
 

AS NOVAS ESTRATÉGIAS DAS EMPRESAS 
PRIVATIZADAS DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

Ricardo Gorini de Oliveira 

 

TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DA COORDENAÇÃO DOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS EM 

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO. 

 

Aprovada por: 

 
 
 

________________________________________________ 
Prof. Maurício T. Tolmasquim, D.Sc.  

        
 

________________________________________________ 
Prof. Luiz Fernando Legey , Ph.D. 

 
 

________________________________________________ 
Prof. Helder Queiroz Pinto Junior, D.Sc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIO DE JANEIRO, RJ  -  BRASIL 

MARÇO DE 1999 

 

 

 



 ii 

 

 

 

 

DE OLIVEIRA, RICARDO GORINI 

As Novas Estratégias das Empresas Privati- 

zadas do Setor Elétrico Brasileiro [Rio de Janei- 

ro] 1999 

VIII, 216 p. 29,7 cm (COPPE/UFRJ, M.Sc., 

Planejamento Energético, 1999) 

Tese  -  Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, COPPE 

1. Economia da Energia 

I. COPPE/UFRJ    II. Título ( série ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 iii 

 
AGRADECIMENTOS 

 
  
Quero expressar o reconhecimento ao Prof. Maurício Tiomno Tolmasquim, pela sua orientação e auxílio, 
na escolha do tema e nas críticas ao longo do trabalho.  
 
A Jordão, meu pai e a Márcia, minha mãe, pelo constante incentivo, apoio e ajuda nos momentos mais 
difíceis. Certamente sou um pouco de cada um. A Isaura, minha vó, pela dedicação e paciência nos 
momentos de agonia. 
 
A Lasalle, que sempre foi compreensiva e paciente, e que me acompanhou e me esperou mesmo quando 
eu não iria. 
 
A Marco Antônio, meu irmão, a Paulo Baldner, ao Prof. Rúbens Monteiro e a Vera Pepin pelas críticas 
oportunas, sugestões a este trabalho e auxílio literário. 
 
Ao amigo André e a Ricardo Trani, pela ajuda e dados sobre o setor elétrico. 
 
Ao corpo técnico e administrativo, a Rita, Mônica, Maria, Simone, Leandra e Paulo que colaboraram 
direta ou indiretamente na resolução de alguns problemas para a execução desta dissertação. 
 
A todos os membros da banca. 
 
Aos amigos do PPE, pela agradável convivência dos últimos anos. 
 
Ao CNPq pelo apoio financeiro. 
 
 
 



 iv 
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Março/1999 
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Este trabalho, em razão da reestruturação da indústria elétrica brasileira e do 

novo arranjo institucional e regulatório, analisa as novas estratégias das empresas 

privatizadas do setor elétrico brasileiro. Para isso, inicialmente estuda o Ambiente em 

que estão inseridas estas empresas, bem como os Grupos Controladores que as 

adquiriram. Em seguida, analisa a evolução das empresas representativas dos novos 

Controladores que foram privatizadas até Dezembro de 1997. Os resultados do estudo 

mostram que houve uma predominância financeira na lógica da reestruturação, a qual se 

estende às estratégias dos grupos compradores. Portanto, também em virtude da crise da 

política econômica brasileira deste período, o total dos investimentos necessitados pelo 

setor não estão garantidos, o montante arrecadado pelo governo com as privatizações 

não teve o adequado impacto macroeconômico esperado, os investimentos realizados 

pelas empresas no setor priorizam aumento de produtividade, às custas de redução de 

pessoal e aumento de tarifas, sem o correspondente aumento da qualidade do serviço. 



 v 

 

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

 

 

THE NEW STRATEGIES OF THE NEWLY PRIVATIZED  

BRAZILIAN ELECTRIC COMPANIES 

 

Ricardo Gorini de Oliveira 

 

March/1999 

 

Advisors: Maurício Tiomno Tolmasquim 

 

 

Department: Energetic Planning 

 
 Taking into consideration the re-structuring of the Brazilian power industry and the new 

institutional and legal arrangement, this paper intends to analyze the new strategies implemented by 

private enterprises of the Brazilian power sector (electricity).  Initially, a study is developed of the 

environment where the present enterprises are located.  Further, an analyses of the controlling group that 

have purchased these enterprises is also processed.  Following this first stage, a study is made of the 

development of the enterprises that have been privatized up to Dec 1997. These enterprises represent the 

new controllers.  The results of such studies demonstrate that there was a financial predominance in the re-

structuring logic- a logic still being used by the purchasing groups.  Due to the present Brazilian political-

economic crisis the required investments are not guaranteed.  The amount absorbed by the government 

with the privatization did not have the adequate macroeconomic impact as expected.  The strategy 

developed by the enterprises in this field prioritized a raise in productivity in detriment to reducing staff 

and the raise of taxes, without a corresponding improvement of quality. 
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CAPÍTULO 1 
 

APRESENTAÇÃO 
 
1.1 RELEVÂNCIA DO TEMA 

Ao longo de no mínimo 150 anos vem se travando no Brasil uma luta entre duas correntes com 

“visões de mundo” distintas. De um lado, um grupo que possui laços filosóficos, culturais e econômicos 

com os países ditos centrais ou de “vanguarda”, e de outro, um grupo que procura seguir caminhos 

próprios de desenvolvimento, adequando as características específicas da Nação Brasil aos seus interesses 

enquanto país. Este entrave entre ambas facções vem escrevendo a história brasileira, inclusive a história 

econômica e mais especificamente a dos setores industriais ligados à infra-estrutura (c.f. Pinto,1961; 

Leite,1997; e Barbalho e Barbalho,1987). 

A alternância entre estas duas correntes na liderança política e econômica tem gerado uma 

verdadeira oscilação no desenvolvimento nacional (c.f. Capítulo 3, item 3.1). A falta de uma síntese 

dialética que aproveite aspectos positivos das duas vertentes é um dos maiores problemas nacionais nestas 

últimas décadas. Efetivamente o que seria mais adequado ao Brasil seria um estilo próprio de 

desenvolvimento, interdependente, não dependente, que promovesse uma melhoria da qualidade de vida 

da nação brasileira. 

Consequentemente a Visão ideal de um Sistema Elétrico que norteia o desenvolvimento deste 

trabalho deve atender os seguintes requisitos: deve ser eficaz e atender a todas as carências de 

abastecimento, em todas as regiões do Brasil; e deve ser eficiente e produzir com alta qualidade, de forma 

integrada aos sistemas energéticos, econômico - social, e ambiental,  e com eficiência alocativa, produtiva 

e distributiva . 

O objetivo central do trabalho foi, portanto, o de pesquisar e analisar as estratégias implantadas 

pelos atuais controladores das empresas privatizadas do Setor Elétrico Brasileiro, respeitando, sempre, 

como referencial, a Visão acima mencionada, de modo a auxiliar na implantação da eficácia e da 

eficiência pretendidas. 

A complexidade do Sistema Elétrico deve-se as características de monopólio natural, de indústria 

de rede e de capital intensivo, adicionadas à essencialidade do consumo e ao caráter de serviço público. 

No Brasil a situação é ainda mais peculiar devido a dimensão continental do país, a  insuficiência de 

energia elétrica, ao grande potencial de demanda e à base predominantemente hídrica da geração de 

eletricidade, associada aos sistemas interligados, a carência de recursos financeiros e as altas taxas de 

juros. 

A partir da década de 90 teve início um processo de reformas institucionais e alterações na 

estrutura produtiva da indústria de eletricidade, motivado: (I) pela crise financeira setorial; (II) pela 

dificuldade do aumento da oferta acompanhar o crescimento da demanda; (III) pela insatisfação quanto ao 

nível de qualidade e preços; (IV) e por causa de fatores extra-setoriais, como a necessidade de recursos 

por parte do Governo (para financiar o déficit fiscal e no Balanço de Pagamentos) e a busca da redução do 
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Custo Brasil1. O Estado altera sua forma de participação de empresário para regulador, e inicia a 

privatização das empresas de sua propriedade. Em paralelo, sem seguir um cronograma ideal de 

reestruturação, é estabelecida uma estrutura regulatória através da Aneel, a qual por um lado 

desverticaliza as empresas e por outro promove a concorrência na geração. 

A maior parte dos novos participantes setoriais são estrangeiros, players globais e diversificados 

em termos de negócios. Eles vêm comprando participações nas empresas ou participando de novas 

concessões pela grande oportunidade estratégica deste negócio no Brasil. A grandiosidade do mercado 

brasileiro impõe a esses novos participantes a formação de grupos estratégicos, grupos estes em geral 

heterogêneos, o que leva a atuações estratégicas e a resultados múltiplos, os quais não necessariamente 

conduzem à Visão referida acima. 

O Brasil específicamente ainda não possui experiência  regulatória o que enfraquece o 

desenvolvimento deste Sistema ideal, aliado ao fato de que os países da América Latina vêm interligando 

suas logísticas de transmissão (linhas de transmissão, gasodutos, estradas e portos) o que determina o 

crescimento da conexão entre estes mercados2. Esta tendência enfraquece as fronteiras nacionais e  

fortalece os Grupos empresariais de energia, dificultando assim as regulações nacionais. 

O presente trabalho se dedicou à pesquisa no âmbito brasileiro, em especial sobre as empresas 

privatizadas até dezembro de 1997. As empresas de eletricidade são tratadas como o foco central da 

dissertação e a abordagem as considera inseridas num sistema elétrico, interagindo com um sistema 

energético e um sistema econômico - social, que finalmente está integrado a um sistema maior, o 

ecossistema. 

Portanto, as questões a serem respondidas pela pesquisa são:  

quais as motivações que levaram à Reforma do Setor Elétrico Brasileiro ? 

a Reforma e a Reestruturação da indústria asseguram a totalidade dos 

investimentos para a expansão e para a melhoria do Sistema Elétrico ? 

a estratégia dos novos players e a nova estrutura industrial em busca da 

competição leva a um sistema ótimo3 ?  

 

                                                           
1 Esta expressão vêm sendo utilizada para referir-se aos diversos custos que estão associados à questão da 
‘modernização’ do Brasil. Dentre eles o custo da ineficiência produtiva, da baixa produtividade, do sistema de 
logística inadequado que onera as exportações, enfim dos ‘gargalos’ impeditivos ao desenvolvimento. 
2 Uma atenção especial deve ser dada ao  Mercosul (especialmente ao Brasil devido a sua dimensão continental e 
tamanho da economia) nesse processo de globalização, como um Mercado Comum, onde várias economias tendem a 
se juntar, e como um acoplamento cultural, social e de suas infra-estruturas (energia, telecomunicações, transporte). 
Este polo geopolítico possui um enorme potencial físico-energético, e um enorme potencial mercadológico; e mais, 
necessita de recursos financeiros, tecnológicos e de gestão para viabilizar este potencial (transformar a matéria prima 
em produto). 
3 Um Sistema Elétrico Ótimo é aquele definido pela Visão ideal do terceiro parágrafo deste capítulo. 
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1.2 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

No Capítulo 2 são apresentados os conceitos e metodologias de estratégia de empresas, análise 

de indústrias, e da teoria sobre regulação de monopólios naturais. As teorias foram pesquisadas na área de 

Administração, em especial da área que trata das Organizações e na Economia, em especial na área de 

Economia Industrial e Economia da Regulação. 

No Capítulo 3 estudou-se o Ambiente do Setor Elétrico, que trata das dimensões geopolítica, 

econômica – empresarial e mercadológica, e realizou-se a consulta bibliográfica pertinente. 

Nos capítulos 4 e 5, a pesquisa centra-se nas empresas do Setor elétrico que foram privatizadas 

até dezembro de 1997. No Capítulo 4 são estudados os Grupos Controladores dessas empresas, tanto a 

composição destes, quanto suas estratégias. No Capítulo 5 altera-se a escala de análise para as empresas 

propriamente ditas. São analisadas a LIGHT (RJ), a CERJ (RJ), a ESCELSA (ES), a COELBA (BA) e a 

CPFL (SP), que são empresas com distintos controladores e estão entre as primeiras que foram 

privatizadas. Através de dados coletados nos endereços de Internet das empresas, nos volumes diversos do 

Jornal Gazeta Mercantil, Jornal O Globo, Jornal do Comércio, e na Comissão de Valores Mobiliários 

foram pesquisadas as estratégias pautadas por estas empresas enfocando: os objetivos; a composição 

acionária; o mercado atendido; a estratégia de expansão; as alianças estratégicas; a gestão administrativa / 

organizacional; a gestão econômico – financeira; a política de marketing e a gestão da produção. 

No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões finais, abordando as questões acima destacadas, 

acompanhadas de algumas propostas sobre a relação Estratégia & Regulação. 
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CAPÍTULO 2 

 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM AMBIENTE COMPETITIVO  

E TEORIA DE REGULAÇÃO DE MONOPÓLIOS NATURAIS 

 
Este capítulo apresenta o arcabouço teórico4 que embasará a análise do processo das estratégias 

empresariais que realizam as organizações (adaptativas complexas) do Setor Elétrico Brasileiro, as quais 

promovem o intercâmbio de bens/serviços com seu ambiente. 

 

2.1  ORGANIZAÇÕES E O AMBIENTE COMPETITIVO 

Uma Organização empresarial transforma matérias primas e energia em bens e/ou serviços para a 

sociedade.  

Uma Organização (sistema)5 é um todo unificado com um propósito, formado por componentes 

(diretorias, divisões, departamentos, pessoas, etc.) que interagem regularmente entre si. Dependendo da 

agregação e do nível de complexidade considerados, e dependendo do ponto de vista ( ângulo de visão ) 

utilizado, pode-se definir o escopo de um sistema (neste trabalho, a Indústria de eletricidade no Brasil) e 

dos seus respectivos subsistemas (empresas, grupos estratégicos). A crescente agregação leva a um 

metassistema (indústria de Energia), no qual está inserido o sistema em questão, além de outros 

(Economia, Sociedade). O  output de um sistema (energia elétrica) é o seu fim, mas este, ao servir como 

input de um sistema superior (setores residencial, industrial, comercial, etc.) é considerado um meio de se 

atingir determinado objetivo ou fim desse metassistema no qual está inserido6 (iluminação, aquecimento / 

refrigeração, tração, etc.). Todo sistema tem limites determinados pelos limites de outro sistema 

(segmentação geográfica, mercadológica, por classes de renda/consumo, etc.).  

O acoplamento de sistemas pode ocorrer com intensidade diferente7 (empresas de um grupo 

estratégico; alianças estratégicas). Dois sistemas podem se acoplar e manter suas naturezas individuais 

(uma certa independência  entre A  e  B); ou podem se acoplar e interagir de modo que o output de um 

seja vital para o outro, como  input (uma certa dependência entre A  → B); ou ainda, podem se acoplar e 

                                                           
4 As teorias apresentadas neste capítulo se baseiam em (PORTER,1991), (TREGOE, 1983),  (ANSOFF, 1983) e 
(YOSHINO, 1996), (TRAIN,1995), (ARMSTRONG & COWAN & VICKERS, 1994), (FERGUNSON, 1989) e (DE 
ARAÚJO, 1997). 
5 Os sistemas podem ser abertos, quando trocam energia ou matéria com o meio ambiente, caso contrário 
são denominados fechados. Outra característica dos sistemas é a capacidade de regulação para ajustar a 
performance anterior, através de algum dispositivo. Este mecanismo de correção é denominado de 
feedback ou retroalimentação. Para maiores detalhes ver Teoria Geral dos Sistemas, (BERTALANFFY, 
1973). 
6 Para maiores detalhes ver Cibernética, (WIENER, 1970) e Introdução à Cibernética, (ASHBY, 1970). 
7 O fluxo de troca entre sistemas é essencialmente de energia e informação, sendo que ambos possibilitam o trabalho 
organizacional e são essenciais para a  neguentropia potencial. A informação é decodificada por aparelhos, 
tecnológicos ou ‘naturais’ (um aparelho de som e/ o aparelho auditivo por exemplo) que necessitam de energia. Na 
verdade, a informação é determinante para a construção e circulação do conhecimento. Conhecimento este que 
determina a evolução dos sistemas que são capazes e viabilizados de armazenar e processar informação. 
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interagir de forma que ambas troquem inputs e outputs (uma certa interdependência entre A ↔ B)8. A 

interdependência de sistemas sempre gera uma rede onde os componentes influenciam e são 

influenciados . Portanto uma ação sobre um componente afeta , por definição, toda a rede. Isto é 

relevante para a indústria de eletricidade já que ela apresenta esta particularidade, tanto no lado da oferta 

quanto no lado da demanda9. 

O acréscimo dos acoplamentos de sistemas aumenta o número de inter-relações entre subsistemas e 

afeta a qualidade destes sistemas e do metassistema formado. É o fenômeno da complexificação 

crescente10, donde a evolução se dá do simples para o complexo, ou de subsistemas a metassistemas (de 

empresas a holdings, até alianças estratégicas)11. Assim sendo, a previsão do comportamento de um 

metassistema pode basear-se no conhecimento completo ou incompleto de suas partes (sistemas e 

subsistemas); quanto mais complexo for o sistema global, mais difícil obter o seu conhecimento completo, 

e portanto maior será a margem de erros. Este fenômeno é também relevante neste caso do Setor Elétrico 

Brasileiro . 

O Ambiente ou “mercado” competitivo é aquele onde Organizações (sistemas) interagem buscando 

otimizar sua posição em relação às demais. O Ambiente competitivo é dinâmico e compreende os sistemas 

no seu bojo. Não necessariamente a interação de Organizações num Ambiente competitivo leva a um 

aumento da qualidade do metassistema (Economia-Sociedade) do qual o Ambiente faz parte. Monopólios 

e  Monopsônios contribuem para a ineficiência alocativa e distributiva e são exemplos empíricos que 

sustentam esta colocação, como será visto no item 2.5. 

Por auto-preservação a ordem do metassistema (Economia, Sociedade) cria mecanismos, explícitos 

ou não, que regulam o Ambiente competitivo (Aneel e Agências Estaduais). O objetivo da regulação é 

assegurar que o comportamento do Ambiente competitivo seja tal que aumente a qualidade do 

metassistema. Para que esse objetivo seja alcançado são necessários indicadores (feedback) que retratem a 

qualidade do Ambiente e os efeitos sobre a qualidade do metassistema, e instrumentos que permitam 

corrigir ou redirecionar o Ambiente, bem como incentivar sua dinâmica (regulação econômica, técnica e 

regulação da qualidade). 

 Assim sendo, como é por si mesmo evidente, a complexidade do Brasil Continental (Sistema 

Global) e, especificamente, de seu Sistema Elétrico e, ainda mais,  dado que as novas empresas que estão 

assumindo os controles acionários e/ou as concessões públicas, tanto no Brasil quanto em outros países 

vizinhos, têm suas Visões/Estratégias particulares e o fluxo de informações bem restrito, o papel da Aneel 

e das agências estaduais torna-se extremamente árduo e difícil, o que aumenta o risco da gestão desse 

Sistema. 

                                                           
8 Para maiores detalhes ver Cibernética, (WIENER 1970) e Introdução à Cibernética, (ASHBY 1970). 
9 A qualidade da eletricidade é afetada pelas características das empresas ofertantes e pelo uso dos 
consumidores. 
10 Para maiores detalhes ver  ARCHANJO J.L. (1979). 
11 “A diversificação tecnológica, de recursos financeiros e operacionais e de culturas empresariais, só 
pode crescer num processo de integração ou consolidação para poder sobreviver às turbulências, 
incertezas e às rápidas alterações do macroambiente operacional, para evitar a sua obsolescência e 
extinção nesta dinâmica econômica, social, tecnológica e política.” (RQSMUSSEN, 1988, pág.21) 
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2.2 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM AMBIENTE   COMPETITIVO: 

CONCEITOS 

A decisão de investir num mercado é feita em base a um planejamento estratégico. Este 

planejamento estratégico pode ser ou não sistemático, mas sempre é elaborado, mesmo que  de forma 

incompleta ou superficial. Quando um potencial comprador analisa uma indústria, ele o faz em base as 

suas forças e fraquezas levando em conta as oportunidades e as ameaças do mercado. Neste momento, 

através de análise de cenários e de sensibilidade, são testadas as hipóteses e as políticas a serem adotadas 

ao longo de um prazo determinado, e assim avaliadas as condições de retorno e satisfação dos objetivos 

desejados. Portanto, é relevante ser entendido que o ato da compra de uma empresa é, a rigor, um dos 

últimos estágios decisórios e um dos primeiros estágios executivos / operacionais. 

 Sendo assim, conhecer o planejamento estratégico de um Grupo é saber, de antemão, suas 

potenciais atuações estratégicas e políticas no mercado. Este tipo de tecnologia de gestão é útil para os 

concorrentes e também para os reguladores da indústria, pois a antecipação de determinadas ações das 

empresas, e a “reação a priori” a esta expectativa pode ser mais eficaz e eficiente do que a ação a 

posteriori12. 

 A seguir serão abordados alguns termos técnicos associados ao planejamento estratégico: 

Planejar estrategicamente significa definir o que se deseja para a Organização, como alcançar o 

desejo em função do ambiente em que se situa a instituição e em função das suas características internas. 

Em outras palavras o planejamento estratégico é aquele onde se busca o posicionamento otimizado de 

uma Organização (sistema) diante da evolução dinâmica, no tempo e no espaço, de sistemas 

interdependentes (indústria / mercado). 

A Estratégia de uma empresa é essencialmente definir o que se deseja para a Organização 

enquanto o Planejamento de Longo Prazo é a definição do como atingir o que se deseja da maneira mais 

eficaz e eficiente. 

As etapas do planejamento estratégico são (Figura 2.1): o Negócio, a Visão, a Missão, os 

Princípios, a Análise do Ambiente Externo e Interno, os Objetivos e as Estratégias Operacionais. 

O processo de planejamento estratégico se inicia com a definição do Negócio da Organização. 

Definir o negócio de uma empresa é definir seu âmbito de atuação13. A Visão Estratégica14 é como uma 

                                                           
12 A análise de cenários e alternativas poderia antecipar e prever uma reação quanto ao impacto da 
desvalorização do Real, bem como a estratégia a ser seguida pelas empresas, no intuito de minimizar o 
custo para o consumidor. 
13 O posicionamento frente ao negócio pode ser restrito ou amplo. O restrito tende à “Visão míope”, 
aquela que se concentra no produto negligenciando o cliente, enquanto o amplo tende a “Visão 
abrangente”, aquela que analisa o espaço que a empresa pretende ocupar em relação as demandas de 
mercado, principalmente pelos desejos e necessidades que a empresa satisfaz quando o cliente compra 
seus produtos ou utiliza seus serviços. 
14 As empresa do setor elétrico tem direcionado seu negócio para a logística da energia e da informação. 
Os grupos que se formam desejam dominar a logística de energia. 
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intuição ou sonho do que se idealiza para a Organização. Identifica os sinais de mudança, as 

oportunidades e as ameaças, e converge os esforços internos transformando pró-ativamente o propósito 

em ação. A Missão15 é a expressão da razão da existência de uma Organização. É a função que esta 

desempenha de modo a tornar útil sua ação, justificar seus lucros, do ponto de vista dos grupos a ela 

ligados e da sociedade em que atua. A missão expressa onde e como a empresa espera obter lucros através 

da prestação de um serviço considerado útil e desejável (DRUCKER, 1993). 

Os Princípios são as regras ou normas básicas que norteiam toda a tomada de decisão na 

Organização. Estes,  definidos, devem refletir o pensamento da Organização quanto as diversas funções, 

constituindo-se no seu verdadeiro fundamento ético. 

 

 
FIGURA 2.1  Fonte: LOBATO, 1995.  -  

As Análises do Ambiente Interno e Externo tratam do fluxo de informações necessário para 

conquistar o conhecimento interno e o conhecimento sobre o meio no qual está inserida a empresa 

(contextualização). A Análise Interna é um esforço sistemático e metódico de ampliação do conhecimento 

dos elementos da própria Organização e do Sistema específico em que ela está situada: sua performance 

financeira, seus empregados, seus produtos, sua estrutura organizacional, seus concorrentes e seus 

clientes. A Análise Externa é a atividade de levantamento e análise dos principais fatores ambientais que 

afetam a vida da empresa, sua provável evolução e dos fatores novos que poderão ocorrer com impacto 

sobre as operações da Organização.  

 Estas análises permitem identificar as oportunidades e as ameaças no ambiente externo em que a 

empresa interage, os seus pontos fortes e fracos em relação a concorrência e procurar contrastá-los, de 

                                                           
15 A missão das utilities é fornecer iluminação, calor, frio e movimento ao alcance direto e fácil para os 
consumidores. 
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forma a definir uma estratégia para obter vantagem competitiva do seu ramo de negócio (KOTLER, 

1974)16.  

A Análise Externa (oportunidades e ameaças) pode ser dividida em análise externa do Macro-

Ambiente, composta de fatores ambientais, demográficos, econômicos, tecnológicos, políticos, legais e 

sócio-culturais, e em análise do Micro-Ambiente, composta de clientes, concorrentes, canais de 

distribuição e fornecedores. 

Os Objetivos são resultados qualitativos e/ou quantitativos que a empresa precisa alcançar em 

prazo determinado, no contexto do seu ambiente, para cumprir sua missão. Os objetivos precisam ser 

transformados em metas, sempre quantitativas. As Metas permitem uma melhor distribuição de tarefas e 

um melhor acompanhamento dos resultados parciais. 

Definir as Estratégias Operacionais é definir como a empresa vai atuar, considerando o ambiente, 

para atingir os objetivos, respeitando os princípios, visando cumprir a missão no negócio. 

Na Tabela 2.1 a seguir foram selecionados as principais áreas de gestão (administrativa, financeira, 

marketing, produção e da rede de inter-relação), os tópicos essenciais de suas preocupações e as 

características de cada um. Esta tabela é um guia de análise empresarial útil para o desenvolvimento deste 

trabalho “As Novas Estratégias das Empresas Privatizadas do Setor Elétrico Brasileiro”. 

Pesquisando e conhecendo cada um destes itens, para cada uma das empresas envolvidas, obtêm-se 

informações relevantes para a compreensão do planejamento estratégico das mesmas. Na medida em que 

os dados estiverem disponíveis estes itens serão aplicados para cada empresa privatizada em análise neste 

trabalho. 

A Gestão Administrativa trata essencialmente do capital físico e do capital intelectual de uma 

empresa. Através de técnicas de management é buscada a melhor simbiose entre estes dois capitais para 

servirem a um propósito específico. Isto se traduz em opções de investimentos em cada uma das 

características descritas na Tabela 2.1. 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Pontos fortes são variáveis internas e controláveis que   propiciam uma condição favorável para a 
empresa, em relação ao seu ambiente; Pontos fracos são variáveis internas e controláveis que provocam 
uma situação desfavorável para a empresa, em relação ao seu ambiente; Oportunidades são variáveis 
externas e não controláveis pela empresa, que podem criar condições favoráveis para a empresa, desde 
que ela tenha condições e/ou interesse de usufruí-las; Ameaças são variáveis externas e não controláveis 
pela empresa, que podem criar condições desfavoráveis para a mesma. 
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TABELA 2.1 – TÓPICOS DETERMINANTES PARA A ESTRATÉGIA 
GESTÃO TÓPICOS CARACTERÍSTICAS 

Administrativa Capital físico Variáveis de gestão 
 Tecnologia P&D,  opções tecnológicas, patentes 
 Instalações Qualidade de infra-estrutura, localização, logística 
 Equipamentos Qualidade, quantidade, preço 
 Capital intelectual Variáveis de gestão 
 Funcionários – Pessoal Quantidade, nível de instrução,  políticas de capacitação, 

qualidade da Gerência 
 Método de trabalho Equipes multidisciplinares ou especializadas, gestão por 

projetos ou por função 
 Gestão do conhecimento e 

da inovação 
Estrutura e formas de incentivo à criação e construção de 
conhecimento, estrutura e formas de manejo e 
processamento da informação 

Financeira Capital financeiro Origem dos recursos 
 Recursos próprios – 

Acionista 
Tipo de propriedade, composição acionária, política de 
dividendos, mercados onde são negociadas 

 Recursos de terceiros 
(Financistas e Aliados) 

Fontes de financiamento: Bonds, debêntures, 
empréstimos, joint venture (alianças estratégicas); 
principais parceiros 

 Operações – tipo Prazos, praça, garantias, capacidade de financiamento, 
project finance 

 Riscos e taxa Propensão a risco, risco de agências de classificação, 
taxas de juros, hedge. 

