importante indicador. 

 

 
Gráfico nº 11- Resultado operacional e lucro líquido – Gráfico 

Fonte: elaboração própria 

 

Os indicadores de rentabilidade que aparecem na Tabela nº 55 abaixo, buscam 

demonstrar a capacidade que a Empresa teve para gerar resultados, comparativamente 

aos recursos investidos. É uma avaliação que mede o desempenho econômico da 

Companhia. 

 

Tabela nº 55 - Indicadores de Rentabilidade da CHESF – em porcentagem (%) 

Indicadores 2005 2006 2007 2008 2009 

Retorno sobre Ativo 4,1% 2,5% 3,5% 7,7% 4,0% 

Retorno Operacional s/ Ativo 4,4% 3,5% 5,6% 9,1% 5,1% 

Retorno sobre Patrimônio Líquido 6,6% 4,0% 5,5% 11,3% 4,9% 

Fonte: elaboração própria 

 

O Retorno sobre o Ativo (ROA – Return on Assets) é representado pela divisão 

do Lucro Líquido do período pelo Ativo Total, correspondendo à relação entre o total 
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investido pela Empresa e o lucro gerado no período, ou seja, indica a lucratividade que a 

Companhia consegue obter tendo em vista os investimentos totais realizados. No caso 

da CHESF este retorno apresentou uma tendência de melhora, passando de 2,5% em 

2006 para 4% em 2009, mas neste ano retornou aos níveis de 2005. O retorno 

operacional sobre o ativo é representado pela divisão do Lucro Operacional pelo mesmo 

Ativo Total. Nesse indicador, derivado do anterior, é medido o retorno apenas das 

atividades operacionais e a tendência de melhora é evidente, apesar da queda entre 2008 

e 2009.  

O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (PL) ou sobre capitais próprios (Return 

on Equity – ROE), que representa a rentabilidade para os acionistas da empresa, é 

obtido pela divisão do Lucro Líquido sobre o Patrimônio Líquido, ou seja, evidencia o 

prêmio que os investidores obtêm em relação aos seus investimentos no negócio. Em 

2005 o ROE da CHESF foi de 6,6% e em 2009 passou para 4,9%, com tendência de 

baixa. As taxas representadas pelos dois dos indicadores (ROA e ROE) demonstraram 

que os retornos não têm sido muito significativos, especialmente quando comparados 

com a taxa de juros média paga nos financiamentos, que em 2009 oscilaram entre 7,2% 

e 12%. Segundo Silva (2010), enquanto o ROA for menor que o custo da dívida, não 

haverá vantagem no uso dos recursos de terceiros. Esta afirmação decorre do fato de 

que os recursos de terceiros (dívidas), não estão contribuindo adequadamente para o 

aumento dos lucros da empresa, ou seja, não há alavancagem financeira.  

A evolução dos principais indicadores de rentabilidade, conforme Gráfico nº 

12, aponta para um forte incremento no ano de 2008 em todos os indicadores de 

rentabilidade, entretanto, em 2009, todos, exceto o Retorno Operacional sobre o Ativo, 

retornaram a níveis inferiores aos de 2005.  
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Gráfico nº 12: Evolução dos Indicadores de Rentabilidade da CHESF 

Fonte: elaboração própria 

 

- Indicadores de Estrutura de Capital 

Os indicadores de Estrutura de Capital procuram avaliar a composição e 

origem dos recursos obtidos pela empresa em relação aos Ativos ou mesmo a 

composição desses recursos no curto e longo prazos. Sua análise consiste em quanto 

menor o indicador, melhor a situação da empresa em relação à dependência dos recursos 

obtidos de terceiros. 

 
Tabela n° 56: Indicadores de Estrutura de Capital da CHESF 

Indicadores 2005 2006 2007 2008 2009 

Grau de Endividamento sobre Ativo 0,39 0,37 0,36 0,32 0,17 

Grau de Endividamento sobre PL 0,64 0,59 0,56 0,47 0,21 

Composição do endividamento 0,21 0,24 0,26 0,32 0,52 

Fonte: elaboração própria 

 

O Grau de Endividamento sobre o Ativo consiste na divisão do Passivo 

Exigível pelo total do Ativo. Esse indicador demonstra a relação entre as origens dos 

recursos de terceiros e o total dos Ativos disponíveis da empresa. No caso da CHESF, o 

indicador já apresentava tendência de baixa desde 2006, mas caiu pela metade em 2009, 

em decorrência dos empréstimos capitalizados, que reduziram seu Passivo Exigível, 

sem correspondente redução do Ativo.  

O Grau de Endividamento sobre o Patrimônio Líquido ou Participação dos 

Capitais de Terceiros é obtido mediante divisão do Passivo Exigível pelo PL. 

Representa quanto de recursos de terceiros estão investidos na empresa, 

comparativamente ao investimento de capital próprio. O indicador passou de 64% em 
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2005 para 21% em 2009, significando que para cada $100,00 de capitais próprios 

investidos, a empresa tomou $64,00 de capitais de terceiros em 2005 e $21,00 em 2009. 

A redução do indicador de 2008 (0,47) para 2009 (0,21) deu-se devido ao aumento do 

PL (Capital Social) e diminuição do Exigível, em decorrência da conversão dos 

empréstimos em Capital social. 

A proporção da dívida de curto prazo em comparação com a dívida total, 

refletida pelo indicador Composição do Endividamento, é obtida da relação entre o 

Passivo Circulante e o Passivo Exigível total. Representa quanto das dívidas de curto 

prazo a empresa contraiu, em relação às dívidas totais. Esse indicador da CHESF, 

também foi sensivelmente alterado pela operação que converteu o empréstimo em 

Capital Social, tendo em vista que a dívida de longo prazo foi reduzida e a de curto 

prazo não sofreu alteração. Destoa dos demais índices por apresentar uma tendência de 

alta, significando que as dívidas de curto prazo ficaram mais significativas no período. 

Em 2009, por exemplo, 52% vencem no curto prazo, contra 21% em 2005. A evolução 

dos indicadores de estrutura aparece no Gráfico nº 13 a seguir. 

 

 

 

Gráfico nº 13: Evolução dos Indicadores de Estrutura da CHESF 

Fonte: elaboração própria 

 

Depreende-se que um esforço adicional deve ser despendido para alcançar um 

resultado mais favorável destes e de outros indicadores de desempenho relacionados 

com a gestão econômica, financeira e operacional da companhia, visando contribuir 

com os planos de desenvolvimento do Sistema ELETROBRAS no longo prazo. 
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 - Benchmarking 

O perfil da Empresa foi analisado através de diferentes indicadores, cujos 

valores e significados aparecem nas subseções precedentes. Nesta subseção alguns 

indicadores serão comparados com os de duas outras empresas controladas pela 

ELETROBRAS: FURNAS e ELETRONORTE e, adicionalmente, compara-se, também, 

com os indicadores da TRACTEBEL, maior empresa de capital privado, em capacidade 

de geração do País.  

FURNAS Centrais Elétricas S.A é a segunda maior empresa brasileira em 

capacidade instalada (9.456 MW) e fornece energia elétrica, predominantemente, para a 

Região Sudeste. A ELETROBRAS detém 99,82% de suas ações com direito a voto. 

A ELETRONORTE (Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A) ocupa a 

terceira posição em capacidade instalada (9.256 MW), atuando predominantemente na 

Região Norte. Quanto ao controle acionário, a ELETROBRAS possui 99,03% de seu 

Capital Social. 

As três empresas públicas (FURNAS, CHESF e ELETRONORTE), em 

conjunto, assumem posições estratégicas, não só para o Sistema Eletrobras, mas, 

sobretudo para o SIN, na medida em que são detentoras dos principais planos que visam 

garantir a expansão da geração de eletricidade para os próximos anos. 

Segundo a ELETROBRAS (2011), seu planejamento estratégico estabelece 

como objetivo tornar-se uma das empresas mais rentáveis do mundo até 2020. Presume-

se que para alcançar este objetivo possa contar com um desempenho favorável de suas 

principais subsidiárias.  

A Tractebel Energia S/A (TRACTEBEL) é a sexta maior empresa em 

capacidade instalada do Brasil, com 6.965 MW de potência e a líder do setor privado na 

geração de energia. Foi incluída no benchmarking por estas características e para que se 

possa verificar se há diferenças relevantes nos indicadores econômico-financeiros entre 

empresas com gestão pública e privada. 

Ressalte-se fortemente que não se pretende, aqui, avaliar o desempenho destas 

empresas ou fazer qualquer julgamento de valor, mas, apenas, comparar alguns de seus 

indicadores, destacando-se as diferenças, comparativamente com os apresentados pela 

CHESF. 
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Indicadores de Liquidez 

- quanto maior o indicador, melhor a performance. 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 – Indicadores de  Liquidez 

Fonte: Elaboração própria 
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FURNAS e TRACTEBEL apresentaram os melhores 
desempenhos na liquidez geral, exceto em 2009 
quando a CHESF foi melhor.  
A liquidez geral da ELETRONORTE foi a menor em 
todo o período analisado. 
Depreende-se que o indicador tem limites entre 
0,4 e 0,7 e a CHESF só alcançou este intervalo em 
2009, portanto com o desempenho razoável no 
período. 

A liquidez corrente da CHESF esteve à frente da 
TRACTEBEL até 2008. Em 2009 a TRACTEBEL 
ultrapassou todas as outras. Um destaque foi a 
ELETRONORTE que começou com o pior 
desempenho, mas em 2009 esteve melhor que  
CHESF e FURNAS. 
O indicador é favorável quando acima de 1,0. A 
CHESF superou este patamar em 3 anos da série, 
mas com pouca folga, o que pode ser pouco 
confortável para seu planejamento financeiro. 
  

Em 2005 e 2006 FURNAS alcançou a melhor 
liquidez imediata, mas não se sustentou na 
posição nos anos seguintes. A CHESF apresentou 
o melhor indicador em 2008. Em 2007 e 2009 só 
ficou atrás da TRACTEBEL. 
A ELETRONORTE teve o pior desempenho em 
todos os anos da série. 
A CHESF apresentou desempenho bom, melhor 
do que FURNAS e ELETRONORTE em 3 anos da 
série.  
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Indicadores de Estrutura 

 

- quanto menor o indicador, melhor a performance. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 - Indicadores de Estrutura 

Fonte: Elaboração própria 
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O Endividamento sobre Ativo da CHESF 

empatou com a TRACTEBEL e superou 

FURNAS (exceto 2009) em todos os anos. A 

ELETRONORTE esteve na liderança, como a 

empresa mais endividada da amostra, 

distorcendo-a. Os limites do indicador se 

situavam entre 0,3 e 0,4 até 2008 e a CHESF 

esteve no limite superior do intervalo por 

quatro anos. Em 2009 o reduziu pela metade, 

apresentando um razoável desempenho na 

série.   

Em comparação com o PL, o endividamento 
da CHESF manteve-se semelhante ao da 
TRACTEBEL. A ELETRONORTE continua na 
liderança, como a mais endividada, 
distorcendo a amostra. FURNAS ficou com o 
melhor desempenho em 4 dos 5 anos. O 
indicador se posicionou entre 0,4 e 0,6 até 
2008 (excluindo ELETRONORTE) e a CHESF 
apresenta razoável desempenho no período, 
muito próximo do limite superior. 

FURNAS ficou na liderança por 4 anos, com a 
maior proporção da dívida no curto prazo. 
CHESF e TRACTEBEL ficaram empatadas ao 
longo da série e assumiram a liderança em 
2009. ELETRONORTE teve o melhor 
desempenho nos 3 últimos anos da série, 
com o menor endividamento de curto prazo. 
O indicador se posicionou entre 0,2 e 0,5 e a 
CHESF esteve dentro deste limite até 2009, 
quando ultrapassou 0,5, ficando com 
desempenho razoável. 
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Indicadores de Rentabilidade 

- quanto maior o indicador, melhor a performance. 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 - Indicadores de Rentabilidade 

Fonte: Elaboração própria 
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A TRACTEBEL apresentou o maior retorno 
sobre ativo (ROA) em toda a série. 
ELETRONORTE ficou com o pior desempenho 
(negativo), seguida de FURNAS, com retorno 
decrescente. A CHESF ficou com ROA abaixo de 
5% em 4 anos da série, muito abaixo da 
TRACTEBEL, resultando em desempenho 
restrito no período, mas ainda assim, foi a 
melhor dentre as empresas públicas. 

A TRACTEBEL abriu uma diferença ainda 

maior, entre 15% e 23% do Lucro operacional 

sobre Ativo. As demais ficaram em torno de 

6%, com a CHESF perdendo para FURNAS em 

3 anos da série. ELETRONORTE apresentou 

retorno operacional crescente, mas muito 

modesto, chegando próximo da CHESF, que 

também apresentou desempenho razoável. 

A TRACTEBEL volta a se destacar ultrapassando 
30% de Retorno s/ PL (ROE). FURNAS é melhor 
apenas que a ELETRONORTE, que teve a pior 
performance. A CHESF perdeu só para a 
TRACTEBEL, mas manteve o indicador em torno 
de 5% e o desempenho insuficiente, exceto em 
2008, quando alcançou 10%. 
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Nesta análise comparativa, no grupo de indicadores de retorno, percebe-se que 

a gestão pública alcançou uma performance abaixo da gestão privada, apontando para a 

necessidade de controle dos custos e despesas e aumento do retorno, que neste período, 

na CHESF, ficou abaixo das taxas de juros pagas na captação de recursos de terceiros. 

No grupo de liquidez, o desempenho da Companhia não se destacou e, em alguns 

períodos, a liquidez corrente mostrou-se insuficiente para honrar os Passivos assumidos 

no curto prazo, ficando com CCL negativo, ou seja, capital de giro insuficiente. 

Finalmente, o grupo dos indicadores de estrutura da CHESF apontou para um 

desempenho razoável, ao longo de toda a série histórica, demonstrando que o 

endividamento das empresas públicas tornou-se significativo e revelando, 

especialmente, a sensível situação da ELETRONORTE. 

 

5.3 ESTIMATIVA DA SITUAÇÃO NO FUTURO 

A análise por indicadores é uma técnica contábil quantitativa que visa analisar 

uma série histórica de informações e inferir sua trajetória para o futuro. As previsões, 

certamente, podem não se confirmar, caso eventos futuros, internos ou externos, alterem 

suas tendências. 

Além disto, estas técnicas devem ser integradas com análises qualitativas e 

inseridas em um contexto que considere aspectos históricos, operacionais, políticos, 

sociais e ambientais, usando a interpretação subjetiva para fazer a prospecção de uma 

situação que ainda esta por vir. Neste sentido, foi elaborado um quadro prospectivo, 

representado na Tabela nº 57, no qual as tendências para alguns indicadores ou fatores 

da Empresa foram simuladas, com base em seu comportamento histórico e em 

informações dos impactos das MCGs, contextualizadas no decorrer deste estudo.  
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Tabela nº 57 – Simulação de Tendências dos Indicadores e Fatores da CHESF até 2050 

Indicador/fator Tendência Significado Comentário 

1 
Energia Armazenada no 
Subsistema NE 

vai diminuir vai piorar muito 
há indicativos de redução na precipitação, 
aumento da temperatura, da evaporação e do 
consumo consuntivo da água. 

2 Capacidade Instalada (MW) vai aumentar vai melhorar pouco 
há investimentos em outras fontes para geração de 
energia, porém muito aquém da necessidade. 

3 Energia Gerada (GWh) vai aumentar vai melhorar pouco 

geração hidrelétrica estagnada, investimentos 

tardios, produção por outras fontes aumenta 
pouco. 

4 
Participação na produção de 
energia do NE  

vai diminuir vai piorar muito 
outros produtores devem entrar no mercado para 
suprir a demanda com outras fontes. 

5 
Fornecimento de energia para 
NE 

vai diminuir vai piorar muito 
a transferências de outros subsistemas deve 
aumentar, outros produtores devem entrar no NE. 

6 Energia Vendida (GWh) vai diminuir vai piorar muito 
haverá limitação na geração e concorrência na 

região. 

7 Receita de Transmissão vai aumentar vai melhorar muito 
os investimentos estão mais concentrados na 
ampliação da rede. 

8 Investimentos em ativos fixos  vai aumentar vai melhorar pouco 
investimentos tardios, com alto custo e aplicados 
em ativos de retorno menor. 

9 Qualidade do serviço  vai aumentar vai melhorar pouco 
ENES, DREQ e FREQ vão melhorar lentamente, 

porém menos que Brasil. 

10 Lucro Líquido  vai diminuir vai piorar muito 
receitas vão aumentar menos do que os custos e 
despesas. 

11 Remuneração dos Acionistas  vai diminuir vai piorar muito 
dividendos mínimos obrigatórios, de acordo com 
estatuto, pois não haverá excedente. 

12 
Retenção de Lucros p/ 

Investimento 
vai aumentar vai melhorar pouco 

menos dividendos, maior retenção, mas o lucro 

será menor. 

13 Custos e despesas operacionais  vai aumentar vai piorar muito 
mais energia comprada,mais despesas c/pessoal,  
c/manutenção e encargos da dívida. 

14 Margem Bruta  vai diminuir vai piorar muito 
receitas vão aumentar menos do que os custos, vai 
comprar mais energia para honrar os contratos. 

15 Indicadores de Liquidez vai aumentar vai melhorar pouco 

devem ser preservados para viabilizar novos 

empréstimos, mas os investimentos podem fazê-
los oscilar. 

16 Indicadores de Estrutura  vai aumentar vai piorar muito 
endividamento vai aumentar pois só o lucro não 
sustenta a expansão, mesmo tardia. 

17 Indicadores de Rentabilidade vai diminuir vai piorar pouco 
lucros menores conduzem a retornos também 
menores. 

18 Situação de curto prazo  vai diminuir vai piorar pouco 
vai oscilar entre sólida e insatisfatória, com CCL 
e NCG positivos e T alternando entre positivo e 
negativo. 

Fonte: elaboração própria 

 

Assim, dezoito fatores/indicadores foram selecionados e à eles atribuídas 

tendências, visando consolidar informações de diversas naturezas e simular a situação 

geral da Empresa no futuro. Um resumo das projeções destas variáveis aparece na 

Tabela nº 58, a seguir, podendo-se observar que 50% delas devem piorar muito, se nada 

for feito para reverter estas tendências. Se considerar também aquelas que vão piorar 

pouco, resulta que 61,1% das variáveis devem piorar em algum grau e em algum 

momento no futuro, até 2050.  
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Tabela nº 58 – Classificação por Significado de Tendência 

Descrição 
piorar 

muito 

melhorar 

muito 

melhorar 

pouco 

piorar 

pouco 
Soma 

Quantidade de variáveis 9 1 6 2 18 

Participação ( %) 50,0% 5,6% 33,3% 11,1% 100,0% 

Fonte: elaboração própria 

  

Portanto, a simulação realizada indica que a CHESF deve apresentar uma 

situação geral mais difícil nos próximos anos se estas previsões se confirmarem. Para 

aperfeiçoar estas previsões e conhecer os diversos futuros possíveis, faz-se necessário 

empregar outras ferramentas metodológicas apropriadas para a construção de cenários 

que considerem, não só as tendências apontadas por dados históricos, como acima, mas 

também, as incertezas relacionadas com um futuro que não se conhece. 
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6.  ANÁLISE EMPÍRICA 

 

 

Este capítulo destina-se a evidenciar os aspectos metodológicos da pesquisa, 

descrever cada uma das metodologias que foram utilizadas para a elaboração dos 

cenários da CHESF para 2050 e caracterizar os critérios da análise empírica. Serão 

apresentados quatro cenários, combinando diferentes aspectos, pois todos são possíveis 

de ocorrer. No entanto, dentre todos os futuros possíveis, um deles é mais provável ou 

tem mais probabilidade que os demais. Este foi identificado criteriosamente e destacado 

para servir como abordagem transversal para as conclusões desta pesquisa. 

 

6.1 Aspectos Metodológicos da Pesquisa 

 

A ciência não pode ser reduzida à mera descrição dos fatos ou fenômenos; mas 

sim, de acordo com Köche (2007), corresponder a um processo de investigação que se 

interessa em descobrir a relação existente entre os aspectos que envolvem os fatos, 

situações, acontecimentos, fenômenos ou coisas. Para este autor, a ciência não investiga 

apenas fatos, mas dúvidas, que são levantadas a partir de determinados fatos. 

Na tese utilizam-se metodologias de pesquisa descritiva e exploratória por 

serem adequadas aos estudos realizados no campo das Ciências Sociais aplicadas. A 

pesquisa exploratória é fundamental para caracterizar e descrever a natureza das 

variáveis que se quer conhecer (KÖCHE,2007). Portanto, por tratar-se de um processo 

de investigação onde ainda há pouco conhecimento acumulado sobre o tema, este 

método justifica-se para identificar e apontar as características qualitativas e 

quantitativas essenciais envolvidas no risco ambiental empresarial decorrente das 

MCGs. O levantamento do comportamento das variáveis permitirá alcançar informações 

adicionais, que, organizadas e esclarecidas, complementariam estudos anteriores que 

tratam o tema de forma não conclusiva. 

Os contornos de pesquisa descritiva ocorrem na medida em que estuda as 

relações entre duas ou mais variáveis de um dado fenômeno, sem manipulá-las. De 

acordo com Köche (2007), na pesquisa descritiva não há a manipulação a priori das 

variáveis, sendo feita a constatação de sua manifestação a posteriori.  Na tese, a 
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caracterização das relações entre as variáveis econômicas, sociais, ambientais e 

operacionais foi feita utilizando-se o conhecimento sobre energia hidrelétrica, análise de 

empresas e impactos das MCGs descritos em estudos anteriores.  