 Capital financeiro Aplicação dos recursos 
 Avaliação de projetos Indicadores de rentabilidade 
 Planejamento tributário Paraísos fiscais, legislação, distribuição do lucro, 

remessas 
 Controle de custos Alocação de recursos, eficiência e retorno, centro de 

custos 
Do Marketing Consumidor (alvo) Segmentos de mercado (Curva ABC), alvos da cadeia 

produtiva, tipo de consumidor (residencial, comercial, 
industrial, outros), relacionamento com grandes 
consumidores 

 Política de Comunicação Imagem, Promoções e publicidades, relações públicas  
 Política de produto / 

serviço 
Multiplicidade de serviços, diferenciação, controle de 
perdas comerciais 

 Política comercial Opções tarifárias, prática em termos de mercado elétrico 
(spot, a termo, contratos, opções) 

Da produção Fornecedor Tipo de fornecedor, Escolha de fornecedores, relação 
com produtores independentes e autoprodutores 

 Estrutura Economias de escala – escopo, integração vertical-
horizontal 

 Controle de Produção Expansão (geração e distribuição) e manutenção (DEC e 
FEC, perdas técnicas) 

 Linha de Produtos Inovação e criatividade 
Da rede de 

relações 
Parceiros / Alianças Conhecimento da concorrência e Alianças estratégicas 

(tecnologia, marketing, capital, operação), Estrutura e 
Tipo dos concorrentes 

 Comunidade, Sociedade e 
Meio Ambiente 

Marketing institucional, Imagem para a Comunidade 

 Governo / Regulador Imagem para o Governo 
Fonte: Realização própria. 

À Gestão Financeira cabe buscar alternativas de recursos financeiros ao menor custo, maior prazo 

e melhores condições contratuais dada as necessidades da empresa. Para isto o gestor analisa entre opções 

de recursos de terceiros e recursos próprios, e ainda as modalidades das operações e os riscos envolvidos. 
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Além disto cabe auxiliar e avaliar as aplicações destes recursos nas operações da Organização. Por isso a 

importância da avaliação financeira, do planejamento tributário e do controle de custos. 

A Gestão do Marketing trata do relacionamento empresa – mercado. É de sua competência definir 

o consumidor (alvo) e a segmentação do mercado, e em função disto posicionar-se no mix de marketing, 

via políticas de comunicação, comercial e de produto. 

A Gestão da Produção diz respeito a estrutura produtiva, ao relacionamento com os fornecedores 

e à preocupação com o produto (quantidade, qualidade e diversidade). 

Com relação a Gestão da Rede de Relações deve ser entendida a interface da empresa com seus 

parceiros. E por parceiros entenda-se a comunidade, os clientes e outras organizações empresariais, bem 

como o Governo / Regulador. Saber a forma e a magnitude dos esforços nesta gestão é importante para a 

compreensão dos objetivos e da dinâmica empresarial. 

Enfim, estes tópicos são determinantes no processo de estudo sobre as empresas, já que eles 

permitem uma boa “radiografia” do comportamento das Organizações, bem como formam a base de uma 

análise dinâmica. 

 

2.3 ESTRUTURA BASICA E FISIOLOGIA BASICA DE UMA INDÚSTRIA 

Como parte do entendimento sobre estratégias das Organizações, a seguir são analisadas as 

características básicas de Organizações e de indústrias. A relevância desta etapa está na elaboração de um 

arcabouço teórico para posterior aplicação prática. 

 

2.3.1 AS ORGANIZAÇÕES 
No processo de evolução das Organizações observam-se dois movimentos. Inicialmente as 

empresas foram sendo incorporadas, compradas, e como controladas, passaram a participar de holdings. O 

segundo movimento é o de alianças estratégicas entre Organizações, seja via contratos para negócios 

específicos, seja via joint ventures, seja via take over parcial. Ambos movimentos se acentuaram com a 

globalização da oferta e da demanda levando à criação de grandes players globais – grupos que atuam em 

diversas indústrias e em diversos continentes e países e detém grande poder econômico e político17. 

Na estrutura em holding o poder (os acionistas fundadores) está no Conselho Deliberativo, 

assessorado por consultores de negócios e pelo presidente executivo e seus vice-presidentes. O Conselho 

Administrativo dirige as controladas e afiliadas, as quais são gerenciadas por superintendentes (CEO) e 

gerentes. Sem embargo, como adaptação à dinâmica no mundo dos negócios e devido ao grande porte dos 

                                                           
17 Sobre esta questão ver MAI (Multilateral Agreement on Investment) – organizado por grandes 
corporações mundiais dos G-10 no intuito de definir regras de atuação para os Estados Nações, e para um 
mercado global. 
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Grupos, a autonomia operacional das controladas dos grupos / holdings aumentou, evoluindo para centros 

de negócios18. 

 

2.3.2 A INDÚSTRIA 

O grau de competitividade numa indústria é função da combinação de cinco forças (PORTER, 

1991), representadas pela Figura 2.2. 

Os principais fatores que influenciam estas cinco forças (ameaça de entrada, intensidade da 

rivalidade entre os concorrentes, pressão dos produtos substitutos, poder de negociação dos compradores, 

poder de negociação dos fornecedores), precisam ser analisados durante o processo de formulação de 

estratégia competitiva.  

A indústria de eletricidade é uma indústria de rede com características de monopólio natural (item 

2.7), ou seja é capital intensiva, necessita de um mínimo de escala econômica, não possui facilidades para 

estocagem do produto, a demanda é flutuante, apresenta especificidades locais que a tornam geradora de 

rendas econômicas, é essencial para a sociedade e a conexão com o consumidor é direta. (NEWBERY, 

1994). Além disto, os custos de mudança dos compradores são altos, o risco da regulação não estabelecer 

uma tarifa adequada para acesso aos canais de distribuição e transmissão é expressivo (se baixo, não 

remunera corretamente os serviços penalizando investimentos na expansão e qualidade, e incentivando 

demanda maior que oferta; se alto, desincentiva o consumo de eletricidade e permite o lucro econômico 

aos detentores dos ativos), há várias desvantagens de custo independente da escala, a política 

governamental está fortemente presente na regulação do setor o que possibilita o poder discricionário do 

regulador ou sua captura por coalizões distributivas19, e ainda há barreiras à entrada no que se refere as 

retaliações previstas das empresas já estabelecidas e do preço dissuasivo. 

 

 

 

 

 

                                                           
18 “Globalgrama - Estrutura em quatro segmentos (pavimentos estratégicos) articulados, de extrema 
flexibilidade – enxuta nos seus serviços de apoio (centros de atividades), infra-estruturada agilmente em 
centros de negócios, que por  sua vez são obrigatoriamente materializados por  fluxos de caixa auto-
sustentados – interagindo de forma produtiva e positiva com o Governo, o meio ambiente, a sua família 
corporativa e com a própria sociedade. (...) 4º pavimento: abrange o conselho (braço dos acionistas), a 
presidência ou núcleo de coordenação empresarial, a diretoria – ao lado de grupos especiais de trabalho e 
consultorias internas.; 3º pavimento: incorporando os centros de atividades – os quais respondem pelas 
ações internas de apoio, tais como recursos humanos, informática, contabilidade e serviços logísticos,...; 
2º pavimento: estruturação de centros de negócios (...) onde se busca permanentemente e de modo 
sistemático o manejo de fluxos de caixa auto-sustentados (...); 1º pavimento: (...) interagir com o mundo 
externo, junto à sua própria família corporativa (aí se insere a questão do balanço social) e ao seu mundo 
envolvente.” (Luiz Fernando da Silva Pinto – O Globo). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2.2 
Fonte: PORTER, 1991.   
 

Outras características também determinam o perfil dessa indústria, 

dos concorrentes existentes, da pressão dos produtos substitutos, dos compra

 

ESTRATÉGIA COMPETITIVA DE UMA ORGANIZAÇÃO 

De modo que, conhecidas as Características comuns da Indústria20

Estratégico21, a Posição da Empresa dentro de seu Grupo Estratégico22, e a

Indústria a empresa processa a construção da estratégia competitiva, qu

consciente e defensiva perante o Ambiente competitivo. 

A partir de uma das posturas descritas na Tabela 2.3 a Organiza

competitiva. Existem três estratégias genéricas potenciais que podem ser 

superar as outras na indústria. São elas: a liderança no custo total, a difer

2.4). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         
19 Para maiores detalhes ver DE ALEM A.C. & GIAMBIAGI, F. & PASTOR
20 São os elementos estruturais que determinam a intensidade das cinco força
21 A dimensão das barreiras de mobilidade protegendo o grupo; o poder de negocia
clientes; a vulnerabilidade do grupo frente a produtos substitutos; a exposição do gru
22 O grau de concorrência dentro do grupo; a escala da empresa, em relação as dema
no grupo; a capacidade de implantar a estratégia em termos operacionais. 
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TABELA 2.3 - Posturas genéricas possíveis frente a escolha da estratégia competitiva  
Posicionamento Tomando como dadas as características da indústria a companhia define como 

posicionar-se frente as cinco forças, no sentido de otimizar o seu sistema, ou seja 
melhorar sua posição relativa; 

Influenciando o equilíbrio é uma postura que busca alterar as causas das cinco forças, de modo que a ação 
estratégica procura influenciar o equilíbrio e produzir o maior retorno para a 
companhia durante a dinâmica; 

Explorando a mudança é o posicionamento que busca otimizar o resultado frente a evolução da indústria, 
a qual altera a composição das cinco forças. A análise estrutural pode ser usada 
para predizer a rentabilidade possível de uma indústria, e no planejamento de 
longo prazo examinar as cinco forças e suas respectivas dinâmicas; 
 

Pró-Diversificação Considerar o mercado não só da indústria principal, mas analisar outras indústrias 
com potencial e posicionar-se de forma diversificada, estruturando uma 
combinação de negócios para formar um portfólio. 

Fonte: PORTER, 1991 e ANSOFF, 1983. 

A estratégia de Liderança no custo total essencialmente busca manter o custo mais baixo que o 

dos concorrentes. Exige construção agressiva de instalações em escala eficiente, grande parcela de 

mercado para gerar escala na demanda e árduo controle de custos. Essa posição é defensiva contra a 

rivalidade dos concorrentes porque como seus custos são inferiores, o retorno ainda será mais alto que o 

dos concorrentes durante qualquer etapa da competição. Contra os compradores também é defensiva 

porque, estes barganham preço tendo como referencial o participante mais eficiente da indústria. Quanto 

aos fornecedores poderosos, esta posição também é defensiva já que permite maior flexibilidade para 

enfrentar aumentos nos custos. Além disso, a estrutura que leva ao baixo custo total significa barreiras a 

entrada para potenciais entrantes e posiciona a empresa favoravelmente frente aos produtos substitutos 

dos concorrentes. 

 A estratégia de Diferenciação significa diferenciar o produto ou serviço criando algo especial, 

único no âmbito de toda a indústria. Isto permite um retorno superior aos dos concorrentes. É uma posição 

defensiva contra os concorrentes devido a lealdade do consumidor (menor sensibilidade ao preço e maior 

apego a marca). As margens mais altas favorecem o relacionamento com os fornecedores, em relação à 

concorrência. E também, ameniza o poder dos compradores devido a insuficiência de alternativas a altura, 

o que significa defesa contra produtos substitutos. 

A estratégia do Enfoque seleciona um determinado grupo comprador, segmento de linha de 

produtos ou um mercado geográfico. É um posicionamento que busca atender melhor que qualquer outra 

empresa ao segmento escolhido. Isto significa custo mais baixo e maior diferenciação. O que se percebe é 

o “trade off” entre parcela de mercado e volume de vendas. À semelhança das duas estratégias anteriores, 

esta também é defensiva perante as cinco forças. 
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TABELA 2.4 – AS ESTRATÉGIAS GENÉRICAS 
ESTRATÉGIA 

GENÉRICA 
RECURSOS E HABILIDADES 

REQUERIDOS 
REQUISITOS ORGANIZACIONAIS 

COMUNS 

Liderança no 
custo total 

Investimento de capital sustentado e acesso 
ao capital 
Boa capacidade de engenharia de processo 
Supervisão intensa de mão de obra 
Produtos projetados para facilitar a 
fabricação 
Sistema de distribuição com baixo custo 

Controle de  custo rígido 
Relatórios de controle freqüentes e detalhados 
Organização e responsabilidades estruturadas 
Incentivos baseados em metas estritamente 
quantitativas 

Diferenciação Grande habilidade de marketing 
Engenharia do produto 
Tino Criativo 
Grande capacidade em pesquisa básica 
Reputação da empresa como líder em 
qualidade ou tecnologia 
Longa tradição na indústria ou combinação 
ímpar de habilidade trazidas de outros 
negócios 
Forte cooperação dos canais 

Forte coordenação entre funções em P&D, 
desenvolvimento do produto e marketing 
Avaliações e incentivos subjetivos em vez de 
medidas quantitativas 
Ambiente ameno para atrair mão-de-obra 
altamente qualificada, cientistas ou pessoas 
criativas 
 

Enfoque Combinação das políticas acima dirigidas 
para a meta estratégica em particular 

Combinação das políticas acima dirigidas para a 
meta estratégica em particular 

Fonte: PORTER, 1991. 

Então, em função da estratégia genérica são detalhadas as estratégias administrativa, de produção, 

econômico - financeiras, de marketing e de integração (retomar Tabela 2.1). As estratégias de 

administração tratam de questões  sobre recursos humanos, finanças, contabilidade e processamento de 

dados. As estratégias de produção tratam de questões como tecnologia, logística, matérias primas, 

controles e O&M. As estratégias de marketing tratam de questões como pesquisa de mercados, 

publicidade e propaganda, novos produtos, novos mercados (RQSMUSSEN 1988). 

Em geral o Conselho de Administração traça as estratégias de novos projetos e investimentos e 

análises econômicas, e assim a estratégia de integração (macro-estratégias). Estas podem ser de pró-

integração, de retro-integração, de diversificação horizontal ou vertical, de globalização ou de compra-

saneamento de empresas (“aquisition trading”). As alianças estratégicas23 tem, cada vez mais, sido um 

dos meios adotado pelas Corporações para a execução destas estratégias (Figura 2.3). 

A estratégia de pró-integração dirige investimentos aos canais de distribuição dos produtos/serviços 

das entidades do grupo econômico. A aplicação pode ser através da formação de redes de atacadistas nos 

segmentos geográficos com recursos próprios, ou por meio de ‘joint ventures” com empresas existentes; 

ou através do investimento em redes de varejo em segmentos geográficos/demográficos; ou negociar 

distribuição exclusiva de seus produtos/serviços com os canais existentes; ou através da utilização de 

técnicas de franchising / transferência de tecnologia com cobrança de royalties para penetrar em mercados 

regionais / internacionais (RQSMUSSEN, 1988). 

                                                           
23 A aliança estratégica pode assumir diversas formas, de um contrato simples até uma joint venture. A 
definição estrita requer que após a aliança as duas ou mais empresas permaneçam independentes, que as 
parceiras compartilhem dos benefícios da aliança e controlem o seu desempenho e ainda que as empresas 
parceiras contribuam continuamente em uma ou mais áreas estratégicas cruciais (YOSHINO, 1995). 
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A estratégia de retro-integração consiste em investir em entidades que fornecem matérias primas 

vitais para o grupo econômico. A aplicação pode ocorrer via formação de redes próprias de suprimento ou 

via alianças estratégicas com empresas estabelecidas (RQSMUSSEN, 1988). 

 A estratégia de diversificação horizontal ou vertical consiste no investimento em linhas de 

produtos/serviços de outras indústrias (horizontal) ou da mesma indústria (vertical). A diversificação é 

uma alternativa para expansão de mercado, além da expansão geográfica/demográfica com uma mesma 

linha de produto ou da expansão via fomento de novos segmentos de mercado. As alianças estratégicas 

são freqüentemente utilizadas neste tipo de estratégia, através da parceria de companhias complementares 

ou sinérgicas. 

 A estratégia de globalização consiste: I) no aproveitamento do comércio internacional; II) na 

venda de tecnologia a empresas em outros países; ou III) na produção em outros países para o próprio 

mercado desses países e/ou abastecimento do mercado global (utilizando-se inclusive do ‘outsorcing’). O 

grau de envolvimento internacional é dado pelo grau de participação nestas três etapas de participação de 

um grupo econômico. No primeiro caso a aplicação pode ser através de tradings ou via exportação direta 

a compradores internacionais. O segundo caso pode utilizar-se de licenciamentos de certos produtos ou 

tecnologia para cobrança de royalties ou fees. A aplicação do último caso pode ser via compra de 

empresas no ultramar ou joint ventures. 
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FIGURA 2.3 

Fonte: YOSHINO, 1995   

A estratégia de aquisição-saneamento de empresas (“aquisition trading”) consiste no 

aproveitamento de vantagens competitivas do grupo econômico (holding), principalmente em técnicas de 

management e capacidade de alavancagem financeira. Sua aplicação se dá através da compra do controle 

de empresas que ofereçam grandes oportunidades de rentabilidade no curto-médio prazo. Seja com 

objetivos expansionistas ou de revenda, o sucesso da reestruturação depende da correlação (tecnologia, 

mercado comum, operação semelhante) entre o grupo e a empresa (RQSMUSSEN, 1988). 

 

INDÚSTRIA DE REDE, MONOPÓLIO NATURAL E OPÇÕES REGULATÓRIAS 

Depois de abordados os aspectos teóricos gerais sobre Organizações e Indústria, a seguir serão 

consideradas as características principais da Indústria de eletricidade, bem como as opções teóricas de 

regular tais tipos de indústrias. 

A indústria de eletricidade apresenta características de indústria de rede e de monopólio natural. 

Pela teoria Econômica ambos configuram uma situação ideal para falhas de mercado24. As falhas de 

                                                           
24 Podem ser assimetrias informacionais, indivisibilidades, externalidades negativas e positivas, 
comportamento de conluio, economias de escala e escopo levando a monopólios naturais. Ver teoria 
neoclássica, sobre as condições para o equilíbrio geral competitivo e bem estar. 



 17 

mercado25 fazem com que o comportamento racional dos agentes no mercado não resulte, por si só, numa 

situação ótima (de eficiência produtiva, alocativa). Por isso, como será mostrado adiante, se justifica a 

necessidade de regular os mercados que tenham estas características (ver item 2.1), além da tradicional 

função do Governo de promover a eficiência distributiva. 

  

1.2.1 Indústria de Rede 
São indústrias dependentes de redes ou malhas para transportar sua mercadoria para o consumidor. 

Como exemplos temos: a indústria de energia elétrica, de gás ou água/esgoto.  As características desta 

indústria são: necessidade de equilíbrio a curto prazo entre oferta e demanda, dada as dificuldades 

técnicas de estocagem; considerável imprevisibilidade da demanda no curtíssimo prazo, levando a 

necessidade de manter uma capacidade ociosa instalada; monopólio natural; economias de escopo na 

coordenação dos diversos produtores; investimento inicial alto e custos irrecuperáveis; economias de 

escala; redes com interconexões fixas, reduzindo a flexibilidade do consumidor em mudança de 

fornecedores. 

Os modelos organizacionais das indústrias de rede podem ser didaticamente divididos em 

monopólio verticalmente integrado, integração vertical com concorrência na produção, concorrência em 

ambas as pontas (produção e distribuição), desverticalização completa com concorrência em ambas as 

pontas e empresa única de transporte, e distribuição mista com horizontalização das diversas cadeias 

energéticas e competição inter-energética (CHEVALIER, et. al, 1986). 

1.2.2 Monopólio Natural 
A teoria Econômica denomina de monopolista puro ao vendedor único de determinado bem ou 

serviço para um mercado bem definido (FERGUNSON, 1989). Nessa situação, pelo ofertante ser único, o 

seu poder de determinar o preço de mercado é grande (situação diametralmente oposta à de concorrência 

perfeita). Se o monopolista é maximizador de lucros, dada uma curva de demanda de mercado e sua 

função de custo no curto prazo, sua posição ótima deve respeitar a condição de receita marginal igual a 

custo marginal (RMg = CMg), sendo o preço dado pela função inversa da demanda (Figura 2.4). 

O monopólio deixa de ser puro (situação empiricamente mais verificável) quando há concorrência 

indireta de produtos substitutos, mesmo imperfeitos, à disposição no mercado para o consumidor, ou 

ainda se há concorrência potencial contestando as barreiras de entrada e os lucros econômicos do 

monopolista. 

                                                           
25 Para maiores detalhes sobre falhas de mercado ver FERGUNSON, 1989. 
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FIGURA 2.4  
 Fonte: de Araújo 1998   

 

 
FIGURA 2.5 
Fonte: de Araújo 1998  

 Um monopólio é dito natural quando o custo médio mínimo de produção ocorre a um nível de 

produção suficiente (ou quase suficiente) para abastecer todo o mercado demandante (FERGUNSON, 

1989). Esta situação sucede na presença de economias de escala e escopo26. De modo geral podem ser 

definidos como monopólios naturais os serviços de  água-esgoto, de energia elétrica e abastecimento de 

gás, dentre outros. 

 Diz-se forte o monopólio natural que possui custos médios decrescentes em toda a dimensão do 

mercado, e diz-se fraco aquele que apresenta deseconomias de escala ao suprir toda a demanda do 

mercado ainda com custos inferiores a alternativa de duopólio27 (Figuras 2.4 e 2.5).  

No caso de monopólio forte se CMg = P (como na concorrência perfeita) a firma opera com 

prejuízo, sendo um ponto fora do equilíbrio, insustentável28. Porém, no outro extremo, a regra de 

maximização do monopólio leva a uma situação de mal-estar social (o excedente do produtor é 

                                                           
26 Economia de escala ocorre quando a quantidade produzida atua como fator importante no custo de 
produção, decrescentemente. Economia de escopo ocorre quando a sinergia na produção conjunta de dois 
ou mais produtos afeta decrescentemente a composição de custo da produção de cada produto. 
27 Para uma explicação mais detalhada ver  de Araújo 1998. 
28 Na Figura 2.4 corresponde a (qa, pa) resultante da intercessão de p(q) e c’(q). Percebe-se que tal ponto 
é inferior à curva de custo médio c(q)/q, portanto o preço não cobre todos os custos. 
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maximizado e o do consumidor é minimizado, há perda de bem-estar social). No caso de monopólio 

natural fraco se CMg = P a firma opera com lucro, mas como neste ponto o CMg supera o CMe (não é o 

ponto de escala ótimo) pode haver entrada de outra firma devido aos lucros econômicos. Como há 

particularidades quanto a escala da planta de produção pode se configurar no mercado uma situação de 

instabilidade de oferta. No outro extremo, a regra de maximização de monopólio, igual ao monopólio 

forte, produz perda de bem estar social, mas ainda opera com instabilidade na oferta, já que o mercado 

não é totalmente atendido. 

Por isso em ambos os casos é necessária a regulação. Sem embargo as estratégias devem ser 

diferentes. Para o monopólio forte, o regulador deve desincentivar ou contestar as barreiras à entrada, 

incentivando a concorrência onde possível. No caso do monopólio fraco, o regulador deve incentivar 

barreiras a entrada e obrigar o monopolista a abastecer todo o mercado, obedecendo a condição de 

equilíbrio entre receita e custo (DE ARAÚJO, 1998). 

  

1.2.3 Opções Regulatórias 
Toda regulação tem custos diretos (fixos e operacionais das agências) e indiretos (distorções das 

decisões, burocracia, rigidez tecnológica, captura por interesses privados ou políticos) e problemas na 

ação de regulação devido a assimetrias informacionais (risco moral e seleção adversa29), mudanças 

tecnológicas, custos de transação devido aos contratos regulatórios não preverem todas as possibilidades, 

e problemas relacionados as restrições institucionais e políticas, que inibem a ação do órgão regulador 

(NEWBERY, 1994, TRAIN, 1995, DE ARAÚJO 1998). 

Há três agravantes que dificultam a regulação de monopólios naturais. O primeiro é a determinação 

do tipo de monopólio (se fraco ou forte) e da respectiva dinâmica evolutiva desta condição 

(principalmente com a rápida evolução tecnológica). O segundo tem a ver com a estratégia de 

diversificação das firmas (multiserviços), que passam a atuar em diversos mercados (e até indústrias). Isto 

pode levar a subsídios e discriminação de preços entre mercados com mais e menos barreiras, ou entre 

mercados com mais e menos regulação. O terceiro é próprio dos multi-objetivos do regulador, que são a 

promoção da eficiência produtiva, da eficiência alocativa, da eficiência dinâmica e indiretamente (por ser 

Governo), do incentivo à eficiência distributiva. 

Para alcançar estes objetivos o regulador, amparado pelos especialistas e teóricos, dispõe de 

mecanismos que atuam basicamente ou sobre o custo dos bens/serviços e/ou sobre a qualidade dos 

bens/serviços. Obedecendo a uma ordem didática, pode-se definir a Regulação da tarifação a custo de 

serviço (ou histórico), a Regulação da tarifação a custo marginal, a Regulação da tarifação horo-sazonal e 

social, e a Regulação com incentivos, que pode ser a Regulação do preço (price-cap), a Regulação por 

comparação (yardstick regulation), a Regulação da qualidade ou a Regulação para concorrência. 

 

                                                           
29 O Risco moral ocorre quando existe decisão consciente de alocar recursos de forma não ótima, e a 
Seleção adversa ocorre quando um fator/recurso é privilegiado em relação a outro por opção 
administrativa e estratégica, não racional. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DO AMBIENTE DA INDÚSTRIA DE ELETRICIDADE 

 
Este capítulo, seguindo o arcabouço teórico do capítulo anterior, analisa fatores 

que influenciam as estratégias das empresas do Setor Elétrico Brasileiro. Além disto, 

busca compreender a lógica apregoada pelo governo para a reforma estrutural nesse 

setor, entendendo que ela é determinante para a nova composição de forças entre os 

componentes da indústria32. 

O ambiente ou contexto que permeia a indústria de eletricidade sempre foi 

determinante para a história desse setor, em especial as tentativas de estabilização e os 

planos desenvolvimentistas. Muitos momentos vividos pela economia brasileira 

moldaram o que hoje é definido como Sistema Elétrico Brasileiro, onde aqui se incluem 

a estrutura física - tecnológica e a de qualificação profissional e administrativa, bem 

como seus diferentes manejos e atribuições dados pelos líderes políticos nacionais e/ou 

empresariais33. 

A seguir, será brevemente relatado a recente mudança nos cenários históricos do 

Setor Elétrico. 

 
3.1  MOMENTO DE TRANSIÇÃO DO SETOR ELÉTRICO (1986 – 1998) 

Após uma etapa de grandes investimentos na década de 70, financiados pelo tripé de recursos 

oriundos de empréstimos externos, autofinanciamento e empréstimos internos, o setor elétrico se depara, 

em fins da década de 70 e ao longo da década 80, com dificuldades de levantar recursos, principalmente 

devido ao aumento das taxas de juros internacionais, ao segundo choque do petróleo e o conseqüente 

incentivo à intensificação do uso da eletricidade (baixas tarifas), e à moratória mexicana de 1982. Com a 

queda da captação dos recursos externos e a diminuição do autofinanciamento, os investimentos setoriais 

passaram a contar com recursos do Tesouro Nacional (cuja situação fiscal era precária), em complemento 

ao financiamento interno. A grave crise de investimento que se seguiu derivou da problemática de 

financiamento e da dificuldade de adaptação das empresas do setor elétrico a nova conjuntura (PINTO 

JUNIOR, 1997). 