 

- Objetivos do Estudo Empírico 

 

O estudo empírico realizado nesta tese analisa o comportamento da situação de 

uma empresa frente às ameaças de uma externalidade ambiental negativa provocada 

pelos GEEs, conciliando os aspectos teóricos sobre as MCGs aplicando a um caso 

concreto, no contexto real brasileiro. 

Os procedimentos metodológicos foram conduzidos através de um estudo de 

caso, visando delimitar as variáveis observadas, a área geográfica e o resultado de suas 

possíveis interações, permitindo compreender melhor a natureza dos fenômenos e seu 

comportamento em um horizonte de longo prazo.  

A análise empírica foi realizada empregando-se diferentes metodologias científicas, 

que se mostraram apropriadas para construir cenários e para identificar quais seriam as 

variáveis internas e externas que poderiam oferecer elementos para a tomada de decisão 

empresarial, frente às MCGs previstas para ocorrer até 2050. Um estudo de caso foi 

elaborado, utilizando dados da CHESF, maior empresa geradora de energia hidrelétrica 

da Região Nordeste do Brasil. Para a prospecção dos dados, colheram-se opiniões de 

especialistas, fez-se revisão da literatura e analisaram-se informações divulgadas pela 

Empresa, entidades de pesquisa e agências governamentais. 

Para identificação dos efeitos das MCGs sobre o desempenho da CHESF, 

empregaram-se como metodologias de pesquisa: i) Painel de Especialistas; ii) Método 

Delphi; e iii) Matriz SWOT. O emprego conjunto destas três técnicas possibilitou um 

maior refinamento das questões pertinentes ao estudo. 

A utilização da metodologia do Painel de Especialistas permitiu selecionar as 

principais variáveis internas e externas, de forma a determinar os aspectos operacionais, 

econômico-financeiros e ambientais mais relevantes que poderiam ser considerados na 

previsão de cenários até o ano de 2050. O método Delphi contribuiu para ordenar estas 

variáveis, segundo suas importâncias, e a metodologia SWOT foi aplicada para 

construir os cenários decorrentes da combinação dessas variáveis selecionadas. 
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- Painel de Especialistas 

Para o levantamento das variáveis foram realizadas reuniões técnicas junto a 

um grupo formado por quatro especialistas em finanças, energia, economia e meio 

ambiente, selecionados por critérios de qualificação acadêmica (mestres e/ou doutores), 

experiência profissional (desenvolvimento de estudos multidisciplinares nestes temas) e 

disponibilidade de tempo para se dedicar às reuniões. 

A dinâmica interação interdisciplinar adotada nas sessões de trabalho do painel 

de especialistas foi fundamental para garantir a consistência científica do estudo, já que, 

conforme Terrados et al (2007), as propostas e novas idéias eram submetidas a 

diferentes interpretações científicas e/ou técnicas. 

Nas sessões do painel foram identificadas vinte e quatro variáveis, conforme 

Tabela nº 59, que depois foram inseridas em um questionário com o objetivo de 

capturar a percepção de um grupo adequado de especialistas, qualificados para 

responder as perguntas sobre a importância de cada uma destas variáveis para o 

desempenho futuro da CHESF. 

Tabela nº 59 – Variáveis Identificadas pelo Painel de Especialistas 

Variáveis Ambientais Variáveis Operacionais e de Mercado Variáveis Econômicas e Financeiras 

Precipitação1 Nível Médio do Reservatório Liquidez4 (capacidade de pagamento) 

Temperatura1 Capacidade Instalada Lucratividade (Lucro Líquido do Período) 

Assoreamento 
Demanda (consumo crescente) Rentabilidade ou % de Retorno sobre Capital 

investido na empresa 

Evaporação da água1 
Capacidade para expansão da geração Grau de Endividamento (volume de dívidas 

contraídas) 

Poluição Hídrica 

(orgânica) 

Eficiência Operacional (falhas, perdas 

técnicas) 

Geração de Caixa das Operações5 

 Concorrentes na região 
(ausência/presença) Distribuição de Dividendos (lucros) para sócios 

 Investir em tecnologia e inovação 
p/adaptação 

Receita Garantida (contratos de venda efetuados) 

 Posição no mercado Inflação, juros, custo dos recursos financeiros 

 Investimentos na Transmissão/Expansão 
da geração2 

 

 Restrições da Gestão Pública    

 Aspectos Regulatórios (ANEEL e ANA3)  

Observações: 
1Precipitação, Temperatura e Evaporação influenciam na Vazão de água 
2Inclui investimento na eficiência operacional 
3ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) e ANA (Agência Nacional de Águas) 
4É a capacidade de pagar compromissos financeiros no curto prazo 
5Capacidade de gerar caixa a partir das operações normais da empresa, ou seja, seu potencial de gerar riqueza em 
decorrência de suas características operacionais. 

Fonte: elaboração própria 
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- Método Delphi 

 

As questões que um estudo Delphi investiga são de elevada incerteza e 

especulação. Assim, a população em geral, ou mesmo um estreito subconjunto da 

população em geral, pode não ser suficientemente bem informado para responder às 

perguntas com precisão. Um estudo Delphi é um painel virtual de especialistas que se 

reúnem para chegar à resposta para uma pergunta difícil (OKOLI & PAWLOWSKI, 

2004). 

Okoli & Pawlowski (2004), listam diversos exemplos de estudos que 

utilizaram o método Delphi, explicando que previsão e questões de 

identificação/priorização representam um tipo de aplicação do método, mas a maioria 

dos estudos preditivos usa o Delphi para obter uma opinião de consenso ou enfatizar as 

diferenças de opinião a fim de desenvolver um conjunto de cenários futuros 

alternativos.  

Para aplicação do método Delphi, com objetivo de hierarquizar as variáveis 

para construção dos cenários da matriz SWOT, um total de 15 especialistas aceitaram 

participar e responder um questionário, fornecendo suas opiniões sobre os temas 

propostos. Academicamente, considera-se uma quantidade razoável de respondentes, já 

que, de acordo com Vieira (2009), é aceitável um grupo com no mínimo 10 pessoas; 

enquanto que Okoli & Pawlowski (2004) recomendam de 10 a 18 especialistas em um 

grupo Delphi. O nível educacional e áreas de atuação dos participantes aparecem na 

Tabela nº 60 a seguir. 

Tabela nº 60 – Nível Educacional e Área de Atuação 

Escolaridade Qtde 

Doutores 2 

Mestres 13 

Total 15 

Área de atuação Qtde 

Meio Ambiente 6 

Energia 2 

Meio Ambiente e Energia 2 

Economia, Finanças e Energia 1 

Economia, Finanças e Meio Ambiente 3 

Sociedade, Política e Informação 1 

Total 15 

Fonte: elaboração própria 
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Um dos especialistas não respondeu às questões completamente e suas 

respostas precisaram ser descartadas. Os outros 14 especialistas participaram da 

pesquisa até atingir o consenso. O questionário, conforme modelo no Anexo I, foi 

estruturado contendo um breve relato sobre o caso em estudo, informações dos 

respondentes e um total de 38 questões divididas em cinco grupos, utilizando-se uma 

escala Likert com notas de 1 (muito baixa) até 5 (muito alta), que, segundo Gliem & 

Gliem (2003), pode ser utilizada para quantificar constructos que não são diretamente 

mensuráveis. 

Nas perguntas do Grupo 1 buscava-se detectar a percepção por ordem de 

importância dos aspectos ambientais, operacionais e econômicos (15 questões); no Grupo 

2, a percepção da ordem de importância das Oportunidades e Ameaças (10 questões); no 

Grupo 3, a percepção da ordem de importância das Forças e Fraquezas (10 questões); no 

Grupo 4, a percepção dos impactos das MCGs sobre a Sustentabilidade Empresarial (3 

questões); e, por fim, no Grupo 5, os comentários dos Especialistas (para livre 

manifestação). 

 Nessa etapa da pesquisa aplicou-se o método Delphi, que, segundo Vieira 

(2009), tem por objetivo aprimorar o uso da opinião de especialistas na previsão de 

tendências sobre os mais diversos assuntos e tentar obter o mais confiável consenso 

sobre o objeto de estudo. Por ser um reconhecido processo de interação em grupo, 

muito utilizado nas Ciências Sociais (GRAHAM et al., 2003), o método Delphi 

continua a ser usado e é um instrumento válido para realizar previsões e para respaldar a 

tomada de decisões (LANDETA, 2006). 

Diferentes pesquisadores aplicaram o método Delphi para uma ampla 

variedade de situações como uma ferramenta para a resolução de problemas específicos 

e acabaram desenvolvendo variações do método adaptadas aos tipos de problema 

específico e resultados esperados. Uma variante que tem tido uso generalizado é a 

"classificação por tipo", usada para desenvolver consenso de grupo sobre a importância 

relativa das questões. (OKOLI & PAWLOWSKI, 2004) 

Essa metodologia consiste em circular o questionário várias vezes, buscando, 

em cada rodada, obter o feedback dos especialistas sobre os resultados da rodada 

anterior, até alcançar a convergência das opiniões, ou seja o consenso grupal. Para Kayo 

e Securato (1997), o método Delphi, como instrumento de previsão que utiliza vários 
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especialistas (tomadores ou formadores de opinião), pode desempenhar papel 

fundamental, especialmente na construção de cenários. 

Pode-se afirmar que esse método é particularmente recomendável quando não 

se dispõe de dados quantitativos ou estes não podem ser projetados para o futuro com 

segurança, em face de expectativa de mudanças estruturais nos fatores determinantes 

das tendências futuras; ou seja, quando há rupturas ou descontinuidades no ambiente ou 

no assunto específico que se pretende estudar (GRISI & BRITTO, 2003). 

Na primeira rodada, enviou-se o questionário para os especialistas e suas 

respostas para as questões do Grupo 1 (aspectos ambientais, operacionais e econômicos) 

foram tabuladas, analisadas por meio de algumas técnicas estatísticas40 
simples, 

conforme apresentado na Tabela nº 61, com o objetivo de identificar as variáveis com 

baixa aceitabilidade. 

 

 

Tabela nº 61 – Média, Moda e Mediana do Grupo 1 

Respondente 

1.1 - Características Ambientais 

Precipitação Temperatura Assoreamento 
Evaporação da 

água 

Poluição 

Hídrica 

1 2 5 4 1 3 

2 5 4 2 3 1 

3 5 4 2 1 3 

4 5 1 4 3 2 

5 4 3 2 1 5 

6 5 3 4 1 2 

7 1 4 2 3 5 

8 3 4 2 1 5 

9 4 2 3 5 1 

10 3 2 5 1 4 

11 3 1 5 2 4 

12 5 4 3 2 1 

13 5 4 2 3 1 

14 5 2 4 1 3 

Soma 55 43 44 28 40 

Média 3,9 3,1 3,1 2,0 2,9 

Mediana 4,5 3,5 3 1,5 3 

Moda 5 4 2 1 1 

                                                             
40

A moda (valor observado com mais freqüência) e a mediana (valor central de uma amostra), assim 

como a média, são medidas de tendência central de um conjunto de dados. São chamadas também de 

medidas de posição, pois servem para "resumir", em apenas uma informação, a característica desse 

conjunto de dados (www.mec.gov.br). 
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Respondente 

1.2 - Características Operacionais 

Nível 

Reservatório 

Capacidade 

Instalada 

Demanda 

crescente 

Expansão da 

geração 

Eficiência 

Operacional 

1 2 3 5 4 1 

2 5 1 2 3 4 

3 5 4 1 3 2 

4 5 1 3 2 4 

5 4 3 5 2 1 

6 5 1 2 4 3 

7 4 1 3 5 2 

8 1 3 4 5 2 

9 5 3 4 1 2 

10 2 4 5 3 1 

11 2 4 5 1 3 

12 2 5 4 3 1 

13 5 1 4 3 2 

14 2 1 5 3 4 

Soma 49 35 52 42 32 

Média 3,5 2,5 3,7 3,0 2,3 

Mediana 4 3 4 3 2 

Moda 5 1 5 3 2 

Respondente 

1.3 - Indicadores Econômico-Financeiros 

Liquidez Lucratividade 

Retorno 

sobre 

Capital 

Grau de 

Endividamento 

Geração de 

Caixa das 

Operações 

1 2 5 3 4 1 

2 3 5 1 4 2 

3 3 4 5 2 1 

4 4 5 3 2 1 

5 4 3 2 5 1 

6 3 4 5 1 2 

7 3 4 2 5 1 

8 3 1 5 2 4 

9 5 2 3 4 1 

10 1 3 4 2 5 

11 5 2 4 3 1 

12 4 5 2 3 1 

13 1 2 5 3 4 

14 4 3 5 2 1 

Soma 45 48 49 42 26 

Média 3,2 3,4 3,5 3,0 1,9 

Mediana 3 3,5 3,5 3 1 

Moda 3 5 5 2 1 

Fonte: elaboração própria 



 

157 

 

 

Assoreamento, Evaporação da água e Poluição hídrica foram as variáveis 

ambientais que tiveram aceitabilidade mais baixa (Moda 1 e 2). No quesito 

características operacionais, a capacidade instalada e a eficiência operacional foram as 

que apresentaram menor aceitabilidade, assim como grau de endividamento e geração 

de caixa, dentre os indicadores financeiros. 

Confirmando a análise da aceitabilidade, mas antes de sua elaboração, nesta 

etapa, as variáveis: assoreamento, poluição hídrica, lucratividade e geração de caixa das 

operações foram rejeitadas pelo grupo. O principal motivo para a baixa aceitação das 

duas primeiras foi a existência de soluções tecnológicas para mitigar estes problemas.  

A lucratividade e a geração de caixa foram excluídas porque o grupo considerou que um 

serviço público essencial, como é o fornecimento de energia, deve continuar sendo 

oferecido, mesmo se estes indicadores não se mostrarem satisfatórios. A evaporação da 

água, apesar da baixa aceitabilidade evidenciada no levantamento estatístico, não foi 

ostensivamente repudiada pelos especialistas. 

Ressalte-se que as maiores aceitabilidades (Moda 4 e 5) ficaram com a 

temperatura e a precipitação pelo aspecto ambiental, nível do reservatório e demanda 

crescente pelo aspecto operacional; e lucratividade e retorno sobre o capital pelo aspecto 

econômico. Neste último aspecto se observa que a lucratividade recebeu notas altas no 

questionário, evidenciando a importância a ela atribuída, mas esta importância foi 

relativizada quando o grupo apontou para a característica de essencialidade da energia 

para a população, considerando-a, assim, um direito que não se pode subtrair.  

Finalmente, as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, pertencentes ao 

Grupo 2 do questionário, foram ordenadas por grau de importância e analisadas com a 

metodologia SWOT. 

 

- Matriz S.W.O.T (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

 

Este tipo de ferramenta analítica é geralmente usado em abordagens de 

planejamento participativo, apesar de ter sido originalmente desenvolvida para o 

planejamento estratégico com fins empresariais e de marketing. Deve-se considerar que 

a técnica SWOT é apenas uma ferramenta e que ela precisa se basear em um profundo 

conhecimento da presente situação e das tendências atuais (TERRADOS et al, 2007). 
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Segundo Markovska et al (2009), os dois principais componentes da matriz SWOT são 

os indicadores da situação interna, descritos pelas Forças (Strengths) e pelas Fraquezas 

(Weaknesses) e os indicadores do ambiente externo, descritos pelas Oportunidades 

(Opportunities) e pelas Ameaças (Threats). 

Durante os debates, algumas variáveis foram ajustadas para absorver a 

interpretação do grupo sobre suas diferentes dimensões: 

 

a) Temperatura, precipitação e evaporação da água foram consideradas como 

componentes da vazão de água, que pode aumentar (oportunidade) ou diminuir 

(ameaça) no futuro;  

b) A concorrência na região pode oscilar entre ausência (oportunidade) e entrada de 

novos concorrentes (ameaça);  

c) O nível dos reservatórios (força) pode aumentar no futuro e fortalecer ainda mais 

a empresa (oportunidade);  

d) A capacidade instalada foi considerada fator limitador da geração hidrelétrica, 

que está estagnada (fraqueza). 

 

Como resultado, as variáveis aceitas e ajustadas como descrito acima, resultaram na 

configuração demonstrada na Tabela nº 62. 

 

Tabela nº 62 – Grau de Importância das Variáveis Selecionadas (1ª Rodada) 

OPORTUNIDADES 
Ranking 

AMEAÇAS 
Ranking 

Investir em tecnologia e inovação 
p/adaptação 

1º 
Redução da vazão 

1º 

Atender demanda crescente 2º Restrições da gestão pública   2º 

Ausência de concorrentes na região 
3º 

Inflação, juros, custo dos recursos 
financeiros 

2º 

Aumento da vazão 3º Aspectos regulatórios instáveis  3º 

Aumento do nível do reservatório 4º Entrada de concorrentes na Região 4º 

FORÇAS Ranking FRAQUEZAS Ranking 

Receita garantida (contratos de venda) 1º Endividamento relevante 1º 

Investimento transmissão/ expansão da 
geração 

2º 
Baixo retorno sobre capital investido 

1º 

Nível dos reservatórios 2º Geração hidrelétrica estagnada 2º 

Posição no mercado 3º Liquidez modesta 3º 

Distribuição de dividendos para sócios 4º Falhas de sistemas e perdas técnicas 3º 

Fonte: elaboração própria 

 

Os resultados da rodada inicial foram apresentados ao grupo, que aceitou a 

configuração e na segunda rodada alcançou o consenso. A matriz foi construída a partir 
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dos rankings de notas, que atribuíram importância alta (1º lugar) e muito alta (2º lugar) 

para as principais variáveis. Quando houve empate, ambas foram mantidas. 

Assim, sob a dimensão da Oportunidade, “Investir em inovação para 

adaptação” assumiu o primeiro lugar com 86% dos especialistas atribuindo importância 

alta e muito alta para esta variável. Em segundo lugar, 57% dos especialistas 

selecionaram “Atender demanda crescente”. Dentre as Ameaças foi selecionada em 

primeiro lugar, escolhida por 64% dos especialistas “Redução da vazão”. Nesta 

dimensão houve empate no segundo lugar entre “Restrições da gestão pública” e 

“Inflação, juros e custo dos recursos financeiros”, com 43% dos especialistas atribuindo 

importância alta e muito alta.  

Houve empate no segundo lugar do grupo de Forças entre “Nível dos 

reservatórios” e “Investimentos na transmissão e expansão da geração” (50% cada 

uma), mas em primeiro lugar, eleita por 71% dos especialistas, ficou “Receita garantida 

(contratos de venda efetuados)”. As Fraquezas apresentaram empate em primeiro lugar, 

com 64% dos especialistas escolhendo como mais importantes as variáveis 

“Endividamento relevante” e “Baixo retorno sobre capital investido”, ficando o segundo 

lugar com “Geração hidrelétrica estagnada” a qual foi selecionada por 29% dos 

especialistas. 

Como produto da aplicação das metodologias, nesta etapa elaborou-se a Matriz 

SWOT, conforme mostrado na Figura n° 21, composta pela seleção das mais 

importantes variáveis de consenso. 

 

MATRIZ DA CHESF 
Receita 

Garantida 

Investimento 

Geração/Transmissão 

Nível 

Reservatório 
Endividamento 

Retorno 

sobre 

capital 

Geração 

estagnada 

Oportunidades Forças Fraquezas 

Investir em Inovação para 

adaptação 

  

Cenário I - Desenvolvimento 

 

  

Cenário II - Crescimento 

 
Demanda crescente 

Ameaças 

Cenário III - Sobrevivência  
  

Cenário IV - Declínio 

 

Redução da vazão 

Restrições da Gestão 

Pública 

Inflação, juros, custo dos 

recursos financeiros 

Figura nº 21 – Matriz SWOT Prevista para CHESF 

Fonte: elaboração própria 
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A abordagem multidisciplinar utilizada permitiu confrontar variáveis ambientais 

com variáveis econômicas, financeiras e operacionais no processo de previsão do 

desempenho de longo prazo. A intensidade e abrangência dos efeitos das mudanças 

climáticas no Nordeste do Brasil podem alterar os aspectos operacionais, econômicos e 

financeiros da CHESF, podendo conduzi-la do desenvolvimento ao declínio, nos 

próximos anos. Torna-se importante, então, verificar a interação entre as diferentes 

variáveis para antecipar ações que viabilizem o fortalecimento da situação da Empresa 

já no momento atual. Segundo Jay (2010), existe, indiscutivelmente, uma necessidade 

urgente de se aplicar os princípios de avaliação ambiental às grandes mudanças que 

estão ocorrendo na produção de energia, e há organizações abertas em que isso está se 

tornando aceito e virando prática. 

Neste sentido, os resultados deste estudo podem contribuir com o aperfeiçoamento 

do processo de tomada de decisões, a partir da análise dos diferentes cenários que 

refletem os futuros possíveis de ocorrer ainda neste século. 

 

6.2. RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

As metodologias adotadas permitiram inferir quatro cenários distintos para a 

CHESF até 2050: dois relativos a cenários extremos (I e IV) e dois correspondentes a 

cenários intermediários (II e III). Todos estes cenários foram analisados tendo por linha 

de base as características, apresentadas nos capítulos anteriores, da região, da Empresa e 

seus indicadores econômico-financeiros e operacionais, assim como das previsões dos 

impactos das MCGs sobre a geração hidrelétrica. 