Em 1985 ocorreu o desfecho do processo de abertura política na escolha, via voto indireto, da 

chapa Tancredo – Sarney para presidente e vice. Com a morte do primeiro, assumiu o Vice Presidente 

Sarney.  Outro fato marcante da época foram os trabalhos da Assembléia Constituinte que resultaram na 

                                                           
32 Os componentes da indústria são: as geradoras, as distribuidoras, os produtores independentes e autoprodutores, as 
empresas de transmissão, os fornecedores, os consumidores, os reguladores, o Governo, os funcionários, os 
controladores, os acionistas e os financistas. 
33Para um acompanhamento destes acontecimentos ver COLEÇÃO GENERAL BENÍCIO 1977 e LEITE 1997.  
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Constituição de 1988. No plano econômico predominou o sucesso inicial do Plano Cruzado (02/1986)34 

(Ministro Dilson Funaro), seguido do desastre econômico semanas após a eleição vitoriosa do PMDB. 

Em função da crise vivida pelo setor elétrico, acentuada em 1986, entrou em vigência o Plano de 

Recuperação Setorial (PRS) com os objetivos de alterar a estrutura das receitas e despesas correntes, para 

recuperar a adimplência a curto prazo, alterar a estrutura de financiamento do setor, de modo a torná-la 

menos vulnerável a mudanças macroeconômicas imprevistas, e recuperar a capacidade de endividamento 

a médio e longo prazo. Para isto o PRS definiu a recomposição das tarifas (tarifas realistas não 

subsidiadas) e do nível de investimentos, o aumento da disponibilidade de recursos internos e externos e a 

expansão do sistema, bem como a “saúde” financeira equilibrada, entenda-se retornos positivos para os 

investimentos planejados, abertura do capital das empresas, e possibilidade de participação da iniciativa 

privada em pequenos projetos. 

No entanto, tais objetivos não foram alcançados, inviabilizados pelo Plano Cruzado que 

congelara as tarifas em níveis abaixo do patamar capaz de assegurar uma remuneração adequada (apesar 

de ser esta uma condição estabelecida pelo Banco Mundial para apoio do PRS), e pelo fracasso na 

captação de novos recursos via co-financiamento. De modo que a captação de financiamento sempre era 

dificultada pela depreciação tarifária, que resultava numa remuneração sobre o capital muito baixa para o 

setor. Sendo assim, pressionado e sem alternativa, o Governo avançou, mesmo que  lentamente, com o 

processo de recuperação tarifária (1987). Em (06/87), com o Plano Bresser, o setor foi beneficiado com o 

aumento de 45% nas tarifas seguidos de reajustes mensais que mantiveram o valor real das mesmas. 

Apesar disto as negociações com o BIRD não foram proveitosas e a entrada de novos recursos se limitou 

a projetos específicos, de pequeno porte (o que retratava uma mudança estrutural em termos de 

alternativas de financiamento do setor35). Sem opção, a única alternativa era o crédito interno. O Fundo 

Nacional de Desenvolvimento (FND) passou a ser a alternativa viável para o setor, que começou a lutar 

para conseguir aumentar a participação nas dotações orçamentárias internas. A pressão sobre os órgãos 

oficiais levou a expansão dos recursos monetários. Esta transformação de dívida externa em interna, sob a 

alegação de antecipação de recursos futuros, levou o Governo Federal, dada a inexistência ao longo do 

tempo de tais recursos, a incorporar em suas contas os ativos financeiros não-liquidáveis (LEITE, 1997). 

As sucessivas políticas heterodoxas, a “sanfona” da inflação, a redistribuição de renda perversa, e 

a desaceleração do crescimento da economia transformaram a década de 80 na “década perdida”. Todo o 

sacrifício social não abriu espaço para a retomada de crescimento na década de 90 porque os problemas 

internos e externos não foram resolvidos (MODIANO, 1990). 

Com o Governo Collor-Itamar36 se deu o início de uma nova fase para o setor elétrico, em função 

da abertura e da liberação da economia. A lei de desequalização tarifária (Lei 8.631/93), a política de 

                                                           
34 Para maiores detalhes ver MODIANO (1990). 
35 Para maiores detalhes ver PINTO JUNIOR (1997). 
36 O Governo Collor foi eleito diretamente pelo povo com ampla maioria. A partir de 1990 implantou reformas, 
inclusive na direção contrária ao movimento que gerou a Carta de 1988, como a suspensão de artifícios, a redução do 
protecionismo tradicional e o estímulo à competição econômica. No entanto, tamanha foi a crise política e moral que 
se instalou no Governo que o presidente foi impedido, sendo destituído do cargo em favor de seu vice Itamar Franco, 
em 1992. 
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revisão de preços, a busca de incentivos ao caráter empresarial - privado são alguns dos incentivos às 

mudanças no setor. Porém o impeachment de Collor reverteu as expectativas e dificultou o processo de 

reforma setorial no Governo Itamar, manifestado pelas contínuas denúncias de corrupção das 

empreiteiras, pelo fracasso do lobby da privatização e da revisão Constitucional de 1994, entre outros.   

Sem embargo, o período Collor-Itamar foi de extrema relevância para o setor elétrico, 

principalmente pela Lei nº 8.631, de março de 1993 (Regime Econômico dos Concessionários de Serviços 

de Eletricidade, regulamentado pelo decreto nº 774) que “modificou o sistema tarifário, determinou a 

extinção do serviço pelo custo com remuneração garantida e o fim da equalização tarifária, a assinatura 

obrigatória dos contratos de suprimento (prevista na lei de Itaipú, mas que deixara de ser cumprida), a 

extensão do rateio de despesas com combustíveis aos sistemas isolados (..).” Além desta lei fundamental, 

em setembro foi autorizada a formação de consórcios entre concessionários e autoprodutores para 

exploração de aproveitamentos hidrelétricos e construção de usinas37 e foi instituído o Sistema Nacional 

de Transmissão de Energia Elétrica (Sintrel)38. Em 1994 o governo federal criou o Prodeem (Programa 

de desenvolvimento energético de municípios), com o intuito de amenizar a difícil solução de atender às 

pequenas comunidades afastadas das redes de energia elétrica. Em 1995 concluiu-se nova etapa 

legislativa, com a lei que dispôs sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços 

públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal (Lei nº 8.987 de fevereiro de 1995), e outra, que 

estabeleceu normas para outorga e prorrogação das concessões e permissões de serviços públicos, 

inclusive a figura do produtor independente, do consórcio de geração e do livre acesso aos sistemas de 

transmissão (Lei nº 9.074 de julho de 1995).  

No âmbito econômico, após a negociação da dívida externa, o combate à inflação passou a ser 

prioridade. Decorre daí o Plano Real39 em junho de 1995, plano de estabilização macroeconômico, que 

deu continuidade ao processo de recuperação tarifária do setor elétrico. 

 A concepção que embasou o Plano Real trouxe profundas transformações para a economia 

nacional, em especial para os setores de infra-estrutura. A seguir são abordadas suas linhas centrais. Este 

entendimento será útil na explicação das motivações para a Reforma e Reestruturação do Setor Elétrico, 

bem como facilitará a identificação e a compreensão das “alianças estratégicas veladas” entre grupos 

econômicos (compradores e controladores das empresas do setor recém privatizadas). 

Apesar  do grande potencial de desenvolvimento40 do Brasil, alguns entraves têm inviabilizado 

seu aproveitamento. Os pilares desse sub-aproveitamento, segundo a concepção do Plano Real podem ser 

didaticamente classificados em: Crise Conjuntural,  Crise Estrutural e Crise Organizacional 

(JAGUARIBE, 1989). 

                                                           
37 Decreto nº 915, de setembro de 1993 – permite a formação de consórcios de geração de eletricidade. 
38 Decreto nº 1.009, de dezembro de 1993 e portaria nº 337, de abril de 1994 – criam o Sistema Nacional de 
Transmissão de energia Elétrica (Sintrel). 
39 Plano de estabilização implantado em 06/1995 no Governo Itamar Franco pelo então ministro da economia 
Fernando Henrique Cardoso. 
40 O Brasil é o 5º país do mundo em território (Área absoluta (Km2): 8.547.403,5) o 6º em população (População - 
(contagem IBGE 1996): 157.070.163, sendo Homens: 77.447.541 e Mulheres: 79.622.622), o 10º em PIB (O valor 
do Produto Interno Bruto total, para o ano de 1998, é de R$ 900 bilhões e o per capita em R$ 5.400). 
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A Crise Conjuntural se refere à instabilidade econômica nacional. Durante décadas a inflação 

tem sido um dos graves sintomas dos problemas que afetam o país. Com o Plano Real se conseguiu uma 

redução da indexação e da espiral inflacionária41. Em contrapartida, como conseqüência das políticas 

adotadas nesse processo, o saldo da  balança comercial tem se apresentado deficitário, o déficit público 

aumentou e ambos têm sido financiados por fluxos de capitais externos, seja na forma de investimentos 

diretos, investimentos especulativos ou empréstimos42. 

As premissas que deram embasamento as estratégias do plano de estabilização, implantado em 

1994, tinham como pré-requisito um cenário externo favorável para os anos seguintes, com fluxos 

regulares de capitais e fluxos regulares de comércio entre as economias. Sem embargo, os problemas que 

recentemente se passaram na economia internacional alteraram este cenário externo (Crise da Ásia, Crise 

da Rússia, Crise no Japão). Tal fato, associado a fragilidade externa da economia nacional e a enorme 

relação dívida interna/PIB com seu alto custo de carregamento, leva a uma perspectiva de fluxos mais 

escassos de recursos para o ano de 1999 e a um risco maior de insucesso da estabilização43. 

A Crise Estrutural se refere ao dualismo básico da sociedade brasileira, a crise do sistema 

público, a crise do crescimento econômico e a crise do processo de desenvolvimento do país. 

No Brasil há duas sociedades bem representadas pelo termo “Belíndia” cunhado por BACHA 

(1988), onde coexistem uma sociedade rica (30% da população do país, 60% do PIB, 90% destes com 3º 

grau completo, maior concentração relativa no Sul – Sudeste, elevada produtividade industrial) e uma 

subdesenvolvida (70% da população do país, 40% do PIB, mais de 80% sem 2º grau completo, mais 

concentrada no Norte – Nordeste mas distribuída em mosaicos pelo território nacional, com pobre 

agricultura de subsistência nos campos e miserável setor terciário nas cidades). 

O sistema público nacional (Estado)44 está estrutural e funcionalmente em crise e o sistema 

político – partidário é ineficaz, não só no relacionamento com a sociedade civil como no próprio 

relacionamento com o Estado – os Três Poderes  (JAGUARIBE, 1989).  

                                                           
41 As taxas do INPC – IBGE alcançam 2.489,1% em 1993,  929,32 % em 1994 e 21,98% em 1995, chegando em 
1996 a patamares de 9% e em 1997 a 4%. Em 1998 foi de 2,49%. A expectativa para 1999 é segundo o Governo, 
apesar da desvalorização, de taxas em torno de um dígito. 
42 Segundo os dados do Bacen, o Saldo do balanço de pagamentos – transações correntes fechou em 1997 com déficit 
de US$ 33,437 bilhões (4,16% do PIB) e em 1998 estima-se – US$ 35 bilhões; o déficit público chega a 69 bilhões 
ou 8% do PIB em 1998. 
43 Para o processo de estabilização a estratégia macroeconômica priorizou a política monetária restritiva e uma 
espécie de âncora cambial. Ambas foram adotadas em caráter transitório, na expectativa de realização simultânea das 
reformas institucionais e legislativas que solucionassem o déficit público estrutural - um dos causadores da inflação. 
Sem embargo, o lento avanço dessas reformas e a aprovação parcial de algumas trouxe mais problemas para a 
economia brasileira. Aliado a isto, a turbulência internacional a partir de agosto de 1998, somada às eleições gerais 
no país (presidente, governadores, deputados e senadores), fez com que as contas do governo se deteriorassem ainda 
mais, o que inibiu inicialmente o afrouxamento da política monetária restritiva e da âncora cambial. O impasse juros-
câmbio culminou em janeiro de 1999 na liberalização do câmbio e consequentemente no fim da âncora cambial. 
Atualmente, o país se encontra numa situação econômica, social e política difícil. 
 
44 O grau de modernidade de um Estado é proporcional à capacidade e execução de suas funções básicas, que são 
segundo Jaguaribe: 1) Regulatória, a de estabelecer e manter a ordem jurídica da sociedade; 2) Extrativa, a de fixar 
e arrecadar tributos; 3) Alocativa, a de alocar recursos; 4) Gestora, a de gerir serviços e atividades públicos; 5) 
Judiciária, a de dirimir conflitos judicialmente; 6) De segurança, a de manter a ordem e a segurança públicas; 7) 
Diplomática, a de administrar os interesses internacionais do país; 8) De defesa, a de preservar sua soberania e 
assegurar sua defesa. 
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No início do século XX o país era predominantemente agrário exportador e importador de 

manufaturas. Em 1970 já era a oitava economia industrial do Ocidente com crescimento médio de 7% ao 

ano de 1940 a 1976. Sem embargo, na década de 80 a economia ficou estagnada, em decorrência das 

conseqüências das opções político-econômicas dos anos anteriores, dentre outras pelos efeitos da dívida 

externa (CASTRO & SOUZA,1985) e o conseqüente declínio da poupança nacional; e na década de 90 as 

opções político-econômicas tem se direcionado para a liberalização econômica, gerando graves 

conseqüências, como baixas taxas de crescimento do PIB, as quais não tem sido capazes de absorver o 

crescimento da População Economicamente Ativa (crise de crescimento)45. 

Quanto à Crise Organizacional, da década de 50 para a de 80 a sociedade brasileira se 

transformou de uma sociedade de classe média, controlada por seus estratos superiores, para uma 

sociedade em que esse estrato se subdividiu em uma pluralidade de centros de poder (JAGUARIBE, 

1989). Nesse processo surgiram imunidades e privilégios do tipo cartorial que foram conquistados por 

interesses corporativistas (políticos, empresários, classe média, algumas classes de trabalhadores) e que 

prejudicam o andamento do conjunto da sociedade. 

Em função deste diagnóstico, iniciou-se a arquitetura de um projeto46. Sua implantação foi 

iniciada pelo PAI47. A lógica em que se baseia o diagnóstico econômico deste projeto está fundamentada 

no aspecto continental e no grande porte da economia nacional; na falta de preocupação que o Estado ao 

longo da história tem demonstrado em realizar sua função distributiva (distribuição de renda); na falência 

financeira e organizacional do Estado; na estrutura produtiva industrial diversificada; na inserção 

assimétrica dos produtos no mercado internacional, no qual o país é representado na maior parte dos 

mercados por grandes players globais; na globalização dos mercados; nos princípios da estabilidade 

macroeconômica como pré-condição para o desenvolvimento; e na priorização da competição e 

competitividade geral na economia. 

                                                           
45 Para solucionar estes problemas há basicamente duas correntes defensoras de processos divergentes. A primeira, a 
qual vêm se sobressaindo durante a década de 90, acredita que o país precisa passar por uma transformação em busca 
da “modernidade” (liberalização da economia). “Modernização” esta que, segundo este grupo, em países menos 
desenvolvidos ocorre quando são implantados sucessivos esforços de incorporação de padrões de conhecimento e de 
conduta, importados de países “centrais” (mimetismo). Esse processo passa a ser contínuo à medida que o país logre 
consolidar-se num patamar de maior desenvolvimento relativo e passe a dispor de crescentes condições endógenas de 
modernização (VELLOSO, 1994). A outra corrente procura as condições endógenas de desenvolvimento, sem no 
entanto condicioná-las aos países de “vanguarda”. E isto se traduz em políticas antagônicas, em especial no tocante a 
políticas macro-econômicas e a necessidade de fluxos de capitais (UNGER, 1999). 
46 O que se percebe na realidade é que não houve suficiente debate e convergência quanto aos caminhos a serem 
seguidos pela Nação. Ou seja, não houve reunião dos pré-requisitos necessários, o que se traduziria numa síntese 
entre ambos os grupos de poder. Pelo contrário, a decisão política levou o governo a iniciar um processo de reformas, 
definidas e defendidas por uma corrente, em detrimento da outra. Portanto, de certa forma o processo de 
transformação tem sido imaturo, já que ele não representa um avanço nas relações entre as duas correntes, mas mais 
um confronto. 
47 Programa de Ação Imediata - PAI 1993 “- O Brasil só consolidará sua democracia e reafirmará sua unidade como 
Nação soberana se superar as carências agudas e os desequilíbrios sociais que infernizam o dia-a-dia da população; - 
A dívida social só será resgatada se houver ao mesmo tempo a retomada do crescimento auto-sustentado da 
economia;- A economia brasileira só voltará a crescer de forma duradoura se o país derrotar a superinflação que 
paralisa os investimentos e desorganiza a atividade produtiva- A superinflação só será definitivamente afastada do 
horizonte quando o governo acertar a desordem de suas contas, tanto na esfera da União como dos Estados e 
Municípios;- E as contas públicas só serão acertadas se as forças políticas decidirem caminhar com firmeza nessa 
direção, deixando de lado interesses menores.” 



28 

Portanto a opção econômica que se implantava apregoava uma linha de crescimento bidirecional 

(mercado interno e externo – abertura econômica, globalização), de reformulação nas exportações via 

aumento de competitividade dos produtos produzidos, reestruturação da pauta de exportações e busca de 

nichos de mercado (reestruturação industrial competitiva), e a redução do Custo Brasil (inserção 

internacional). Para que isto seja viável os executores desta opção apregoavam a necessidade de uma 

adequação do setor produtivo interno ao novo paradigma produtivo  (industrial – tecnológico) presente 

no mundo “moderno”. Dentro deste raciocínio, dois pontos muito defendidos pelos que conceberam e vem 

executando esta opção econômica são a privatização e a reforma administrativa, como partes de uma nova 

forma de participação do Estado na Economia (reforma do Estado).  

Por globalização se entende um fenômeno multidimensional e interdependente. Representa a 

globalização de processos de produção, de comércio, financeiros e tecnológicos, além da maior 

aproximação político – diplomática das nações. É uma nova forma de relacionamento entre as regiões, 

nações, indústrias, empresas e consumidores. Por significar maior facilidade de relacionamento entre estes 

agentes, associada as novas tecnologias de informação, a Globalização leva a um rápido processo de 

arbitragem entre seus componentes, em busca da homogeneização (como o processo de “osmose”).  

 QUADRO 3.1 - CONDICIONANTES 
Externos Globalização 
 Abertura econômica 
 Novo paradigma industrial 
Internos Reforma do Estado 
 Sinergias modernas 
 Reestruturação industrial 
 Vantagens comparativas dinâmicas 
 Inserção internacional e estratégica perante os blocos regionais 

 Fonte: Elaboração própria. De VELLOSO (1994). 

A lógica da  abertura econômica se refere ao aumento dos laços econômicos do país com o 

mundo. Seria uma alternativa de promover o aumento da competitividade interna para fortalecer a 

plataforma externa e a inserção internacional, e de auxiliar no processo de estabilização, reestruturação 

econômica - produtiva e o desenvolvimento nos países ditos periféricos. 

 Seguindo a lógica da opção econômica em implantação e sendo premente o objetivo de 

crescimento econômico e expansão de infra-estrutura, a estratégia de promoção de investimentos se dirige 

à conquista de poupança externa (devido ao hiato de poupança), à transferência de responsabilidade para a 

iniciativa privada dos investimentos em infra-estrutura (Desestatização e Concessões) e a definição de 

prioridades que constituam gargalos impeditivos do crescimento (Brasil em Ação).  

Por “novo” paradigma industrial – tecnológico deve-se entender o processo idealizado 

decorrente da aceleração da tecnologia de ponta, da gestão da produção baseada na visão social, e da 

globalização do modo de produção (aproveitando a  superioridade competitiva de cada região, país ou 

empresa). Há uma tendência a novas formas de organização da produção a nível mundial, onde os players 

aproveitam as vantagens comparativas dinâmicas específicas de cada local, assim como buscam mercados 

e nichos no mapa global de negócios. Outra característica deste paradigma industrial - tecnológico é a 
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tendência do crescimento das “empresas inteligentes”, que são aquelas que se dedicam a sua especialidade 

(core competence) terceirizando os demais serviços (outsorcing). Isto reforça a Globalização através do 

acréscimo nas cadeias produtivas e no comércio internacional devido ao aumento do comércio intra-

indústria e intra-companhias.  

Com relação a reforma do Estado, o modelo em questão redefine as funções do Estado e a sua 

forma de administração ou gestão. Este deixa de ser o executor ou empresário e passa a situar-se como um 

idealizador e promotor de estratégias, via políticas nacionais (por exemplo: política nacional de energia). 

Entre outras razões esta é um dos motivos para o Programa Nacional de Desestatização (PND48). A 

mudança no modelo de gestão trata mais das relações do Estado com os demais agentes (iniciativa 

privada, sociedade civil e departamentos do próprio Estado). Essa nova forma de relacionamento busca a 

parceria na execução da estratégia nacional, e por isso o Estado assume uma postura mais regulatória 

(governance) na prestação de serviços, principalmente através das Agências regulatórias (por exemplo: a 

Agência Nacional de Energia Elétrica). Sem embargo, continua utilizando-se dos instrumentos de política 

econômica para administrar a execução dos macro objetivos, através de políticas macroeconômicas e 

setoriais via órgãos especializados (por exemplo: crédito e fomento via BNDES, BNE, e consultorias via 

SEBRAE). Por fim, promove a tática da descentralização da execução dos papeis essenciais do setor 

público para municípios e governos de estados (MARE, 1995). 

Por sinergias modernas deve-se compreender o núcleo que gira em torno da reestruturação 

industrial, principalmente através das novas formas de gestão empresarial, em torno da aceleração do 

progresso técnico-científico (tecnologia) e em torno da educação para a “modernidade”. 

A reestruturação industrial - reforma na estrutura e relações das indústrias - tem como objetivo 

principal a geração de um novo ciclo de crescimento. A lógica apregoada funciona da seguinte forma: 

indústrias e empresas que se adequarem ao novo paradigma industrial terão condições de fazer parte do 

mundo globalizado, através da expansão das exportações e do aumento das vendas para o mercado 

competitivo interno (na concepção do modelo bidirecional de crescimento)49 (VELLOSO, 1994). 

                                                           
48 A primeira fase do Programa de Privatização Brasileiro teve início em 1981 e caracterizou-se pela reprivatização 
de empresas que haviam sido estatizadas por estarem em situação falimentar. Essa fase contemplou empresas de 
pequeno porte e seus resultados econômicos foram modestos. A segunda fase do programa teve início em 1990 e era 
parte fundamental das reformas a serem implementadas pelo Governo. No período 1990-92, o PND concentrou 
esforços na venda  de estatais dos setores siderúrgico, petroquímico e de fertilizantes. A terceira fase do Programa 
teve início em 1993 com a introdução de mudanças na legislação, tais como a ampliação do uso de créditos contra o 
Tesouro Nacional como moeda de privatização, a venda de participações minoritárias detidas pela União e a 
eliminação da discriminação contra investidores estrangeiros, permitindo sua participação em até 100% do capital 
votante. A quarta fase do Programa de Privatização teve início com o Governo de Fernando Henrique Cardoso. Nesta 
quarta fase, o PND difere substancialmente daquele das fases anteriores, pois passou a tratar também de concessões 
de serviços públicos e não apenas de venda de empresas do setor produtivo. Convencionou-se, então, chamar a fase 
de concessão de serviços públicos à iniciativa privada, de “nova fase da desestatização”, que tem como foco 
principal, segundo o Governo a geração de investimentos em infra-estrutura para responder às necessidades do 
crescimento econômico  e reduzir os custos de produção. 
49 Sem embargo, a condição que se impõe a priori é a criação de Organizações capazes de concorrer nesse novo 
ambiente (“configurações sustentáveis”). Vale destacar que a condução da política de governo não tem levado em 
consideração de forma adequada este pré-requisito, fato que favorece as empresas estrangeiras em virtude da rapidez 
e grau de abertura. Dentro desta mesma lógica, o progresso técnico - científico (P&D) é essencial para o novo 
paradigma industrial porque este exige inovação constante. A passividade tecnológica significa perda de 
competitividade e consequentemente perda de mercado. Por este motivo uma das metas deste novo modelo de 
modernidade deveria ser o investimento em pesquisas em ciência e tecnologia, ou seja otimização dos recursos 



30 

 O paradigma em vantagens comparativas dinâmicas se baseia numa associação entre estratégia 

de mercado, mercado de fatores da indústria (específicos e avançados), na demanda (compradores) e nos 

fatores complementares das indústrias (outsorcing) (PORTER 1991). O que se percebe hoje em dia é que 

a vantagem é provisória e dinâmica e se baseia em nichos tecnológicos e otimização de métodos de 

gestão. 

Considerando que a estratégia de inserção internacional no contexto do novo paradigma e 

novo modelo de desenvolvimento procura priorizar produtos – via nichos de mercado intensivos em 

tecnologia dentro de um processo de  outsorcing - para o país é vantajoso manter a diversidade de 

parceiros e de produtos e priorizar o incentivo e a colocação de alguns produtos intensivos em tecnologia 

no novo modo de produção global (FRISCHTACK 1998). 

Em resumo: em busca da solução para a instabilidade econômica, para o dualismo básico, para a 

crise do sistema público, para o processo de desenvolvimento e para a crise organizacional é elaborado 

um projeto cujo vetor de transformação é de fora (modernidade externa) para dentro (Brasil). 

Imaginou-se que com a abertura (comercial, tecnológica, financeira) os objetivos seriam 

alcançados. A inflação estaria contida devido a pressão das importações sobre os preços, a concorrência 

externa forçaria uma reestruturação da indústria nacional (que precisa ser mais produtiva), e em paralelo, 

devido ao desenvolvimento exigir investimentos e o país não possuir recursos suficientes, a conquista de 

poupança externa seria essencial, e sendo assim, um dos objetivos centrais. 

Como conseguir poupança externa ? Com uma política de atração de investimentos e exportação. 

Decerto, melhor ainda seria combinar os fluxos modernizantes externos, com a necessidade de recursos. 

Ou seja, uma excelente alternativa seria a venda de ativos públicos, transferindo à iniciativa privada a 

tarefa de modernização industrial e além disto captando poupança externa. Os recursos arrecadados 

poderiam abater a dívida pública, o que diminuiria a necessidade de financiamento do Governo e 

aumentaria a poupança interna disponível para investimentos, gerando um ciclo de desenvolvimento. 

Além disto, o Governo, sem capacidade de investir apesar da carência dos setores de infra-estrutura, 

delegaria esta responsabilidade à iniciativa privada. 

Com relação ao aumento de exportação é necessário aumentar a competitividade da economia. 

Para isso o que se exige é a adequação do país ao novo paradigma industrial-tecnológico que lhe permita, 

de forma adequada, inserir-se no mundo globalizado. 

A venda de ativos também auxiliaria este processo, dado que os compradores (novos 

controladores), sendo players globais estão em contato com o “estado da arte” em termos de tecnologia 

(de gestão, de equipamentos, de marketing); sendo assim, seria mais fácil a renovação do parque 

produtivo e do salto qualitativo para a ‘modernidade’. Além disto, quanto mais parceiros internacionais 

produzindo no território nacional, maior o relacionamento inter-companhia e inter-indústrias, o que 

potencialmente gera um vetor de forças pró exportação e pró desenvolvimento. 

                                                                                                                                                                          
intensivos em conhecimento para a estratégia nacional (tampouco houve dedicação Estatal para esta questão) 
(FRISCHTACK 1998). 
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No setor elétrico, em especial, há carência de recursos no montante de US$ 8 bilhões pelos 

próximos quatro anos e há necessidade de melhorar a performance administrativa e produtiva das 

empresas, bem como a qualidade dos serviços. Por outro lado, além da incapacidade do Estado de 

investir, a avaliação do valor do Setor Elétrico como um todo é de expressivo valor absoluto. Sendo 

assim, a tal setor se encaixa perfeitamente a lógica acima descrita. 

Sem embargo, a execução deste Projeto tem sido extremamente difícil. Esta dificuldade se deve a 

erros de concepção e de condução das políticas macroeconômicas50 que levaram à dependência excessiva 

de fluxos de capitais externos, reforçando e acelerando a política de venda de ativos sem a maturação 

ideal do processo (como o caso da venda das elétricas sem o marco regulatório definido, nem a estrutura 

industrial institucional), bem como a falta da devida atenção aos crescentes problemas sociais 

(principalmente o desemprego). Apesar do sucesso da inflação baixa, ela foi conseguida as custas da 

abertura acelerada da economia junto com uma política cambial valorizada e uma política monetária 

restritiva. Esta combinação tem sido perversa para as empresas nacionais em virtude dos altos custos de 

financiamento e da facilidade para os concorrentes externos. 

 

3.2 O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

Entendida a lógica estrutural que embala as transformações na economia nacional na década de 

90, a seguir são analisados o Setor Elétrico, o mercado brasileiro de eletricidade e a nova estrutura e 

regulação em implantação no Setor Elétrico. Esta etapa da pesquisa inicia o estudo da indústria de 

eletricidade propriamente dita. É uma fase descritiva sobre o Ambiente Interno dessa indústria, que reúne 

fatores importantes que influenciam as estratégias das empresas (que serão abordadas nos Capítulos 4 e 

5). 

Então, com o Plano Real e a vitória do então Ministro da Economia, Fernando Henrique 

Cardoso, para a presidência da República, e com o aumento da força política do PSDB que conquistou 

governos estaduais (SP, RJ, MG, CE) importantes e influentes politicamente junto ao Congresso em 1995, 

aliadas a um movimento internacional de reconfiguração dos setores de infra-estrutura, em especial o de 

energia elétrica, reuniram-se as forças necessárias para a reestruturação desses setores. Ou seja, o quadro 

se tornou propício à reforma e privatização do setor elétrico. 

Como visto, o intuito do Governo é que a participação da iniciativa privada passe a comandar os 

investimentos no setor, além de criar um ambiente de competição capaz de projetar uma redução de 

preços da energia no médio prazo. Este é o propósito das reformas no setor e da intenção do Estado ao 

sair do mercado de energia elétrica. Porém, além das discussões políticas e técnicas sobre o modelo 

proposto e sua eficiência, surgem críticas relativas às decisões de investimento privado, seja de capital 

externo ou interno. Todo investimento depende a priori da definição das condições de mercado ou “regras 

do jogo”, depende do risco de mercado e do risco específico do investimento (diversificável), 

principalmente se o mercado é recém criado e inovador em termos de concorrência. Na verdade, todas 

estas condições não foram satisfeitas quando do início do processo de transferência de empresas para o 
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setor privado sendo compensadas por contratos mal feitos e benefícios de financiamento (ROSA et al, 

1998). E atualmente se tornaram problemas mais críticos com o aumento do risco Brasil e a incerteza 

quanto à continuidade do plano de estabilização, bem como quanto a integração regional - Mercosul. 

3.2.1 O SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO 

O Sistema Elétrico tem um porte grande devido a dimensão continental brasileira: seu parque 

gerador instalado é de cerca de 59,3 GW (com 50% da UHE de Itaipú de 12.600 MW), a geração anual é 

de cerca de 310 TWh e seus consumidores chegam aproximadamente a 41 milhões no total dos 26 estados 

da federação. O Quadro 3.2 abaixo retrata a estrutura empresarial. 

 

QUADRO 3.2 – SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO 
Tipo Atividades Empresas 

Binacional Geração Itaipu 
Federal Holding e Planejamento 

Geração e Transmissão 
Geração, Transmissão e Distribuição 
Engenharia Nuclear, Pesquisa 

Eletrobrás 
Furnas, Chesf, Eletrosul* 
Eletronorte 
NUCLEN, CEPEL 

Estadual Geração, Transmissão e Distribuição  
Distribuição 

CESP, CEMIG, COPEL, CELG 
Companhias distribuidoras 

Municipal Distribuição 5 companhias 
Privada Geração 

Distribuição 
Gerasul 
Cerca de 25 companhias 

Fonte: Adaptado de De Oliveira 1998. Atualizado até 12/98. (*) Desverticalizada e 
vendida a geração (Gerasul). 

 

                                                                                                                                                                          
50 Para maiores esclarecimentos ver (DELFIM 1998, FRISCHTACK 1998). 
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FIGURA 3.1 – SISTEMAS INTERCONECTADOS 
Fonte: Eletrobrás Plano 1998-2007 
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FIGURA 3.2 – SISTEMAS ISOLADOS 
Fonte: Eletrobrás Plano 1998-2007 

 
O processo de cisão da Eletrobrás, para fim de privatização das geradoras, deve encerrar-se em 

maio de 1.999 segundo divulgado na GM (29/01/99). A proposta da divisão das geradoras consta no 

Quadro 3.3 abaixo, incluindo o caso da CESP, do Estado de São Paulo. 

3.2.1.1 GERAÇÃO 

O potencial hidrelétrico brasileiro, pelo conhecimento atual, é de 130.000 MW de energia firme e 

cerca de 270.000 MW de capacidade instalável. Ou seja, quase 200.000 MW ainda a aproveitar, sendo a 
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maior parte no Norte (50%), seguida do Centro-Oeste / Sudeste (30%)51. O gás natural tem apresentado 

um crescimento na participação das térmicas em diversos países e a expectativa em relação ao Brasil é de 

aumento significativo na matriz energética nos próximos anos. 

QUADRO 3.3 – A DIVISÃO DAS GERADORAS 
FURNAS (MW) CHESF (MW) 

Geração I 476 Geração I  
UHE – Mascarenhas Moraes 1.312 UHE – Xingó 3.000 
UHE – Furnas 1.104 UHE – Sobradinho 1.050 
UHE – L.C. Barreto 328 UHE – Boa Esperança 285 
UHE – Porto Colômbia 1.488 UHE – Camaçari 290 
UHE – Marimondo 222 UHE – Pedra 23 
UHE – Funil 608 UHE – Funil 30 
UHE – Santa Cruz 32 Total 4.628 
Roberto Silveira  Geração II  
São Gonçalo (desativada)  UHE – Paulo Afonso 3.984 
Total 5.570 UHE – Moxotó 440 
Geração II  UHE – Bongi 142 
UHE – Itumbiara 2.280 UHE – Araras 4 
UHE – Corumbá 375 UHE – Curema 4 
UHE – Serra da Mesa 618 Total 4.574 
Energia da Argentina 700 Geração III  
UHE – Manso 210 UHE – Itaparica 1.500 
Contrato UTE Cuiabá 450 Total 1.500 
Total 4.633   
Transmissão  Transmissão  
Após a criação de duas empresas de geração, 
Furnas Transmissão será uma empresa que 
remanesce com o CGC atual, mantendo as atuais 
atividades de transmissão de energia elétrica 

 Empresa que deterá as atividades  de 
transmissão de energia elétrica 

ELETRONORTE (MW) CESP (MW) 
Geração I – UHE Tucuruí e UTE 
São Luís 

4.116 Companhia de geração de energia 
elétrica Cesp 

7.600 

A proposta apresentada contempla a criação de 
uma empresa de geração, que deterá os ativos da 
UHE Tucuruí, em fase de expansão, bem como 
os ativos da UTE São Luís 

Companhia de geração de energia 
elétrica Tietê 

2.600 

 Também prevê a criação da Eletronorte 
Transmissão, envolvendo os ativos da 
Eletronorte. Os ativos remanescentes da 
Eletronorte – Manaus Energia SA, Boa Vista 
Energia SA, Sistemas de Rondônia, Acre e 
Amapá permanecerão na Eletronorte atual, tendo 
em vista futura privatização. 

Companhia de geração de energia 
elétrica Paranapanema 

2.200 

  Companhia de Transmissão de 
energia elétrica Paulista 

 

                                                           
51 Diversos motivos tem dificultado a expansão mais rápida desse potencial, entre outros: a falta de recursos, a 
ausência de planos de desenvolvimento regionais, as limitações institucionais das empresas elétricas em buscar 
alternativas não tradicionais de investimento. Para maiores detalhes ver PINTO JUNIOR 1997. 

Fonte: Elaboração própria. Dados BNDES e Gazeta Mercantil. 

A capacidade instalada no país evoluiu e é projetada segundo o Quadro 3.4 abaixo. 
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QUADRO 3.4 - Capacidade Instalada Total 
ANO MW 
1950 1.660 
1960 4.134 
1970 10.480 
1980 30.189 
1990 49.603 
1997 59.300 

2002* 80.100* 
2007* 90.700* 

Fonte:  Eletrobrás, Plano 2015, (*) atualização pelo Plano   
1998/2007. 

Dessa capacidade instalada cerca de 91% é hidráulica52 disposta em mais de 135 usinas de mais 

de 10 MW, distribuídas por 12 bacias hidrográficas e com 52 reservatórios para mais de 1 milhão de m3 

de água. Do total da  carga gerada cerca de 96,8% (Dezembro de 1997)53 é de origem hidrelétrica. O 

Sistema Elétrico Nacional pode ser considerado em três subsistemas com características específicas 

distintas: o Sistema Interligado S-SE-CO, o Sistema Interligado N-NE e os Sistemas Isolados (cerca de 

250). 

TABELA 3.1 – Capacidade Instalada por Sistema e por Tipo e Total da Carga por Sistema 
Sistemas Total Capacidade 

Instalada MW  
Termelétrica 

MW  
Hidrelétrica 

MW  
Total de Carga 

TWh  
Interligado S-SE-CO    42.706   (71.99%)   3.431  (8%)   39.275   (92%)    241,4   (77.2%) 
Interligado N-NE   14.686    (24,76%)   299     (2%)   14.387   (98%)     64,1    (20.5%) 
Isolado    1.932      (3.26%) 1.367  (70.76%)     565    (29.24%)      7,2     (2.3%) 
Fonte: Elaboração própria. Eletrobrás Plano 1998-2007. 

TABELA 3.2 - Capacidade Instalada e Carga do Sistema S-SE-CO  
Sistema Segmentos Capacidade  Base Base % no Total do % Total 
Empresa Produtivos Instalada 

MW 
Hídrica 

MW 
Térmica 

MW 
Sist. Que 
integra 

 

INTERCONECTADOS  57.392,4 53.662,8 3.729,5 100,0% 96,7% 
SUDESTE / CENTRO 
OESTE 

                 -   27.564,0 25.616,5 1.947,5 64,5% 46,5% 

CEB  G / D  35,5 25,5 10,0 0,1% 0,1% 
CDSA  G / D  658,0 658,0 - 1,5% 1,1% 
CELG  G / D  17,5 16,7 0,8 0,0% 0,0% 
CELTINS  G / D  10,8 10,8 - 0,0% 0,0% 
CEMAT  G / D  33,0 30,9 2,1 0,1% 0,1% 
CEMIG  G / D  5.076,3 4.944,7 131,6 11,9% 8,6% 
CERJ  G / D  60,0 60,0 - 0,1% 0,1% 
CESP  G / T  10.298,3 10.298,3 - 24,1% 17,4% 
CPFL  G / D  147,9 111,9 36,0 0,3% 0,2% 
ELETROPAULO  G / D  1.397,1 927,1 470,0 3,3% 2,4% 
ESCELSA  G / D  169,6 169,6 - 0,4% 0,3% 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
52 Em 1970 84% (8,7GW), em 1980 88% (27 GW), em 1990 91% (44,9 GW). Fonte Plano 1998-2007 Eletrobrás. 
53 No Brasil, Derivados de petróleo 1.3%, Carvão 1.2%, Nuclear 0.7%. No mundo, hidráulico 19%, Derivado de 
petróleo 11%, Carvão 40%, Nuclear 17% e Gás 13%. Fonte Plano 1998-2007 Eletrobrás. 



37 

 
TABELA 3.2 - Capacidade Instalada e Carga do Sistema S-SE-CO  (segue) 

Sistema Segmentos Capacidade  Base Base % no Total do % Total 
Empresa Produtivos Instalada 

MW 
Hídrica 

MW 
Térmica 

MW 
Sist. Que 
integra 

 

ELETRONUCLEAR  G  657,0 - 657,0 1,5% 1,1% 
FURNAS  G / T  8.227,0 7.587,0 640,0 19,3% 13,9% 
LIGHT  G / D  776,0 776,0 - 1,8% 1,3% 
SUL                    -  7.645,2 6.162,2 1.483,0 17,9% 12,9% 
CEEL  G / D  905,8 905,8 - 2,1% 1,5% 
CEEE  D  - - -   
CELESC  G / D  73,9 73,9 - 0,2% 0,1% 
CGTEE  G / D  487,0 - 487,0 1,1% 0,8% 
COPEL  G / D  3.362,1 3.342,1 20,0 7,9% 5,7% 
ELETROSUL  G / T  3.685,0 2.715,0 970,0 8,6% 6,2% 
ENERSUL  G / D  37,2 31,2 6,0 0,1% 0,1% 
ITAIPU  G  6.300,0 6.300,0 - 14,8% 10,6% 
OUTRAS                    -   1.196,8 1.196,8 - 2,1% 2,0% 
S + SE + CO + ITAIPU                    -   42.705,9 39.275,4 3.430,5 100,0% 72,0% 
Fonte: Realização própria. Dados Eletrobrás Plano 1998-
2007 

    

 
TABELA 3.3 - Capacidade Instalada e Carga do Sistema N-NE 

Sistema Segmentos Capacidade Base Base % no Total do % Total 
Empresa Produtivos Instalada MW Hídrica MW Térmica MW Sist. que integra  

INTER-
CONECTADOS 

 57.392,4 53.662,8 3.729,5 100,0% 96,7% 

NORTE  4.250,8 4.250,8 - 28,9% 7,2% 
CELPA D - - -   
ELETRO 
NORTE/PA 

G / T 4.240,0 4.240,0 - 28,9% 7,1% 

CELTINS G / D 10,8 10,8 - 0,1% 0,0% 
NORDESTE - 10.435,6 10.136,6 299,0 71,1% 17,6% 
CEMAR D - - -   
CEPISA D - - -   
COELSE D - - -   
COSERN D - - -   
SAELPA D - - -   
CELB D - - -   
CELPE D - - -   
CEAL D - - -   
ENERGIPE D - - -   
SULGIPE D - - -   
COELBA G / D 27,9 18,9 9,0 0,2% 0,0% 
CHESF G / T 10.407,7 10.117,7 290,0 70,9% 17,5% 
N + NE - 14.686,4 14.387,4 299,0 100,0% 24,8% 
Fonte: Realização própria. Dados Eletrobrás Plano 1998-2007     

O primeiro representa uma potência instalada de 42.706 MW (71,99%) considerando 50% de 

Itaipú e uma carga de 241,4 TWh (77,2%), o segundo  uma potência de 14.686 MW (24,76%) e uma 

carga de 64,1 TWh (20,5%) e o terceiro uma potência de 1.932 MW ( 3,26%) e uma carga de 7,2 TWh 

(2,3%). 

Há três considerações importantes sobre o Sistema Elétrico Brasileiro: a primeira é sobre a 

predominância da base hídrica; a segunda sobre o espaço continental & regimes climáticos distintos; a 

terceira sobre a energia secundária (não firme) das hidrelétricas & complementação termelétrica. 

A base hídrica brasileira apresenta aspectos positivos e negativos. É uma forma de energia limpa 

com impactos ambientais localizados e baixos em termos relativos a outras fontes de energia, não exige 
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fluxos de combustíveis fósseis (importados em sua maioria) a custos flutuantes no longo prazo (devido ao 

custo ascendente de novas descobertas e aos custos ambientais que também são crescentes), a tecnologia 

de exploração é nacional e eficiente, o país é rico em termos de potenciais de aproveitamento hidrelétrico, 

a economia de escala e escopo é grande em comparação a outras alternativas. Por outro lado, a 

necessidade de capital inicial é superior em termos relativos a outras tecnologias (termelétricas), o que 

num ambiente de incertezas econômico-financeiras (que resultam em financiamentos caros e em 

montantes insuficientes para o cronograma ideal) e riscos políticos (que levam a paralização de obras) 

pode elevar os custos financeiros a patamares que inviabilizam o empreendimento em termos de retorno a 

preços competitivos (armadilha das economias de escala); na atual fase os potenciais a serem explorados 

se encontram mais distantes dos centros consumidores, o que encarece a tarifa de fornecimento pela infra-

estrutura de transporte e perdas decorrentes; o payback de empreendimentos hidrelétricos é maior do que 

os termelétricos, fato desestimulante para a iniciativa privada54. 

A opção nuclear, apesar da disponibilidade de reservas de urânio e do alto avanço das pesquisas 

no processamento do urânio, não deve ser uma opção competitiva no curto e médio prazo em relação às 

demais fontes.  No curto prazo aguarda-se o término das obras em Angra II. Quanto à geração térmica por 

derivados de petróleo e gás natural há algumas considerações importantes a serem feitas: os recursos 

nacionais de gás natural e petróleo são insuficientes para atender, além dos demais mercados, a expansão 

necessária para o setor havendo necessidade de importar tais combustíveis55. 

O tamanho do território brasileiro associado a localização geográfica, entre trópicos, permitem 

uma diversidade de climas e por conseguinte, de regimes pluviais. Isto significa que os reservatórios (que 

são como uma bateria) quando funcionam interligados (pelos linhões de transmissão) apresentam aspectos 

complementares na garantia da energia firme ao Sistema. Para isso é necessário que exista a interligação e 

que a gestão do sistema seja centralizada para funcionar otimamente (ROSA et al., 1998). 

Por outro lado, atualmente, grande parte das termelétricas operam como complemento das 

hidrelétricas para garantia de energia firme. Porém, devido a um excesso na relação hidrelétricas – 

termelétricas, estima-se em cerca de 10% a quantidade de energia secundária (não firmada) perdida nos 

vertedouros. Apesar das tarifas especiais (temporárias e interruptíveis) buscarem gerenciar a demanda 

para aproveitar estas energias, o resultado não tem sido de todo eficaz. Existe portanto um potencial de 

geração termelétrica para ser complementar e firmar a energia secundária atualmente subutilizada (DE 

OLIVEIRA, 1998).  

3.2.1.2 TRANSMISSÃO 

O Sistema de transmissão conecta o Sistema de geração às subestações de distribuição56. Pode 

ser dividido em redes de transmissão (acima de 230 kV) e redes de subtransmissão (entre 69 kV e 138 

kV). A particularidade dos 96% de geração hídrica tornam a transmissão interligada um veículo de 

                                                           
54 Para maiores detalhes ver PINTO JUNIOR (1997.) 
55 Por isto tem se projetado e desenvolvido uma enorme logística de distribuição de gás na América do Sul. 
56 A falta de investimento em transmissão leva a deterioração dos níveis de tensão, sobrecargas e aumento das perdas 
no transporte, redução da confiabilidade do sistema (Eletrobrás). 
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otimização dos aproveitamentos em termos temporais e econômicos (como já dito acima). Além disto 

permite a conexão com países vizinhos, que constitui um potencial complementar, tanto no caso de déficit 

quanto no caso de superávit. As perdas no sistema são de aproximadamente 18,8 TWh57. 

 
 TABELA 3.4 - Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste Interligados + Norte Isolado (Transmissão) 

Transmissão Estrutura Previsão (km) de Subestações Previsão de  Investimento 
KV Atual km Adicionar 98-07 MVA adicionar 98-07 ANOS 106 R$ (1,2) 
750 1.138 - 6.300 - 1998 R$    3.270,91 
500 11.537 2.698 42.684 11.050 1999 R$    3.113,24 
440 5.923 754 14.961 3.000 2000 R$    2.280,28 
345 8.876 269 32.685 7.795 2001 R$    2.439,91 
230 14.718 5.721 17.228 12.165 2002 R$    2.311,51 
138 46.056 8.722 37.944 18.371  R$               - 

88/69 37.717 9.245 20.721 8.796  R$               - 
34 7.734 3.550 298 181  R$               - 

Total - 30.959 - 61.358  R$  13.415,85 
Fonte: Realização própria. Dados Eletrobrás Plano 1998-2007.    

 
 

                                                           
57 Ver Eletrobrás Plano 1998-2007, dado para 1996. 
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FIGURA 3.3 – SISTEMAS DE TRANSMISSÃO 
Fonte: Eletrobrás Plano 1998 – 2007 

 

3.2.1.3 DISTRIBUIÇÃO 

O Sistema de distribuição conecta o Sistema de transmissão aos consumidores de baixa tensão 

(classe B) e aos de média tensão entre 2,3 kV e 25 kV (classe A4). O número de consumidores, a 
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demanda por capacidade instalada, a energia consumida estimada e o nível de perdas são apresentados na 

Tabela 3.6 abaixo. As perdas nesse sistema são de aproximadamente 33,7 TWh58. 

 TABELA 3.5 - Distribuição Urbana Aérea + Rural (1997) 
Região Extensão de Extensão de Número de Potência de 

 rede MT 1000Km rede BT 1000 Km Trafos 1000uni Trafos MVA 
Norte 18,4 18,8 36,7 2,2 
Nordeste 225 146 217,6 7 
Sudeste 487,3 278,1 973,9 33,8 
Sul 290,3 135 429,4 13,5 
Centro-Oeste 133,1 33,6 139,7 4,3 
Total Brasil 1154,1 611,5 1797,3 60,8 
Fonte: Realização própria. Dados Eletrobrás Plano 1998-2007.   

 

TABELA 3.6 - Estimativa Demanda e Consumo via Distribuição e Transmissão 
Região Consumo de Eletricidade TWh  Perdas TWh 

 Total Distribuição Transmissão Totais (96) 
Norte 8 8  Nd 
Nordeste 30 25 5 Nd 
Sudeste 158 108 50 Nd 
Sul 41 34 7 Nd 
Centro-Oeste 14 12 2 Nd 
Total Brasil 251 187 64 50,5 
Fonte: Realização própria. Eletrobrás Plano 1998-2007. 

 

TABELA 3.7 - Distribuição Urbana Aérea + Rural (1997) 
Região Nº de Consumidores na Perdas TWh Índice de perdas na distribuição* 

 distribuição (milhões) Totais (96) Mínimo % Máximo % 
Norte 1,9 Nd 18 35 
Nordeste 9,2 Nd 13 22 
Sudeste 20,1 Nd 5 31 
Sul 8,1 Nd 6 10 
Centro-Oeste 1,3 Nd 8 27 
Total Brasil 40,6 50,5 5 35 
Fonte: Realização própria. Dados Eletrobrás Plano 1998-2007.  

 
 
3.2.2 O MERCADO BRASILEIRO DE ELETRICIDADE  

No Brasil o mercado de energia, em especial o de eletricidade é muito atraente em suas 

dimensões (físicas e monetárias) e no seu grande potencial de crescimento relativo, devido à dimensão da 

economia nacional, ao enorme setor residencial e ao baixo consumo per capita que ainda vigora, apesar 

da redução da taxa de crescimento da população brasileira59. O nível de preços está atualmente em 

patamares internacionais, principalmente na ponta de venda ao consumidor final, sendo que a tarifa de 

geração ainda deve subir segundo as previsões do Plano 1998-2007 elaborado pela Eletrobrás. 

 

 

                                                           
58 idem. 
59 O crescimento populacional que de 1980 - 1991 cresceu a uma média de 1,9% contra 2,5% da década de 1970 - 
1980, continua em ritmo de redução, devendo se estabilizar até 2015 em 1,5% (segundo previsões da Eletrobrás 
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 QUADRO 3.5 - Consumo Final de Energia 
 1990  2015 (*)   
  I II III IV 
Mtep 166,9 353,1 398,1 473,4 527,1 
Eletricidade 61,0 163,3 183,1 212,1 239,7 
Gás Natural 3,4 14,6 21,1 32,6 42,3 
Petróleo e Álcool 61,5 128,2 143,3 168,7 182.0 
Carvão Mineral 8,6 14,9 17,6 25,3 27,3 
Lenha e Carvão Vegetal 21,7 19,2 19,7 21,0 22,1 
Bagaço e Outros 10,7 12,9 13,2 13,7 13,7 
      
Participação %      
Eletricidade 36,5 46,2 46,0 44,8 45,5 
Gás Natural 2,0 4,1 5,3 6,9 8,0 
Petróleo e Álcool 36,8 36,4 36,0 35,6 34,5 
Carvão Mineral 5,2 4,2 4,4 5,3 5,2 
Lenha e Carvão Vegetal 13,0 5,4 4,9 4,4 4,2 
Bagaço e Outros 6,4 3,7 3,3 2,9 2,6 
Fonte:  Eletrobrás, Plano 2015. 
(*) De I a IV são cenários alternativos de crescimento do PIB. 

 

Nas próximas duas décadas, portanto o país estará enfrentando o desafio da expansão de sua 

capacidade instalada de energia elétrica. Para atender a demanda oriunda da perspectiva de crescimento 

econômico, até o ano 2015 será necessário um adicional de cerca de 110 GW, totalizando cerca de 170 

GW. Como parte deste desafio há a necessidade de promover a eletrificação para cerca de 65% da 

população rural, que é a proporção dos que atualmente não dispõem desta fonte de energia, além das 

regiões isoladas com precário atendimento (MOSKOVISCK 1997). 

Com relação à demanda de energia elétrica em 1997 o Quadro 3.6 abaixo ilustra a distribuição 

por regiões. 

QUADRO 3.6 – Previsão da Distribuição do Consumo de Energia Elétrica Firme (TWh e %) 
Mercados 1997 1997 2002 2002 2007 2007 Tx.cresc.decenal 
N-NE 52,6 19,3% 73,2 20,7% 97,3 21,9% 6,3 
S- SE-CO 214,6 78,8% 271,1 76,8% 333,5 75,1% 4,5 
N Isolados 5,1 1,9% 8,7 2,5% 13,2 3,0% 10,0 

Fonte:  Eletrobrás,  Plano 1998/2007. 

Desde a década de 70 o consumo de energia elétrica tem apresentado taxas de crescimento 

superiores às do PIB e às de outras formas de energia. A participação elétrica no consumo total de energia 

passou de 19% em 1970 para 40% em 1992 e a 46% em 1997 (Balanço Energético 1997). 

As previsões do consumo de energia elétrica de longo prazo encontram-se no Quadro 3.7 abaixo.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Plano 2015), principalmente nas regiões de grande densidade populacional (metrópoles) e Estados com maior 
PIB/per capita. 
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  QUADRO 3.7 - Previsão do Consumo de Energia Elétrica 
 2000 2005 2010 2015 

Cenário I     
TWh 293,8 384,0 467,2 563,0 
Taxa Anual Média % 3,4 5,5 4,0 3,8 
Cenário II     
TWh 329,5 430,6 523,9 631,3 
Taxa Anual Média % 4,9 5,5 4,0 3,8 
Cenário III     
TWh 360,7 473,2 589,7 731,4 
Taxa Anual Média % 6,1 5,6 4,5 4,4 
Cenário IV     
TWh 377,6 495,4 642,6 826,4 
Taxa Anual Média % 6,7 5,6 5,3 5,2 

  Fonte:  Eletrobrás, Plano 2015. 
 

 Percebe-se que, no pior cenário, as previsões de consumo situam-se na faixa de 563 TWh, isto é, 

cerca do dobro do consumo atual. 

3.2.2.1 TRÊS MERCADOS DISTINTOS 

Na verdade há três mercados de eletricidade com características distintas, associados aos três 

sistemas diferentes, hoje existentes no território. Na prática, configuram abordagens comerciais diferentes. 

São estes os mercados do S-SE-CO, N-NE e Isolados, principalmente os da região Amazônica.  

TABELA 3.8 – CONSUMO GWh FIRME 12 MESES (JUN97-JUL98) BRASIL 
 TOTAL % RES. % IND. % COM. % OUTROS % 

BRASIL 281.934 100,0% 76.174 100,0% 125.660 100,0% 39.257 100,0% 40.843 100,0% 

Total N – NE 59.312 21,0% 14.334 18,8% 29.091 23,2% 7.122 18,1% 8.765 21,5% 

NORTE 14.184 5,0% 3.261 4,3% 7.634 6,1% 1.630 4,2% 1.659 4,1% 

NORTE ISOLADOS 4.463 1,6% 1.814 2,4% 927 0,7% 850 2,2% 871 2,1% 

NORTE INTERLIG. 9.721 3,4% 1.531 2,0% 6.548 5,2% 818 2,1% 824 2,0% 

NORDESTE 45.128 16,0% 11.073 14,5% 21.456 17,1% 5.492 14,0% 7.106 17,4% 

Total SE-S-CO 222.622 79,0% 61.842 81,2% 96.525 76,8% 32.128 81,8% 32.128 78,7% 

SUDESTE 164.552 58,4% 44.418 58,3% 76.492 60,9% 23.437 59,7% 20.206 49,5% 

SUL 43.656 15,5% 11.942 15,7% 17.049 13,6% 5.927 15,1% 8.739 21,4% 

CENTRO-OESTE 14.414 5,1% 5.483 7,2% 2.984 2,4% 2.764 7,0% 3.183 7,8% 

Fonte: Realização própria. Dados Eletrobrás.         