As variáveis de cada um dos cenários foram representadas por curvas e 

plotadas em gráficos individuais onde o eixo “t” horizontal (abscissa), representa uma 

linha do tempo e o eixo vertical (ordenada), representa a quantidade (valor, volume, 

etc.) para cada uma delas. Nas curvas que representam suas tendências, existe um ponto 

de inflexão que define o momento em que ocorrerá uma alteração na trajetória, que 

pode ser mais ou menos acentuada, dependendo do contexto. 
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- Cenário I: Desenvolvimento 

 

A combinação das Forças com as Oportunidades resultou no Cenário I, no qual 

prevalece o Desenvolvimento da Empresa, conforme Figura nº 22. Nesta hipótese a 

CHESF utiliza suas forças operacionais para tirar o máximo proveito das oportunidades 

que se apresentarem no futuro. É o cenário mais otimista que a matriz SWOT gerou. 

Considera que as MCGs não devem atingir a Empresa ou suas conseqüências serão 

imperceptíveis, já que as ações de adaptação teriam sido implementadas 

antecipadamente. Assim, as forças da CHESF estarão preservadas e devem se 

desenvolver sem grandes obstáculos, conduzindo-a a uma situação confortável e 

consistente. 

 

MATRIZ DA CHESF 
Receita 

Garantida 

Investimento 

Geração/Transmissão 
Nível Reservatório 

Oportunidades Forças 

Investir em Inovação para adaptação   

Cenário I - Desenvolvimento 
 Demanda crescente 

Figura nº 22 – Matriz de Desenvolvimento do Cenário I 

Fonte: elaboração própria 

 

Neste caso, o nível dos reservatórios representa estoque seguro de energia e serve 

de lastro para novos contratos de longo prazo, com receita garantida. A realização de 

investimentos relevantes na geração e na transmissão de energia permitirá que a CHESF 

atenda a demanda crescente, prevista para a Região Nordeste. Perceber a oportunidade 

de inovar e adaptar-se às mudanças climáticas representará avanços tecnológicos para as 

energias alternativas e novas fontes de receita. 

O Cenário I, que representa uma situação de Desenvolvimento frente às MCGs, 

poderia ser representado graficamente como aparece na Figura n° 23 a seguir. 
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Inovação para Adaptação 

 

           t 

Demanda Crescente 

 

            t 

Nível dos Reservatórios 

 

    t 

Investimento Geração  
e Transmissão 

 

   t 

Receita Garantida 

 

       t 

 
 

 

 
Figura nº 23 - Cenário I – Desenvolvimento até 2050 

Fonte: elaboração própria 

 

Neste cenário, o comportamento das variáveis selecionadas favorece a situação da 

CHESF no futuro. Presume-se que as alterações no planejamento estratégico da 

Empresa ocorram em momentos distintos, como sugerem as inflexões das tendências, 

viabilizando a implementação de ações pró ativas.  

Mesmo com o esgotamento do potencial hidráulico da Bacia do São Francisco, as 

receitas devem aumentar devido ao crescimento da demanda, pressionada pelo maior 

consumo de energia nos setores produtivos e na refrigeração de edificações, provocada 

pela possível elevação da temperatura média na região. 

Para atender a demanda crescente a Empresa deve fazer importantes investimentos 

em inovações tecnológicas, buscando implantar fontes de energia eólica, fotovoltaica ou 

biomassa na região geográfica em que atua e também ampliar sua rede de transmissão.  

As inovações devem atender aos critérios da viabilidade técnica, ambiental e 

econômica e não provocar aumento extraordinário nas tarifas pagas pelos consumidores. 

Ressalte-se que a variável “Investimento em inovação para adaptação” foi considerada a 

mais importante por 86% dos especialistas, assumindo a liderança frente todas as 

demais.      

 

- Cenário II: Crescimento 

 

Na hipótese do Cenário II (Oportunidades x Fraquezas), que aparece na Figura nº 

24 denominado Crescimento, a CHESF aproveitará as oportunidades sob a restrição de 
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suas fraquezas econômico-financeiras e operacionais. É um dos cenários intermediários 

que o método SWOT evidenciou. Considera que as MCGs devem atingir 

moderadamente a Empresa, pois as ações de adaptação serão implementadas, mas 

somente quando os impactos já puderem ser sentidos.    

 

MATRIZ DA CHESF Endividamento 
Retorno sobre 

capital 

Geração 

estagnada 

Oportunidades Fraquezas 

Investir em Inovação para adaptação   

Cenário II - Crescimento 
 Demanda crescente 

Figura nº 24 – Matriz de Crescimento do Cenário II 

Fonte: elaboração própria 

 

Neste cenário a Empresa vai crescer devido às oportunidades que seu ambiente 

externo deve lhe proporcionar, mais do que em decorrência do resultado da gestão. O 

aumento da demanda e a oportunidade de inovar não seriam muito bem aproveitados 

devido às fraquezas operacionais e econômico-financeiras. O Cenário II, que representa 

uma situação de Crescimento frente às MCGs, poderia ser representado graficamente 

como aparece na Figura n° 25 a seguir. 

 

 

Inovação para Adaptação 

 

           t 

Demanda Crescente 

 

            t 

Geração Hidrelétrica  

 

    t 

Retorno sobre Capital 

 

   t 

Endividamento 

 

       t 

 
 

 

 
Figura nº 25 - Cenário II – Crescimento até 2050 

Fonte: elaboração própria 

 

A geração de hidroeletricidade não poderia ser ampliada, exceto por algumas 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), com baixa potência. Neste caso, para atender a 
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demanda, a Empresa vai comprar energia para não romper os contratos assinados, 

ficando sujeita às variações de preços do mercado.  

A oportunidade de atender o aumento de demanda com novas fontes de geração 

será aproveitada tardiamente, já que os investimentos em inovação seriam adiados e 

custeados com capitais de terceiros, sujeitos aos juros de curto e longo prazo. 

O endividamento aumentaria, onerando os resultados e prejudicando o retorno 

sobre o capital investido. Além disto, o pagamento do valor principal e dos juros pode 

impactar o fluxo de caixa e reduzir a capacidade de investimento da Empresa.  

No Cenário de Crescimento o empreendimento ainda será lucrativo, mas a taxa de 

retorno para o investidor será pouco atrativa, quando comparada com outras 

oportunidades no mercado nacional e internacional. Enfim, a situação não seria 

confortável, apesar das oportunidades existentes. 

 

- Cenário III: Sobrevivência 

 

Quando as Ameaças são confrontadas com as Forças, resultam no Cenário III de 

Sobrevivência, que aparece na Figura nº 26 a seguir. As ameaças mais relevantes 

apontadas pelo método SWOT são: “Redução da vazão”, “Restrições da gestão pública” 

e “Inflação, juros, custo dos recursos financeiros”, que serão enfrentadas com as forças 

operacionais que a Empresa desenvolveu. Neste caso, as MCGs devem atingir a CHESF 

com intensidade entre moderada e forte, comprometendo sua trajetória de 

desenvolvimento. 

 

Ameaças 
Receita 

Garantida 

Investimento 

Geração/Transmissão 

Nível 

Reservatório 

Redução da vazão Forças 

Restrições da Gestão Pública 
Cenário III - Sobrevivência 

 
Inflação, juros, custo dos recursos 

financeiros 

Figura nº 26– Matriz de Sobrevivência do Cenário III 

Fonte: elaboração própria 

 

Neste cenário a Empresa não vai crescer, mas, apenas, sobreviver devido às 

ameaças que seu ambiente externo deve impor, que devem ser enfrentadas com as 

forças disponíveis, visando manter uma trajetória de crescimento ao menos razoável. O 
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Cenário III, que representa uma situação de Sobrevivência frente às MCGs, poderia ser 

representado graficamente como aparece na Figura n° 27 a seguir. 

 

Redução da Vazão 

 

           t 

Restrições da Gestão 
Pública 

 

            t 

Inflação, Juros, Custo dos 
Recursos Financeiros 
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Nível dos Reservatórios 
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e Transmissão 

 

   t 

Receita Garantida 

 

       t 

 
 

 

 

Figura nº 27 – Cenário III – Sobrevivência até 2050 

Fonte: elaboração própria 

 

 

No Cenário de Sobrevivência, a “Redução de Vazão” provocada pelas MCGs 

afetaria o nível dos reservatórios e consequentemente a “Receita garantida”. A empresa 

pode perder contratos, já que os leilões promovidos pelo Governo Federal exigem 

capacidade comprovada para gerar energia. No entanto, a receita de transmissão poderia 

ser preservada ou aumentada, desde que sejam feitos investimentos na rede para 

aumentar sua abrangência e evitar falhas no sistema. 

Perder fôlego em função da redução de receitas pode desacelerar o ritmo dos 

investimentos e agravar ainda mais a situação. Poderia ser necessário recorrer a capitais 

remunerados pelos juros mais altos do mundo, praticados no Brasil e com fortes 

indicações de que continuará aumentando, na tentativa de reduzir o ritmo da inflação, 

que é sensível ao crescente consumo da população. 
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A governança da empresa é pública, exercida pela holding, que estabelece as 

diretrizes gerais e coordena a execução das políticas do governo central. Além disto a 

Empresa se submete à legislação e fiscalização do Operador Nacional do Sistema 

(ONS), da Agência Nacional de Águas (ANA) e da Agencia Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), dentre outros. Os 

vários níveis de decisão podem ser complicadores tanto da situação operacional quanto 

da situação financeira. Devem aumentar as restrições desta gestão múltipla, que 

envolvem desde lentidão nas decisões superiores até divergências entre as diversas 

normas que devem ser atendidas.  

Por outro lado, a gestão pública também pode ter aspectos positivos pois a Empresa 

poderia receber recursos da holding como aumento de capital, mesmo que seus 

indicadores de rentabilidade não estiveram satisfatórios, mas isto não resolveria 

definitivamente sua situação. 

Neste cenário a Empresa deveria procurar usar suas Forças para fazer frente às 

Ameaças, inclusive aquelas decorrentes das mudanças climáticas e todos os esforços 

deveriam estar direcionados para garantir a sobrevivência da Companhia diante de 

variáveis que ela não pode controlar.  

O fato da CHESF ter seu sítio de produção já instalado, pode trazer competitividade 

viabilizando preços mais baixos nos leilões. Pode, também, utilizar seus conhecimentos 

do negócio para incrementar investimentos na área de transmissão de energia, que 

passaria a ser a atividade com maior crescimento. 

O nível dos reservatórios deve ser fortemente afetado pela redução de vazão e da 

precipitação. O aumento da temperatura do ar conduzirá ao aumento da demanda por 

refrigeração, mas também, aumentará a evaporação da água, reduzindo ainda mais a 

possibilidade de manter a receita proveniente da geração hidrelétrica. Assim, os 

investimentos devem ser direcionados para fontes alternativas, visando garantir a 

sustentabilidade da Empresa, mesmo que em um nível abaixo do confortável. 

No Cenário de Sobrevivência o empreendimento será pouco lucrativo e a taxa de 

retorno para o investidor será muito reduzida ou nula. Enfim, a situação seria bem 

difícil, apesar das forças existentes. 
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- Cenário IV: Declínio 

 

As Ameaças que aparecem na Matriz SWOT podem conduzir a CHESF para um 

cenário ainda mais desfavorável, quando se confrontarem com suas Fraquezas. Neste 

caso a Empresa entra em rota decrescente, podendo chegar ao colapso. O Cenário IV, 

denominado de Declínio, aparece representado na Figura nº 28 a seguir. 

 

Ameaças Endividamento Retorno sobre capital 
Geração 

estagnada 

Redução da vazão Fraquezas 

Restrições da Gestão Pública 
Cenário IV - Declínio 

 
Inflação, juros, custo dos recursos 

financeiros 

Figura nº 28 – Matriz de Declínio do Cenário IV 

Fonte: elaboração própria 

 

No Cenário de Declínio há uma perigosa combinação de problemas ambientais, 

operacionais e financeiros, representados pelas Ameaças e Fraquezas. É o cenário mais 

pessimista que o método SWOT gerou. Considera que as MCGs devem atingir 

fortemente a Empresa, pois as ações de adaptação não serão implementadas e haverá 

dependência de aspectos financeiros e operacionais que já apresentam desempenho 

desfavorável.  O Cenário IV, que representa uma situação de Declínio frente às MCGs, 

poderia ser representado graficamente como aparece na Figura n° 29.  
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Figura nº 29 – Cenário IV – Declínio até 2050 

Fonte: elaboração própria 

 

 

A relevância do endividamento enfraqueceria ainda mais os indicadores de 

liquidez e lucratividade da CHESF. O retorno sobre o capital investido poderia se 

degenerar e até mesmo se tornar negativo. Os efeitos das MCGs seriam intensos e o 

custo da mitigação seria maior que o custo da adaptação que deixou de se 

implementada. Com juros e inflação crescentes, a situação da Empresa declinaria, 

inclusive porque, nestas condições, obter crédito no mercado ficaria cada vez mais 

difícil. 

Problemas decorrentes da geração hidrelétrica estagnada, devido à redução da 

vazão e ao esgotamento do potencial hidrelétrico da região, poderiam acarretar 

complicações para os outros submercados do SIN, que ficariam encarregados de suprir a 

energia adicional demandada na Região Nordeste. Seriam necessários investimentos 

para reduzir as falhas e as perdas técnicas do sistema de transmissão, assim como para 

sua manutenção, para garantir a importação de energia por longas distâncias.  
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Sem investimentos em tecnologias inovadoras, a Empresa poderia perder sua 

posição no mercado, tornar-se inadimplente com suas obrigações contratuais e sofrer 

penalidades impostas pelas entidades responsáveis pelo controle e fiscalização do SIN. 

A gestão pública, com múltiplos níveis de decisão, poderia ser lenta na reação aos 

impactos das variáveis externas sobre as internas, o que faria com que as ações de 

respostas fossem implantadas tardiamente, sem a eficiência e eficácia requeridas por 

problemas de alta complexidade. 

Enfim, o agravamento da situação geral da Empresa poderia levá-la ao declínio 

caso não fosse possível iniciar imediatamente uma fase de negociação com os 

tomadores de decisão, convencendo-os de que adiar a inclusão das MCGs no 

planejamento estratégico poderia aumentar o risco de déficit e reduzir a confiabilidade 

de todo o sistema de suprimento de energia elétrica da região. 

 

- Consequências das MCGs sobre a Produção 

 As análises até aqui realizadas indicam que o risco ambiental decorrente das 

mudanças climáticas globais pode conduzir a Empresa para diferentes cenários que vão 

desde o desenvolvimento até o declínio.  

Um fator importante que se destaca em todos os cenários é o volume de produção 

de energia, pois garante o cumprimento dos contratos e a geração de receita para 

manutenção das atividades. 

No contexto das MCGs, o volume de produção por fonte hidrelétrica deve sofrer 

redução em diferentes proporções para cada cenário estimado.  Considerando que 

diversos estudos citados nesta tese indicaram redução da vazão e da produção de 

energia no Nordeste, optou-se por utilizar estas estimativas para construir uma matriz 

com as consequências das alterações destes fatores sobre a produção de energia da 

CHESF. Segundo Luz (2006), decisões acerca de problemas ambientais carregam um 

grau de incerteza sobre as consequências que as alternativas (cenários) disponíveis 

acarretarão. A totalidade das consequências pode não ser conhecida a priori, nem 

mesmo uma distribuição de probabilidades destas consequências, pois não há dados 

estatísticos sobre um futuro que ainda esta por vir. No entanto, um esforço deve ser 

despendido para estimar a variação no volume de produção da Empresa no longo prazo, 

principal conseqüência das MCGs sobre seus fatores internos de desempenho. 
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Visando mensurar o volume de produção da CHESF para 2050, nos diferentes 

cenários, foi elaborada uma estimativa da energia que será gerada, com base em 

diferentes graus de impacto das MCGs sobre o nível dos reservatórios, conforme Tabela 

nº 63. Como limite inferior da estimativa de redução (10%), adotou-se uma 

aproximação do parâmetro de 7,7% apresentado por Schaeffer et al (2008), combinado 

com 2,4% de redução, decorrente da transposição do rio São Francisco.  O limite 

superior de 80% foi aproximado das estimativas de Lucena (2010), que projetou queda 

da geração de energia entre 69% e 88% nas bacias da região.  Assim estabeleceu-se uma 

graduação para o percentual de redução do nível dos reservatórios, resultando em (1) 

impacto ameno, que alcançaria até 35% de redução; (2) impacto relevante (até 2 vezes o 

ameno), que pode chegar a 60% de redução; e (3) impacto severo (até 3 vezes o ameno), 

cuja ocorrência conduziria para uma redução de até 80%. 

 
Tabela nº 63 – Expectativa de Redução do Nível dos Reservatórios para 2050 

Cenários/ Impacto das MCGs nos 

Reservatórios 
Impacto 1 Ameno 

Impacto 2 

Relevante 
Impacto 3 Severo 

Cenário I – Desenvolvimento -10% -20% -30% 

Cenário II – Crescimento -15% -30% -40% 

Cenário III - Sobrevivência  -25% -50% -60% 

Cenário IV – Declínio -35% -60% -80% 

Fonte: elaboração própria 

 

Nos últimos cinco anos, o menor volume de energia gerada pela CHESF foi no 

ano de 2008, quando o fenômeno La Niña provocou redução da precipitação, resultando 

em 41.239 GWh gerados. Usando este ano como referência (linha de base) ou situação 

observada, foi possível mensurar uma estimativa para os volumes de produção 

evidenciados na Tabela nº 64, mediante a aplicação dos respectivos percentuais de 

redução do nível dos reservatórios demonstrados acima. A equação que representa as 

estimativas de Produção
41

, considerando as variações do quadro anterior é: 

 

  Y ij =  A .Vij 

 

                                                             
41 Por exemplo, calcula-se o Volume de Produção Y do Cenário I, sob os diferentes impactos (1/2/3), 

assim:  

Y I 1 =  41.239 x [1 (-) 0,1] = 41.239 x 0,9 = 37.115 GWh  

Y I 2 =  41.239 x [1 (-) 0,2] = 41.239 x 0,8 = 32.991 GWh  

Y I 3 =  41.239 x [1 (-) 0,3] = 41.239 x 0,7 = 28.867 GWh  
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Onde:  

Y ij  =  Volume de Produção estimado para o Cenário i sob o impacto j  

A =  Volume de Produção da Linha de Base  

Vij = 1 (-) a estimativa de Redução do Nível dos Reservatórios no Cenário i sob o 

impacto j  

 

Tabela nº 64 – Expectativa de Energia Gerada pela CHESF em 2050 (GWh) 

Cenários/ Impacto das MCGs na Produção de 

Energia 
Impacto Ameno Impacto Relevante Impacto Severo 

Cenário I – Desenvolvimento 37.115 32.991 28.867 

Cenário II – Crescimento 35.053 28.867 24.743 

Cenário III - Sobrevivência  30.929 20.620 16.496 

Cenário IV – Declínio 26.805 16.496 8.248 

Fonte: elaboração própria 

 

Como se pode observar, o volume de energia gerada pode ser impactado por 

diferentes níveis de redução, dependendo da trajetória que cada cenário apontou e da 

intensidade dos fenômenos ambientais no horizonte de estudo. A conseqüência mais 

otimista refletiu produção de 37.115 GWh, enquanto a mais pessimista, apontou para 

apenas 22% deste volume, ou seja, 8.248 GWh, praticamente inviabilizando a 

continuidade das operações hidrelétricas da Empresa. 

 

 - Seleção do Cenário mais provável 

Os quatro cenários oriundos da metodologia SWOT são igualmente possíveis 

de ocorrer no futuro. Mas segundo Godet (2000), os cenários possíveis não são 

igualmente prováveis. A ruptura com o passado poderá ocorrer em função das 

mudanças climáticas, ainda que os conhecimentos acumulados até agora não sejam 

conclusivos. Parece que estas incertezas é que justificam o uso de metodologias 

qualitativas e comportamentais para elaboração de um planejamento estratégico para o 

enfrentamento destas questões, inéditas na história das empresas de geração hidrelétrica. 

Segundo Godet (2000), não há estatísticas do futuro e, muitas vezes, o 

julgamento pessoal representa o único elemento de informação disponível, sendo 

preciso fazer prognósticos sob a forma de probabilidades subjetivas. A interpretação 

subjetiva reflete a probabilidade de ocorrência de um evento particular, atribuída por um 

indivíduo e baseada em um conjunto de informações disponíveis.  
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Há controvérsia no mundo dos estatísticos sobre o uso da probabilidade pessoal 

(subjetiva). As incertezas epistêmicas
42

 são tipicamente associadas com coisas 

extraordinárias, irrepetíveis e, para que sejam expressas em termos de probabilidade, 

precisará ser usada uma probabilidade subjetiva, que representará o grau de crença de 

alguém, em uma proposição incerta. A rejeição da probabilidade pessoal, como base 

para o raciocínio científico, é uma das diferenças que distingue a maioria dos seguidores 

da estatística frequentista
43

, da maioria dos defensores da estatística Bayesiana, estes 

últimos geralmente adotando a probabilidade subjetiva em seus métodos (O’HAGAN, 

2006). 