 

 GRÁFICOS 3.1 – PARTICIPAÇÕES DOS MERCADOS 
MERCADO  (RECEITA TOTAL)
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  Fonte: Realização própria. 
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TABELA 3.9 - RECEITA TOTAL  (R$ 1000) JUN97-JUL98 BRASIL 
 TOTAL % RES. % IND. % COM. % OUTRO % 

BRASIL   22.513.896 100,0%   8.540.548 100,0%   6.818.101 100,0%   4.111.715 100,0%   3.043.533 100,0% 

Total N - NE     4.151.300 18,4%   1.527.103 17,9%   1.159.469 17,0%      761.317 18,5%      703.412 23,1% 

NORTE        935.858 4,2%      368.180 4,3%      224.843 3,3%      192.424 4,7%      150.411 4,9% 

NORTE ISOLADOS        402.911 1,8%      199.652 2,3%        27.886 0,4%        98.050 2,4%        77.323 2,5% 

NORTE INTERLIG.        532.946 2,4%      168.528 2,0%      196.956 2,9%        94.374 2,3%        73.087 2,4% 

NORDESTE     3.215.443 14,3%   1.158.923 13,6%      934.626 13,7%      568.893 13,8%      553.001 18,2% 

Total SE-S-CO   18.362.596 81,6%   7.013.445 82,1%   5.658.632 83,0%   3.350.398 81,5%   2.340.121 76,9% 

SUDESTE   13.278.305 59,0%   5.046.169 59,1%   4.342.711 63,7%   2.430.444 59,1%   1.458.981 47,9% 

SUL     3.769.904 16,7%   1.383.950 16,2%   1.114.496 16,3%      624.001 15,2%      647.456 21,3% 

CENTRO-OESTE     1.314.387 5,8%      583.326 6,8%      201.425 3,0%      295.953 7,2%      233.684 7,7% 

Nota: Tarifas médias estimadas de Eletrobrás. Baseado no consumo firme. 
Fonte: Realização própria. Dados Eletrobrás. 
 
 

Observa-se que o consumo (Tabela 3.8) do S-SE-CO chega a cerca de 79% do total do consumo 

Brasil, enquanto o N-NE, incluindo o N Isolado chega a 21%. O mercado total do Brasil é de quase R$ 23 

bilhões sendo 81,6% (cerca de R$ 18,5 bilhões) no S-SE-CO e 18,4% ( R$ 4,5 bilhões) no N-NE. 

Portanto, cifras expressivas em qualquer lugar do mundo. Vale ressaltar a diferença da participação dos 

setores entre as regiões como consta no Gráfico 3.1, bem como as diferentes taxas de crescimento 

esperadas para cada região, dadas no Quadro 3.6. 

 

3.2.2.1.1 MERCADO REGIONAL S-SE-CO 

Neste mercado observa-se que a líder é a Eletropaulo (subdividida em Eletropaulo Metropolitana 

e Eletropaulo Bandeirante), seguida pela Cemig, Light, CPFL, CEEE (subdividida em CEEE-CO e 

CEEE-NNE), COPEL, CELESC, CESP (Elektro), CERJ, ESCELSA, CELG, CEB, CEMAT, ENERSUL 

e outras (ver Tabelas 3.10, 3.11 e 3.12). 

  TABELA 3.10 - CONSUMO GWh FIRME 12 MESES (JUN97-JUL98) 
  % %         
 TOTAL Região BR RES. % IND. % COM. % OUTROS % 

Centro Oeste 14.414 100,0% 5,11% 5.483 100,0% 2.984 100,0% 2.764 100,0% 3.183 100,0% 

CEMAT* 2.612 18,1% 0,93% 1.153 21,0% 496 16,6% 574 20,8% 389 12,2% 
ENERSUL* 2.499 17,3% 0,89% 892 16,3% 523 17,5% 456 16,5% 628 19,7% 
CELG 5.698 39,5% 2,02% 2.047 37,3% 1.617 54,2% 857 31,0% 1.178 37,0% 

CEB 3.363 23,3% 1,19% 1.322 24,1% 296 9,9% 857 31,0% 888 27,9% 

OUTRAS 242 1,7% 0,09% 79 1,4% 44 1,5% 28 1,0% 91 2,8% 

Fonte: Realização própria. Eletrobrás.          
   (*)  Empresas privadas. 

 

  TABELA 3.11 - CONSUMO GWh FIRME 12 MESES (JUN97-JUL98) 
  % %         
 TOTAL Região BR RES. % IND. % COM. % OUTROS % 

Sul 43.656 100,0% 15,48% 11.942 100,0% 17.049 100,0% 5.927 100,0% 8.739 100,0% 

COPEL 14.627 33,5% 5,19% 4.055 34,0% 5.802 34,0% 2.170 36,6% 2.600 29,8% 

CELESC 10.384 23,8% 3,68% 2.628 22,0% 4.737 27,8% 1.232 20,8% 1.787 20,5% 

CEEE*(co e 
nne) 

16.632 38,1% 5,90% 4.889 40,9% 6.097 35,8% 2.354 39,7% 3.291 37,7% 

OUTRAS 2.013 4,6% 0,71% 332 2,8% 369 2,2% 152 2,6% 1.159 13,3% 

Fonte: Realização própria. Eletrobrás.          
   (*)  Empresas privadas. 
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 TABELA 3.12 - CONSUMO GWh FIRME 12 MESES (JUN97-JUL98) 

  % %         
 TOTAL Região BR RES. % IND. % COM. % OUTROS % 

Sudeste 164.552 100,0% 58,37% 44.418 100,0% 76.492 100,0% 23.437 100,0% 20.206 100,0% 

ESCELSA* 5.974 3,6% 2,12% 1.417 3,2% 3.000 3,9% 777 3,3% 780 3,9% 
CEMIG 35.453 21,5% 12,57% 7.019 15,8% 21.864 28,6% 2.953 12,6% 3.617 17,9% 

CFLCL* 844 0,5% 0,30% 309 0,7% 236 0,3% 112 0,5% 187 0,9% 
LIGHT* 23.640 14,4% 8,38% 7.284 16,4% 8.671 11,3% 4.899 20,9% 2.786 13,8% 
CERJ* 6.687 4,1% 2,37% 2.787 6,3% 1.751 2,3% 1.238 5,3% 910 4,5% 
CENF* 284 0,2% 0,10% 126 0,3% 76 0,1% 49 0,2% 34 0,2% 
Eletropaulo* 58.019 35,3% 20,58% 16.154 36,4% 27.076 35,4% 9.544 40,7% 5.245 26,0% 
CPFL* 18.458 11,2% 6,55% 5.366 12,1% 7.718 10,1% 2.429 10,4% 2.945 14,6% 
CEC 708 0,4% 0,25% 288 0,6% 113 0,1% 129 0,6% 178 0,9% 

EEVP 569 0,3% 0,20% 212 0,5% 100 0,1% 73 0,3% 185 0,9% 

S. CRUZ-SP 584 0,4% 0,21% 194 0,4% 110 0,1% 71 0,3% 209 1,0% 

CESP-SP* 
Elektro 

10.299 6,3% 3,65% 2.616 5,9% 4.765 6,2% 889 3,8% 2.030 10,0% 

OUTRAS 3.033 1,8% 1,08% 689 1,6% 896 1,2% 256 1,1% 1.192 5,9% 

Fonte: Realização própria. Eletrobrás.          
    (*)  Empresas privadas. 

 

  TABELA 3.13 - RECEITA TOTAL  (R$ Milhões) 
  % %         
 TOTAL Região BR RES. % IND. % COM. % OUTRO

S 
% 

Centro 
Oeste 

1314,4 100,0% 5,8% 583,3 100,0% 201,4 100,0% 296,0 100,0% 233,7 100,0% 

CEMAT* 246,0 18,7% 1,1% 122,4 21,0% 33,6 16,7% 61,3 20,7% 28,6 12,3% 
ENERSUL* 225,1 17,1% 1,0% 94,7 16,2% 35,4 17,6% 48,7 16,5% 46,2 19,8% 
CELG 505,0 38,4% 2,2% 217,3 37,3% 109,4 54,3% 91,5 30,9% 86,7 37,1% 

CEB 317,3 24,1% 1,4% 140,4 24,1% 20,0 9,9% 91,5 30,9% 65,4 28,0% 

OUTRAS 21,0 1,6% 0,1% 8,4 1,4% 3,0 1,5% 2,9 1,0% 6,7 2,9% 
TAR. MÉDIA  
MWh 

 R$ 90,9    R$ 106,2   R$ 67,7   R$ 106,8   R$  73,7  

Fonte: Realização própria. Eletrobrás 
  (*)  Empresas privadas. 

  TABELA 3.14 - RECEITA TOTAL  (R$ Milhões) 
  % %         
 TOTAL Região BR RES. % IND. % COM. % OUTROS % 

Sul 3769,9 100,0% 16,7% 1384,0 100,0% 1114,5 100,0% 624,0 100,0% 647,5 100,0% 

COPEL 1271,3 33,7% 5,6% 471,4 34,1% 380,2 34,1% 229,2 36,7% 190,5 29,4% 

CELESC 877,0 23,3% 3,9% 305,5 22,1% 310,4 27,9% 130,1 20,8% 130,9 20,2% 

CEEE* 1457,7 38,7% 6,5% 568,4 41,1% 399,6 35,9% 248,6 39,8% 241,1 37,2% 
OUTRAS 163,8 4,3% 0,7% 38,6 2,8% 24,2 2,2% 16,1 2,6% 84,9 13,1% 
TAR. MÉDIA 
MWh 

 R$ 86,6    R$ 116,3   R$ 65,5   R$ 105,6   R$  73,3  

   Fonte: Realização própria. Eletrobrás. 
  (*)  Empresas privadas. 
 Neste mercado as empresas que já  foram privatizadas são: a Eletropaulo (Metropolitana SP e 

Bandeirante SP), a Light (RJ), a CPFL (SP), a CEEE (AES-Sul e RGE RS), Elektro (SP), CERJ (RJ), 

ESCELSA (ES), CEMAT (MT), e a ENERSUL (MS). No capítulo 5, destas empresas são analisadas 

individualmente a Light, a CPFL, a CERJ e a ESCELSA. 
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TABELA 3.15 - RECEITA TOTAL  (R$ Milhões) 
  % %         
 TOTAL Região BR RES. % IND. % COM. % OUTRO

S 
% 

Sudeste 13278,3 100,0% 59,0% 5046,2 100,0% 4342,7 100,0% 2430,4 100,0% 1459,0 100,0% 

 ESCELSA* 468,1 3,5% 2,1% 160,8 3,2% 170,6 3,9% 80,7 3,3% 56,1 3,8% 
 CEMIG  2606,3 19,6% 11,6% 796,6 15,8% 1243,2 28,6% 306,5 12,6% 260,0 17,8% 

 CFLCL* 73,6 0,6% 0,3% 35,1 0,7% 13,4 0,3% 11,7 0,5% 13,4 0,9% 
 LIGHT* 2028,4 15,3% 9,0% 826,7 16,4% 493,1 11,4% 508,4 20,9% 200,3 13,7% 
 CERJ* 609,9 4,6% 2,7% 316,4 6,3% 99,6 2,3% 128,5 5,3% 65,4 4,5% 
 CENF* 26,1 0,2% 0,1% 14,3 0,3% 4,3 0,1% 5,1 0,2% 2,4 0,2% 
 Eletropaulo*  4740,5 35,7% 21,1% 1833,5 36,3% 1539,5 35,5% 990,5 40,8% 377,0 25,8% 
 CPFL* 1511,6 11,4% 6,7% 609,0 12,1% 438,8 10,1% 252,1 10,4% 211,7 14,5% 
 CEC  65,3 0,5% 0,3% 32,7 0,6% 6,4 0,1% 13,4 0,6% 12,8 0,9% 

 EEVP  50,5 0,4% 0,2% 24,0 0,5% 5,7 0,1% 7,5 0,3% 13,3 0,9% 

 S.CRUZ-SP  50,7 0,4% 0,2% 22,0 0,4% 6,3 0,1% 7,4 0,3% 15,0 1,0% 

 CESP-SP  806,0 6,1% 3,6% 296,9 5,9% 270,9 6,2% 92,2 3,8% 145,9 10,0% 

 OUTRAS  241,4 1,8% 1,1% 78,2 1,5% 51,0 1,2% 26,6 1,1% 85,7 5,9% 
TAR. MÉDIA  
MWh 

 R$ 80,8    R$ 113,5   R$ 56,9   R$ 103,8   R$  71,9  

 Fonte: Realização própria. Eletrobrás 
(*)  Empresas privadas. 
 

 TABELA 3.16 – INFORMAÇÕES GERAIS 
Sistema Tipo Atividade Estrato Risco Nº Nº Grupos 

Empresa  Produtiva Operação60 Financ.61 Empreg Clientes Controladores 
   SE / C. OESTE        
CEB (Dist.Federal)  G / D Aa- Baixo 1.350 484.000  
CELG (Goias) Pública estatal G / D Bb- Alto 2.583 1.306000 Estado de Goias,  Outros 
CELTINS (TO) Privada G / D Cc- Baixo 632*** 191.000 Grupo Rede 
CEMAT (MT) Privada G / D Bc- Alto 1.538 498.000 Consórcio Rede 65%-

Inepar 35% 
CEMIG (MG) Pública  estatal / 

mista 
G / D Aa+ Baixo 12.500 4.473.000 Southern, AES,  

Opportunity (33%), 
Governo de Minas 

Gerais (51%); Outros 
16% 

CERJ (RJ) Privada G / D Ac- Alto 2.288 1.340.000 Consórcio Chilectra 
(Emp.Elét. Panamá 
30,6%, Sociedade 

Panamenha de Elet. 
29,4%, EDP 30%, 

Endesa 10%) 70,26% 
CESP (SP) Pública estatal G / T Aa+ Alto 9.731 1.458..000 Governo de SP 
ELEKTRO* (SP) Privada D Nd Nd Nd Nd Terraço Participações 

(Enron) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
60 Elaborado pela Eletrobrás e divulgado nas “Séries Econômicas e Financeiras”, os Estratos Operacionais são 
classificações quanto a performance empresarial, relativa respectivamente as letras/classificações da seguinte forma: 
primeira classificação – ‘inserção no mercado’, sendo A alta, B média e C baixa; Segunda classificação – 
‘comprometimento da receita com o desvio das vendas’, sendo a baixo, b médio e c alto; terceira classificação – 
‘custos fixos’, sendo + adequados e – elevados. Para maiores detalhes ver “Séries Econômicas e Financeiras 1997”. 
61 O Estrato Financeiro associa uma classificação de risco à empresa. Para maiores detalhes ver “Séries Econômicas e 
Financeiras 1997 - Eletrobrás” . 
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TABELA 3.16 – INFORMAÇÕES GERAIS (segue) 
Sistema Tipo Atividade Estrato Risco Nº Nº Grupos 

Empresa  Produtiva Operação62 Financ.63 Empreg Clientes Controladores 
CPFL (SP) Privada G / D Aa+ Médio 5.524 2.446.000 VBC – Energia 42%, 

Previ 38%, Fundação 
Cesp 20% 

Emp.Bandeirantes de 
Energia (SP) 

Privada G/D Nd Nd Nd Nd EDP, CPFL 

ELETROPAULO 
Metropolitana (SP) 

Privada G / D Nd Nd Nd Nd Consórcio Light (Light, 
EDF, CSN, AES, 
Houston, Bndes, 

Investlight) 
ESCELSA (ES) Privada G / D Aa+ Médio 1.592 751.000 Iven 45%; GTD 25%; 

Outros 30% 
ELETRONUCLEAR Pública federal G Nd Nd Nd Nd NUCLEN (federal) 
FURNAS Pública federal G / T Aa+ Baixo 5.216 Nd Eletrobrás 
LIGHT (RJ) Privada G / D Ac+ Baixo 6.363 2.810.000 EDF 11,35%; AES 

11,35%; Houston 
11,35%; CSN 11,35%; 

empregados 10%; 
BNDESPar 9,14%; 

Outros 11,41% 
    SUL        
CEEE-CO (AES 
SUL) (RS) 

Privada G/D Nd Nd Nd 833.000 AES Corporation 
100% 

CEEE – NNE (RGE) 
(RS) 

Privada G/D Nd Nd 1.931 871.000 Comunity Energy 
Alternatives 33,33%; 

VBC Energia 33,33%; 
Previ 33,33% 

CELESC (SC) Pública G / D Ba+ Baixo 4.968 1.515.000 Governo do Estado de 
Santa Catarina 

CGTEE (témica - RS) Pública G / D Nd Nd 0 Nd Governo do Rio Grande 
do Sul 

COPEL (PR) Pública estatal G / D Aa- Médio 7.991 2.590.000 Governo do Estado do 
Paraná 

ELETROSUL (RS) Pública federal  T Aa- Baixo Nd Nd Eletrobrás 
GERASUL** (RS) Privada G Nd Nd Nd Nd Tractebel 
ENERSUL (MS) Privada G / D Bb- Muito Alto 1.469 480.000 Magistra Participações 

(Escelsa) 
ITAIPU Binacional G Aa- Alto 3.901 Nd Eletrobrás e Ande 

(Paraguai) 
OUTRAS        
Fonte: Realização própria. *Dados de empregados e  clientes referente ao ano de 1997.  

 
Na Tabela 3.16 acima são descritas algumas informações gerais sobre as empresas deste mercado 

com base nas informações divulgadas no ano de 1997 pelas “Séries Econômico – Financeiras 1997” da 

Eletrobrás. O que se percebe é a diversidade quanto ao estrato de operação das empresas distribuidoras, 

com destaque positivo para CEMIG, CPFL, ESCELSA e destaque negativo para CELTINS, ENERSUL e 

CELG. Quanto ao risco financeiro, nesse ano, a situação em geral era razoável, com destaque negativo 

para a ENERSUL, CELG, CEMAT e CERJ. A Tabela 3.16 também informa o número de empregados e 

de clientes das empresas, bem como os respectivos controladores. 

 
 

                                                           
62 Elaborado pela Eletrobrás e divulgado nas “Séries Econômicas e Financeiras”, os Estratos Operacionais são 
classificações quanto a performance empresarial, relativa respectivamente as letras/classificações da seguinte forma: 
primeira classificação – ‘inserção no mercado’, sendo A alta, B média e C baixa; Segunda classificação – 
‘comprometimento da receita com o desvio das vendas’, sendo a baixo, b médio e c alto; terceira classificação – 
‘custos fixos’, sendo + adequados e – elevados. Para maiores detalhes ver “Séries Econômicas e Financeiras 1997”. 
63 O Estrato Financeiro associa uma classificação de risco à empresa. Para maiores detalhes ver “Séries Econômicas e 
Financeiras 1997 - Eletrobrás” . 
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3.2.2.1.2 MERCADO N-NE 

Neste mercado observa-se que dentre as distribuidoras, a líder é a COELBA  seguida pela 

CELPE, COELCE, CELPA, COSERN, CEMAR, SAELPA, CEAL, ENERGIPE e outras (ver Tabelas 

3.17, 3.18). 

 

TABELA 3.17 - CONSUMO GWh FIRME 12 MESES (JUN97-JUL98) 
  % %         
 TOTAL Região BR RES. % IND. % COM. % OUTROS % 

Norte 14.184 100,0% 5,03% 3.261 100,0% 7.634 100,0% 1.630 100,0% 1.659 100,0% 

NORTE INTERLIG. 9.721 68,5% 3,45% 1.531 47,0% 6.548 85,8% 818 50,2% 824 49,6% 

 CELTINS** 550 3,9% 0,20% 241 7,4% 55 0,7% 101 6,2% 153 9,2% 
 CELPA* 3.163 22,3% 1,12% 1.290 39,6% 550 7,2% 717 44,0% 606 36,5% 
 ELETRONorte/PA  6.008 42,4% 2,13% 0 0,0% 5.943 77,9% 0 0,0% 65 3,9% 

Fonte: Realização própria. Dados Eletrobrás. 
(*) Empresa privada. 

TABELA 3.18 - CONSUMO GWh FIRME 12 MESES (JUN97-JUL98) 
  % %         
 TOTAL Região BR RES. % IND. % COM. % OUTROS % 

 Nordeste 45.128 100,0% 16,01% 11.073 100,0% 21.456 100,0% 5.492 100,0% 7.106 100,0% 

 CEMAR  2.329 5,2% 0,83% 963 8,7% 335 1,6% 452 8,2% 580 8,2% 

ELETRONORTE/MA 5.559 12,3% 1,97% 0 0,0% 5.554 25,9% 0 0,0% 5 0,1% 

 CEPISA  1.237 2,7% 0,44% 567 5,1% 99 0,5% 225 4,1% 347 4,9% 

 COELCE*  5.091 11,3% 1,81% 1.764 15,9% 1.486 6,9% 893 16,3% 948 13,3% 
 COSERN* 2.424 5,4% 0,86% 736 6,6% 779 3,6% 337 6,1% 572 8,1% 
 SAELPA  1.916 4,2% 0,68% 675 6,1% 538 2,5% 246 4,5% 457 6,4% 

 CELB  413 0,9% 0,15% 130 1,2% 155 0,7% 61 1,1% 66 0,9% 

 CELPE  6.729 14,9% 2,39% 2.405 21,7% 1.761 8,2% 1.214 22,1% 1.348 19,0% 

 CHESF-PE  186 0,4% 0,07% 0 0,0% 141 0,7% 0 0,0% 45 0,6% 

 CEAL  1.737 3,8% 0,62% 645 5,8% 437 2,0% 298 5,4% 358 5,0% 

 CHESF-AL  1.481 3,3% 0,53% 0 0,0% 1.434 6,7% 0 0,0% 47 0,7% 

 ENERGIPE*  1.579 3,5% 0,56% 437 3,9% 629 2,9% 210 3,8% 303 4,3% 
 SULGIPE  131 0,3% 0,05% 46 0,4% 38 0,2% 16 0,3% 32 0,4% 

 CHESF-SE  185 0,4% 0,07% 0 0,0% 184 0,9% 0 0,0% 1 0,0% 

 COELBA* 8.906 19,7% 3,16% 2.898 26,2% 2.422 11,3% 1.635 29,8% 1.951 27,5% 
 CHESF-BA  5.104 11,3% 1,81% 0 0,0% 4.969 23,2% 0 0,0% 135 1,9% 

 OUTRAS  121 0,3% 0,04% 5 0,0% 88 0,4% 2 0,0% 27 0,4% 

Fonte: Realização própria. Dados Eletrobrás. (*) Empresa privada. 
 

 Neste mercado as empresas que já  foram privatizadas são: a COELBA ,a COELCE, CELPA, 

COSERN, ENERGIPE. A Celtins já era privada. No capítulo 5 destas empresas é analisada 

individualmente a COELBA. 
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TABELA 3.19 - RECEITA TOTAL  (R$ Milhões) 
  % %         
 TOTAL Região BR RES. % IND. % COM. % OUTROS % 

Norte 935,9 100,0% 4,16% 368,2 100,0% 224,8 100,0% 192,4 100,0% 150,4 100,0% 

NORTE 
INTERLIG. 

532,9 56,9% 2,37% 168,5 45,8% 197,0 87,6% 94,4 49,0% 73,1 48,6% 

 CELTINS* 53,4 5,7% 0,24% 26,5 7,2% 1,6 0,7% 11,6 6,1% 13,6 9,0% 
 CELPA * 295,0 31,5% 1,31% 142,0 38,6% 16,5 7,4% 82,7 43,0% 53,8 35,7% 
 ELETRONorte/PA 184,5 19,7% 0,82% - 0,0% 178,8 79,5% - 0,0% 5,7 3,8% 
TAR. MÉDIA  MWh  R$  65,1   R$ 110,1  R$30,1  R$115,3  R$ 88,7  

Fonte: Realização própria. Dados Eletrobrás. (*) Empresa privada. 
 
TABELA 3.20 - RECEITA TOTAL  (R$ Milhões) 

  % %         
 TOTAL Região BR RES. % IND. % COM. % OUTROS % 

 Nordeste   3.215,4 100,0% 14,28%    1.158,9 100,0%     934,6 100,0%       568,9 100,0%     553,0 100,0% 

 CEMAR*      204,3 6,4% 0,91%         99,0 8,5%       14,9 1,6%         46,0 8,1%       44,4 8,0% 
 ELETRO 
NORTE/MA  

     247,0 7,7% 1,10%            - 0,0%     246,6 26,4%            - 0,0%         0,4 0,1% 

 CEPISA       112,1 3,5% 0,50%         58,3 5,0%         4,4 0,5%         22,9 4,0%       26,5 4,8% 

 COELCE*       410,9 12,8% 1,83%       181,4 15,7%       66,0 7,1%         90,9 16,0%       72,6 13,1% 
 COSERN*      188,4 5,9% 0,84%         75,7 6,5%       34,6 3,7%         34,3 6,0%       43,8 7,9% 
 SAELPA      153,3 4,8% 0,68%         69,4 6,0%       23,9 2,6%         25,0 4,4%       35,0 6,3% 

 CELB         31,6 1,0% 0,14%         13,4 1,2%         6,9 0,7%           6,2 1,1%         5,1 0,9% 

 CELPE       552,4 17,2% 2,45%       247,3 21,3%       78,2 8,4%       123,6 21,7%     103,3 18,7% 

 CHESF-PE           9,7 0,3% 0,04%             - 0,0%         6,2 0,7%            - 0,0%         3,5 0,6% 

 CEAL       143,4 4,5% 0,64%         66,3 5,7%       19,4 2,1%         30,3 5,3%       27,4 5,0% 

 CHESF-AL         67,3 2,1% 0,30%             - 0,0%       63,7 6,8%            - 0,0%         3,6 0,7% 

 ENERGIPE*       117,4 3,7% 0,52%         44,9 3,9%       27,9 3,0%         21,4 3,8%       23,2 4,2% 
 SULGIPE         10,4 0,3% 0,05%           4,7 0,4%         1,7 0,2%           1,6 0,3%         2,4 0,4% 

 CHESF-SE           8,3 0,3% 0,04%             - 0,0%         8,2 0,9%            - 0,0%         0,1 0,0% 

 COELBA*      721,4 22,4% 3,20%       298,0 25,7%     107,5 11,5%       166,5 29,3%     149,4 27,0% 
 CHESF-BA       231,0 7,2% 1,03%             - 0,0%     220,6 23,6%            - 0,0%       10,3 1,9% 

 OUTRAS           6,6 0,2% 0,03%           0,0 0,0%         3,9 0,4%           0,2 0,0%         2,1 0,4% 
TAR. MÉDIA  
MWh 

 R$  65,1    R$ 110,1   R$30,1   R$115,3   R$ 88,7  

Fonte: Realização própria. Dados Eletrobrás. (*) Empresa privada. 
 
 Na Tabela 3.21 abaixo são descritas informações gerais sobre as empresas deste mercado com 

base nas informações divulgadas no ano de 1997 pelas “Séries Econômico – Financeiras 1997” da 

Eletrobrás. O que se percebe é o baixo padrão quanto ao estrato de operação das empresas distribuidoras, 

sem destaques positivos e muitos destaques negativos, como a CELPA, CELTINS, CEMAR e SAELPA. 

Quanto ao risco financeiro, nesse ano, pelos dados divulgados a situação destas empresas é mais frágil do 

que daquelas do S-SE-CO, com destaque negativo para a CELPA, CEPISA, COSERN e CEAL e destaque 

positivo para CELTINS, CEMAR, SAELPA, CELPE. 

 Vale destacar o maior número de empresas ainda a serem privatizadas neste mercado, bem como 

a predominância, nas já privatizadas, de controladores  brasileiros seguidos dos europeus. A Tabela 3.21 

também informa o número de empregados e de clientes das empresas, bem como os respectivos 

controladores. 
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 TABELA 3.21 - INFORMAÇÕES GERAIS 
Sistema Tipo Atividade Estrat. Risco Nº  Nº  Grupos 

Empresa  Produtiva Operação Financ. Empreg Clientes controladores 
INTERLIGADOS        
  NORTE        
CELPA Privada D Cc- Muito Alto 2.917 769.000 Grupo Rede 
ELETRONORTE Federal G / T Ab+ Alto 4.371 320.000 Eletrobras 
CELTINS (TO) Privada G / D Cc- Baixo Nd 191.000 Grupo Rede 
  NORDESTE        
CEMAR (MA) Pública estatal D Cc- Baixo 2.274 869.000 Estado do Maranhão 88% 
CEPISA (PI) Federal D Cb- Muito Alto 1.327 483.000 Federalizada / Eletrobrás 
COELCE (CE) Privada D Bb- Médio 2.859 1.396.000 Consórcio Disluz – Enersis 

(Chile 26%), Endesa 
(Espanha 37,55% e Cerj 

36,5%) 
COSERN (RN) Privada D Bc- Muito Alto 1.270 594.000 Coleba 62,7%; Guaraniana 

31,4%; Uptick Part. 5,9% 
SAELPA (PB) Publica estatal / 

mista 
D Cc- Baixo 1.641 654.000 Governo do Estado da 

Paraíba 
CELB (PB) Pública 

municipal 
D Ca- Médio 363 114.000 Municipio de Campina 

Grande 
CELPE (PE) Publica estatal / 

mista 
D Bb- Baixo 3.970 1.702.000 Governo do Estado de 

Pernambuco 
CEAL (AL) Federal D Bc- Muito Alto 1.057 509.000 Federalizada / Eletrobrás 
ENERGIPE (SE) Privada D Bb- Alto 733 354.000 Cataguazes-Leopoldina 
SULGIPE  (SE) Privada D Cb+ Baixo 234 63.000  
COELBA (BA) Privada G / D Bb+ Médio 5.425 2.372.000 Banco do Brasil 44%; 

Iberdrola 39%; Banco do 
Brasil Distrib 12%; Previ 

5% 
CHESF Federal G / T Ab+ Alto 6.749 25.000 Eletrobras 
Fonte: Realização própria  

 (*) Dados de empregados e de clientes referente ao ano de 1997; Estrato Operação  e Risco Financeiro / Eletrobrás. 

 
3.2.2.1.3 MERCADOS ISOLADOS 

Quanto aos mercados isolados, vale destacar sua baixa participação em relação ao total do 

consumo brasileiro e ao total da receita global, assim como a concentração de operadoras Estatais. 

Nenhuma empresa foi ainda privatizada. 

 

 TABELA 3.22 - CONSUMO GWh FIRME 12 MESES (JUN97-JUL98) 
  % %         
 TOTAL Região BR RES. % IND. % COM. % OUTROS % 

NORTE TOTAL 14.184 100,0% 5,03% 3.261 100,0% 7.634 100,0% 1.630 100,0% 1.659 100,0% 

NORTE ISOLADOS 4.676 33,0% 1,66% 1.932 59,3% 936 12,3% 890 54,6% 918 55,3% 

CEAM 335 2,4% 0,12% 159 4,9% 37 0,5% 51 3,1% 88 5,3% 

ELETRONORTE/AM 2.237 15,8% 0,79% 738 22,6% 725 9,5% 389 23,9% 385 23,2% 

ELETROACRE 302 2,1% 0,11% 163 5,0% 14 0,2% 73 4,5% 52 3,2% 

CERON 939 6,6% 0,33% 436 13,4% 97 1,3% 231 14,2% 175 10,5% 

CEA 368 2,6% 0,13% 183 5,6% 34 0,4% 61 3,8% 90 5,4% 

ELETRONORTE/AP 13 0,1% 0,00% 0 0,0% 11 0,1% 0 0,0% 2 0,1% 

CER 30 0,2% 0,01% 15 0,5% 1 0,0% 5 0,3% 9 0,6% 

ELETRONORTE/RR 226 1,6% 0,08% 119 3,6% 9 0,1% 40 2,4% 59 3,5% 

OUTRAS 226 1,6% 0,08% 119 3,6% 9 0,1% 40 2,4% 59 3,5% 

 Fonte: Realização própria. Dados Eletrobrás. 
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TABELA 3.23 - RECEITA TOTAL  (R$ Milhões) 
  % %         
 TOTAL Região BR RES. % IND. % COM. % OUTROS % 

NORTE TOTAL 935,9 100,0% 4,16% 368,2 100,0% 224,8 100,0% 192,4 100,0% 150,4 100,0% 
NORTE ISOLADOS 402,9 43,1% 1,79% 199,7 54,2% 27,9 12,4% 98,1 51,0% 77,3 51,4% 
CEAM 32,3 3,5% 0,14% 17,5 4,8% 1,1 0,5% 5,9 3,1% 7,8 5,2% 
ELETRONORTE/AM 182,1 19,5% 0,81% 81,3 22,1% 21,8 9,7% 44,9 23,3% 34,1 22,7% 
ELETROACRE 31,4 3,4% 0,14% 17,9 4,9% 0,4 0,2% 8,5 4,4% 4,7 3,1% 
CERON 93,1 9,9% 0,41% 48,0 13,0% 2,9 1,3% 26,6 13,8% 15,5 10,3% 
CEA 36,2 3,9% 0,16% 20,1 5,5% 1,0 0,5% 7,1 3,7% 8,0 5,3% 
ELETRONORTE/AP 0,5 0,1% 0,00% - 0,0% 0,3 0,1% - 0,0% 0,2 0,1% 
CER 3,0 0,3% 0,01% 1,6 0,4% 0,0 0,0% 0,5 0,3% 0,8 0,5% 
ELETRONORTE/RR 23,1 2,5% 0,10% 13,1 3,6% 0,3 0,1% 4,6 2,4% 5,2 3,5% 
OUTRAS 1,2 0,1% 0,01% 0,1 0,0% - 0,0% 0,0 0,0% 1,1 0,7% 
TAR. MÉDIA  MWh R$ 65,1   R$ 110,1  R$30,1  R$ 115,3  R$ 88,7  

Fonte: Realização própria. Dados Eletrobrás. 

 

3.2.3 A REESTRUTURAÇÃO INDUSTRIAL E A REGULAÇÃO APLICADA 

A transformação da indústria de eletricidade brasileira culminou a partir da década de 1990 numa 

reestruturação no setor elétrico brasileiro. Nessa época, através do Ministério de Minas e Energia e da 

Eletrobrás iniciaram-se estudos de alternativas segundo o Governo, no intuito de implantar uma política 

de energia elétrica que garantisse a qualidade e a necessidade de expansão do setor, sem conflitar com a 

condução da política econômica em geral, assim como, com as questões legais e sociais indiretamente 

refletidas numa reforma estrutural. 

Uma consultoria (Coopers & Lybrand) foi contratada para auxiliar o Governo na reorganização 

do setor. O processo foca quatro grandes linhas de atuação: o projeto de novos arranjos mercantis 

(compra e venda de energia em grosso), acesso às redes de transmissão e distribuição e mecanismos para 

assegurar planejamento e expansão do setor (desenvolvimento ótimo de novos potenciais); as medidas 

jurídicas e regulamentares (concessões, regulamentação econômica de monopólios naturais, facilitar a 

concorrência e o atendimento ao cliente); as mudanças institucionais (novos agentes e órgãos - ANEEL, 

revisão do papel da Eletrobrás, mudanças estruturais); e o financiamento do setor, alocação de riscos e 

nível de retorno das diversas atividades. 

Desde então, tem sido feitos estudos, que são divulgados com as propostas para um novo setor. 

Estas propostas, que de fato estão sendo seguidas pelo Governo, são de desverticalização das 

concessionárias verticalmente integradas, ao menos separação contábil, introdução de mecanismos de 

incentivo à concorrência na geração e na comercialização, incluindo uma desconcentração horizontal na 

geração. A seguir as diretrizes básicas dessa reforma. 

 

3.2.3.1 MODELO MERCANTIL DE ENERGIA 
 
1)  Substituição do sistema de preços regulamentados de geração e contratos renováveis de suprimento 

por um mercado, o mercado de atacado de energia (MAE); 
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2)  o ONS (Operador Nacional do Sistema) será responsável pelo planejamento operacional, programação 

e despacho; 

3)  o ONS calculará um preço que representará o custo marginal do sistema ou preço “spot”, onde oferta e 

demanda estão equilibradas (algoritmo); 

4)  os geradores e as empresas de serviço público de distribuição e varejo continuarão a negociar a maior 

parte de sua energia através de contratos bilaterais especificando preço e quantidade; 

5)  somente fluxos de energia não contratados serão negociados diretamente no MAE e liquidados ao 

preço deste. Todo o fluxo é observado com relação a programação e no tratamento de perdas; 

6)  o preço “spot” do MAE será determinado por modelos e procedimentos previamente acordados pelos 

membros do MAE e pela ANEEL (algoritmo); 

7)  os preços de contrato da energia serão desregulamentados e acordados entre as partes diretamente, 

menos no contrato Inicial; 

8)  os contratos bilaterais serão registrados no Sistema de Contabilidade e Liquidação de Energia, assim 

como as transações diretas no mercado “spot”; 

9)  a transmissão deve estar separada, através de empresas que assumam os ativos de transmissão (tensão 

igual ou superior a 230 kV). Recomenda-se pelo menos duas empresas distintas de transmissão 

(transcos) para reduzir o grau de influência possível junto ao ONS. Estas empresas, a princípio 

continuam nacionais, seja federal ou estadual. Cada empresa assinará um contrato de prestação de 

serviços de transmissão com a ONS, que por sua vez realizará a gestão do sistema de transmissão; 

10)  na geração propõe-se a desverticalização da geração (ativos das empresas) e a separação horizontal 

das gencos federais: Furnas e Chesf, Eletronorte, Eletrosul (a Gerasul já foi vendida); 

11) na distribuição e varejo recomenda-se manter duas ou três concessões juridicamente distintas em 

grandes regiões consumidoras, além da desverticalização das funções de distribuição e varejo de todas 

as empresas através da separação contábil. 
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QUADRO 3.7 – PRINCIPAIS AGENTES 
       

Geração  Transmissão  Distribuição / Varejo  Mercado
s 

       
Federais    DISCOS ATUANDO EM 

SUAS 
  

  Federais  ÁREAS DE CONCESSÃO  CATIVOS 

Estaduais       

  Subsidiárias  DISCOS ATUANDO FORA 
DE 

  

Subsidiárias  de Discos  SUAS ÁREAS DE 
CONCESSÃO 

  

de Discos       

  Novas  GERADORAS ATUANDO   

Gerador Independente  Transmissoras  COMO VAREJISTAS E  LIVRES 

    VAREJISTAS SEM   

Auto-produtores  ONS  UMA ÁREA DE 
CONCESSÃO 

  

       
       

LIMITES À  ANEEL     

PARTICIPAÇÃO       
CRUZADA       

       
Fonte: de Oliveira 1998.      

 

3.2.3.2 MEDIDAS JURÍDICAS E REGULAMENTARES 
 
Propõe-se uma reforma que contenha ao seu término: 

1) uma lei de eletricidade – que proporcione poderes para reformar a estrutura do setor, exija a 

separação vertical e limite o “self-dealing” e a participação no mercado, que determine e reafirme 

contratos de concessões / permissões / autorizações, que determine o processo de licitações, que 

estabeleça poderes para a ANEEL, que estabeleça documentos regulamentares, exija assinatura dos 

contratos iniciais, substitua a CCC pelo Subsidio Nacional para Sistemas Isolados, estabeleça tributos 

e outros; 

2) contratos administrativos ou autorizações, outorgando as atividades de geração, transmissão, 

distribuição ou varejo; 

3) regulamentações (decretos ou portarias) econômicas (fórmulas e controle de preços), técnica 

(planejamento de geração, transmissão e distribuição, operação da geração) e de atendimento ao 

cliente (atividades de varejo), de incentivo à concorrência; 

4) procedimentos regulares (decretos ou portarias); 

5) contratos comerciais; 

6) padrões técnicos obrigatórios; 

7) recomendações técnicas. 
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3.2.3.3 MUDANÇAS INSTITUCIONAIS 
 

1) MME/SEM: deve fortalecer a capacidade de definir políticas e regular, através de montagem de um 

quadro de pessoal capaz de tal; 

2) licenciamento ambiental: estabelecer ligação direta e mais refinada entre Ministério do Meio 

Ambiente e MME/SEM para definições de padrões, e utilização de potenciais hidrelétricos, etc., 

reduzindo as exigências na questão da emissão de Licença Operacional; 

3) CADE, SDE e a ANEEL devem interagir definindo papeis respectivos para coibir comportamentos 

anti-competitivos; 

4) definir responsabilidades entre setor público e privado quanto à questão das externalidades, como 

reassentamentos de populações afetadas, riscos hidrológicos, etc.; 

5) ANEEL e PROCON’s devem atuar conjuntamente na proteção ao consumidor; 

6) ANEEL: órgão regulador e fiscalizador, gestor dos dados hidrológicos; 

7) Eletrobrás: holding federal (25% do Governo) e Agente Financeiro Setorial (AFS); 

8) ONS: órgão independente do sistema, responsável pelo despacho e políticas de racionamento. Seus 

participantes são os geradores, as empresas de D/V, as transcos, os grandes clientes, alguma 

participação pública e o MME; 

9) Planejador Indicativo de Prestador de Serviços do Setor: “Instituto de Desenvolvimento e Prestação 

de Serviços do Setor Elétrico”, uma organização híbrida - pública e privada; 

10) Eficiência Energética e P&D: continuidade do PROCEL e o CEPEL como parte da holding 

Eletrobrás, além de criação de um novo Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento. 

 

O novo órgão regulador, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) junto com as 

agências estaduais (por delegação) ficam incumbidas do monitoramento e regulação do setor. A atuação 

do regulador deve basear-se em regras escritas e divulgadas, e a regulação deve atuar quando o mercado é 

falho, de modo a incentivar ou criar mecanismos alternativos à concorrência. Portanto o objetivo é que a 

presença do regulador seja passageira e decrescente ao longo do tempo, na época de transição 

essencialmente, principalmente no mercado de geração e varejo. 
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    FIGURA 3.4 - AGENTES 

 

 

A ANEEL vem atuando através da Regulação Econômica e da Regulação Técnica. A regulação é 

baseada no price-cap e na regulação da qualidade64. São estabelecidos padrões mínimos genéricos 

(médios) e específicos (por cliente), assim como multas pelo não cumprimento destes. Para o transporte 

da eletricidade é proposto o livre acesso, garantido por contratos assinados com o ONS e as empresas 

desverticalizadas (de fato ou  contabilmente). A tarifa de acesso a rede de transmissão deve cobrir os 

custos da operação do sistema e os custos dos contratos, e tarifa de distribuição é baseada no custo 

marginal de longo prazo, e os investimentos para a conexão ficam por conta dos usuários65. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Para maiores detalhes ver Capítulo 2. 
65 Custo do suprimento é igual ao somatório da energia comprada no mercado spot, da energia comprada através de 
contratos, das tarifas dos sistemas de transmissão e distribuição, do custo financeiro das garantias e dos impostos / 
taxas. 
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 QUADRO 3.8 – REGULAÇÃO APLICADA 
Sistemas Atividade 

 Principal 
Participação 

absoluta 
Participação 

 cruzada 
Limites Condições 

diferenciadas 
Interligado 
 S-SE-CO 

Geração 
 
 
 

Transmissão 
 
 
 

Distribuição 
 
 
 

Comercialização 
 
 
 

25% 
 
 
 

recomenda-se pelo 
menos duas transcos 

 
 

25% 
 
 
 

sem limites 

Transmissão 
Distribuição 

Comercialização 
 

Geração 
Distribuição 

Comercialização 
 

Transmissão 
Geração  

Comercialização 
 

Transmissão 
Distribuição 

Geração 

 
Definido 

nacionalmente 
Sem limites  

 
Não permitido 

Sem limites  
Não permitido  

 
Sem limites 

30% 
Sem limites  

 
Não permitido 

Sem limites  
Sem limites 

Introdução gradual da 
concorrência para 
centrais geradoras 
existentes (contratos 
iniciais para próximos 
15 anos, com tarifa fixas 
para os primeiros 5 anos 
para 100% da energia 
comprada e abertura 
cumulativa anual de até 
10% a preços livres)  e 
imediata para as novas. 

Interligado 
 N-NE 

Geração 
 
 
 

Transmissão 
 
 
 

Distribuição 
 
 
 

Comercialização 
 
 
 

35% 
 
 
 

recomenda-se pelo 
menos duas transcos 

 
 

35% 
 
 
 

sem limites 
 

Transmissão 
Distribuição 

Comercialização 
 

Geração 
Distribuição 

Comercialização 
 

Transmissão 
Geração  

Comercialização 
 

Transmissão 
Distribuição 

Geração 

 
Definido 

nacionalmente Sem 
limites  

 
Não permitido 

Sem limites  
Não permitido  

 
Sem limites 

30% 
Sem limites  

 
Não permitido 

Sem limites  
Sem limites 

Introdução gradual da 
concorrência para 
centrais geradoras 
existentes (contratos 
iniciais para próximos 
20 anos, com tarifa fixas 
para os primeiros 10 
anos para 100% da 
energia comprada e 
abertura cumulativa 
anual de até 10% a 
preços livres)  e 
imediata para as novas. 

Nacional Geração 
 
 
 

Transmissão 
 
 
 

Distribuição 
 
 
 

Comercialização 
 
 
 

20% 
 
 
 

recomenda-se pelo 
menos duas transcos 

 
 

20% 
 
 
 

sem limites 

Transmissão 
Distribuição 

Comercialização 
 

Geração 
Distribuição 

Comercialização 
 

Transmissão 
Geração  

Comercialização 
 

Transmissão 
Distribuição 

Geração 

 
30% 

Sem limites 
 

Não permitido 
Sem limites  

Não permitido 
 

Sem limites 
30% 

Sem limites  
 

Não permitido 
Sem limites  
Sem limites 

 

Fonte: Realização própria. Resolução nº 094 da Aneel,Coopers Lybrand T.VII; Rosa et al 1998, de Oliveira 1998. 
 

3.2.3.4 PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DO SETOR  

Para atender as necessidades da demanda atual e futura e melhorar a eficiência são necessários 

investimentos substanciais em geração, transmissão e distribuição. A proposta é de maior parte de 

investimento privado, porém é necessário que o setor público participe com complemento ou co-

financiamento, além de facilidades que auxiliem o alcance dos montantes a serem investidos. Algumas 

características da situação atual são: 

1) necessidade de financiamento de US$ 32 bilhões nos próximo 4 anos (US$ 8 bilhões por ano) e 

disponibilidade estimada em 12 bilhões de fluxo de caixa líquido (autofinanciamento); 2) fontes de 

empréstimo de longo prazo em R$ limitadas ao BNDES e à Eletrobrás, mas interesse de algumas grandes 
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industrias brasileiras em investir com recursos próprios em auto-produção; 3) empréstimos de longo prazo 

por fontes estrangeiras, sujeitas a garantias ou proteção externa contra riscos; 4) aportes de capitais 

estrangeiros no país por investidores do setor, como investimento em mercados emergentes. 

O Agente Financeiro Setorial deve concentrar-se em atividades creditícias com prazos longos e 

garantias para projetos, que viabilizem o sistema de financiamento principalmente de hidrelétricas; deve 

ser o veículo para prestar indenizações contra alterações legislativas ou outras; deve compartilhar o risco 

com o setor privado em diversas áreas (mecanismos de proteção para taxa de câmbio, emprestar recursos 

para os estudos de viabilidade, empréstimos para cobrir buracos do fluxo de caixa, etc.; além de criar 

fontes junto ao mercado financeiro de poupança nacional de longo prazo e fontes de financiamento de 

longo prazo de origem internacional (intermediário). 

É necessário criar incentivos para gestão do risco para o setor, como “hedges” e/ou apólices de 

seguros. A análise de risco (Coopers & Lybrand) recomenda as seguintes taxas de retorno desejáveis: para 

geração 12-15%, para transmissão 10-12%, e distribuição 11-13%. Estes níveis são superiores ao patamar 

internacional pelo prêmio de risco exigido no mercado nacional (cerca de 4%). 

 

3.3 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 3 

Os fatores que afetam as estratégias das empresas do Setor Elétrico são: i) a lógica da concepção 

político – econômica que embasou o Plano Real; ii) o processo de execução desta concepção; iii) o Setor 

Elétrico e suas características físicas e mercadológicas; iv) a reestruturação do Setor Elétrico; v) e a 

regulação aplicada. 

i) A concepção político-econômica do Plano Real, como visto no ítem 3.2, propõe profundas 

transformações na economia nacional, donde se destaca a transferência à iniciativa privada dos serviços 

de caráter público, como eletricidade, gás, telecomunicações, etc., através de concessões, bem como o 

programa de desestatização ou venda dos ativos públicos. De modo geral, as indústrias que vêm sendo 

afetadas por estas políticas iniciam uma nova fase. No caso da indústria de eletricidade, esta nova fase 

vem acompanhada de aspectos positivos como a expansão de negócios na área, como construções de 

termelétricas, e melhorias nas infra-estruturas de transmissão e distribuição, e maior número de serviços 

de consultoria, bem como novos métodos de gestão administrativa e de marketing. Estas mudanças 

constituem oportunidades para as empresas dessa indústria. Por outro lado há uma descentralização e 

transferência da execução das decisões relativas ao setor para um combinado de interesses difusos 

representados pelos controladores estrangeiros e/ou nacionais privados. Vale resaltar que estas decisões 

não podem ser separadas do contexto da economia já que a influenciam agregada, setorial e 

territorialmente. São, por exemplo, decisões relativas a questão da composição da futura matriz energética 

e do grau de expansão e planejamento setorial. Portanto estas alterações constituem-se de potenciais 

ameaças para o setor e para a economia nacional. 
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ii) O processo de execução desta concepção, ao que tudo indica, difere do cenário inicialmente 

almejado pelos formuladores, como descrito no ítem 3.2. Por isso merece um destaque, como influente 

que é nas estratégias macro e operacionais das Organizações do Setor Elétrico. Para estas empresas as 

ações adotadas possuem aspectos positivos e negativos. Em virtude da fraqueza da economia nacional, a 

oportunidade que surge para os controladores está associada a sua relevância (necessidade) por parte do 

Governo. São estes percebidos como os principais, ou um dos principais, responsáveis pelo sucesso ou 

fracasso da execução desta concepção. Na verdade são várias as expectativas quanto a suas funções: eles 

são os “financistas” - pelo aporte de capital -, são os “gerentes” - pela administração que exercem da 

concessão – e são os empresários schumpterianos, essenciais para a “modernização” dos setores da 

economia e do Brasil como um todo. Por outro lado, a ameaça para os novos controladores e para as 

empresas está diretamente ligada ao fracasso da estabilização e à recessão econômica. Ambas dificultam o 

retorno dos investimentos. 

iii) O Setor Elétrico Brasileiro é uma enorme oportunidade para novos controladores. É um 

setor essencial da economia, onde a maioria do mercado é cativo (com exceção dos grandes 

consumidores) devido às características de indústria de rede e custos de mudança elevado; é um setor 

carente de investimentos para expansão e manutenção, com elevados potenciais de recuperação rápida de 

perdas comerciais e técnicas (elevação de receita no curto prazo); é um setor que no médio e longo prazo 

a expectativa de crescimento é elevada o que significa maior mercado consumidor, e além disto em 

valores absolutos é um dos grandes mercados do mundo, estratégicamente posicionado no “coração” do 

Mercosul (e da América Latina) – que já interliga sua logística de energia -, que é um mercado promissor 

e estratégico diante da formação de blocos econômicos como a União Européia e o Nafta. 

iv) A forma com que é desenhada, a reestruturação setorial também é uma grande oportunidade 

para novos controladores. Os novos arranjos mercantis se assemelham a modelos implantados nos países 

onde estão as matrizes dos controladores estrangeiros, e a separação das empresas e o financiamento das 

privatizações vem facilitando as aquisições. 

v) Quanto a estrutura regulatória há uma inexperiência inicial dos reguladores e uma diminuição 

do grau de liberdade das suas ações em função da instabilidade econômica. Além disto, há dificuldades 

adicionais justificadas pelo cronograma de estabelecimento da estrutura regulatória, que ocorreu 

posteriormente a algumas privatizações. Ao mesmo tempo a equipe de regulação vem gerando os 

instrumentos regulatórios, planejando a regulação e executando a atividade de regulação. Decerto, criar, 

planejar e executar são funções incompatíveis de serem realizadas em paralelo e com eficiência. Portanto, 

para os novos controladores e empresas do Setor (especialmente para os primeiros grupos controladores) 

a estrutura de regulação aplicada tem se constituído também de uma oportunidade. 
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CAPÍTULO 4 

OS GRUPOS COMPRADORES E SUAS ESTRATÉGIAS 

 
4.1 APRESENTAÇÃO 

Entendida a lógica estrutural que motivou a Reforma e a Reestruturação do Setor 

Elétrico, e analisado o escopo das propostas que vêm sendo implantadas, finaliza-se a 

etapa da análise do Ambiente. Seguindo a metodologia desenvolvida no Capítulo 2, a 

seguir são analisados os players empresariais que vem atuando na indústria de 

eletricidade. As dimensões de estratégia definidas no Quadro 2.166 são aplicadas para os 

Grupos Controladores das empresas privatizadas, constantes no Quadro 4.1 abaixo. 

  QUADRO 4.1 – EMPRESAS PRIVATIZADAS 
NOME DATA 

PRIVAT
. 

ÁREA 
 

COMPRADOR PREÇO R$ 
MILHõES 

% 
VENDIDO 

ÁGIO 
% 

CONSUMID. 
(POR MIL) 

GWh/ 
ANO 

ESCELSA 12/07/95 ES IVEN S.A, GTD 
Participações 

385,0 50,00 11,78 722 6.160 

LIGHT RIO 21/05/96 RJ AES, Houston, EDF, 
CSN 

2230,0 51,00 0,00 2950 21.170 

CERJ 20/11/96 RJ Endesa (Esp), Enersis, 
EDP 

605,3 70,26 30,27 1200 5.458 

COELBA 31/07/97 BA Iberdrola, Brasilcap, 
Previ, BBDTVM 

1730,9 65,64 77,38 2300 7.985 

CEEE (CO) Aes-Sul 21/10/97 RS AES 1510,0 90,91 93,56 804 5.772 
CEEE (NNE) RGE 21/10/97 RS CEA, VBC, Previ 1635,0 90,75 82,70 838 4.711 
CPFL 05/11/97 SP VBC, Previ, Fundação 

CESP 
3015,0 57,60 70,10 2400 16.700 

ENERSUL 19/11/97 MS Escelsa 625,6 76,56 83,79 468 2.169 
CEMAT 27/11/97 MT Grupo Rede, Inepar 391,5 85,10 21,09 469 2.139 
ENERGIPE 03/12/97 SE Cataguazes, Uptick 577,1 85,73 96,05 347 1.353 
COSERN 11/12/97 RN Coelba, Guaraniana, 

Uptick 
676,4 77,92 73,60 591 2.084 

COELCE 02/04/98 CE Consórcio Distriluz 
(Enersis Chilectra, 

Endesa, Cerj) 

867,7 82,69 27,20 1396 4.900 

ELETROPAULO 15/04/98 SP Light 2026,0 74,88 0,00 4300 35.000 
CELPA 09/07/98 PA QMRA Participações 

(Grupo Rede e Inepar) 
450,3 54,98 0,00 796 3.100 

ELEKTRO 16/07/98 SP / MS Grupo Enron 
Internacional 

1479,0 46,60 98,94 1482 10.511 

CACH.DOURAD 05/09/98 GO Endesa / Edegel / 
Fundos de 

Investimentos 

779,8 92,90 43,49   

GERASUL 15/09/98 RS Tractebel (Belga) 945,7  0,00   
BANDEIRANTE 17/09/98 SP EDP (Pt);  CPFL 1014,0  0,00 2000 23.170 
Totais    20944,2   23063 152.382 

   Fonte: BNDES, http://www.gov.br/Sen/calend/calend.html 
 

O Quadro 4.2 abaixo é apresentada uma síntese das principais características dos 

Grupos Controladores. 