A despeito da controvérsia, o que se percebe é que no caso das MCGs não 

ocorreram eventos semelhantes no passado, não existindo, portanto, frequência de 

repetições observadas, como a análise estatística tradicional requer. De qualquer forma, 

os teóricos frequentistas também baseiam suas conclusões em abstrações matemáticas 

do mundo real, pois este não pode ser representado plenamente de forma alguma, no 

atual nível de evolução da ciência.  

No entanto, na eliciação
44

 prática do conhecimento especializado, essa 

controvérsia não se coloca. O foco da atenção, na prática, é sempre sobre variáveis para 

as quais existe pelo menos um componente de incerteza epistêmica, e julgamento de 

especialistas, são, portanto, sempre probabilidades pessoais. O objetivo da elicitação é 

representar o conhecimento e as crenças do especialista, com precisão, sob a forma de 

uma boa distribuição de probabilidade (O’HAGAN, 2006). 

Assim, diante dos múltiplos aspectos futuros que os quatro cenários apontaram, 

todos igualmente possíveis, identificam-se aqueles que contemplam os direcionadores 

(drivers) críticos do ambiente interno e externo da Empresa, para, então, selecionar o 

cenário mais provável de ocorrer no longo prazo. Neste estudo, os direcionadores 

críticos envolvem aspectos ambientais atuais que podem ser impactados pelas MCGs e, 

                                                             
42 Incerteza epistêmica: conhecimento imperfeito sobre algo que não é, em si mesmo, aleatório e é, em 

princípio, cognoscível (O’HAGAN, 2006). 
43 A mais amplamente ensinada teoria da inferência estatística é a teoria frequentista, na qual parâmetros 

são considerados como desconhecidos, mas são fixados. De acordo com a definição de frequência, a 

probabilidade de um evento é a proporção de vezes que ele ocorre, se conduzida uma longa sequência de 

repetições (O’HAGAN, 2006).  
44 Eliciação (ou elicitação), no contexto da análise estatística, é o processo de se extrair o conhecimento 

de um especialista sobre uma quantidade desconhecida na forma de uma distribuição de probabilidade. 
Essa distribuição de probabilidade é frequentemente usada como distribuição a priori em uma análise 

bayesiana e então a informação elicitada do especialista pode ser usada para complementar a informação 

dos dados observados (MOALA, 2009) 
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consequentemente, afetar o desempenho da Empresa no futuro. Neste sentido, o Cenário 

III (Sobrevivência) se destaca dos demais por apresentar três direcionadores vulneráveis 

às MCGs: Vazão, Receita garantida e Nível dos reservatórios. Com base nestas 

evidências foram atribuídas probabilidades (P) para cada um dos cenários resultantes da 

pesquisa, conforme Tabela n° 65. Ressalte-se que as probabilidades, apesar de 

representadas numericamente, devem ser consideradas como indicadores qualitativos, 

como um gradiente de expectativas, que contribui com as reflexões sobre problemas 

complexos, em ambiente de incerteza45. Na verdade, a escassez de dados sobre o futuro 

não permite que sejam estabelecidas quaisquer probabilidades com precisão, mas, 

apenas, que sejam feitas escolhas subjetivas a priori, com intuito de representar os 

futuros possíveis. Para Gusmão (2008), uma priori subjetiva representa única, direta e 

simplesmente a esperança subjetiva do pesquisador sobre o parâmetro, assim, o 

sentimento do pesquisador é colocado na distribuição a priori, que, em outras palavras, 

representa o conhecimento prévio do pesquisador antes de se observar os dados (ainda 

indisponíveis). Neste sentido, a informação a priori (não baseada nos dados) é resultado 

de considerações teóricas feitas pelo pesquisador (FONSECA et al, 2006). Devido a 

este acréscimo de informação, o método bayesiano geralmente fornece conclusões mais 

fortes que o método frequentista, para um mesmo conjunto de dados (GUSMÃO, 2008). 

 

Tabela nº 65 – Cenários e Expectativas de Probabilidades 

Cenário Probabilidade (P) Expectativas de P 

I – Desenvolvimento Baixa 0,1-0,2 

II – Crescimento Alta 0,5-0,6 

III – Sobrevivência Muito Alta 0,6-0,8 

IV – Declínio Média 0,3-0,4 

Fonte: elaboração própria 

 

Assim, o Cenário III revela-se como o mais provável, com probabilidade muito 

alta de ocorrer (entre 0,6 e 0,8), tendo em vista que o desempenho da CHESF é mais 

sensível às variações dos direcionadores ambientais críticos nele contidos, do que a 

quaisquer outros, sob o ponto de vista empresarial.  

 

                                                             
45

 O relatório do IPCC, publicado em 2008, também usa critério semelhante, quando se refere às 

probabilidades de variação dos fatores ambientais que avalia, porém, em outra escala: virtualmente certo 

> 99% de probabilidade de ocorrência, extremamente provável >95%, muito provável > 90%, provável 

>66%, mais provável que não > 50%, improvável < 33%, muito improvável < 10%, extremamente 

improvável <5%.  
 



 

174 

 

 

- Direcionadores Ambientais Críticos 

 

A Vazão de água é indispensável para a geração de energia hidrelétrica e sua 

redução foi considerada a ameaça mais importante por 64% dos especialistas 

consultados durante a aplicação do método Delphi. Além disto, estudo desenvolvido por 

Schaeffer et al (2008), estimou que a vazão anual média (isto é, a quantidade média 

anual de água que aflui para as usinas) pode sofrer uma queda média de 8,6%, no 

cenário A2 de mudança climática do IPCC e de 10,8% no cenário B2. Da mesma forma, 

os resultados dos estudos de Marengo (2007), indicaram que as temperaturas poderiam 

aumentar de 2ºC a 5ºC e as chuvas poderiam diminuir até 15% no Nordeste, antes do 

final do século XXI. Ambas as pesquisas reforçam as tendências apontadas no Cenário 

III, formulado nesta tese.  

No mesmo sentido, os estudos desenvolvidos por Santos et al (2010), baseados 

em informações de 1961 a 2007, geraram dois cenários climáticos para o Nordeste do 

Brasil e concluíram que: 

1. A região Nordeste do Brasil apresenta tendências estatisticamente significativas 

de aumento nas temperaturas médias do ar, sendo as maiores taxas de aumento 

dessa variável encontradas entre a situação climática atual e o cenário para o ano 

de 2050;  

2. A demanda evaporativa, representada pela evapotranspiração potencial, também 

aponta tendências crescentes em toda a região estudada, para a situação 

climática atual e para os dois cenários analisados; e 

3. O índice de aridez indicou aumento e os índices de umidade e hídrico mostraram 

redução para os cenários estudados, em toda a região do Nordeste do Brasil, 

principalmente na parte semiárida, indicando que ela pode se tornar até mesmo 

árida no futuro. 

 

Salati et al (2007), também desenvolveram estudos que indicaram que não 

haverá excesso de água na região do Nordeste Brasileiro para os períodos de 2011 a 

2100. Ressalte-se que vazão é função da sinergia entre precipitação, temperatura e 

evaporação, indicadores que devem sofrer os impactos mais intensos das MCGs, 

segundo os estudos consultados. 
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Assim, baseado em tais evidências empíricas, pode-se estimar que haverá 

importante redução de vazão para geração de energia hidrelétrica, atribuindo-se uma 

probabilidade muito alta de ocorrência para este evento, no horizonte até 2050. 

Outro direcionador crítico é a receita garantida, que foi considerada a Força 

mais importante por 71% dos especialistas consultados. Significando a renda que dá 

sustentação para a manutenção das atividades e para os investimentos em expansão da 

oferta de energia, estes ingressos decorrem da disponibilidade operacional 

(probabilidade de um equipamento estar operando ou estar pronto para operar, em um 

dado momento) e da energia firme (produção média) de uma usina hidrelétrica. A 

vulnerabilidade deste direcionador decorre da possibilidade das MCGs reduzirem a 

vazão e, consequentemente, reduzirem a produção da Empresa. Os contratos de venda 

de energia são baseados nesta capacidade de fornecer energia firme. Assim, estima-se 

que a receita proveniente da hidreletricidade (75% da receita total), deve sofrer redução 

até 2050. Por outro lado, a receita com a atividade de transmissão, frente aos 

investimentos realizados neste segmento, apresenta tendência de crescimento para o 

mesmo período, mas não deve compensar a redução da receita com fornecimento de 

energia. Para a CHESF iniciar a geração através de outras fontes de energia, como 

nuclear, eólica ou solar nos próximos anos, será preciso realizar investimentos em 

montante considerável e os resultados somente serão sentidos no longo prazo. De 

maneira geral, segundo Lucena (2010), as projeções climáticas, nos cenários A2 e B2 do 

IPCC, indicam uma forte queda, de cerca de 30%, para a energia firme do País, de 69% 

(A2) e 77% (B2) para a Bacia do Rio São Francisco e 83% (A2) e 88% (B2), na Bacia 

do Parnaíba, onde estão localizadas as principais usinas da CHESF. Assim, pode-se 

estimar que haverá importante redução da receita de geração de energia hidrelétrica, 

com uma probabilidade de ocorrência alta, no horizonte até 2050. 

Quanto aos reservatórios da CHESF (52 bilhões de metros cúbicos em 2009), 

seu nível depende das variações nas vazões naturais afluentes, que por sua vez, 

dependem da precipitação e da temperatura, ou seja, depende de variáveis que são 

vulneráveis às MCGs. Segundo Lucena (2010), os impactos sobre geração elétrica não 

são proporcionais aos impactos sobre vazão em função da enorme capacidade de 

armazenar água nos reservatórios das usinas brasileiras. No entanto, os reservatórios, 

verdadeiros estoques de energia, são úteis para outros usos como controle de cheias, 

água para consumo humano e animal, irrigação e lazer. Alguns destes usos têm 
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prioridade frente à utilização para geração de energia. A possível redução da 

precipitação, o aumento da temperatura e da evaporação devem reduzir a vazão afluente 

ao reservatório e ao mesmo tempo, aumentar o consumo da água para outros usos, 

resultando, consequentemente, em uma redução do nível dos reservatórios. Assim, o 

nível dos reservatórios, que foi considerado como uma Força muito importante por 50% 

dos especialistas, deve sofrer redução em decorrência das mudanças climáticas. Esta 

redução pode ser amenizada em atendimento a um dos critérios de operação do SIN, 

que é o nível meta dos reservatórios. Neste caso, a geração através de termoelétricas (no 

Nordeste e em outras regiões) seria implementada para evitar que os reservatórios 

cheguem a níveis muito baixos, mas esta opção conflitaria com as metas de redução dos 

gases do efeito estufa e causaria um forte impacto nos custos da energia para os 

consumidores, podendo, inclusive, contribuir para um aumento adicional da inflação. 

Feitas estas considerações, pode-se, portanto, estimar que haverá importante 

redução no nível dos reservatórios da CHESF, com uma alta probabilidade de 

ocorrência, no horizonte até 2050. 

 

- Outros Direcionadores  

 

O Cenário III (Sobrevivência), representa a situação em que a CHESF poderia 

utilizar suas Forças para enfrentar as Ameaças que estão por vir. Neste sentido, 

destacam-se como direcionadores críticos aqueles que podem sofrer impactos diretos 

das MCGs, como descrito acima. Os outros direcionadores deste cenário podem ser 

influenciados diretamente por questões de mercado e indiretamente pelas MCGs. Um 

resumo do provável comportamento dos demais direcionadores aparece na Tabela nº 65 

mostrada a seguir. 
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Tabela nº 66 – Outros Direcionadores do Cenário III 

Direcionador Comportamento até 2050 

Restrições da Gestão 

pública 

A administração pública tradicionalmente é reconhecida como lenta e burocrática. 

Na pesquisa, 43% dos experts atribuíram importância alta ou muito alta para esta 

Ameaça. Mas parece que alguma flexibilização pode ser percebida pois, segundo 

a CHESF (2009), diferentes empreendimentos de geração e transmissão estão 

sendo realizados em parceria com a iniciativa privada. Nestas associações a 

CHESF tem participação minoritária no Capital Social (12% a 49%). Esta 

configuração societária, com controle privado, deve dar maior agilidade e 

liberdade na administração destes novos negócios. Mas a governança da Empresa 

continuará pública, exercida pela holding e subsidiariamente pelo Ministério das 

Minas e Energias. Além disto a CHESF se submete à legislação e fiscalização de 
diferentes entidades governamentais, que conduzem a uma gestão múltipla que 

acarreta desde lentidão nas decisões superiores até divergências entre as diversas 

normas que devem ser atendidas. No entanto, a gestão pública também pode ter 

aspectos positivos pois esta Companhia poderia receber recursos da holding, 

como aumento de capital. Assim, presume-se que exista uma probabilidade baixa 

das restrições da gestão pública se reduzirem ou se flexibilizarem até 2050. 

Inflação, Juros e 

custo dos recursos 

financeiros 

A proposta de Giambiagi e Porto (2011) é que o País adote uma trajetória de 

redução da meta de inflação. O governo faria uma transição suave, com redução 

da meta para 4% em 2013 e para 3,5% entre 2016 e 2020, quando cairia para 3%. 

A meta está estacionada há cinco anos em 4,5% (até 2012). Essa meta de longo 

prazo de inflação poderia levar os juros nominais a um patamar entre 6% e 7%, 

com juros reais próximos a 3% em 2020. O nível estaria próximo à Taxa de Juros 
de Longo Prazo, aplicada às linhas do BNDES. O País cresceria 4,5% a 5% ao 

ano, com inflação nesta meta e redução gradual da Selic para 2,5% ao ano em 

2022. 

O PNE 2030 prevê que a inflação ficará em torno de 4% (cenário B1) ou 8% ( 

cenário B2) até 2016, caindo gradualmente até chegar a 3% (B1) ou 5% (B2) em 

2030, mesmos níveis observados nos países desenvolvidos. 

Porém a redução das receitas e a crescente necessidade de investimento podem 

encaminhar a Empresa para uma situação difícil, de endividamento junto a bancos 

públicos e privados, sujeitando-a a taxa de juros reais que deve ficar entre 3% e 

5%. O encargo da dívida deve aumentar devido ao volume captado. Assim, 

presume-se que exista uma probabilidade média dos custos dos recursos 

financeiros se reduzirem até 2050. 

Investimentos na 
Transmissão e 

Expansão da 

Geração 

Os investimentos da Empresa estão se concentrando na manutenção de suas atuais 
instalações e em empreendimentos implantados em outras regiões do País. 

Ressalte-se que 60,6% dos investimentos de 2009 destinaram-se ao sistema de 

transmissão e apenas 8,3% para geração de energia. No período 2005 a 2009, a 

Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) dos investimentos foi de 8,18%. 

A ocorrência de falha na transmissão implica em falta de disponibilidade do ativo 

e, por isso, a CHESF fica submetida a multas por parte da ANEEL. Os contratos 

de venda de energia também pressupõem penalidades se o fornecimento for 

interrompido. É no sentido de redução das interrupções que os esforços da 

empresa têm sido direcionados, mas alguns indicadores operacionais ainda não 

refletem os resultados dos investimentos realizados com este objetivo. É possível 

ressaltar que, se o volume de recursos for insuficiente para garantir a expansão e a 
manutenção do sistema, a Empresa pode ter suas receitas reduzidas e ser obrigada 

a pagar multas pelo descumprimento da legislação e por eventuais quebras de 

contrato.  

Na pesquisa, 50% dos experts atribuíram importância alta ou muito alta para este 

direcionador. Presume-se que exista uma média probabilidade dos investimentos 

aumentarem no horizonte do estudo, mesmo que tardiamente.  

Fonte: elaboração própria 
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Resumindo, o cenário de Sobrevivência representa a situação em que a 

Empresa poderia utilizar suas potencialidades para enfrentar as adversidades que estão 

por vir. Neste sentido, destacam-se como direcionadores críticos aqueles que podem 

sofrer impactos diretos das MCGs, como descrito anteriormente. Os outros 

direcionadores deste cenário podem ser influenciados diretamente por políticas públicas 

ou questões de mercado e indiretamente pelas MCGs.  

Diante deste contexto, uma importante estratégia que a CHESF pode adotar 

para o futuro, quando as ameaças precisarão ser enfrentadas, seria a diversificação de 

sua matriz de produção, incorporando outras fontes de geração, visando garantir a 

manutenção de seus pontos fortes. As fontes eólica e biomassa são opções importantes, 

mas ressalta-se que o uso do gás também deve aumentar. A Empresa usaria sua 

importante posição no mercado e nas contas nacionais para avançar fortemente nesta 

direção, impondo uma trajetória de desenvolvimento que privilegiaria sua 

sustentabilidade empresarial.  

Neste sentido, a Companhia deveria, também, direcionar seus esforços para 

superar as fraquezas reveladas durante este estudo. Melhorar os indicadores econômico-

financeiros e os indicadores operacionais, que apontam tendências desfavoráveis, parece 

ser uma providência inadiável. Investir em um novo mix de fontes energéticas ajudaria a 

superar a estagnação de seu parque gerador. Reter uma parcela significativa dos lucros 

para investir na expansão, poderia melhorar o endividamento e a liquidez.  Durante a 

fase de expansão é presumida uma distribuição de dividendos menor, mas facilmente 

compensada quando as novas plantas estiverem em operação. Mesmo assim, deveria 

planejar uma meta para o crescimento do ROE e para lucro passível de distribuição. 
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7. CONCLUSÕES  

 

A temática central discutida nesta tese está relacionada com os impactos que as 

mudanças climáticas globais podem acarretar no desempenho estratégico das empresas 

que atuam no segmento de energia hidrelétrica, particularizado no estudo de caso da 

vulnerabilidade e sustentabilidade da CHESF, principal empresa pública que atua no 

setor de energia elétrica da Região Nordeste do Brasil. 

Neste sentido, os objetivos formulados para esta pesquisa foram conduzidos 

em torno das questões ambientais relativas ao processo de alteração de fatores 

climáticos que influenciam na vazão dos rios brasileiros, mais especificamente o Rio 

São Francisco, diante do planejamento energético do País. 

Por conseguinte, este último capítulo apresenta as reflexões gerais derivadas do 

desenvolvimento do estudo. Para isso, dividiram-se as conclusões da pesquisa em dois 

blocos metodológicos principais: o primeiro, obtido a partir da análise dos avanços no 

marco conceitual sobre o tema e outro, derivado da comprovação dos resultados 

alcançados com o estudo empírico. 

A parte teórica desta tese representou uma referência para consolidar 

cientificamente o conhecimento sobre os efeitos das mudanças climáticas sobre a 

geração de energia hidrelétrica, contemplando tanto seus componentes 

macroeconômicos quanto os microeconômicos.   

Constatando-se, portanto, que a vulnerabilidade das empresas e das famílias é 

que tornam vulneráveis os sistemas econômicos regionais e globais.  As empresas são 

unidades econômicas que estão expostas a riscos, nem sempre adequadamente 

mensurados. A gestão destes riscos pode garantir um nível seguro de suprimento de 

energia elétrica para o desenvolvimento sustentável do País, desde que implementada 

tempestivamente. O predomínio da geração hídrica na matriz elétrica brasileira confere 

vantagens competitivas, mas também embute um certo grau de vulnerabilidade, devido 

aos riscos dos possíveis impactos das mudanças climáticas globais. 
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O controle e gerenciamento destes riscos devem ser precedidos de sua 

identificação e mensuração. Sob este aspecto, o presente estudo conseguiu identificar e 

mapear vinte e quatro variáveis ambientais, econômicas, financeiras e operacionais que 

podem ser afetadas pelas mudanças climáticas no horizonte pesquisado. 

 

7.1. CONCLUSÕES DO ESTUDO TEÓRICO 

 

Como principal conclusão geral derivada do desenvolvimento do estudo do 

referencial teórico sobre o tema, relata-se que as mudanças climáticas globais aumentam 

as vulnerabilidades e as incertezas na gestão de empreendimentos econômicos em geral, 

podendo alterar sua trajetória de desenvolvimento. A despeito do grau de incerteza 

relacionado com os níveis de concentração dos gases do efeito estufa e com os impactos 

do aquecimento global sobre o clima brasileiro, o risco ambiental para as empresas de 

geração hidrelétrica é alto. 

Portanto, a utilização de cenários, em especial os cenários das famílias A2 e B2 do 

IPCC, por causa de sua ampla aceitação por governos e agentes da economia brasileira, 

é importante para consolidar a inclusão das variáveis ambientais afetadas pelas MCGs 

no planejamento energético brasileiro, sem prejuízos, caso alguns impactos não se 

concretizem na amplitude e magnitude previstas. 

Conforme estudos prévios, haverá redução na vazão dos rios brasileiros e as 

usinas da “Bacia do São Francisco” serão as mais afetadas, com uma considerável perda 

na energia afluente. Confirmando-se estas reduções médias dos níveis de vazão, haverá 

efeitos negativos na produção total de energia pelas usinas hidrelétricas brasileiras, que 

deve cair tanto no cenário A2 como no B2, com efeitos mais acentuados na Região 

Nordeste, ainda neste século. 

No que se refere ao desenvolvimento dos objetivos fixados para o estudo, 

contemplando a revisão da literatura, apresentam-se as conclusões específicas, seguindo 

a estrutura estabelecida nos capítulos em que está subdividido o trabalho, conforme os 

principais temas analisados em cada um deles. 