 

                                                           
66 Para maiores detalhes ver Capítulo 2. 
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  QUADRO 4.2 – COMPARATIVO (1997) 
 EDF ENRON SOUTHERN CSW / AEP    TRACTEBEL ENDESA 
Nacionalidade Francesa Norte Americana Norte Americana Norte Americana Belga Espanha 
Negócio Cadeia de energia 

elétrica 
Cadeia de energia no 

atacado (petróleo, gás e 
eletricidade) e 
infraestrutura 

Energia elétrica (geração, 
distribuição, serviços) 

Cadeia de energia 
elétrica e serviços de 
gás; telecomunicação 

Infra-estrutura: energia, 
eletricidade, gás, engenharia, 

telecomunicações, saneamento, 
consultoria 

Multiserviço: eletricidade, 
gás, água, telecomunicações, 

energias renováveis, 
mineração 

Estratégia 
Global 

Liderança de custo, 
produção sustentável, 
hegemonia mundial 

Ser a maior empresa 
mundial no seu 

negócio e a maior do 
gás na Am.Lat. 

Diferenciação e liderança de 
custos; mercado integrado de 

eletricidade e gás 

Alianças estratégicas 
para diversificação 

na base de produção 

Produção sustentável, com 
liderança de custo, busca de 
oportunidade de negócios 

Liderança no mercado 
ibérico, diversificação, 

Globalização 

Área geográfica 
de atuação 
 
Mercados 
Estratégicos 

China, Suécia, Polônia, 
Áustria, Suíça, 

Espanha, Portugal, 
Itália, Marrocos, 
Brasil, Argentina 

Mercados estratégicos: 
EUA, Índia, China, 

Brasil; 
Na Am.Lat.: ARG, BR, 
COL, GUA, Trinidad, 

BOL 

Mercados estratégicos: EUA, 
Índia, China, Filipinas, 
Europa, Brasil. Outros: 
ARG, CHI, Trinidad, 
Alemanha, Inglaterra, 
Bahamas 

EUA, Inglaterra e 
Brasil 

ARG, canadá, CHI, China, 
Alemanha, Hungria, Índia, 

Irlanda do Norte, Itália, 
Portugal, Suiça, Bélgica, Perú, 
Brasil, Casaquistão, Singapura, 

Oman, Tailândia, Vietnam e 
EUA 

Espanha, Brasil, Argentina, 
Chile, Colômbia, Peru 

Estratégia de 
mercado 

Manutenção de 
mercado europeu; 

novos usos em nichos 
de mercado; expansão 
geográfica de novos 

mercados; 
diversificação de 

atividades 

Expansão geográfica 
nos mercados 

emergentes; novos 
produtos em nichos e 

consumidor final 

Expansão geográfica e 
incremento da receita na 

região consumidora 

Consolidação de 
mercado  

+ 
Nichos de mercado 

Expansão geográfica, forte 
presença no gás 

Expansão geográfica no 
mercado ibero-americano 

Estratégia 
organizacional 

Estatal, vertical e 
integrada 

Holding privada Holding com controladoras, 
comando centralizado no 

CMO 

Holding privada com 
controladoras 

Holding, Centros de negócios 
autônomos, centralizados no 

Board 

Holding privada (ex-estatal) 
em busca da verticalização 

integrada 
Estratégia de 
financiamento 

Enxugamento de 
custos; alongamento de 

dívidas; redução 
tarifária; otimização de 

retorno para os 
acionistas 

Captação no mercado 
americano + geração 
própria de recursos; 

notes 

Redução de riscos e 
otimização do retorno; 

Captação de longo prazo 

Mercado norte-
americano; notes 

Captação de longo prazo e 
investimentos dos lucros 

Reinvestimento dos lucros, 
com alongamento do 

endividamento 

Estratégia de 
clientes 

Voltada para o cliente; 
busca da inovação 

Busca de nichos com 
inovação permante 

Orientada para a necessidade 
do consumidor 

ND Orientada para o cliente Curva ABC  

   Fonte: Elaboração própria. 
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   QUADRO 4.2 – COMPARATIVO (1997) - segue 
 HOUSTON PSEG (CEA) IBERDROLA CMS EDP AES 
Nacionalidade Norte Americana Norte Americana Espanha Norte Americana Portuguesa Norte Americana 
Negócio Cadeia de energia 

gás e eletricidade, no 
varejo 

Cadeia de eletricidade e gás Multiserviço, energia 
elétrica, gás, água, 
telecomunicações, 

imobiliária, informática 

Cadeia de energia (petróleo, 
gás e eletricidade), 
telecomunicações e 

saneamento 

Energia elétrica, gás 
telecomunicação 

Geração de energia elétrica 

Estratégia 
Global 
 
Estratégia 
Regional 

Busca da 
consolidação da 
participação no 

mercado dos EUA 

Expertise nas áreas de 
planejamento e projetos 

Liderança no mercado 
ibérico, diversificação, 

Globalização 

Liderança mundial da 
indústria de energia, 

assegurando o 5º lugar em 
gás e o 12º em eletricidade 

nos EUA 

Liderança no mercado 
ibérico, diversificação, 

Globalização 

Ser líder mundial no 
negócio, liderança de custo 

Área geográfica 
de atuação 

Brasil, Colômbia,  
Argentina, EUA e 

México 

EUA, Japão, China, Índia, 
Europa, Argentina, Brasil, 

Venezuela, Hawai 

Espanha, Argentina, 
Brasil, Chile, Bolívia e 

Colômbia 

EUA, Austrália, Índia, 
Jamaica, Marrocos, 

Argentina, Chile, Peru, 
Colômbia, Equador, Brasil e 

México 

Portugal, Brasil, 
Guatemala  

Mercados estratégicos: 
Brasil, Índia, China e EUA. 
Outros mercados: Canadá, 

Austrália, Argentina, 
Rep.Dominicana, 

Paquistão, Holanda, 
Hungria, Cazaquistão e 

Reino Unido 
Estratégia de 
mercado 

Novos mercados 
geográficos na 

Am.Lat; inovação de 
produtos 

Expansão geográfica  
+ 

 Nichos de mercado 

Conquista de segmentos 
no mercado ibero-

americano 

Expansão geográfica e 
Produção no atacado 

Expansão geográfica 
na Am.Lat. 

Expansão geográfica em 
mercados recém abertos 

Estratégia 
organizacional 

Holding privada 
estruturada em 

centros de negócio 

Holding com verticalização 
integrada 

Holding privada com 
verticalização integrada 

Empresa privada Holding estatal de 
capital aberto, 
verticalização 

integrada 

Holding privada, unidades 
de negócio descentralizados 

e autônomos 

Estratégia de 
financiamento 

Mercado norte-
americano; 

Notes  

Oportunidades para redução 
de risco e alto retorno 

Mercado europeu + 
eurobonus 

Mercado norte-americano Mercado europeu + 
eurobonus 

Project finance; 100 
bancos, menor risco e mais 

longo prazo, hedge na 
compra e venda 

Estratégia de 
clientes 

Curva ABC Curva ABC Curva ABC Curva ABC Curva ABC Atacadista (Governo e 
distribuidoras), contratos 

indexados ao custo 
      Fonte: Elaboração própria 
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  QUADRO 4.2 – COMPARATIVO (1997) - segue 

 GRUPO REDE GRUPO INEPAR CATAGUAZES 
LEOPOLDINA 

VBC Energia IVEN CSN 

Nacionalidade Brasileira Brasileira Brasileira Brasileira Brasileira Brasileira 
Negócio Energia elétrica: geração, 

distribuição e comercialização 
Energia elétrica, 

telecomunicações, 
equipamentos e consultoria 

Multioperadora de 
serviços públicos: 

energia, 
telecomunicações, água 

e saneamento 

Energia Energia elétrica, 
multiutility 

Siderurgia e Energia 
(geração) 

Estratégia Global 
 
Estratégia Regional 

Expansão da geração ao limite 
permitido e conquista de novos 

mercados no BR. 

Soluções inteligentes, com 
multiseviços 

Aumentar a geração 
própria por témicas e 

hidroelétricas 

Verticalização de 
seus negócios 

Diversificação de 
negócios 

Grande consumidor 
buscando autosuficiência 

produção e buscando 
oportunidades para 

revenda 
Área geográfica de 
atuação 

Brasil Brasil e Mercosul (serviços) Brasil Brasil Brasil Brasil 

Estratégia de mercado Expansão geográfica e aumento 
de receita por área 

Expansão, nichos de 
mercado 

Aumento da base de 
consumidores dentro do 

território 

Expansão, nichos 
de mercado 

Nichos de mercado Diversificação para 
Energia 

Estratégia 
organizacional 

Holding privada com forte 
estratégia de parcerias 

Joint ventures, 
Privada 

Holding privada Empresa privada; 
Votorantim, 
Bradesco, 

Camargo Correia 

Empresa privada; 
Pactual, Citibank, 
Opportunity, BC 

previdência 

Holding privada 

Estratégia de 
financiamento 

Parcerias + bancos de fomento  Parcerias + bancos de 
fomento 

Parcerias + bancos de 
fomento 

Bancos nacionais Bancos, Fundações Financiamento interno, 
bancos e captações no 

exterior 
Estratégia de clientes ND ND Curva ABC Curva ABC Curva ABC ND 

   Fonte: Elaboração própria 
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4.2 GRUPOS INTERNACIONAIS 
 

4.2.1 AES Corporation (EUA) – aesc.com 

(Light, Elet.Metropolitana, Cemig, CEEE-CO, Usina de Uruguaiana) 

O Negócio da AES é o desenvolvimento, aquisição e operação de usinas 

geradoras de energia elétrica. Como um dos maiores produtores independentes do 

mundo, atua globalmente em mais de 35 países. Sua Missão é fornecer eletricidade de 

forma eficiente através dos mercados competitivos nos EUA ou em outros países do 

Globo. 

O Objetivo do Grupo é ser o líder mundial no negócio de energia elétrica, 

principalmente no segmento de geração. Para alcançar este objetivo sua Estratégia é 

essencialmente de expansão de mercado em termos geográficos. Portanto, tem entrado 

em mercados recém abertos, em função das reestruturações ocorridas em diversos 

países, adquirindo participações em empresas locais, construindo novas usinas, ou 

operando usinas já existentes. Além disto, sua ênfase é na liderança de custo, 

respeitando a qualidade do fornecimento e do ambiente. Para isso, em geral a companhia 

procura construir ou adquirir projetos de larga escala (em geral acima de 100 MW) e 

também busca vender grandes blocos via contratos de venda, seja para utilities 

distribuidoras, seja para grandes compradores. 

Com relação a Gestão Interna, segundo a empresa, a escolha da estratégia de 

descentralização administrativa organizacional foi determinante na busca da excelência 

operacional. As subsidiárias são responsáveis pelas atividades operacionais específicas, 

incluindo gastos financeiros e de capital. São unidades de negócios ou centros de lucro 

com  fluxo de caixa próprio e autônomo.  

Atualmente a capacidade instalada de geração operada, de propriedade ou com 

participação da Companhia supera os 27 GW em distintas regiões e países como 

Estados Unidos, Canada, Austrália, Argentina, Brasil, República Dominicana, 

Paquistão, Holanda, Hungria, Cazaquistão, China e Reino Unido. O total de ativos 

supera os US$ 8,9 bilhões e os projetos em andamento chegam a US$ 5 bilhões. Em 

1997 os rendimentos chegaram a US$ 1.411 milhões, e os rendimentos líquidos a US$ 

185 milhões (13,11% dos rendimentos). O lucro por ação subiu de US$ 0,49 em 1993 

para US$ 1,09 em 1997, um crescimento de mais de 22% ao ano. 
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A Estratégia de Expansão e Financiamento dos investimentos privilegia o 

financiamento por capitais de terceiros, principalmente por project finance67,  onde o 

risco do empreendimento é compartilhado e não atinge a empresa participante, a não ser 

única e exclusivamente na medida de sua participação no projeto específico. A AES em 

1997 aumentou em US 5,9 bilhões o seu financiamento de terceiros, contando com a 

parceria de cerca de 100 bancos. Além disto foram vendidos em 1997 US$ 500 milhões 

em ações. 

QUADRO 4.3 – DÍVIDAS (31/12), 1997 e 1996 (US$ milhões) 
 Taxa(*) Prazo 1997 1996 

Senior Debt - taxa variável     
Notas – bancos 7,90% 2013 1.830 230 
Commercial paper (ver abaixo) 7,20% 2007 598 631 
Dividas com (ou garantidas por) agências multilaterais 6,40% 2010 429 368 
ou agências de crédito a exportação     
Senior Debt – taxa fixa     
Notas – bancos 10,00% 2009 623 84 
Capital arrendado 8,10% 2016 143 105 
Bônus isentos de imposto 7,40% 2019 74 74 
Chigen bonds 10,10% 2006 180 — 
Dividas com (ou garantidas por) agências multilaterais 6,50% 2008 133 110 
Ou agências de crédito a exportação     
Outras dívidas – taxas variáveis e fixas 13,00% 2010 75 66 
Subtotal   4.085 1.668 
Menos vencimentos correntes   -596 -110 
Total   3.489 1.558 

Fonte: AES Annual 1997. (*) média das taxas de juros em Dezembro 31, 1997. 

A Estratégia de Parcerias não é uma política apreciada de todo pela 

Organização. Na carta anual 1997 está explícita a estratégia de controle nas parcerias 

minoritárias ou a retirada. Em 1997, em cerca de ¼ das parcerias a empresa não detinha 

o controle. Suas alianças estratégicas são preferencialmente feitas com empresas 

americanas, como a Houston Industries, a Southern Company e a CEA (atual PSEG). 

Seus parceiros financeiros para aquisições no Cone Sul tem sido o J.P Morgan (para 

Light), o NationalBank e o Citibank, além de fundos locais como o Opportunity. 

Os consumidores da Companhia são principalmente utilities de propriedade de 

Governos ou companhias de distribuição. A Estratégia Comercial é de contratos de 

suprimento de longo prazo, cujos preços são indexados à variação de custo da unidade 

de negócio. Basicamente atrelada ao custo variável, em geral representado pela 

                                                           
67 Parcerias contratuais de negócio, onde cada parte participa de projeto específico. O aspecto financeiro deste tipo de 
projeto assegura que as receitas futuras paguem prioritariamente o empréstimo financeiro (principal e juros); a 
garantia do financiamento é o próprio empreendimento: seu estoque de capital e ativos, contratos e fluxo de caixa. O 
doador dos recursos (credor ou lender) não pode acionar os participantes por eventuais problemas de fluxo de 
recebimento, a não ser se explicitamente definido em contrato. 
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flutuação do preço do combustível de geração e a inflação local. De modo que a receita 

é função da energia gerada e da energia firme garantida. 

A Estratégia com os Fornecedores de combustível é de garantir o menor risco 

no fornecimento. Quando possível o contrato é preferencialmente de longo prazo. 

Quando não, é buscada a flexibilidade na produção através das plantas que usam 

múltiplos combustíveis (carvão, óleo, gás natural). O hedge68 nas pontas de compra e 

venda, no intuito de redução de risco, é sempre a estratégia prioritária. Quanto aos 

fornecedores de equipamentos há problemas na gestão operacional quando se trata de 

algum concorrente no mercado. Para a América Latina o fornecedor mais frequente é a 

Westinghouse. 

 As Equipes de Trabalho são preferencialmente multidisciplinares em vez de 

equipes especializadas. Atualmente emprega cerca de 11 mil pessoas em todo o mundo, 

sendo 44%  russos, 29% húngaros, 10% de língua portuguesa, 8% de língua inglesa, 7% 

chineses e 2% de língua espanhola. A busca do aprendizado e inovação constantes são, 

segundo a empresa, essenciais. Os relacionamentos com as comunidades e os governos 

são baseados em parcerias. Cinco por cento dos lucros depois de impostos são 

destinados para investimentos sociais e/ou ambientais. 

 De modo que, a estratégia de diversificação do risco do negócio via dispersão 

geográfica global69 foi a base da expansão dos últimos anos. O maior crescimento dos 

projetos ocorreu em lugares onde, além das oportunidades oferecidas, a empresa não 

detinha projetos significativos: América Latina. 

A Estratégia para a América Latina é ser a líder do mercado, atuando 

prioritariamente no México, Brasil e Argentina. O Mercosul é visto como um grande 

mercado potencial que está junto ao Nafta e que provavelmente formará o Mercado das 

Américas (ALCA). Por isso, participar da interconexão entre países e adquirir ou 

construir usinas geradoras em pontos geográficos próximos às fronteiras também é parte 

da estratégia de liderança e conquista de mercado regional. O Brasil é considerado o 

quarto mercado no mundo de energia elétrica, depois dos EUA, China e Índia. Por isso a 

presença nesse mercado é estratégica também como parte da liderança mundial. 

                                                           
68 Mecanismo que fixa o risco apriori, numa banda de flutuação aceitável pelo agente. O mercado financeiro oferece 
opções de hedge cambial, de hedge do preço do petróleo, etc. 
69 Uma estimativa da Annual Letter de 1997 dita que nenhum negócio contribuirá com mais do que 10-12% dos 
lucros da corporação lá pelos anos 2000. 
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 QUADRO 4.4 - GRUPO AES 
Indicadores 1997 
Receitas de atividades US$ 1.411 milhões 
Resultado Operacional Bruto US$ 368 milhões 
Lucro Líquido US$ 185 milhões 
Dividendos US$ 1,09 por ação 
Investimentos totais US$ 3.900 milhões 
Investimentos na América Latina Nd 
Investimentos no Brasil* US$ 3.000 milhões 
Total do ativo US$ 9.000 milhões 
Negócio Energia elétrica 
Estratégia Expansão global e capital de terceiros (project finance) 
Capacidade instalada no mundo 23 GW 
Nº de consumidores nos EUA 4 milhões 
Nº de consumidores  no exterior 3,6 milhões 
Nº de funcionários no mundo 11.000 pessoas 
Parceiros HI, Southern, PSEG 
Participações no Brasil Light, Eletropaulo Metropolitana, Cemig, AES-Sul, Uruguaiana  

 Fonte: Elaboração própria.(*) Estimativa baseada nas participações e preços de privatização desde 1996. 

No Brasil a AES participa de 13,75% do capital da LIGHT S.A, de 13,75% do 

capital da Metropolitana S.A (via Light), e através de um consórcio (AES e Southern e 

os fundos Forluz, Opportunity, Fundação Copel, Previ, Sistel, Bradesco e a Metalúrgica 

La Fontede) de 32,96% das ações ordinárias e 14,41% do capital total da Cemig S.A,  e 

de  cerca de 90% do capital da CEEE-CO S.A (AES-Sul), além de vencer a concessão 

para construção de uma usina em Uruguaiana de 600 MW (gás ciclo combinado leito 

fluidizado), atividade complementar a da CEEE-CO. Na Argentina a AES participa de 

60% do capital da EDEN S.A e de 60% do capital da EDES S.A, e recentemente 

acordou a compra de 90% da participação na EDELAP (da joint venture HIE-Techint 

S.A) todas na Província de Buenos Aires, e ainda venceu a concessão para 

aproveitamento de 230 MW na Província de San Juan, no Rio San Juan, no qual já 

detêm e opera uma usina de 45 MW através de sua subsidiária AES Caracoles. Além 

disto está construindo uma usina termelétrica a gás –ciclo combinado de 830 MW 

(Projeto AES Paraná) e possui uma companhia de geração, a San Nicolás (que inclusive 

fornece energia para EDELAP - “verticalização”). 
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4.2.2 HOUSTON INDUSTRIES INC. (EUA) – houind.com 
 (Light, Elet.Metropolitana) 

 

O Negócio da HI é a prestação de serviços de energia de forma diversificada em 

todo o mundo. Fornece energia no varejo, investe em projetos de geração de energia, 

produz, transporta e armazena gás, além de atuar nos mercados de atacado de gás e 

energia elétrica. A partir de 1997, em função das reestruturações e desregulação 

iniciados nos mercados de energia nos EUA (gás e eletricidade), a HI redireciona sua 

Missão e Estratégias. De uma utility elétrica ao fim de 1997 passa a ser uma empresa 

diversificada atuando em todos os segmentos da cadeia produtiva de energia – gás e 

eletricidade. Sua Visão é “ser a empresa que todos elegem como a fornecedora de 

energia ou a inovadora ou a grande oportunidade de negócios e investimento”. 

Quanto a Gestão Interna, para adequar-se ao novo ambiente de negócios a HI se 

organizou numa estrutura em holding (HI Inc.) com vários centros de negócios 

independentes (geração, fornecimento de energia, comercialização atacado e varejo). 

A Estratégia de Expansão de mercado se dá através da conquista de novos 

clientes em novos mercados geográficos nacionais e internacionais, e através de 

aumento do leque de produtos e serviços oferecidos. 

No mercado norte-americano a estratégia é de montar um portfólio de geração 

em posições estratégicas que permitam adentrar em qualquer mercado de atacado de 

energia, possibilitando a maximização do valor dos ativos de geração. A Estratégia 

Internacional é a expansão através de oportunidades de negócios, principalmente  

desenvolvendo maior competitividade no mercado de gás natural. 

Em Agosto de 1997 a HI Inc.adquiriu a NorAm Energy Corp, o que permitiu a 

expansão no mercado nacional com 2,2 milhões de novos consumidores em seis estados 

americanos, além do aumento de produtividade com economias de escopo e escala, e 

das sinergias tecnológicas. Também através de joint ventures e concessões a empresa 

vem se expandindo, como a concessão na Califórnia para 2.276 MW e o El Dorado 

perto de Las Vegas. A HI Energy, braço internacional do grupo, adquiriu no Brasil parte 

da Light, em 1996, e indiretamente parte da Metropolitana, em 1997. Em junho de 1997 

esta mesma empresa, em parceria com a Eletricidad de Caracas adquiriu a Empresa de 

Energía del Pacífico S.A (Provincia del Valle del Cauca) na Colômbia, companhia de 
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eletricidade integrada com 295.000 consumidores. Antes da aquisição da NorAm70, esta, 

junto com um consórcio, já adquirira a concessão para construção e operação de 

indústrias de gás natural em quatro estados colombianos, incluindo Vale del Cauca. Isto 

significa a conquista do mercado de energia desta província (elétrico e gás). Na 

Argentina, desde 1992 a HI Energy detinha 63% da Edelap (distribuidora de eletricidade 

para La Plata – Buenos Aires servindo 278.000 consumidores e mais de 1.800 GWh e 

100 milhões de  dólares de receita em 1997), mas este ano vendeu sua participação para 

a AES, alegando dificuldades de conquista de market share na Argentina71. 

 QUADRO 4.5 - GRUPO HI 
Indicadores 1997 
Receitas de atividades US$ 6.873,4 milhões 
Resultado Bruto Nd 
Lucro Líquido US$ 420.948 milhões 
Dividendos US$ 1,66 por ação 
Investimentos totais Nd 
Investimentos na América Latina Nd 
Investimentos no Brasil* US$ 1.200 milhões 
Total do ativo US$ 18.414,6 milhões 
Negócio Energia (elétrica e gás) 
Estratégia Expansão nacional e global; joint ventures 
Capacidade instalada no mundo 19 GW 
Nº de consumidores nos EUA 3,8 milhões 
Nº de consumidores  no exterior 3,5 milhões 
Nº de funcionários no mundo 12.714 pessoas 
Parceiros AES, NorAm 
Participações no Brasil Light, Eletropaulo Metropolitana 

 Fonte: Elaboração própria. (*) Estimado pelas participações e preço da privatização desde 1996. 

 
4.2.3 ENRON – enron.com  

(CEG, RioGás, Gaspart, Elektro, Cuiabá) 
 

O Negócio principal da Enron é a exploração, produção, transporte, distribuição 

e operações comerciais e de serviços de energia no atacado. Sua Missão é ser uma das 

maiores empresas de energia a nível mundial. Com relação aos Objetivos busca manter 

a liderança no mercado de gás natural e a liderança na venda de eletricidade nos EUA, 

consolidar sua posição nos mercados europeus, e expandir agressivamente sua atuação 

nos mercados emergentes, os quais possuem grande potencial de crescimento e retorno 

(sic). 

A Estratégia do Grupo é a expansão geográfica de mercado através da conquista 

de mercados globais, do investimento mais agressivo em outros segmentos da cadeia de 

                                                           
70 A NorAm também opera uma empresa de gás no México, a C.do Golfo. 
71 Provavelmente a necessidade de recursos para a compra da NorAm também tenha contribuído para a venda de 
ativos. 
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energia, como a comercialização e venda ao consumidor final de gás natural e energia 

elétrica (por isso a compra da Elektro - SP), e da criação de serviços em busca de novos 

nichos de consumidores. 

Em virtude das oportunidades decorrentes da valorização de combustíveis 

limpos, da liberalização econômica e da desregulamentação dos mercados de energia, 

em especial eletricidade e gás natural para consumidores finais insustriais, o Grupo 

criou a  Enron Energy Services. Esta empresa é responsável pela atuação nos países 

emergentes, sendo o braço do Grupo na área de energia elétrica. O investimento no 

negócio do Grupo em 1997 foi de US$ 2,4 bilhões e para 1998 e 1999 o montante está 

estimado em cerca de US$ 2 bilhões anuais. Além disto, desenvolve aerogeradores e 

está presente em parcerias que aperfeiçoam a tecnologia solar72. 

Com o propósito de retornos crescentes para os acionistas e a manutenção da 

liderança no mercado, o Grupo prioriza a combinação de ativos, pessoas, know-how e 

experiência de mercado. Com relação à política comercial, a atuação é voltada para o 

mercado , e o Grupo busca a inovação permanente, via criação de produtos e serviços 

que atendam a necessidade do consumidor. 

Nos países em desenvolvimento, principalmente Brasil, China e Índia, o Grupo 

os considera mercados estratégicos devido a dimensão e potencial de crescimento. Os 

governos destes países alteraram suas políticas voltando o setor de infra-estrutura para 

investimentos privados, buscando fortalecer suas economias para a concorrência no 

mercado global. Estes governos buscam alianças com grupos experientes no segmento 

de energia e com potencial de investimento, para manter um serviço de qualidade e 

longo prazo. 

Neste sentido o grupo Enron tem atuado globalmente, na Argentina, Colômbia, 

Guatemala e Trinidade, além de ter expandido fortemente sua atuação na Bolívia e no 

Brasil. 

Na Argentina, em 1992, a Enron adquiriu uma participação no sistema de 

distribuição de gás de 6.604 km da Transportadora de Gas del Sur (TGS), a maior 

distribuidora da América do Sul. A Enron opera o sistema além de ser  o responsável 
                                                           
72 Com relação a energia limpa, a demanda é crescente no mundo. O gás natural que em 1987 tinha uma demanda de 
1,87 trilhões de m3, em 1996 alcançou 2,32 trilhões e para 2005 a expectativa é de 2,95 trilhões. Além disto um 
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técnico do projeto. Desde sua aquisição até fins de 1997 a capacidade do sistema se 

expandiu 26% (53,8 milhões de m3 por dia de gás natural)  e alcançou ganhos de 

produtividade e redução de custo. O gasoduto se estende do sul do continente  até 

Buenos Aires. Está bem posicionado, e contribui enormemente na integração da rede 

energética na América do Sul, além de ser beneficiado por uma expansão populacional e 

do crescimento  econômico em toda a região. 

Ainda na Argentina a Enron, como participante de um consórcio, adquiriu 70% 

das ações da Obras Sanitarias de Mendoza (OSM) , uma companhia de água/esgoto na 

Província de Mendoza. Com relação ao mercado elétrico a Enron participa, via licença, 

do mercado Electrico Mayorista, podendo comprar e vender eletricidade como membro 

do pool e presta serviços financeiros, assim como serviços de controle de risco 

principalmente para indústrias e grandes consumidores. 