Assim, a linha central deste subcapítulo é destacar os elementos teóricos que 

permitiram alcançar a consolidação do assunto “energia hidrelétrica e risco climático” 

em função dos temas priorizados para análise no decorrer da tese. Deste marco teórico 

extraíram-se as seguintes conclusões de interesse para o estudo: 
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- Retrospectiva do Setor Elétrico Brasileiro (Capítulo 2) 

Da análise do marco teórico sobre as características históricas do SEB, conclui-

se que as diferentes abordagens dominantes no período analisado e a alternância entre a 

gestão pública e privada, evidenciaram que o setor depende de um marco regulatório 

consistente e abrangente, que contemple, com mais vigor, as questões estruturais, 

sociais e ambientais e garanta o suprimento sustentável de energia para a população e as 

atividades econômicas. No período analisado houve um aumento significativo na 

capacidade instalada, ampliou-se a geração por diferentes fontes, mas a fronteira de 

geração hidrelétrica, avança sobre a ecologicamente sensível região Amazônica, 

confirmando a opção de exploração do potencial hidrelétrico remanescente. Nos últimos 

anos foi possível manter o risco de desabastecimento sob controle, mas a segurança do 

suprimento ainda precisa ser aperfeiçoada, com ajustes no quadro regulatório e a 

incorporação do risco climático em suas premissas. 

 

- Caracterização do Setor Elétrico Brasileiro (Capítulo 3) 

Os aspectos operacionais e institucionais que caracterizam o SEB e o SIN 

(Sistema Interligado Nacional), permitiram concluir que nos últimos anos acelerou-se o 

processo de alteração da matriz de energia elétrica, com a termoeletricidade aumentando 

sua participação e a hidroeletricidade apresentando redução, devido a restrições 

ambientais ou judiciais e carência de investimentos nesta modalidade, o que explica, 

parcialmente, a elevação na tarifa de energia acima da inflação. Novas fontes de 

energias alternativas foram introduzidas na matriz, mas o crescimento é ainda 

insuficiente para fazer frente à emergência ambiental e à exaustão dos recursos não 

renováveis. No período 2001-2009 a produção total de energia elétrica cresceu 36,3% e 

a carga 34,2%, resultando em um tímido superávit. Neste período houve racionamento 

de energia e reestruturação do marco regulatório, visando aumentar a segurança 

energética. Persiste a cobrança de tarifas muito elevadas e sobretaxadas por diferentes 

encargos e tributos, que oneram os custos para os consumidores e comprometem a 

transparência, tendo em vista a complexidade dos cálculos a que estão submetidas e os 

poucos esclarecimentos sobre as finalidades e aplicações destes encargos. 
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A expansão da geração de energia hidrelétrica depende do aproveitamento do 

potencial da Região Norte e de outros de menor porte, nesta e em outras regiões. A 

expansão da oferta a partir de outras fontes de energia depende da disponibilidade e 

preço do respectivo combustível, como carvão, gás, óleo e nuclear. No caso das fontes 

renováveis como biomassa, solar, eólica e das marés, há dependência de 

desenvolvimento tecnológico e de investimentos com prazo de retorno mais atrativos. A 

despeito do crescimento alcançado nos últimos anos, existe uma preocupação dos 

agentes do setor quanto à segurança, tempestividade e suficiência do suprimento, para 

fazer frente ao processo de desenvolvimento do País. 

 

   - Mudanças Climáticas Globais e Energia Elétrica (Capítulo 4)  

A revisão dos conceitos sobre as mudanças climáticas globais e seus impactos 

regionais permitiu concluir que a geração de energia hidrelétrica pode ser afetada no 

Brasil, caso as previsões de redução de vazão de água se confirmem. Prevê-se que o 

clima alterado, o aumento da temperatura e da evapotranspiração, além da redução da 

precipitação, devem afetar o acesso aos recursos hídricos, comprometendo-os até o 

ponto de provocar um déficit considerável. Haveria, assim, a diminuição de lagos, 

açudes e reservatórios. O risco climático surge, então, como uma severa restrição ao 

planejamento energético nacional, atualmente baseado, preponderantemente, nos 

recursos hídricos, que no Nordeste serão fortemente afetados. A incerteza sobre a 

freqüência e severidade destes eventos conduz ao desconhecimento da probabilidade, 

portanto, desconhecimento do valor esperado dos prejuízos, decorrentes destes riscos. 

Em situações de incerteza, a utilização de cenários assume especial utilidade para o 

planejamento do futuro. Os cenários das famílias A2 e B2 do IPCC são os mais 

adequados para os estudos regionais sobre impactos das MCGs. Nestes cenários, o 

aquecimento global deve provocar diversos problemas no Nordeste brasileiro, frente ao 

atual déficit hídrico existente na região, especialmente no Nordeste Semiárido. Dentre 

as atividades econômicas nordestinas possivelmente afetadas pelo aquecimento global, 

destacam-se a agricultura e a indústria de geração de energia hidrelétrica, que poderiam 

sofrer fortes restrições, inclusive atingir a inviabilidade técnica e financeira. 

Ressalta-se que, em todos os estudos analisados, o déficit hídrico e o aumento 

da temperatura apresentam-se como fatores preponderantes de agravamento das 
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condições climáticas no Século XXI e podem comprometer a segurança energética, 

além de romper o frágil equilíbrio social e ambiental da Região Nordeste onde as usinas 

da CHESF estão localizadas (15,1% da potência instalada do Brasil). Pelo ponto de 

vista empresarial, a sustentabilidade também assume as dimensões ambiental, social e 

econômica. A vulnerabilidade empresarial resulta dos impactos negativos que podem 

afetar a situação da Empresa e de sua capacidade de reagir e superar possíveis 

obstáculos. Neste contexto, presume-se que a CHESF tenha um planejamento 

estratégico que inclua as dimensões do desenvolvimento sustentável, mas nos relatórios 

divulgados nos últimos anos não existe qualquer menção aos riscos empresariais que 

podem ser agravados pelos riscos climáticos, decorrentes do aquecimento global, ou 

seja, nenhuma informação neste sentido foi ostensivamente divulgada, indicando que, 

ou a Empresa (ou Sistema ELETROBRAS) ainda não tem consciência dos riscos que as 

MCGs podem trazer para seu desempenho econômico-financeiro ainda neste século; ou 

resolveu adiar a incorporação destes aspectos em seu planejamento para os próximos 

anos, postergando a oportunidade de, estrategicamente, aumentar sua capacidade de 

adaptar-se às mudanças que estão por vir. 

 

7.2 . CONCLUSÕES DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

Como principal conclusão geral derivada do desenvolvimento da análise 

empírica desenvolvida nesta tese, pode-se afirmar que os impactos das MCGs previstos 

para ocorrer ainda neste século podem afetar os fatores internos e externos da CHESF e 

alterar sua trajetória de desenvolvimento, como relatado a seguir. 

 

 - CHESF: desempenho e tendências (Capítulo 5) 

Para traçar um panorama geral da maior empresa brasileira, em capacidade 

instalada, fez-se necessário selecionar alguns aspectos relevantes e indispensáveis para 

esclarecer sua situação atual e da Região Nordeste, onde esta estabelecida, assim como 

algumas condicionantes do mercado em que realiza suas operações, visando projetar um 

quadro com a situação futura. No que se refere à caracterização deste panorama, atual e 

futuro, chegou-se as seguintes conclusões: 
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1) A capacidade instalada da Empresa permanece estagnada há mais de 5 anos, mas 

existem alguns projetos em estudo para geração por outras fontes. Atualmente, 

97% de sua produção total são provenientes das usinas hidrelétricas. Há uma 

indefinição política sobre as concessões destas usinas, pois a maior parte deve 

expirar em 2015, ocasião em que devem ocorrer novos leilões para a 

correspondente exploração dos potenciais que hoje pertencem à Empresa, ou, 

talvez, seja apresentada outra alternativa, através de alteração no marco 

regulatório sobre renovações. De qualquer forma, a indefinição já está 

restringindo os negócios da Companhia. 

2) A captação média de águas do Rio São Francisco para o sistema de transposição 

para o Nordeste Setentrional deve reduzir a geração de energia em 2,4% no 

sistema da CHESF. Eventos climáticos como La Niña também alteram o regime 

hídrico da região periodicamente. O estoque armazenado nos reservatórios é 

uma importante variável para a segurança energética, pois pode garantir a 

produção hidrelétrica no período seguinte, mesmo que o período seja seco, além 

de evitar o elevado custo da geração térmica a óleo. No período de 2004 até 

2009 os volumes armazenados nos reservatórios do Nordeste apresentaram-se 

maiores que em 2010, quando o nível de armazenamento registrou 45,2% no 

final do ano. Para manter o nível meta dos reservatórios, a importação de energia 

de outros subsistemas tem aumentado continuamente. 

3) A quantidade de energia gerada pela CHESF em 2009 não sofreu alteração 

quando comparada com 2005, mas no mesmo período o consumo na região 

cresceu 12,3%. O descompasso entre energia gerada e energia consumida foi 

resolvido através da importação (ou transferência) de outras regiões integradas 

ao sistema nacional, que aumentou 325,7% em três anos (2006-2009). 

4) Há indiscutível necessidade de fortalecer suas instalações e evitar interrupções 

no fornecimento de energia, como as ocorridas nos últimos anos. É possível 

afirmar que, se o volume de investimentos for insuficiente para garantir a 

expansão e a manutenção do sistema, a Empresa pode ter suas receitas reduzidas 

e ser obrigada a pagar multas pelo descumprimento da legislação e por eventuais 

quebras de contrato. 

5) A CHESF é uma das companhias mais lucrativas do Sistema ELETROBRAS. 

Neste sentido, cabe ressaltar que contribui favoravelmente para o superávit 
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primário das contas públicas, assumindo posição estratégica no planejamento 

governamental. A evidente opção por distribuir a maior parte dos resultados 

anuais indica que a gestão voltou-se para a maximização do valor para o 

acionista, focando no lucro por ação, um dos fundamentos da gestão competitiva 

adotada pelo mercado elétrico brasileiro. Esta restrição coloca a Empresa em um 

dilema de difícil superação: reter os lucros e investir nas operações ou distribuir 

os lucros e reduzir ou adiar os investimentos. 

6) Na análise comparativa das quatro maiores empresas em capacidade instalada, o 

grupo de indicadores de retorno mostra que a gestão pública alcançou uma 

performance fraca, muito abaixo da gestão privada, apontando para a 

necessidade de melhorar a gestão dos custos/despesas e aumentar o retorno, que 

neste período, na CHESF, ficou abaixo das taxas de juros pagas na captação de 

recursos de terceiros. No grupo de liquidez, o desempenho foi de razoável a 

fraco e, em alguns períodos, a liquidez corrente mostrou-se insuficiente para 

honrar os Passivos assumidos no curto prazo. O grupo dos indicadores de 

estrutura apontou para um desempenho razoável, devido à relevância das dívidas 

de todas as empresas, ao longo de toda a série histórica, demonstrando que o 

endividamento das empresas públicas ainda é significativo.  

7) Foi elaborado um quadro prospectivo, no qual as tendências foram simuladas até 

2050, para alguns indicadores ou fatores da Empresa, com base em seu 

comportamento histórico e em informações sobre os possíveis impactos das 

MCGs, contextualizadas no decorrer deste estudo. A simulação realizada indica 

que a CHESF deve apresentar uma situação geral mais difícil nos próximos 

anos, se estas previsões se confirmarem. 

 

- Análise Empírica (Capítulo 6) 

A análise empírica foi realizada empregando-se diferentes metodologias 

científicas que se mostraram apropriadas para construir cenários e para identificar quais 

seriam as variáveis internas e externas que poderiam oferecer elementos para a tomada 

de decisão empresarial, frente às MCGs previstas para ocorrer até 2050. Para isto, 

empregaram-se como metodologias de pesquisa: i) Painel de Especialistas; ii) Método 
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Delphi; e iii) Matriz SWOT. O emprego conjunto destas três técnicas possibilitou 

alcançar as seguintes conclusões: 

  

1) A intensidade e abrangência dos efeitos das mudanças climáticas no Nordeste do 

Brasil podem alterar os aspectos operacionais, econômicos e financeiros da 

CHESF, podendo conduzi-la do desenvolvimento ao declínio, nos próximos 

anos. 

2) As metodologias adotadas permitiram inferir quatro cenários distintos para a 

CHESF até 2050: Desenvolvimento, Crescimento, Sobrevivência e Declínio, 

todos igualmente possíveis de ocorrer. 

3) A combinação das Forças com as Oportunidades resultou no Cenário I, no qual 

prevalece o Desenvolvimento. Nesta hipótese a CHESF utiliza suas forças 

operacionais para tirar o máximo proveito das oportunidades que se 

apresentarem no futuro. A probabilidade (P) de ocorrer é Baixa. 

4) No Cenário II (Oportunidades x Fraquezas), denominado Crescimento, a CHESF 

aproveitará as oportunidades sob a restrição de suas fraquezas econômico-

financeiras e operacionais. A probabilidade (P) de ocorrer é Alta. 

5) Quando as Ameaças são confrontadas com as Forças, resultam no Cenário III de 

Sobrevivência. As ameaças mais relevantes serão enfrentadas com as forças 

operacionais que a Empresa desenvolveu. A probabilidade (P) de ocorrer é 

Muito Alta. 

6) As Ameaças podem conduzir a CHESF para um cenário ainda mais 

desfavorável, quando se confrontarem com suas Fraquezas. No Cenário IV, 

denominado de Declínio, a Empresa entra em rota decrescente, podendo chegar 

ao colapso. A probabilidade (P) de ocorrer é Média. 

7) No contexto das MCGs, o volume de produção por fonte hidrelétrica deve sofrer 

redução em diferentes proporções para cada cenário estimado.  Estabeleceu-se 

uma graduação para o percentual de redução do nível dos reservatórios e da 

produção, resultando em um impacto ameno, que alcançaria até 35% de redução, 

um impacto relevante, que pode chegar a 60% de redução e um impacto severo, 

cuja ocorrência conduziria para uma redução de até 80%. 

8) O Cenário III (Sobrevivência) se destaca dos demais por apresentar três 

direcionadores críticos vulneráveis às MCGs: Vazão, Receita garantida e Nível 
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dos reservatórios. Assim, este cenário se apresenta como o mais provável, com 

probabilidade muito alta de ocorrer (entre 0,6 e 0,8), tendo em vista que o 

desempenho da CHESF é mais sensível as variações destes direcionadores do 

que de quaisquer outros, sob o ponto de vista ambiental. 

 

Neste sentido, a Companhia deveria direcionar seus esforços para superar as 

fraquezas reveladas durante este estudo. Melhorar os indicadores econômico-financeiros 

e os indicadores operacionais, que apontam tendências desfavoráveis, parece ser uma 

providência inadiável. Investir em um novo mix de fontes energéticas ajudaria a superar 

a estagnação de seu parque gerador. Reter uma parcela significativa dos lucros para 

investir na expansão, poderia melhorar o endividamento e a liquidez.  Adicionalmente, 

deveria planejar uma meta para o crescimento do retorno sobre o Patrimônio Líquido e 

do lucro passível de distribuição. 

 

 

7.3 . CONCLUSÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES  

 

As conclusões finais, após alcançados os objetivos específicos formulados nesta 

tese, oferecem evidências de que, quanto ao objetivo principal - detectar como as MCGs 

podem afetar diferentes fatores internos e externos de empresas geradoras de energia 

hidrelétrica - o estudo permitiu confirmar que o aspecto operacional e por conseqüência 

as receitas e os resultados da CHESF serão afetados negativamente pelos impactos das 

MCGs sobre os recursos hídricos, a temperatura, a precipitação e a evaporação, 

previstas para ocorrer ainda neste século. Os indicadores operacionais, financeiros, 

econômicos, sociais e ambientais são sensíveis a estes impactos, conduzindo a empresa 

para uma situação difícil, caso ações de adaptação não sejam implementadas 

imediatamente. 

  A CHESF, cuja principal fonte de receitas é a hidroeletricidade, depende 

fortemente das questões climáticas para sustentar seu desenvolvimento. Nos diferentes 

cenários previstos para seu desempenho até 2050 ficou claro que precisará investir em 

tecnologias inovadoras para se adaptar aos impactos negativos que as mudanças 

climáticas devem provocar sobre os recursos hídricos. 
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Para reduzir sua exposição aos impactos das mudanças climáticas, por causa de 

sua grande dependência da geração de energia hidroelétrica, a CHESF vem buscando 

expandir sua estrutura de negócios com foco na sustentabilidade. A implantação em 

2010 de parques eólicos, individualmente ou em parcerias, reflete as primeiras 

iniciativas da Empresa na área de fonte alternativas de energia. 

Uma possível adaptação seria o aproveitamento do potencial energético do sol e 

das ondas do mar ou das marés, pois estes recursos naturais são abundantes na região. 

Não se descarta o potencial de geração de energia através da biomassa do lixo e de 

outros resíduos, como bagaço de cana. A implantação de pequenas usinas maremotrizes, 

para o aproveitamento do potencial energético do mar, com turbinas de baixa queda e 

capacidade para gerar energia nos dois sentidos do escoamento da água, pode ser uma 

interessante opção. A energia potencial dos ventos na região pode ser melhor 

aproveitada e complementar a geração hidrelétrica durante o período seco dos rios.  

Como a região possui alto grau de insolação durante todo o ano, a implantação de 

usinas para aproveitamento da energia solar pode ser uma boa opção. A viabilidade das 

tecnologias para produção e armazenamento desta energia depende do comportamento 

de seus custos. O desenvolvimento tecnológico no longo prazo pode reduzir o tamanho 

da área ocupada pelas plantas de geração solar e seus custos de instalação e 

manutenção. A eficiência também precisa melhorar e o uso de concentradores de 

energia solar é muito promissor neste sentido. 

O aproveitamento do potencial para geração de energia elétrica da biomassa deve 

conjugar a disponibilidade dos resíduos e o custo de transporte. Esta opção poderia 

contribuir com a solução do problema de disposição de resíduos sólidos urbanos que 

aflige os governos locais. 

A entrada em operação de mais usinas com fontes alternativas de energia parece 

ser uma decisão inadiável para o setor elétrico. A instalação destas usinas no Nordeste 

depende de políticas de incentivo aos investimentos privados e programas de 

investimentos públicos, comprometidos com a geração de energia renovável, 

especialmente aquelas que são menos dependentes de água. 

A CHESF, visando garantir sua posição no mercado, poderia liderar este processo 

de transição entre a matriz de energia elétrica atual e uma matriz composta por fontes de 

energia renováveis e alternativas, robusta e menos dependente dos ciclos hidrológicos. 
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A incerteza na regulação atual quanto às regras para a renovação das 

concessões que vencem em 2015 pode ser um dos motivos para o subinvestimento nos 

próximos anos. A CHESF já encontra dificuldades para firmar contratos de 

financiamento e de venda de energia que tenham repercussão após esta data. Outra 

causa parece ser a maximização do retorno para os acionistas, que compete com os 

recursos que ficariam retidos na Empresa visando ampliar a capacidade de geração e 

transmissão. Isto porque a holding é obrigada a contribuir com o superávit primário do 

Governo Federal e utiliza os lucros de suas subsidiárias para atingir suas metas anuais. 

Para a CHESF existem restrições orçamentárias, devido à competição entre 

investimentos e remuneração dos acionistas. Existem, também, restrições ambientais, 

que atrasam ou impedem os investimentos devido às dificuldades para se obter a licença 

ambiental, assim como restrições legais, que tornam a gestão da Empresa mais lenta e 

promovem indefinições quanto a seu futuro. 

Os riscos climáticos, apontados no Cenário III, que deveriam estimular a 

realização de investimentos em adaptação e inovações tecnológicas, ainda não foram 

adequadamente incorporados ao planejamento estratégico. Estima-se que estes 

obstáculos serão enfrentados tardiamente, tornando a sobrevivência da Companhia 

ainda mais difícil. 

Quanto às políticas nacionais, a estrutura do setor elétrico brasileiro, 

implantada com a reforma de 2004, não deve sofrer alterações relevantes nos próximos 

anos. Possíveis ajustes no modelo atual, não devem reduzir a competitividade 

promovida pelos leilões, que é um de seus principais fundamentos. Mas algumas 

propostas podem ser feitas para melhorar o desempenho do setor, baseadas nos 

resultados desta pesquisa, como por exemplo: 

1. Estímulos à eficiência energética e à conservação de energia pelo lado da 

demanda; 

2. Redução gradual e contundente da taxa de juros e manutenção da inflação 

em níveis razoáveis; 

3. Flexibilização da legislação que trata da administração pública de empresas; 

4. Estímulos às ações de adaptação às MCGs; 

5. Investimentos públicos crescentes, tempestivos e relevantes em energia 

renovável e alternativa, menos suscetível às MCGs; 
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6. Revisão dos critérios de acumulação do superávit primário, visando manter 

os lucros dentro das empresas; 

7. Modernização da legislação ambiental para agilizar o licenciamento; e 

8. Inclusão dos impactos das MCGs no planejamento do setor. 

 

A utilização da matriz SWOT serviu para realizar a análise dos efeitos das 

mudanças climáticas no contexto da CHESF, contribuindo para deslocar o foco da 

discussão do nível global (políticas) para o nível empresarial (gestão). A análise do 

cenário mais provável (Cenário III - Sobrevivência) permitiu concluir que a 

vulnerabilidade empresarial poderá comprometer significativamente o desempenho do 

mercado de energia e, por consequência, a política estratégica do Governo Federal, que 

prioriza o suprimento de energia e o controle pelo lado da oferta, sem considerar outros 

aspectos citados neste trabalho, que podem afetar o desempenho do setor no longo 

prazo. 

Em futuros trabalhos será possível aperfeiçoar os resultados deste estudo, 

ampliando a base de dados, a quantidade de especialistas, de empresas e de regiões do 

País. Será possível, também, utilizar informações de longos períodos e de diversas 

naturezas em modelagem computacional adequada para este fim. Isto viabilizará o 

desenvolvimento de um método quali-quantitativo útil para análise de riscos 

empresariais decorrentes das mudanças climáticas globais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

191 

 

 

8 . BIBLIOGRAFIA 

 

ACENDE BRASIL. Realidade das Tarifas de Energia Elétrica no Brasil: Apresentação 

à Câmara dos Deputados, 18/08/2009. Disponível em www.acendebrasil.com.br 

, Acesso em 25/04/2010. 

ACENDE BRASIL. “Tributos e Encargos na Conta de Luz: pela Transparência e 

Eficiência”.  White Paper. Edição nº 2. Novembro de 2010. 

ANDRADE, E., Lacerda, G., Mudanças Climáticas e Análise de Risco da Indústria de 

Petróleo no Litoral Brasileiro. Madrid: Fundación Mapfre, 2009. 

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica (Brasil). Atlas da Energia Elétrica. 2 

ed. Brasília: ANEEL, 2004. 

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica (Brasil). Atlas da Energia Elétrica do 

Brasil. 3. ed. Brasília: ANEEL, 2008. 

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica (Brasil).  Por dentro da conta de luz: 

informação de utilidade pública . 3 ed. Brasília: ANEEL, 2007. 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.  Consumidores, Consumo, Receita, 

Tarifa Média Por Classe Consumo, Brasília: ANEEL, 2010. 

ARAUJO, Antonio Carlos Marques de. Perdas e inadimplência na atividade de 

distribuição de energia elétrica no Brasil, Tese D.Sc., Planejamento energético, 

Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ, 2007. 

ARAÚJO, R. Setor Elétrico Brasileiro: uma aventura mercantil. Brasília: 

Ed.CONFEA, 2009. 

BCB – Banco Central do Brasil. Histórico de Metas para a Inflação no Brasil. Rio de 

Janeiro: BCB, 2010. 

http://www.acendebrasil.com.br/


 

192 

 

BELLUZZO, L.G., “O declínio de Bretton Woods e a emergência dos mercados 

globalizados”. Revista Economia e Sociedade, n.4, Brasília, 1995.  

BICALHO, R. ALVEAL, C. BORGES, H. ZORATTO, L. SILVA, P. “Os Impactos nas 

Transações Correntes das Importações e das Remessas de Divisas da Indústria de 

Energia Elétrica Brasileira”. In: Ensaios Sobre Política Energética: Coletânea de 

Artigos do Boletim INFOPETRO. Rio de Janeiro: Interciência, 2007. 

BIELSCHOWSKY, Ricardo. Energia elétrica no Brasil, 1993-97: investimentos 

deprimidos uma transição problemática. Brasília: CEPAL, 1997.  

BNDES – Bando Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. “Setor Elétrico: 

Perfil das Concessionárias”. Cadernos de Infra-Estrutura. Volume I e II. Edição 

Especial. Rio de Janeiro, 2001. 

BNDES – Bando Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. “Setor Elétrico: 

Ranking 2001”. Cadernos de Infra-Estrutura. Volume I. Edição Especial. Rio de 

Janeiro, 2001a. 

BRASIL, Decreto nº 24.643. Código de Águas. Governo do Brasil, 1934. 

BUENO, Eduardo, 2003. Brasil: uma História, a incrível saga de um país. São Paulo, 

Ed. Ática, 2003. 

CACHAPUZ, Paulo Brandi de Barros. Panorama do setor de energia elétrica no 

Brasil. Rio de Janeiro: Centro de Memória da Eletricidade no Brasil, 2006. 

CALOU, Silvia Maria. “Energia e Mudanças Climáticas: otimismo e ameaças no fronte 

brasileiro”. In: Mudança do clima no Brasil : aspectos econômicos, sociais e 

regulatórios.  Editores: Ronaldo Seroa da Motta; Jorge Hargrave; Gustavo 

Luedemann; Maria Bernadete Sarmiento Gutierrez. Brasília : IPEA, 2011. 

CARVALHO, Otomar de. EGLER, Claudio Antonio G. “Altenativas de 

desenvolvimento para o Nordeste Semiário: relatório final”. Brasília: Banco do 

Nordeste do Brasil, 2003. 



 

193 

 

CASTRO, Nivalde J. ROSENTAL, Rubens.  “Nova tendência para a Elasticidade-

Renda da Demanda de Energia Elétrica no Brasil”. IFE – Informativo Eletrônico 

do Setor Elétrico, n.º 2.215, março de 2008.   

CASTRO, Nivalde. O setor de energia elétrica no Brasil: a transição da propriedade 

privada estrangeira para a propriedade pública (1945-1961). Dissertação 

(Mestrado em Economia Industrial). Instituto de Economia da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, 1985.  

CEDEPLAR/UFMG e FIOCRUZ.  Mudanças Climáticas, Migrações e Saúde: 

Cenários Para o Nordeste Brasileiro, 2000-2050. Relatório de Pesquisa.  Centro 

de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR) da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) e Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), 2008.  

CERQUEIRA, Luiz Fernando. Dinâmica da Inflação no Brasil, 1960-2005. Textos para 

Discussão nº 200. Departamento de Economia. Universidade Federal Fluminense, 

UFF, 2006. Disponível em http://www.uff.br/econ/download/tds/UFF_TD200.pdf   

CHAVES, Cristiane Padilha. Inserção dos Consumidores Livres no Setor Elétrico 

Brasileiro: Desafios e Oportunidades. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: 

UFRJ/COPPE, 2010. 

CHESF - Companhia Hidrelétrica do São Francisco, 2007. Relatórios Anuais. 

CHESF - Companhia Hidrelétrica do São Francisco, 2009. Relatórios Anuais. 

DE OLIVEIRA, A., 2010. Segurança Energética: Papel do Brasil. Colégio Brasileiro de 

Altos Estudos. UFRJ. Disponível em: < 

http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2010/05893a07.pdf>, acesso em 

26/11/2011. 

DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos). As 

tarifas de energia elétrica no Brasil: sistemática de correção e evolução dos 

valores. Nota Técnica Número 58. São Paulo: DIEESE, 2007 

EESC - Escola de Engenharia de São Carlos. A História da Eletricidade no Brasil. 

Depto de Engenharia Elétrica. Universidade de São Paulo. USP, 1999.  

http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2010/05893a07.pdf


 

194 

 

Disponível em: http://www.sel.eesc.sc.usp.br/protecao/ 

conteudodehistoricobrasil. htm , acesso em 16/04/2011. 

EPE - Empresa de Pesquisa Energética. Resenha Mensal do Mercado de Energia 

Elétrica. Ano I, nº 04. Brasília: EPE, 2008. 

EPE - Empresa de Pesquisa Energética. Resenha Mensal do Mercado de Energia 

Elétrica. Ano II, nº 16. Brasília: EPE, 2009. 

EPE - Empresa de Pesquisa Energética. Resenha Mensal do Mercado de Energia 

Elétrica. Ano III, nº 28. Brasília: EPE, 2010. 

EPE - Empresa de Pesquisa Energética. Consumo Nacional de Energia Elétrica Por 

Classe. Brasília: EPE, 2010ª. 

EPE - Empresa de Pesquisa Energética. Plano Decenal de Expansão de Energia: PDE 

2008/2017. Ministério de Minas e Energia. Rio de Janeiro: EPE, 2007. 

EPE - Empresa de Pesquisa Energética. Plano Nacional de Energia 2030 / Ministério 

de Minas e Energia. Brasília: EPE, 2007. 

FMASE - Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico. Visão do Setor Elétrico 

Brasileiro no debate sobre as mudanças climáticas. Brasília: FMASE, 2010. 

FONSECA, Ricardo da. COBUCI, Jaime Araújo. PIRES, Aldrin Vieira. ARAÚJO, 

Cláudio Vieira. COSTA, André Ribeiro Correa da. “Influência da Informação à 

Priori na Escolha de Modelos para Avaliação Genética de Suínos”. Revista de 

Ciências Agrotécnicas, Lavras, v. 30, n. 3, p. 538-546, maio./jun., 2006. 

FREITAS, Marcos Aurélio Vasconcelos de; SOITO, João Leonardo da Silva. “Energy 

and water resources: vulnerability, impacts and possibilities for adapting 

hydroelectric power generation in Brazil to global climate change”. In:Brazil and 

climate change: vulnerability, impacts and adaptation. Brasília: Center for 

Strategic Studies and Management (CGEE - Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos), 2009. 

http://www.sel.eesc.sc.usp.br/protecao/%20conteudodehistoricobrasil.%20htm
http://www.sel.eesc.sc.usp.br/protecao/%20conteudodehistoricobrasil.%20htm


 

195 

 

FROELICH, Gilval Mosca, 2007. “As Matrizes Ideológicas do II PND (1975-1979)”. 

Pesquisa & Debate, SP, volume 18, número 1 (31) p. 1-26.  

GIAMBIAGI, Fabio. (2011). PORTO, Cláudio (org.) 2022: Propostas para um Brasil 

Melhor no Ano do Bicentenário.  Ed. Elsevier/Campus, 2011. 

GLIEM, J. Gliem, R. Calculating, Interpreting, and Reporting Cronbach’s Alpha 

Reliability Coefficient for Likert-Type Scales. Midwest Research to Practice 

Conference in Adult, Continuing and Community Education, 2003. 

GODET, Michel, 2000. A “caixa de ferramentas” da prospectiva estratégica. Cadernos 

do CEPES (Centro de Estudos de Prospectiva e Estratégica). Lisboa: Ed. CEPES, 

2000. Disponível em http://www.idestur.org.br/download/20080615095245.pdf 

acesso em 20/08/2011. 

GOLDEMBERG, José. LUCON, Oswaldo. “Energia e meio ambiente no Brasil”. 

Estudos Avançados 21 (59), 2007. 

GOMES, A. ABARCA, C. FARIA, E. FERNANDES, H. “O Setor Elétrico”. In SÃO 

PAULO, E.M. KALACHE FILHO, J., (org.) BNDES 50 Anos: Histórias 

Setoriais. Rio de Janeiro: BNDES, 2002.  

GONDIM FILHO, Joaquim G. C.; FIOREZE, Ana Paula.; MENDONÇA, Bruna C. S.; 

PINTO, Ciro G.; COIMBRA, Márcia Regina S. C. “A Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco: usos, balanço hídrico, gestão e desafios”. In: A Questão da Água 

no Nordeste. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). Agência Nacional 

de Águas (ANA). Brasília, DF: CGEE, 2012. Disponível em www.cgee.org.br. 

Consultada em 15/03/2012. 

GOULART, Diego Dorneles. O Desempenho Relativo de Empresas Distribuidoras de 

Energia Elétrica no Brasil e o Processo de Reestruturação da Indústria de 

Energia Elétrica Brasileira (1995-2000). Monografia de Graduação. Curso de 

Ciências Econômicas. Centro de Ciências Sociais e Humanas. Universidade 

Federal de Santa Maria, 2002. 



 

196 

 

GRAHAM, B. Regehr, G. Wright, J., 2003. “Delphi as a method to establish consensus 

for diagnostic criteria”. Journal of Clinical Epidemiology 56, 1150–1156 

GUSMÃO, Felipe Ricardo Santos de. Uma abordagem Bayesiana para distribuição 

Weibull inversa generalizada. Dissertação (Mestrado em Biometria e Estatística 

Aplicada). Universidade Federal Rural de Pernambuco. Departamento de 

Estatística e Informática, 2008. 

HINRICHS, R., Kleinbach, M., 2006. Energy: its Use and the Environment. fourth ed. 

Thomson, London. 

JAY, S., 2010. “Strategic environmental assessment for energy production”. Energy 

Policy 38, 3489–3497 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica: teoria da ciência e 

iniciação à pesquisa. 24ª ed. Petrópolis: Vozes, 2007.  

LA ROVERE, Emílio Lèbre. Proposta de Regulamentação da Geração de Energia 

Elétrica de Fontes Renováveis Requerida de Centrais Termoelétricas a 

Combustíveis Fósseis no Estado do Rio de Janeiro. Anais do XII Congresso 

Brasileiro de Energia. Volume 3. Rio de Janeiro: COPPE, 2008. 

LANDETA, J., 2006.  “Current validity of the Delphi method in social sciences”. 

Technological Forecasting & Social Change 73, 467–482 

LEAL, Cláudio Figueiredo Coelho. Ágios, Envelopes e Surpresas: Uma Visão Geral da 

Privatização das Distribuidoras Estaduais de Energia Elétrica. Revista do 

BNDES, n. 10, dez. 1998  

LEÃO, Ruth. Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica. Departamento 

de Engenharia Elétrica. Universidade Federal do Ceará, 2009 

LIMA, José Luiz. “Estado e Energia no Brasil. O setor elétrico no Brasil: das origens à 

criação da Eletrobrás (1890-1962)”. São Paulo: IPE/ USP, 1984. In: MARTINS, 

Renato Domingues Fialho, 2009. O Setor Elétrico Pós-Privatização: novas 

configurações institucionais e espaciais. Dissertação de Mestrado. Instituto de 



 

197 

 

Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR). Universidade Federal do 

Rio Janeiro. 

 LUCENA, André Frossard Pereira de.  Proposta Metodológica para Avaliação da 

Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas Globais no Setor Hidroelétrico. Tese de 

Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Planejamento 

Energético. PPE/COPPE, 2010. 

LUZ, Sheila Oliveira de Castro da. SELLITTO, Miguel Afonso. GOMES, Luciana 

Paulo.  “Medição de desempenho ambiental baseada em método multicriterial de 

apoio à decisão: Estudo de caso na indústria automotiva”. Revista Gestão & 

Produção, v.13, n.3, p.557-570, set.-dez. 2006. 

MAGRINI, Alessandra. “Política Ambiental: conceitos e instrumentos”. In MAGRINI e 

SANTOS (org.). Gestão Ambiental de Bacias Hidrográficas. Rio de Janeiro: 

UFRJ/COPPE/IVIG, 2001. 

MARANHÃO, Ney.  AYRIMORAES, Sérgio.  “Os usos da água e o desenvolvimento 

regional”. In: A Questão da Água no Nordeste. Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos (CGEE). Agência Nacional de Águas (ANA). Brasília, DF: CGEE, 

2012. Disponível em www.cgee.org.br. Consultada em 15/03/2012.  

MARENGO, J., 2008. “Vulnerabilidade, impactos e adaptação à mudança do clima no 

Semi Árido do Brasil”. In: Mudança do clima no Brasil: vunerabilidade, impactos 

e adaptação. Revista Parcerias Estratégicas. Volume 1, n.27 . Centro de Gestão e 

Estudos Estratégicos. Ministério da Ciência e Tecnologia. 

MARENGO, Jose A. “Mudanças Climáticas Globais e seus Efeitos sobre a 

Biodiversidade: Caracterização do Clima Atual e Definição das Alterações 

Climáticas para o Território Brasileiro ao Longo do Século XXI”. 2ª Ed. Caderno 

Biodiversidade 26. Brasília: MMA, 2007 

MARGULIS, Sergio.; DUBEUX, Carolina Burle Schmidt; MARCOVITCH, Jacques. 

Economia da Mudança do Clima no Brasil: Custos e Oportunidades.São Paulo: 

IBEP Gráfica, 2010. 



 

198 

 

MARGULIS, Sergio.; DUBEUX, Carolina Burle Schmidt; MARCOVITCH, Jacques. 

Economia da Mudança do Clima no Brasil. Rio de Janeiro: Synergia, 2011. 

MARKOVSKA, N. Taseska, V. Pop-Jordanov, J., 2009. “SWOT analyses of the 

national energy sector for sustainable energy development”. Energy 34, 752–756 

MARQUES, José Augusto Veiga da Costa. Análise Financeira das Empresas. Editora 

UFRJ. Rio de Janeiro, 2004. 

MARTINS, Renato Domingues Fialho. O Setor Elétrico Pós-Privatização: novas 

configurações institucionais e espaciais. Dissertação de Mestrado. Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR). Universidade Federal do 

Rio Janeiro (UFRJ), 2009. 

MI – Ministério da Integração Nacional. Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do 

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do 

Nordeste Setentrional. Brasília: MI, 2004. 

MI -Ministério da Integração Nacional. Relatório Final do Grupo de Trabalho 

Interministerial para Redelimitação do Semi-Árido Nordestino e do Polígono das 

Secas. Brasília, 2005. 

MOALA, Fernando A. “Elicitação da distribuição a priori para o risco de fratura em 

pacientes com osteoporose”. Revista Brasileira de Estatística. Rio de 

Janeiro,v.70,n.233,p.57-74, jul/dez, 2009. 

MONTALVÃO, Edmundo. “Impacto de Tributos, Encargos e Subsídios Setoriais Sobre 

as Contas de Luz dos Consumidores”. Centro de Estudos da Consultoria do 

Senado Federal. Texto Para Discussão nº 62. Brasília: Senado Federal, 2009. 

NOBRE,C. (2007). “Mudanças Climáticas Globais e o Brasil: Porque Devemos nos 

Preocupar”. Boletim da Sociedade Brasileira de Meteorologia (BSBMET).vol. 

31, nº 1, abril 2007. 

NUNES, Carlos Motta. “Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 

Hidrográficas do Nordeste Setentrional– PISF”. In: A Questão da Água no 

Nordeste. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). Agência Nacional de 



 

199 

 

Águas (ANA). Brasília, DF: CGEE, 2012. Disponível em www.cgee.org.br. 

Consultada em 15/03/2012.  

O’HAGAN, Anthony. BUCK, Caitlin E. DANESHKHAH, Alireza, EISER, J. Richard. 

GARTHWAITE, Paul H. JENKINSON, David J. OAKLEY, Jeremy E. RAKOW, 

Tim. Uncertain Judgements: Eliciting Experts’ Probabilities. John Wiley & Sons, 

Ltd, 2006. 

OKOLI, Chitu. Pawlowski, Suzanne D., 2004. “The Delphi method as a research tool: 

an example, design considerations and applications”. Information & Management  

42 (2004) 15–29 

OLIVIERI, Cecília. “Agências regulatórias e federalismo: a gestão descentralizada da 

regulação no setor de energia”. Revista de Administração Pública – RAP, 

vol.40 no.4, 40(4):567-88, Rio de Janeiro, Jul . /Ago. 2006. 

http://www.scielo.br/pdf/rap/v40n4/31596.pdf 

ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico. Dados Relevantes ONS do Sistema 

Interligado Nacional, 2008. 

ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico, 2009. Dados Relevantes ONS do 

Sistema Interligado Nacional. 

ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico, 2010. Dados Relevantes ONS do 

Sistema Interligado Nacional. 

ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico, 2011. Histórico da Operação - Energia 

Armazenada. http://www.ons.org.br/historico/energia_armazenada_out.aspx. 

PEDROSA, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello. Desafios da regulação do setor 

elétrico, modicidade tarifária e atração de investimentos. Brasília : ANEEL, 

2005. 

PÊGO, Bolívar; CAMPOS NETO, Carlos Álvares da Silva. O PAC e o setor elétrico: 

desafios para o abastecimento do mercado brasileiro (2007-2010). Texto para 

Discussão n.º 1329.  Rio de Janeiro: IPEA, 2008.  



 

200 

 

PEITER, Paulo César. O desenvolvimento das redes elétricas de transmissão no Brasil: 

dos sistemas locais aos sistemas interligados regionais. Dissertação (Mestrado em 

Geografia)- Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, 1994  

PIRES, José C.L. GOSTKORZEWICZ, Joana. GIAMBIAGI, Fabio. O Cenário 

Macroeconômico e as Condições de Oferta de Energia Elétrica no Brasil. Texto 

para Discussão nº 85. BNDES, 2001. 

ROCHA, K., Garcia, F., 2006. “Credit risk in the pool-implications for private capital 

investments in Brazilian power generation”. Energy Policy 34, 3827–3835 

SALATI, E. Salati, E. Campanhol, T. Villa Nova, N., 2007.Tendências de Variações 

Climáticas para o Brasil no Século XX e Balanços Hídricos para Cenários 

Climáticos para o Século XXI. Relatório 4. Ministério do Meio Ambiente. 

SANTOS, Andréa Souza. Vulnerabilidades socioambientais diante das mudanças 

climáticas projetadas para o semi-árido da Bahia. Dissertação de Mestrado. 

Centro de Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília, 2008. 

SANTOS, David (2010). N. SILVA, Vicente de P. R. da. SOUSA, Francisco de A. S. & 

SILVA, Roberta A. “Estudo de alguns cenários climáticos para o Nordeste do 

Brasil”. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.14, n.5, p.492–

500, 2010. 

SCHAEFFER, R. SZKLO, A. LUCENA, A. SOUZA, R. BORBA, B. COSTA, I. 

JÚNIOR, A. CUNHA, S. Mudanças Climáticas e Segurança Energética no 

Brasil. Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ, 2008. 

SEE/MME, Informativo Tarifário nº 04. Brasília: MME, 2009. 

SILVA, José Pereira da. Análise Financeira das Empresas. 5 ed. Editora Atlas. São 

Paulo. 2001. 

SILVA, José Pereira da. Análise Financeira das empresas. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 



 

201 

 

SOUZA, F. Dinâmica da Gestão de Riscos no Ambiente de Contratação Regulada do 

Setor Elétrico Brasileiro. Tese (doutorado) Programa de Planejamento 

Energético. Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2008. 

SOUZA FILHO, Francisco de Assis. “Água do Futuro e o Futuro das Águas”. In: A 

Questão da Água no Nordeste. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). 

Agência Nacional de Águas (ANA). Brasília, DF: CGEE, 2012. Disponível em 

www.cgee.org.br. Consultada em 15/03/2012.  

TCU – Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 671. Brasília: TCU, 2011. 

TERRADOS, J. ALMONACID, G. HONTORIA, L., 2007. “Regional energy planning 

through SWOT analysis and strategic planning tools. Impact on renewables 

development”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 11, 1275–1287 

VELOSO, Fernando A. VILLELA, André. GIAMBIAGI, Fabio., 2007. Determinantes 

do “Milagre” Econômico Brasileiro (1968-1973): Uma Análise Empírica. Texto 

para discussão nº 1273. Brasília: IPEA, 2007. 

WRUCK, K. H. “Financial distress, reorganization, and organizational efficiency”. 

Journal of Financial and Economics, v. 27, p. 419-444, 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

202 

 

 

ANEXOS 

ANEXO I - QUESTIONÁRIO APRESENTADO AOS ESPECIALISTAS 

Pesquisa: Percepção de Especialistas sobre a relação entre a segurança energética para o abastecimento, mudanças climáticas 

globais (MCS) eos impactos na situação da CHESF - Companhia Hidrelétrica do São Francisco ( 1º lugar em capacidade instalada 

no pais) 

Pesquisadora/ Orientador: Eurídice Soares Mamede de Andrade / Luiz Pinguelli Rosa 

Delimitação da Pesquisa: Região Nordeste do Brasil; Período de 2009 a 2040; Geração de Hidroenergia; Situação de empresas 

geradoras (Sustentabilidade Empresarial¹) 

Estudo de Caso: CHESF - Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Bacia do Rio São Francisco) 

Dados do Especialista  

Nome   

Graduação   

Pós Graduação   

Linhas de Pesquisa/ Área de Interesse   

Principais Trabalhos/ Pesquisas realizadas 

Recursos Hídricos  

(   ) 

Meio Ambiente  

(  ) 

Economia e Finanças  

(   ) 

Outros  

(   ) 

Data do Preenchimento:   

 
Questões 

Escala: 1 (pouco importante) até 5 (muito importante) Notas: 1,2,3,4,5 Obs.: Não repetir a nota 
 

 Grupo 1 - Percepção da ordem de importância dos aspectos ambientais, operacionais e econômicos. 

 1.1 Características Ambientais em ordem de importância 

Indicador Nota 

   Precipitação   

   Temperatura   

   Assoreamento   

   Evaporação da Água   

   Poluição Hídrica   

        1.2 Características Operacionais em ordem de importância  

Indicador Nota 

   Nivel Médio do Reservastório   

   Capacidade instalada   

   Demanda (Consumo Crescente)   

   Capacidade para a expansão da geração   

   Eficiência Operacional ( Falhas, Perdas Técnicas   

        1.3 Indicadores Econômicos- Financeiros em ordem de importância 

Indicador Nota 

   Liquidez² ( Capacidade de Pagamento)   

   Lucratividade ( Lucro Líquido do período)   

        ¹ Sustentabilidade Empresarial:  Dimensões econômicas, ambiental e social  

  ² É a capacidade de pagar compromissos financeiros no curto prazo 

   Grupo 2 - Percepção da ordem de importância das Oportunidades e Ameaças. 

2.1-  Oportunidades para fortalecimento da situação da empresa 

  Oportunidades Nota 

   Investir em tecnologia e inovação p/adaptação   

   Ausência de concorrentes na região   

   Atender demanda crescente¹   

   Aumento da vazão²   

   Aumento do nível do reservatório   

        2.2 -  Ameaças ao  fortalecimento da situação da empresa 

   Ameaças Nota 

   Redução da vazão
5
   

   Restrições da Gestão Pública   

   Aspectos Regulatórios instáveis (ANEEL e ANA)   

   Inflação, Juros, custo dos recursos financeiros   

   Entrada de Concorrentes na Região   

        Grupo 3 - Percepção da ordem de importância das Pontos Fortes e Fracos. 

3.1-  Pontos Fortes que ajudam no Fortalecimento da Empresa 
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Pontos Fortes Nota 

   Posição no mercado   

   Investimentos na Transmissão/ Expansão da geração 
3
   

   Distribuição de Dividendos (lucros) para sócios   

   Receita Garantida (contratos de venda efetuados)   

   Nível dos Reservatórios   

        3.2 -  Pontos Fracos que inibem o Fortalecimento da Empresa 

  Pontos Fracos Nota 

   Endividamento relevante   

   Geração hidrelétrica estagnada   

   Baixo (%) Retorno sobre capital investido   

   liquidez 
2  

modesta   

   Falhas de sistemas e perdas técnicas 
4
   

        Grupo 4 - Percepção dos impactos das MCG sobre a Sustentabilidade Empresarial 

     4.1 - Efeitos Desfavoráveis do clima, como aumento de temperatura, redução da precipitação e aumento da evaporação poderiam 

diminuir os níveis dos reservatórios e afetar o lucro da empresa, piorando sua situação. Então há uma relação direta entre as 

mudanças climáticas e sustentabilidade empresarial 

Concordo plenamente (   )         Concordo parcialmente (   )             Discordo totalmente (   )  

     Grupo 5 - Comentários do Especialista 

  

     1
 Demanda é função de aumento da população do PIB da região 

  2 
Vazão aqui é função da precipitação e evaporação 

   3 
Inclui investimento na eficiência operacional 

   2 
Devido investimentos insuficientes 
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ANEXO II – GLOSSÁRIO DE TERMOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS 

 

 ANÁLISE HORIZONTAL: Busca demonstrar a evolução ao longo dos exercícios subsequentes, 

sendo que o exercício mais antigo será tomado como Base de comparação, ou seja, 100%. 

 ANÁLISE VERTICAL: Tem por objetivo demonstrar qual é a participação percentual de cada conta 

em relação ao total do Ativo ou Passivo, conforme o caso. Já em termos das Contas de Resultado 

(Receitas e Despesas) o comparativo se dá comparando cada conta em relação às Receitas 

Operacionais Líquidas (ou seja Receita Operacional Bruta menos as Deduções por Devoluções e 

Impostos), pois estas são as que realmente agregam valor à empresa. 

 ATIVO: São todos os Bens, Direitos Tangíveis ou Intangíveis de uma entidade. Contas do Ativo são 

contas de Natureza Devedora, à exceção das contas retificadoras (como Duplicatas Descontadas, 
Depreciação e Amortização Acumulada ou Provisões para Ajuste ao Valor de Mercado). 

 ATIVO CIRCULANTE: Dinheiro em Caixa ou em Bancos; Bens, Direitos e valores a receber no 

prazo máximo de um ano, ou seja, Realizável à Curto Prazo, (Duplicatas, Estoques de Mercadorias 

Produzidas, etc); Aplicações de Recursos em Despesas do Exercício Seguinte. 

 ATIVO NÃO CIRCULANTE: Subgrupo composto por Ativo Realizável à Longo Prazo, 

Investimentos, Imobilizado e Intangível 

 ATIVO PERMANENTE: Grupamento de contas que englobam recursos aplicados em todos os bens 

ou direitos de permanência prolongada, destinados ao funcionamento normal da sociedade e do seu 

empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade, sendo utilizado para cálculos 

de índices financeiros. O Ativo Permanente é composto  subgrupos: Investimentos, Imobilizado, 

Intangível.  

 BALANÇO PATRIMONIAL: O balanço avalia a riqueza, isto é, o valor da empresa, mas não 

demonstra o seu resultado, apenas o apresenta em valor total, sendo a sua demonstração feita num 

outro documento chamado Demonstração de Resultados. O balanço é composto por duas partes, que 

se encontram sempre em equilíbrio. O Ativo é igual ao Passivo mais o Patrimônio Líquido. É a 

demonstração financeira destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa determinada 

data, a posição patrimonial e financeira da Entidade.  

 CAPITAL DE TERCEIROS: Representam recursos originários de terceiros utilizados na aquisição 

de Ativos de propriedade da empresa ou entidade. Corresponde ao Passivo Exigível, ou seja, Dívidas 

e Obrigações de Curto e Longo Prazo. 

 CAPITAL PRÓPRIO: São os recursos originários dos sócios ou acionistas da empresa ou entidade, 

bem como os decorrentes de suas operações sociais, correspondendo ao Patrimônio Líquido. 

 CAPITAL SOCIAL: É o valor estabelecido no contrato social ou estatuto, conforme sua constituição, 

representando a participação (em dinheiro, bens ou direitos) de cada sócio ou acionista na empresa ou 

entidade. 

 CUSTO DE PRODUÇÃO: É obtido pelo somatório dos custos advindos do consumo de bens e 

serviços, como por exemplo: Matéria-Prima, Salários e Encargos da área Produtiva, Depreciação e 

Amortização de Máquinas e Equipamentos Industriais, bem como Gastos Gerais de Fabricação, na 

geração dos produtos vendidos. 

 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: Mão de Obra direta aplicada, Gastos Diretos com 

aquisição de Bens e Serviços aplicados nos Serviços completados e faturados no período,  Gastos 

Indiretos aplicados nos Serviços completados e faturados, tais como: energia elétrica, mão de obra e 

encargos sociais indireto nos serviços, depreciação dos bens aplicados na obtenção dos serviços 
vendidos, entre outros gastos apropriáveis. 

 DÉFICIT: Termo utilizado em finanças para representar o Saldo Negativo de Operações Financeiras 

de Caixa e Bancos. Em Contabilidade Pública representa o equivalente ao Prejuízo , ou seja, quando 

as Despesas Públicas superam as Receitas Públicas. 

 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE): Destina-se a evidenciar a 

formação do Resultado Líquido do Exercício, através de demonstração vertical confrontando as 

Receitas, Custos e Despesas apuradas, obedecendo sempre ao Regime de Competência. 

 DISPONIBILIDADES (DISPONÍVEL): Composto pelos Recursos Financeiros da empresa ou 

entidade, que são representadas pelas contas de Caixa, Bancos conta Movimento e Aplicações no 

Mercado Aberto. 
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 EXIGÍVEL À LONGO PRAZO: Exigibilidades (Dívidas ou Obrigações) com vencimento acima de 

um ano a partir da data do Balanço. 

 IMOBILIZADO: Bens e direitos destinados ao atendimento das atividades operacionais da entidade, 

tais como: Terrenos, Edifícios, Máquinas e Equipamentos, Veículos, Móveis e Utensílios e Obras em 

Andamento para Uso Próprio. 

 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: Busca demonstrar a capacidade de pagamento da empresa no 

curto prazo. A fórmula é Ativo Circulante / Passivo Circulante. 

 INDICE E LIQUIDEZ GERAL: Sua função é indicar a liquidez da empresa no curto e longo prazo, 

por isso o nome Liquidez Geral. A fórmula, que é (AC + RLP) / ( PC + ELP). 

 INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA: Significa a capacidade de liquidação de toda dívida (Passivo 
Circulante), ou seja, conta-se com os valores em Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras para 

pagamento dos Passivos vencíveis no exercício subsequente. A fórmula é: DISPONIBILIDADES / 

PASSIVO CIRCULANTE. 

 INDICE DE LIQUIDEZ SECO: Este índice representa a capacidade de pagamento da empresa no 

curto prazo sem levar em conta os Estoques. Após retirarmos os Estoques do cálculo, a Liquidez da 

empresa passa a não depender de elementos não-monetários, portanto, suprimindo a necessidade do 

esforço de "venda" para quitação das obrigações de curto prazo. A fórmula é a seguinte: (Ativo 

Circulante - Estoques) / Passivo Circulante. 

 LUCRO: Ocorre quando o total das Receitas supera o total dos Custos e das Despesas de uma 

empresa ou entidade com fins lucrativos. 

 LUCRO BRUTO: Representado pela Receitas Operacionais Brutas deduzidas dos Impostos sobre as 

Vendas e Deduções pelas Devoluções. 

 OBRIGAÇÕES: São dívidas ou compromissos de qualquer espécie ou natureza assumidos perante 

terceiros, ou bens de terceiros que se encontram de posse da empresa ou entidade. 

 PASSIVO CIRCULANTE: Obrigações ou exigibilidades que deverão ser pagas(ou vencíveis) no 

decorrer do exercício seguinte, tais como: Fornecedores, Duplicatas a Pagar, Contas a Pagar, Títulos 

a Pagar, Empréstimos Bancários, Impostos a Pagar/Recolher, Salários/Encargos a Pagar. 

 PASSIVO EXIGÍVEL: São as obrigações (ou dívidas) financeiras para com terceiros. Contas do 

Passivo Exigível(de Curto e Longo Prazo) são contas de Natureza Credora. 

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE: Obrigações e/ou dívidas vencíveis acima 1(hum) ano a partir da 

data do encerramento do Balanço Patrimonial, tais como: Fornecedores, Duplicatas a Pagar, Contas a 

Pagar, Títulos a Pagar, Empréstimos Bancários.  

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Também conhecido como Situação Líquida, sendo considerado o valor 
que os proprietários têm aplicado na empresa ou entidade. Contas do Patrimônio Líquido têm saldos 

credores, divide-se em: Capital Social; Reservas de Capital, Reservas de Lucros, Ajuste do Valor 

Patrimonial, (-) Ações em Tesouraria e Prejuízos Acumulados. 

 PERDA: É o consumo involuntário ou anormal de um bem ou serviço. As perdas decorrentes de 

fatores externos transformar-se-ão em despesas, e as de fatores decorrentes da atividade produtiva, 

em custos. 

 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: Direitos Realizáveis após o término do exercício subseqüente, 

tais como: Depósitos Compulsórios, Impostos Diferidos, direitos derivados de vendas, adiantamentos 

ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, acionistas, diretores ou participantes no lucro. 

 RECEITA BRUTA (ou Receita Operacional Bruta): É o total do Faturamento (faturas emitidas) num 

determinado período ou exercício social pela venda de bens e serviços da empresa ou entidade. 

 RECEITAS: São entradas de elementos para o Ativo da empresa, na forma de bens ou direitos que 

podem trazer aumento da Situação Líquida. 

 RESERVAS DE CAPITAL: São contribuições recebidas por proprietários ou de terceiros, que nada 

têm a ver com as Receitas ou Ganhos. 

 RESERVAS DE LUCROS: São obtidas pela apropriação de Lucros da companhia por vários 

motivos, por exigência legal, estatutária ou por outras razões. 

 RESULTADO OPERACIONAL (Lucro ou Prejuízo Operacional): É aquele que representa o 

resultado das atividades principais que constituem objeto da pessoa jurídica, sendo obtido com a 

seguinte operação: Lucro Bruto (-) Despesas Operacionais (Comerciais, Administrativas e 

Financeiras Líquidas) 

 SUPERÁVIT: Termo utilizado em finanças para representar o Saldo Positivo de Operações 
Financeiras de Caixa e Bancos. Em Contabilidade Pública representa o equivalente ao Lucro, ou seja, 

quando as Receitas Públicas superam as Despesas Públicas. 
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ANEXO III – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INDICADORES 

Variáveis Descrição 

AC Ativo Circulante ou Capital de Giro. 

ACF Ativo Circulante Financeiro. 

ACO Ativo Circulante Operacional ou NCG  Necessidade de Capital de Giro. 

AT Ativo Total. 

CCL Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro Líquido. 

PC Passivo Circulante. 

PCF Passivo Circulante Financeiro. 

PCO Passivo Circulante Operacional. 

PE Passivo Exigível ou Ativo Total menos o Patrimônio Líquido. 

(PE - PCO) 
Passivo Exigível menos o Passivo Circulante Operacional: subtrai-se do passivo exigível as dívidas operacionais 
(fornecedores e colaboradores). 

NLCG Necessidade Líquida de Capital de Giro, ou ACO menos PCO. 

ST Saldo de Tesouraria, ou seja, ACF menos PCF. 

RB Receita Bruta, melhor definida como Faturamento Bruto. 

ROL Receita Operacional Líquida, melhor definida como Faturamento Líquido. 

EBIT ou LAJIR Lucro antes dos juros e imposto de renda. 

EBTIDA Lucro antes da depreciação, juros e imposto de renda ou EBIT mais depreciação. 

Juros Líquidos 
ou DFL 

Resultado financeiro: juros pagos menos juros recebidos, excluindo a conta juros sobre capital próprio  um valor 
negativo significa que a receita financeira foi maior que a despesa financeira com capitais de terceiros. 

LO Lucro Operacional, antes do resultado financeiro. 

LL Lucro Líquido 

Geração de 
Caixa 

Lucro Líquido mais a depreciação do período e outros itens não caixa. 

(PE - PCO) / 

AT 

Nível de endividamento não operacional (excluídas as fontes de curto prazo para cobertura de capital de giro) em 

relação ao nível de investimentos na empresa. 

(PE - PCO) / 
ROL 

Nível de endividamento não operacional (excluídas as fontes de curto prazo para cobertura de capital de giro) em 
relação ao nível de atividade da empresa. 

Cobertura 
(EBITDA) dos 
juros líquidos e 

PCF 

Capacidade de a empresa gerar caixa antes dos juros para cobertura dos próprios juros e da dívida financeira de 
curto prazo  um índice igual a um, expressa que a empresa é capaz de gerar caixa no próprio período para honrar 
o custo da dívida e amortizar a dívida financeira de curto prazo, desconsiderando os resultados não operacionais 
e os impostos sobre resultado.  

Cobertura 
(EBTIDA) dos 
juros líquidos 

Capacidade de a empresa gerar caixa antes dos juros para cobertura dos próprios juros  um índice igual a um 
expressa que a empresa é capaz de gerar caixa no próprio período para honrar o custo da dívida, desconsiderando 
os resultados não operacionais e os impostos sobre resultado. 

Cobertura da 
Dívida 

Capacidade de a empresa gerar caixa para cobertura do passivo exigível  um índice igual a um, expressa que, 
após todos as despesas e custos do período, a empresa gerou caixa suficiente para amortizar toda sua dívida, 
desconsiderando o quanto esta dívida é realmente exigível. 

Cobertura do 
PCF 

Capacidade de a empresa gerar caixa para cobertura do passivo exigível financeiro de curto prazo  um índice 
igual a um, expressa que, após todos as despesas e custos do período, a empresa gerou caixa suficiente para 
amortizar a dívida de curto prazo. 

EBIT/AT 
Capacidade de a empresa gerar resultado, antes da remuneração de capitais, em relação ao investimento 
realizado. 

EBIT/ROL Capacidade de a empresa gerar resultado, antes da remuneração de capitais, em relação ao nível de atividade. 

Efeito Tesoura 

Relativizado 

Expresso pela equação {(Var NLCG - Var CCL) / ROL}, trata-se do Efeito Tesoura calculado a partir da 

relativização da variação da NLCG e do CCL com o nível de atividade da empresa. 

Efeito Tesoura 
Simplificado 

Expresso pela equação {Var NLCG - Var CCL}, trata-se do Efeito Tesoura calculado sem relativização com o 
nível de atividade da empresa. 

Geração De 
Caixa/AT 

Capacidade da empresa gerar caixa, após inclusive impostos sobre o lucro, em relação ao investimento realizado. 

Geração De 

Caixa/ROL 
Capacidade de a empresa gerar caixa, após inclusive impostos sobre o lucro, em relação ao nível de atividade. 

Liquidez 
Corrente 

Resultado da divisão entre AC e PC. 

Liquidez Seca Resultado da divisão entre AC, liquido de Estoques, e PC. 

LO/AT 
Capacidade de a empresa gerar resultado, após a remuneração dos capitais de terceiros (juros) e juros sobre 
capital próprio, em relação ao investimento realizado. 

LO/ROL 
Capacidade de a empresa gerar resultado, após a remuneração dos capitais de terceiros (juros) e juros sobre 
capital próprio, em relação ao nível de atividade. 

PE/AT Nível de endividamento em relação ao nível de investimentos na empresa. 

PE/ROL Nível de endividamento em relação ao nível de atividade da empresa. 
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Os principais indicadores de liquidez na análise tradicional de Balanços são: 

Liquidez Geral = (AC + ARLP) / (PC +PELP) 

Liquidez Corrente = AC / PC 

Liquidez Seca = (AC - Estoques) / PC 

Liquidez Imediata = Disponibilidades / PC 

   Onde: 
  

AC - Ativo Circulante 

ARLP  Ativo Realizável de Longo Prazo 

PC - Passivo Circulante 

PELP   Passivo Exigível a Longo Prazo 

   Os principais indicadores de rentabilidade são: 
  

Retorno sobre Ativo = LL / AT 

Retorno Operacional sobre Ativo = LO / AT 

EBIT sobre Ativo = EBIT / AT 

EBITDA sobre Ativo = EBTIDA / AT 

Retorno sobre PL = LL / PL 

         
  

Onde: 
  

EBIT  Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 

EBITDA  Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro e da Depreciação 

LL  Lucro Líquido 

LO  Lucro Operacional 

   Os principais indicadores de lucratividade são: 
  

Resultado sobre Vendas = LL / ROL 

Resultado Operacional sobre Vendas = LO / ROL 

EBIT sobre Vendas = EBIT / ROL 

EBITDA sobre Vendas = EBTIDA / ROL 

   Os principais indicadores de endividamento são:                                                                   

Grau de Endividamento sobre Ativo = PE / AT 

Grau de Endividamento sobre Patrimônio Líquido = PE / PL 

Endividamento Financeiro sobre Ativo = (PE - PCO) / AT 

Endividamento de Curto Prazo sobre Ativo = PC / AT 

Endividamento Financeiro de Curto Prazo s/ Ativo = PCF / AT 

Endividamento sobre Vendas = PE / ROL 

Endividamento Financeiro sobre Vendas = (PE - PCO) / ROL 

   Onde: 
  

PE  Passivo Exigível ou (AT - PL) 

   Os principais indicadores de capacidade de pagamento são: 

Cobertura da dívida = (LL + Depreciação) / PE 

Cobertura da dívida financeira de curto prazo = (LL + Depreciação) / PCF 

Cobertura dos juros = EBITDA / Juros líquidos 

Cobertura dos juros + dívida financeira curto prazo = EBITDA / (Juros líquidos + PCF) 

Resultado Operacional sobre dívida = EBTIDA / PE 
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BALANÇO PATRIMONIAL DA CHESF (2005-2009) 

Descrição da Conta 2005 C/Correção 2006  C/Correção  2007 C/Correção 2008 C/Correção 2009 C/Correção 

Ativo Total 18.395.518 21.894.014 18.239.310   21.046.852  18.468.004 19.931.641 18.760.202 19.569.148 18.932.352 19.748.721 

Ativo Circulante 1.273.641 1.515.865 1.321.502     1.524.918  1.789.042 1.930.828 2.050.322 2.138.732 1.806.179 1.884.062 

Disponibilidades 160.644 191.196 168.865        194.858  574.100 619.599 896.290 934.938 796.158 830.489 

Numerário disponível 11.897 14.160 34.510         39.822  30.913 33.363 9.292 9.693 4.946 5.159 

Aplicações no mercado aberto 148.747 177.036 134.355        155.036  543.187 586.236 886.998 925.246 791.212 825.329 

Créditos 875.718 1.042.264 882.495     1.018.336  849.417 916.736 780.627 814.288 647.130 675.034 

Clientes 875.718 1.042.264 882.495     1.018.336  849.417 916.736 780.627 814.288 647.130 675.034 

Consumidores, conc. e permissionárias 875.718 1.042.264 882.495     1.018.336  1.039.921 1.122.337 781.126 814.808 725.005 756.267 

(-) Provisões p/ créditos liq. duvidosa  0                  -    -190.504 -205.602 -499 -521 -77.875 -81.233 

Estoques 69.157 82.309 67.362          77.731  71.066 76.698 74.392 77.600 75.325 78.573 

Outros 168.122 200.096 202.780       233.994  294.459 317.796 299.013 311.907 287.566 299.966 

Serviço em curso 81.827 97.389 81.268         93.777  84.548 91.249 104.937 109.462 145.048 151.303 

Empregados 12.074 14.370 5.629           6.495   0  0  0 

Tributos e contribuições a recuperar 25.392 30.221 57.140         65.935  10.983 11.853 72.103 75.212 10.882 11.351 

Fornecedores 4.287 5.102 3.636            4.196   0  0  0 

Cauções e depositos vinculados 4.480 5.332 3.923           4.527  48.064 51.873 8.003 8.348 3 3 

Créditos fiscais 14.371 17.104 14.705          16.969  86.814 93.694 31.000 32.337 58.184 60.693 

Reserva Global de Reversão 3.689 4.391 11.727          13.532  11.141 12.024 650 678 523 546 

Adiantamentos a empregados  0                  -    9.069 9.788 26.078 27.202 16.738 17.460 

Desativações em curso  0                  -    7.817 8.437 11.383 11.874 12.982 13.542 

Adiantamentos a fornecedores  0                  -    4.061 4.383 5.681 5.926 5.709 5.955 

Dividendos a receber  0                  -    2.888 3.117 9.942 10.371 10.046 10.479 

Prêmios de seguros 1.308 1.557 1.987           2.293   0  0  0 

Financiamento a terceiros 3.189 3.795 3.143           3.627   0  0  0 

Títulos e valores mobiliarios 31 37 42                48   0  0  0 

Outros créditos 17.474 20.797 19.580         22.594  29.074 31.378 29.236 30.497 27.451 28.635 

Ativo Não Circulante 17.121.877 20.378.150 16.917.808   19.521.934  16.678.962 18.000.813 16.709.880 17.430.415 17.126.173 17.864.659 

Ativo Realizável a Longo Prazo 696.692 829.190 445.779        514.397  257.662 278.082 212.570 221.736 339.213 353.840 
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Créditos Diversos 507.063 603.497 240.247       277.228  97.681 105.422 68.914 71.886 31.479 32.836 

Consumidores e concessionárias 507.063 603.497 349.209       402.962  112.704 121.636 74.145 77.342 34.934 36.440 

(-) Provisão p/créditos de liq. duvidosa 0 0 -108.962 -     125.734  -15.023 -16.214 -5.231 -5.457 -3.455 -3.604 

Outros 189.629 225.693 205.532        237.169  159.981 172.660 143.656 149.850 307.734 321.004 

Créditos fiscais 174.630 207.841 191.990        221.543  134.444 145.099 116.732 121.766 242.234 252.679 

Bens e direitos destinados a alienação  0                  -    10.769 11.622 11.559 12.057 11.559 12.057 

Tributos e contribuições a recuperar  0                  -    8.552 9.230 8.934 9.319 10.672 11.132 

Cauções e depósitos vinculados  0                  -    0 0 0 0 31.547 32.907 

Outros 14.999 17.852 13.542          15.626  6.216 6.709 6.431 6.708 11.722 12.227 

Ativo Permanente 16.425.185 19.548.960 16.472.029   19.007.537  16.421.300 17.722.731 16.497.310 17.208.679 16.786.960 17.510.819 

Investimentos 95.906 114.146 115.427        133.194  157.673 170.169 250.344 261.139 429.809 448.342 

Participações Coligadas/Equiparadas 0 0 0                 -    146.810 158.445 247.660 258.339 425.951 444.318 

Outros Investimentos 2.316 2.756 2.316           2.672  10.863 11.724 2.684 2.800 3.858 4.024 

Participações societárias permanentes 93.590 111.389 113.111        130.522   0  0  0 

Imobilizado 16.217.608 19.301.905 16.238.516   18.738.080  16.230.656 17.516.978 16.214.918 16.914.110 16.325.441 17.029.399 

Terrenos 1.899.456 2.260.698 1.899.968     2.192.426  2.000.880 2.159.455 2.006.203 2.092.711 2.007.611 2.094.180 

Reservatórios, barragens e adutoras 5.522.367 6.572.622 5.600.217    6.462.248  5.600.007 6.043.822 5.578.569 5.819.119 5.509.187 5.746.745 

Edificações e obras cívis 1.367.889 1.628.037 1.328.895     1.533.449  1.287.413 1.389.444 1.237.178 1.290.525 1.171.480 1.221.995 

Máquinas e equipamentos 5.625.106 6.694.900 5.828.160    6.725.278  5.988.806 6.463.434 6.225.411 6.493.853 5.959.251 6.216.216 

Veículos, móveis e utensílios 15.244 18.143 18.481          21.326  24.063 25.970 33.565 35.012 33.657 35.108 

Obras em curso 1.942.692 2.312.157 1.718.003     1.982.452  1.485.128 1.602.828 1.289.859 1.345.478 1.800.121 1.877.743 

Obrigações vinculadas à Concessão -155.146 -184.652 -155.208 -     179.099  -155.641 -167.976 -155.867 -162.588 -155.866 -162.587 

Intangível 111.020 132.134 117.622        135.727  32.695 35.286 32.048 33.430 31.710 33.077 

Em serviço 76.113 90.588 78.891          91.035  25.590 27.618 29.953 31.245 22.187 23.144 

Em curso 34.907 41.546 38.731         44.693  7.105 7.668 2.095 2.185 9.523 9.934 

Diferido 651 775 464              535  276 298 0 0 0 0 

Despesas pré-operacionais 398 474 262              302  126 136 0 0 0 0 

Outros 253 301 202              233  150 162 0 0 0 0 

Outros 253 301 202              233  150 162 0 0  0 
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Descrição da Conta 2005 C/Correção 2006  C/Correção  2007 C/Correção 2008 C/Correção 2009 C/Correção 

Passivo Total 18.395.518 21.894.014 18.239.310 
         

21.046.852  18.468.004 19.931.641 18.760.202 19.569.148 18.932.352 19.748.721 

Passivo Circulante 1.706.934 2.031.562 1.649.333 
           

1.903.212  1.704.403 1.839.481 1.924.551 2.007.538 1.708.819 1.782.504 

Empréstimos e Financiamentos 704.170 838.090 673.480 
              

777.147  518.367 559.449 478.003 498.615 120.277 125.463 

Debêntures 0 0 0                        -    0 0 0 0 0 0 

Fornecedores 235.844 280.697 204.392 
              

235.854  263.926 284.843 198.246 206.794 259.558 270.750 

Impostos, Taxas e Contribuições 57.823 68.820 70.993 
                

81.921  214.893 231.924 107.178 111.800 249.022 259.760 

Dividendos a Pagar 315.687 375.725 204.197 
              

235.629  240.014 259.036 544.893 568.389 591.696 617.210 

Provisões 50.285 59.848 55.910 
                

64.516  0 0 0 0 0 0 

Férias 20.999 24.993 23.164 
                

26.730    0   0   0 

Gratificação de férias 14.084 16.763 15.810 
                

18.244    0   0   0 

Encargos sociais 15.202 18.093 16.936 
                

19.543    0   0   0 

Outros 343.125 408.381 440.361 
              

508.145  467.203 504.230 596.231 621.941 488.266 509.320 

Entidade de previdência privada 198.571 236.336 158.458 
              

182.849  167.388 180.654 273.720 285.523 101.328 105.697 

Obrigações estimadas   0                          -    71.474 77.139 78.949 82.353 95.893 100.028 

Folha de pagamento 5.079 6.045 6.878 
                  

7.937  7.608 8.211 8.363 8.724 28.145 29.359 

Participação nos lucros ou resultados 43.478 51.747 48.200 
                

55.619  54.504 58.824 61.143 63.780 72.145 75.256 

Pesquisa e desenvolvimento 0 0 118.571 
              

136.822  65.218 70.387 69.765 72.773 54.285 56.626 

Compens.finan.p/utilização rec. hídricos 30.452 36.243 38.087 
                

43.950  36.395 39.279 33.112 34.540 37.571 39.191 

Encargos do consumidor a recolher 9.097 10.827 9.244 
                

10.667  27.254 29.414 19.049 19.870 57.802 60.294 

Débitos fiscais 2.013 2.396 0                        -      0   0   0 

CCC/CDE - Consumidor livre 17.730 21.102 22.282                   0   0   0 
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25.712  

Convênio Codevasf 4.000 4.761 4.000 
                  

4.616    0   0   0 

Outros credores - Fachesf 7.645 9.099 4.810 
                  

5.550    0   0   0 

Compensação fin. p/utiliz. rec. hidricos   0                          -    36.395 39.279 33.112 34.540 37.571 39.191 

Incentivo ao desligamento - PDVP   0                          -    0 0 0 0 14.898 15.540 

Outros 25.060 29.826 29.831 
                

34.423  37.362 40.323 52.130 54.378 26.199 27.329 

Passivo Não Circulante 5.452.560 6.489.539 5.136.603 
           

5.927.271  4.897.597 5.285.744 4.062.501 4.237.677 1.555.344 1.622.411 

Passivo Exigível a Longo Prazo 5.452.560 6.489.539 5.136.603 
           

5.927.271  4.897.597 5.285.744 4.062.501 4.237.677 1.555.344 1.622.411 

Empréstimos e Financiamentos 4.496.744 5.351.944 4.256.636 
           

4.911.852  4.040.440 4.360.655 3.307.765 3.450.397 543.169 566.591 

Eletrobrás - M.E. 304.994 362.998 236.300 
              

272.673  158.633 171.205 153.997 160.637 0 0 

Instituições financeiras - M.E. 143.254 170.498 97.269 
              

112.241  44.985 48.550 0 0 0 0 

Eletrobrás - M.N. 3.860.963 4.595.249 3.894.948 
           

4.494.490  3.586.856 3.871.124 2.834.362 2.956.581 147.601 153.966 

Instituições financeiras - M.N. 187.533 223.198 28.119 
                

32.447  249.966 269.776 319.406 333.179 395.568 412.625 

Debêntures 0 0 0                        -    0 0 0 0 0 0 

Provisões 296.320 352.675 305.434 
              

352.449  336.068 362.702 415.434 433.348 411.113 428.840 

Ações trabalhistas 41.127 48.949 77 
                       

89  13.840 14.937 12.689 13.236 -11.772 -12.280 

Ações civeis 254.996 303.492 305.160 
              

352.133  313.907 338.785 393.975 410.963 412.607 430.399 

Ações tributárias 197 234 197 
                     

227    0   0   0 

Ações fiscais   0                          -    8.321 8.980 8.770 9.148 10.278 10.721 

Outros 659.496 784.920 574.533 
              

662.970  521.089 562.387 339.302 353.933 601.062 626.980 

Tributos e contribuições sociais 58.121 69.175 63.891 
                

73.726  40.535 43.748 45.592 47.558 21.053 21.961 

Entidade de previdência privada 569.927 678.317 474.480 
              

547.516  357.299 385.616 125.100 130.494 95.585 99.707 

Fornecedores 15.950 18.983 2.611 
                  

3.013    0   0   0 

Pesquisa e desenvolvimento   0                          -    65.283 70.457 106.187 110.766 120.470 125.665 
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Encargos do consumidor a recolher   0                          -    19.068 20.579 54.539 56.891 15.109 15.761 

Incentivo ao desligamento - PDVP   0                          -    0 0 0 0 259.220 270.398 

Seguro de vida - Delib. CVM 371   0                          -    0 0 0 0 81.922 85.455 

Outros 15.498 18.445 33.551 
                

38.715  38.904 41.987 7.884 8.224 7.703 8.035 

Patrimônio Líquido 11.236.024 13.372.914 11.453.374 
         

13.216.370  11.866.004 12.806.416 12.773.150 13.323.932 15.668.189 16.343.806 

Capital Social Realizado 1.278.585 1.521.749 1.696.306 
           

1.957.415  1.696.306 1.830.743 4.196.306 4.377.252 4.539.557 4.735.304 

Reservas de Capital 7.710.595 9.177.011 7.710.595 
           

8.897.472  7.416.199 8.003.952 4.916.199 5.128.187 4.916.199 5.128.187 

Ágio na emissão de ações 769.028 915.283 769.028 
              

887.403  769.028 829.975 0 0 0 0 

Doações e subvenções para investimento 4.759.353 5.664.496 4.759.353 
           

5.491.951  4.759.353 5.136.544 4.759.353 4.964.578 4.759.353 4.964.578 

Remun.bens/direitos const. cap. próprio 1.691.475 2.013.163 1.691.475 
           

1.951.841  1.691.475 1.825.529 156.846 163.609 156.846 163.609 

Recursos destinados a aumento de capital 294.396 350.385 294.396 
              

339.712    0   0   0 

Outros 196.343 233.684 196.343 
              

226.566  196.343 211.904 0 0 0 0 

Reservas de Lucro 2.246.844 2.674.153 2.046.473 
           

2.361.483  2.459.103 2.653.993 3.366.249 3.511.403 3.195.703 3.333.503 

Legal 209.715 249.599 232.583 
              

268.384  265.214 286.233 319.916 333.711 349.978 365.069 

Estatutária 8.179 9.734 8.179 
                  

9.438  8.179 8.827 8.179 8.532 8.179 8.532 

Para Contingências 0 0 0                        -    0 0 0 0 0 0 

De Lucros a Realizar 550.538 655.240 528.420 
              

609.759  506.021 546.124 485.069 505.985 464.559 484.591 

Retenção de Lucros 1.478.412 1.759.579 1.277.291 
           

1.473.902  1.679.689 1.812.809 2.209.834 2.305.123 2.209.834 2.305.123 

Outras Reservas de Lucro   0                          -    0 0 343.251 358.052 163.153 170.188 

Ajustes de Avaliação Patrimonial   0                          -    0 0 0 0 -1.320 -1.377 

Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários   0                          -    0 0 0 0 -1.320 -1.377 

Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 0                        -    294.396 317.728 294.396 307.090 3.018.050 3.148.189 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DA CHESF (2005-2009) 

Descrição da Conta 2005 Correção 2006 Correção 2007 Correção 2008 Correção 2009 Correção 

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 
       3.949.578         4.700.717         3.949.780         4.557.762         4.705.436         5.078.354         5.640.367         5.883.581         5.004.862  

       
5.220.673  

Deduções da Receita Bruta 
         

(650.668) 
         

(774.413) 
         

(531.567) 
         

(613.390) 
         

(724.683) 
         

(782.116) 
         

(814.067) 
         

(849.170) 
         

(762.249) 
        

(795.117) 

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 
       3.298.910         3.926.303         3.418.213         3.944.372         3.980.753         4.296.238         4.826.300         5.034.412         4.242.613  

       
4.425.556  

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos 
      

(1.392.469) 
      

(1.657.292) 
      

(1.640.004) 
      

(1.892.447) 
      

(1.621.043) 
      

(1.749.515) 
      

(1.990.093) 
      

(2.075.906) 
      

(1.796.495) 
     

(1.873.960) 

Resultado Bruto 
       1.906.441         2.269.012         1.778.209         2.051.925         2.359.710         2.546.723         2.836.207         2.958.505         2.446.118  

       
2.551.595  

Despesas/Receitas Operacionais 
      

(1.093.957) 
      

(1.302.008) 
      

(1.386.670) 
      

(1.600.117) 
      

(1.317.735) 
      

(1.422.169) 
      

(1.133.588) 
      

(1.182.469) 
      

(1.476.871) 
     

(1.540.554) 

Com Vendas 
                

(439) 
                

(522) 
         

(109.399) 
         

(126.239) 
         

(282.733) 
         

(305.140) 
           

(11.570) 
           

(12.069) 
         

(171.692) 
        

(179.095) 

Gerais e Administrativas 
         

(456.577) 
         

(543.410) 
         

(474.485) 
         

(547.522) 
         

(548.394) 
         

(591.856) 
         

(609.272) 
         

(635.544) 
      

(1.095.963) 
     

(1.143.221) 

Financeiras 
         

(684.342) 
         

(814.492) 
         

(767.161) 
         

(885.249) 
         

(486.608) 
         

(525.173) 
         

(481.446) 
         

(502.206) 
         

(232.356) 
        

(242.375) 

Outras Receitas Operacionais 
            16.307              19.408              16.994              19.610  

                      
-  

                      
-  

              1.690                1.763              10.481  
            

10.933  

Outras Despesas Operacionais 
            31.094              37.008  

           
(52.619) 

           
(60.719) 

                      
-  

                      
-  

           
(49.457) 

           
(51.590) 

             
(5.793) 

            
(6.043) 

Resultado da Equivalência Patrimonial 
                      

-  
                      

-  
                      

-  
                      

-  
                      

-  
                      

-  
            16.467              17.177              18.452  

            
19.248  

Resultado Operacional 
          812.484            967.004            391.539            451.808         1.041.975         1.124.554         1.702.619         1.776.036            969.247  

       
1.011.041  

Resultado Não Operacional 
             

(7.292) 
             

(8.679) 
             

(5.848) 
             

(6.748) 
             

(6.125) 
             

(6.610) 
                      

-  
                      

-  
                      

-  
                     -  

Receitas 
              2.214                2.635                2.328                2.686                3.292                3.553  

                      
-  

                      
-  

                      
-  

                     -  

Despesas 
             

(9.506) 
           

(11.314) 
             

(8.176) 
             

(9.435) 
             

(9.417) 
           

(10.163) 
                      

-  
                      

-  
                      

-  
                     -  

Resultado Antes Tributação/Participações 
          805.192            958.325            385.691            445.060         1.035.850         1.117.944         1.702.619         1.776.036            969.247  

       
1.011.041  

Provisão para IR e Contribuição Social 
         

(281.699) 
         

(335.273) 
         

(142.428) 
         

(164.352) 
         

(361.795) 
         

(390.468) 
         

(180.648) 
         

(188.438) 
         

(265.858) 
        

(277.322) 
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IR Diferido 
            34.428              40.976              21.964              25.345              32.582              35.164  

           
(24.028) 

           
(25.064) 

          133.143  
          

138.884  

Participações/Contribuições Estatutárias 
           

(41.516) 
           

(49.412) 
           

(47.877) 
           

(55.247) 
           

(54.007) 
           

(58.287) 
           

(60.652) 
           

(63.267) 
           

(72.145) 
          

(75.256) 

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 
          230.000            273.742            240.000            276.943  

                      
-  

                      
-  

                      
-  

                      
-  

                      
-  

                     -  

Lucro/Prejuízo do Período 
          746.405            888.358            457.350            527.749            652.630            704.353         1.437.291         1.499.267            764.387  

          
797.348  
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