Na Bolívia a Enron participa do projeto Gasoduto Bolívia-Brasil, junto com 

outras operadoras privadas, a PETROBRAS, e a TRANSREDES (Bolívia). Com 

aproximadamente US$ 2,5 bilhões e 2.999 km, este gasoduto será um dos maiores da 

América do Sul. Sua capacidade será de 30 milhões de m3 dia. Sai de Santa Cruz, na 

Bolívia e vai até Porto Alegre, Brasil. A operação comercial está prevista para o começo 

de 1999. Ainda, a  TRANSREDES é resultado da capitalização da Yacimientos 

Petroliferos Fiscales Bolivianos, via novos sócios privados , dentre eles a Enron. Com 

esta parceria a Enron detem 25% dos ativos de transporte de hidrocarbonetos na Bolívia. 

Na Colômbia a Enron em 1996 iniciou a operação comercial do gasoduto 

Centragas, um sistema de distribuição de gás natural de 574 km, depois de o ter 

construído. A Ecopetrol (estatal) é a única cliente. Também em 1996 a Enron adquiriu 

participação na Promigas, cujas operações incluem transporte de gás natural, serviços de 

compressão e vendas, assim como investimentos em diversos negócios de distribuição 

de gás. A companhia operas 898 km de gasodutos. 

Na Venezuela a Enron, como parte de um consórcio,  através de um contrato de 

20 anos é proprietária,  construtora, e operadora de uma companhia de extração de gás 

natural líquido (GNL) em San Joaquin e em Santa Barbara.  

                                                                                                                                                                          
rápido avanço nas tecnologias alternativas e maior economias de escala tem viabilizado a queda de preços de fontes 
alternativas de energia, criando grandes nichos de mercado para produtos de energia solar e eólica. 
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A Enron International também é proprietária de 92% das Industrias Ventane, 

S.A., a líder no transporte e distribuição de GLP. Com sede em Caracas, a Ventane 

atende a mais de 2,5  milhões de consumidores industriais, comerciais e residenciais. A 

Ventane transporta GLP de refinarias estatais venezuelanas a fábricas engarrafadoras, as 

quais armazenam o GLP em botijões para venda e entrega aos consumidores. 

Ainda na Venezuela, a Enron possui 40% dos ativos da Bachaquero III, 

plataforma de compressão de gás localizada no campo Bachaquero, no lago Maracaibo, 

que atende a afiliada da PDVSA. Além disto participa com 43% de uma joint venture 

(Madosa) que produz e distribui refrigeradores, máquinas de lavar e secar, e 

fornos/fogões para o atacado e varejo. 

QUADRO 4.6 - FINANCIAMENTO 
       31 de Dezembro 

Valores em US$ milhões 1997 1996 
Enron Corp   
   Debentures   
     6,75% a 8,25% de 2005 até 2012 350 350 
   Notes   
     6,25% - notes cambiáveis até 1998 228 228 
     6,45% a 10% de 1998 a 2023 2492 1542 
     Notes - taxas flutuantes - de 1999 a 2037 350  
     Outras 67 4 
Northern Natural Gas Company   
   Notes   
     6,875% a 8% de 1999 a 2005 350 350 
Transwester Pipeline Company   
   Notes   
     7,55% a 9,2% de 19998 a 2004 150 150 
Portland General Eletric Company   
   Primeira hipotéca de bonds   
     5,65% a 9,46% de 1998 a 2023 564  
   Bonds para controle de poluição   
     Taxas variáveis de 2010 a 2031 192  
   Outras 172  
Enron Oil & Gas Company   
   Notes   
     Notes - taxas flutuantes - de 1998 a 2001 120 190 
     5,44% a 9,10% de 1998 a 2007 390 210 
Enron Europe Limited   
   Outras 37 41 
Valor reclassificado de dívidas de curto prazo 825 298 
Prêmio e principal não amortizado -33 -14 
Dívida total de longo prazo 6254 3349 

 Fonte: Enron 

No Brasil o Grupo Enron adquiriu, num consórcio formado pela Enron (45%), 

GásNatural (33,5%), Iberdrola (17,5%) e PlusPetrol (4%), a CEG e a Riogas. Ambas 

são distribuidoras de gás no Estado do RJ e foram objeto de desestatização. A CEG 

atende a 550.000 consumidores residenciais e 1.000 industriais, através de uma rede 
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distribuidora de 2.200 km. A Riogas atende a grandes consumidores, sendo sua média 

de vendas de 56 MMcf/d ou 21% do consumo de gás no Brasil. A Enron também 

adquiriu, em fins de 1997, participação na Gaspart, a qual integra 7 sistemas de 

distribuição na costa do Brasil. 

Além disto, a Enron ganhou a concessão e está construindo em Cuiabá (MT) 

uma usina termelétrica a gás de ciclo combinado73, de 480 MW. Esta planta junto com 

os 626-km de redes de distribuição de gás natural entre Bolívia e Cuiabá representa um 

montante total de investimentos de US$ 500 milhões.  Esta rede irá conectar o gasoduto 

Bolívia-Brasil no km 242 na Bolívia. A Enron vai vender a energia para a Eletronorte, já 

estipulado em contrato. No início de 1999 a empresa também anunciou que vai aplicar 

U$ 30 milhões na expansão da distribuição de gás em Salvador (Bahia – NE), junto a 

empresa Bahiagás o que representará a duplicação da distribuição de gás no estado (de 

cerca de 2 milhões m3 dia). 

A Enron também adquiriu o controle da Elektro Eletricidade e Serviços S.A., a 

sexta maior distribuidora de eletricidade no Brasil, que atende a 1,5 milhões de 

consumidores em SP, através de 82.000 km de linhas de distribuição, em uma área de 

grande crescimento de demanda. Segundo divulgado em 21/02/99 pela GM a Enron 

adquiriu o restante das ações da empresa que foram a leilão, conquistando 99% do 

capital da empresa. 

 QUADRO 4.7 - GRUPO ENRON 
Indicadores 1997 
Receitas de atividades US$ 20.273 milhões 
Resultado Bruto Nd 
Lucro Líquido US$ 105 milhões 
Dividendos US$ 0,91 por ação 
Investimentos totais US$ 2.357 milhões 
Investimentos na América Latina Nd 
Investimentos no Brasil* US$ 2,7 bilhões 
Total do ativo US$ 23,42 bilhões 
Negócio Infra-estrutura (+Energia) 
Estratégia Expansão global e diversificação 
Capacidade instalada no mundo Nd 
Nº de consumidores nos EUA Nd 
Nº de consumidores s no exterior Nd 
Nº de funcionários no mundo Nd 
Parceiros Petrobrás, PDVSA, YPFB 
Participações no Brasil CEG, RioGás, Gaspart, Elektro, Cuiabá 

 Fonte: Elaboração própria.(*) Realizado em base as participações e preços de privatização desde 1996. 

                                                           
73 A usina esta sendo construída em três fases. Na I gerará até início de 1999 150 MW, usando uma turbina a gás 
operando com diesel. Na II fase está previsto a expansão para 300 MW  via uma Segunda turbina a gás (natural). A 
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4.2.4 SOUTHERN COMPANY – southernco (CEMIG) 
 

O plano de Negócio do grupo74 é: ser um fornecedor de energia no atacado no 

SE dos EUA; ser um fornecedor global de energia; expandir para outros mercados; 

utilizar os serviços de energia para fornecer outros serviços correlatos. O Objetivo 

central do Grupo é ser a melhor opção de investimento do setor nos EUA, i.é o melhor 

retorno para os acionistas, e para isso busca a satisfação e lealdade dos clientes, numa 

estratégia de diferenciação e liderança de custo, combinada com diversificação dentro da 

indústria de energia. 

 A Estratégia da Southern é manter-se agressiva no negócio tradicional75 através 

de investimentos em novos projetos de geração e sistemas de distribuição, bem como 

aumentar a receita por região / base consumidora. Além disto promover uma política de 

crescente aumento do segmento não tradicional, concentrando os investimentos em 

regiões específicas, domésticas e internacionais, no intuito de atuar no mercado atacado 

de energia e expandir a produção de gás (principalmente nos EUA). A escolha da 

concentração geográfica busca a expansão de mercados ao menor risco possível para os 

investimentos. As áreas almejadas são a Europa, a China, a Índia e as Filipinas na Ásia. 

Com relação à Gestão Interna, a direção é centralizada num Chief Marketing 

Officer (CMO), com centros de negócio. 

Como parte da estratégia, a Southern Energy estabeleceu uma Aliança 

Estratégica com a Vastar Resources em janeiro de 1998. As empresas combinam suas 

operações na área de marketing e comércio de energia, no intuito de formar um grupo 

                                                                                                                                                                          
fase final a capacidade total estará instalada com o adicional de 180 MW, através de uma turbina a vapor e da 
conversão para operação a ciclo combinado. 
74 A SOUTHERN é dona das ações ordinárias da ALABAMA, GEORGIA, GULF, MISSISSIPPI e SAVANNAH, 
todas companhias prestadoras de serviços públicos de energia. A ALABAMA e a GEORGIA possuem 
respectivamente 50%  das ações ordinárias da SEGCO. As filiais da Southern fornecem eletricidade nos estados do 
Alabama, Georgia, Florida, Mississippi e Georgia, e a SEGCO é proprietária das unidades de geração, que fornecem 
a energia principalmente para o ALABAMA e a GEORGIA. A SOUTHERN também controla a Southern Energy, a 
Southern Communications, a Southern Nuclear, a SCS, e a Energy Solutions. A Southern Energy atua em diversos 
negócios tanto nos EUA, como no exterior, basicamente na distribuição de energia, geração e produtos e serviços 
correlatos. A Southern Communications produz equipamentos de comunicação digital e presta serviços para as 
filiadas da SOUTHERN. A Southern Nuclear atua prestando serviços na área de energia nuclear, principalmente para 
as plantas do grupo. A Energy Solutions desenvolve novos negócios na área de energia (Good Cents – programa de 
eficiência energética; o EnerLink – gestão energética para consumidores de  larga escala; outros serviços de energia). 
A SEGCO possui um total de 1.019.680 kW de capacidade instalada. No mundo a Southern Energy desenvolve e 
opera projetos de eletricidade e outras fontes de energia, incluindo comércio e serviços de marketing. 
75 A estratégia do grupo é manter-se entre os cinco primeiros grupos na área de energia nos EUA e expandir o 
mercado a nível internacional, sendo reconhecido como superior em termos de performance financeira e excelência 
operacional. Essa estratégia faz parte do diagnóstico da energia como commodity, e consequentemente com pequena 
margem de ganho por unidade, o que leva a necessidade de grandes blocos de consumo (share) para haver volume de 
resultado. 
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prestador de serviço integrado – eletricidade e gás natural (Southern Company Energy 

Marketing). 

Sendo assim a nível internacional, o portfólio de investimentos é distribuído 

como segue: A Southern Energy detêm participação na Berliner Kraft und Licht AG 

(Bewag) (2,1 milhões de consumidores em Berlim), na Companhia Energetica de Minas 

Gerais (CEMIG) (4,5 milhões de consumidores em MG/Brasil) e na Freeport Power (14 

mil consumidores nas Bahamas), na South Western Electricity (SWEB) (1,3 milhões de 

consumidores na Inglaterra), na Consolidated Electric Power Asia (CEPA) (China e 

Filipinas), na Empresa Electrica del Norte Grande (Trinidad Tobago), na EDELNOR76 e 

na Hidróelectrica Alicurá (Chile) e na PowerGen e outros (Virginia, New York, e 

Indiana). 

FIGURA 4.1 – CAIXA E FINANCIAMENTO 
US$ milhões Período de 12 meses - em 30/06 

 1998 1997 
Atividades operacionais   
Receita líquida consolidada 1082 1009 
Depreciação e amortização 1667 1276 
Deduções e outros -180 374 
Caixa líquido 2569 2659 
Investimentos   
Adições de propriedade -2027 -1376 
Aquisições da Southern Energy -1270 -2051 
Vendas de propriedades 203 206 
Outros -7 -5 
Caixa líquido em investimentos -3101 -3226 
Financiamentos   
Captados   
   Ações 304 243 
   Títulos 245 1546 
   Bônus  25 
   Outros de longo prazo 2669 1995 
Vencidos -1769 -1293 
Variação pagamentos 30 -1033 
Dividendos -913 -866 
Outros 270 -247 
Caixa líquido financiamentos 836 330 
Variação líquida do caixa 304 -237 
Caixa inicial 383 620 
Caixa final 687 383 

Fonte: Southern 

No Brasil a Southern participou do consórcio junto com a AES que adquiriu 

33% das ações ordinárias da CEMIG (14,4% do total) por US$ 1,056 bilhões. 

Inicialmente não aportou recursos mas tecnologia e operação, garantindo opções para 

exercício futuro. Em Janeiro de 1998 a Southern Company, através da Southern Energy 

                                                           
76 Recentemente, em 1999 a empresa vendeu sua participação na EDELNOR para concentrar-se no Brasil. 
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Inc. exerceu as opções e adquiriu 8,25% das ações ordinárias da CEMIG77 - Companhia 

Energética de Minas Gerais (3,6% do total) por US$ 274 milhões. 

 QUADRO 4.8 - GRUPO SOUTHERN 
Indicadores 1997 
Receitas de atividades** US$ 12.736 milhões 
Resultado Bruto** US$ 2.243 milhões 
Lucro Líquido** US$ 1.082 milhões 
Dividendos** US$ 1,32 por ação (total de US$ 693 milhões em ações) 
Investimentos totais** US$ 3.297 milhões 
Investimentos na América Latina* US$ 1.000 milhões 
Investimentos no Brasil* US$ 300 milhões 
Total do ativo US$ 35.271 milhões 
Negócio Energia (eletricidade e gás) 
Estratégia Expansão global 
Capacidade instalada no mundo 31,2 GW 
Nº de consumidores nos EUA Nd 
Nº de consumidores s no exterior  Nd 
Nº de funcionários no mundo Nd 
Parceiros AES 
Participações no Brasil Cemig 

 Fonte: Elaboração própria.(*) Realizado em base as participações e preços de privatização desde 1996. 
 (**) Valor 12 meses até jun98. 

 
 

4.2.5 PSEG (antiga CEA) – pseg.com (RGE) 
 

O Negócio principal do Grupo está concentrado no gás e na eletricidade. Com as 

oportunidades derivadas da desregulamentação e abertura dos mercados de energia ao 

redor do Globo, a Estratégia direcionada pelo Grupo tem sido a expansão das 

atividades dentro do mercado americano e além das fronteiras, atuando de forma 

diversificada dentro do mercado de energia. 

O Grupo Public Service Enterprise (PSEG) é a holding , que têm a PSEG 

Energy Holdings e a PSE&Global78 como principal subsidiária. O Grupo tem receitas 

anuais de cerca de US$ 6,0 bilhões e aproximadamente 1.000 funcionários. A empresa 

desenvolve, adquire, opera e investe no segmento de produção independente de energia, 

além do ramo de distribuição em diversas regiões do globo (New Jersey, Miami, 

Florida, Hong Kong, China, Europa, África, Índia). No seu portfólio somam 2.798 MW 

de capacidade instalada, consistindo em 24 projetos de geração em operação ou em fase 

final de construção, 3 sistemas de distribuição num total de 292.631 km2 e 5,65 milhões 
                                                           
77 A (CEMIG), com sede em Belo Horizonte atende a uma população de 16 milhões de pessoas e cerca de 4,5 
milhões de consumidores. É uma empresa verticalmente integrada com geração, transmissão e distribuição.  
78 A PSE&G é uma das maiores companhias de gás e eletricidade dos EUA. Se concentra em New Jersey desde 1924, 
com a fusão da Public Service Electric Company e da United Electric Company of New Jersey and Public Service 
Gas Company.  Atualmente atende a 3/4 da população do estado (6.734 km2), e cerca de 2,2 milhões de 
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de pessoas.  Em 1997 os ativos totais estavam em US$ 1,2 bilhões, e as vendas totais em 

US$ 600 milhões. O know-how da empresa está em todas as fases dos projetos de 

energia: desenvolvimento, incluindo financiamento, engenharia e construção, e operação 

e manutenção. 

A PSEG Resources investe em ativos de alto valor agregado no intuito de 

arrecadar fundos futuros para o crescimento dos investimentos e aumento de retorno. 

Sua expertise se concentra no manejo de risco e mitigação de impactos, análise de 

investimentos e projetos de engenharia.  

A PSEG Americas (North and South America) detêm participações e investe nos 

mercados emergentes. Na Argentina, em 1993, adquiriu através da Inversora de San 

Nicolás S.A, 88% da Central Termica San Nicolás (CTSN). Cinco unidades que usam 

múltiplos combustíveis geram cerca de 650 MW (8% do total de eletricidade consumido 

no país). A Inversora de San Nicolás S.A é formada por uma aliança entre PSEG 

GLOBAL e a AES Corporation.  

Além disto, a PSEG Americas e a AES possuem e operam em conjunto três 

distribuidoras, a EDEN, a EDES e a EDELAP, todas na província de Buenos Aires. A 

Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. (EDEN), sediada em San Nicolás atende 

ao norte da província, a Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A. (EDES), sediada em 

Bahia Blanca atende ao sul e a Empresa Distribuidora La Plata S.A. (EDELAP) atende 

ao nordeste da província, incluindo a capital La Plata.  Juntas atendem a mais de 1,7 

milhões de pessoas numa área de 196.801 km2. 

Na Venezuela a PSEG Global adquiriu 50% da Turbogeneradores de Venezuela, 

C.A. (TGV). A Manufacturas de Papel, C.A. (MANPA), produtora de papel da 

Venezuela possui os outros 50%. A TGV e a MANPA também possuem uma planta de 

geração a gás de 40 MW, localizada em Maracay, a qual fornece energia para a 

MANPA. Em Kalaeloa, no Hawaii, a PSEG Global junto com a Harbert Power 

Corporation adquiriram 99% da Kalaeloa Partners, L.P. a qual é proprietária da planta 

de cogeração de Kalaeloa na Ilha de Oahu, cuja produção é de 180 MW a óleo / ciclo 

combinado e também fornece calor de processo para uma refinaria e atende a 20% da 

demanda de eletricidade local. 

                                                                                                                                                                          
consumidores. A PSE&G representa o segmento tradicional do Grupo e concentra 90% do total da receita da holding 
PSEG. 
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No Brasil, a PSEG Global, em participações iguais junto com a VBC Energia 

S.A. e a PREVI, adquiriram e operam a Companhia Estadual de Energia Elétrica 

(CEEE-NNE) , ou RGE, no Rio Grande do Sul. O consórcio venceu o leilão e ganhou a 

concessão por 30 anos, renováveis. A concessão atua numa área 95.830 km2 (32% do 

estado) e fornece cerca de 4,611 GWh para uma população de 3,2 milhões. 

  QUADRO 4.9 – GRUPO PSEG 
Indicadores 1997 
Receitas de atividades US$ 6.370 milhões 
Resultado Bruto Nd 
Lucro Líquido US$ 560 milhões 
Dividendos US$ 2,16 por ação 
Investimentos totais Nd 
Investimentos na América Latina Nd 
Investimentos no Brasil* US$ 450 milhões 
Total do ativo US$ 17.943 milhões 
Negócio Energia (eletricidade e gás) 
Estratégia Expansão global 
Capacidade instalada no mundo 2,8 GW 
Nº de consumidores nos EUA ND 
Nº de consumidores  no exterior  3,0 milhões 
Nº de funcionários no mundo 11.000 pessoas 
Parceiros AES, VBC Energia 
Participações no Brasil RGE 

 Fonte: Elaboração própria.(*) Realizado em base as participações e preços de privatização desde 1996. 

 

4.2.6 CMS – cmsenergy.com (CFLCL, Energipe) 
 

O Grupo CMS Energy é um dos líderes  mundiais da indústria de energia. A 

CMS fornece serviços de energia, desenvolve, opera e adquire projetos/empresas em 

diversos lugares no mundo. Seus ativos superam os US$ 10 bilhões em 18 países. Seus 

Negócios concentram-se nas áreas de operação de eletricidade e gás, geração de 

eletricidade, exploração e produção de óleo e gás, distribuição, armazenagem e 

processamento de gás natural, comércio internacional de energia, e serviços de 

marketing e comércio. 

Com relação às atividades internacionais a CMS Energy tem atuado 

agressivamente na sua expansão de atividades aproveitando as oportunidades 

decorrentes das liberalizações dos mercados. Cerca de US$ 3,5 bilhões (dos US$ 10 

bilhões) são ativos internacionais. Além disto cerca de US$ 5 bilhões em projetos estão 

em execução entre os 17 países donde atua (dentre eles EUA, Austrália, Marrocos, 

Argentina, Índia, Jamaica, Chile, Brasil, Peru, Colômbia, Equador, México). 
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No negócio de eletricidade o Grupo é o décimo segundo dos EUA, com cerca de 

1,6 milhões de consumidores, 7.200 MW de capacidade instalada, 108.000 km de linhas 

de transmissão e distribuição. Seus mercados se concentram em Michigan’s Lower 

Peninsula. Em 1997 suas vendas totais foram de 38 bilhões de KWh .No negócio de Gás 

e Produção independente o Grupo é o quinto maior dos EUA, com 1,5 milhões de 

consumidores, 3,68 bilhões de m3 de gás em estoques e mais de 40.000 km de 

gasodutos. Em 1997 forneceu cerca de 10 bilhões de m3de gás. 

No negócio de Exploração e produção de petróleo e gás e no beneficiamento de 

gás o Grupo está entre os 30 maiores dos EUA, opera em 8 países e possui 152 milhões 

de barris de petróleo em reservas provadas. 

No negócio de marketing e serviços de distribuição e comércio de energia 

internacional o Grupo possui mais de 1000 consumidores (atacado) e atua em quatro 

países. Em 1997 vendeu mais de 6,8 bilhões de m3de gás natural e cerca de 900 GWh de 

eletricidade no mercado de atacado. Suas perspectivas são de aumento da participação 

no varejo nestes segmentos. Para isto a estratégia é expansão de aquisições e 

transferência de tecnologia.  

QUADRO 4.10 - GRUPO CMS 
Indicadores 1997 
Receitas de atividades US$  4.787 milhões 
Resultado Bruto Nd 
Lucro Líquido US$  268 milhões 
Dividendos US$ 2,63* 
Investimentos totais US$ 3,5 bilhões 
Investimentos na América Latina Nd 
Investimentos no Brasil* US$ 180 milhões 
Total do ativo US$ 9,73 bilhões 
Negócio Energia (eletricidade, gás) 
Estratégia Expansão global 
Capacidade instalada no mundo  12 GW 
Nº de consumidores nos EUA 3,1 milhões 
Nº de consumidores s no exterior  2,5 milhões 
Nº de funcionários no mundo 10.000 Pessoas 
Parceiros Cataguazes-Leopoldina, FondElec 
Participações no Brasil CFLCL, Energipe 

 Fonte: Elaboração própria. (*)Realizado em base as participações e preços de privatização desde 1996. 
 

Com relação as parcerias em 10/1997 a CMS Energy Corporation e a FondElec 

Group, Inc., formaram um fundo para investimentos em gás e eletricidade na América 

Latina: FondElec Essential Services Growth Fund L.P. A CMS Electric and Gas será o 

braço técnico para avaliação das operações e oportunidades de investimentos. Além 

destes investidores o Inter-American Investment Corporation (da BID) e fundos 
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Japoneses e Europeus também fazem parte. A FondElec é uma empresa estruturada 

como joint venture para administração de ativos, especialmente para a América Latina. 

Os investimentos iniciais do fundo se destinaram a participação minoritária na 

Companhia Forca e Luz Cataguazes-Leopoldina, empresa de geração e distribuição de 

eletricidade, que atende a 274.000 consumidores em MG e RJ., e participação na Luz 

De Bogota, S.A., holding controladora de utilities que atendem a mais de 1,5 milhões de 

consumidores em Bogotá, Colômbia.  

A CMS Electric and Gas Company adquiriu junto com um consórcio em 1996 o 

controle da Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Rios S.A. (EDEERSA), que 

atende a 217.000 consumidores na Província de Entre Rios na Argentina. 

No Brasil além da CFLCL a CMS Energy Corporation participou do consórcio 

vencedor do leilão de desestatização da Energipe (Sergipe), que atende a 348.000 

consumidores (1,2 milhões de pessoas, indústrias de cimento, açúcar e laranja e 

distribuiu 1.492 milhões de kWh em 1996 com receitas de US$ 117 milhões). O valor 

pago foi de US$ 520,3 milhões por 86,4%. A CMS Electric and Gas Co. adquiriu 42,6% 

do Grupo CFLCL/Energipe e assumiu o controle técnico das operações das empresas. O 

valor da transação foi de US$ 180 milhões.  

 
4.2.7 CSW –csw.com-  

(ValeParanapanema, Cemat, Celpa, Lajeado, Rosal) 
 

A CSW (Central and South West Corporation) é uma holding de empresas79 

proprietárias de ativos geradores de energia elétrica e outros negócios. A CSW a nível 

internacional atua nos negócios de energia, telecomunicações e serviços correlatos. 

Controla as subsidiárias CSW Energy, Inc., que desenvolve, adquire, opera, e constroi 

projetos de energia fora dos EUA; a CSW International, Inc., a qual atua no mercado de 

atacado de energia a nível internacional, basicamente adquirindo, projetando e 

desenvolvendo, e financiando empresas neste segmento; a C3 Communications, Inc. que 

atende na área de telecomunicações as empresas do Grupo e consumidores externos; a 

                                                           
79 Com sede no Texas (EUA) opera neste país através de quatro utilities: a Central Power and Light Company, a 
Public Service Company of Oklahoma, a Southwestern Electric Power Company e a West Texas Utilities Company. 
Estas empresas atendem a mais de 1,7 milhões de consumidores numa área de 394.000 km2, no Texas, Oklahoma, 
Louisiana e Arkansas. A CSW também é proprietária de uma utility no Reino Unido, a SEEBOARD, que atende a 2 
milhões de consumidores no sudeste da Inglaterra. 
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EnerShop Inc., que atua fornecendo gerenciamento de demanda para empresas, 

equipamentos de eficientização e outros; a CSW Energy Services, Inc., que vende 

eletricidade nos mercados competitivos; a CSW Credit, Inc., braço financeiro do Grupo 

(securitização dos recebíveis e tomadora de recursos); a CSW Leasing, Inc., que detêm 

os equipamentos em leasing do Grupo, e por fim a Central and South West Services, 

Inc., empresa que presta serviços de gestão organizacional para o Grupo. 

QUADRO 4.11 – DADOS GERAIS 
TÓPICOS CSW AEP CSW/AEP 
Sede Dallas, Texas Columbus, Ohio Columbus, Ohio 
Vendas KWh US$ milhões 63.157 145.423 208.580 
Vendas KWh US$ milhões 19.203 14.756 33.959 
Empregados nos EUA 7.254 17.844 25.098 
Empregados no UK 4.161 3.977 8.138 
Área km2 EUA 393.680 117.586 511.266 
Área km2 UK 7.770 10.101 17.871 
Consumidores EUA 1.712.000 2.959.000 4.671.000 
Consumidores UK 2.014.000 2.071.000 4.085.000 
Usinas Geradoras nos EUA 38 38 76 
Usinas Geradoras no UK 1 10 11 
Capacidade EUA (MW) 13.739 23.759 37.498 
Capacidade UK (MW) 675 329 1.004 
Receitas (mil) 5.268.000 6.161.000 11.429.000 
Dividendos totais ações em bolsa (mil) 153.000 511.000 664.000 
Resultado operacional (mil) 726.000 1.198.000 1.924.000 
Ativos (mil) 13.451.000 16.615.000 30.066.000 
Fonte: CSW/AEP 

 

Com relação as parcerias o Grupo extende suas atividades através de joints com 

a ICG Telecom Group, Inc (CSW/ICG ChoiceCom, L.P.) empresa de telefonia para 

longa distância e transmissão de dados que opera no Texas, Oklahoma, Louisiana e 

Arkansas; com a Numanco, que presta serviços para as plantas nucleares; com a 

Diversified Energy Contractors Company, empresa de manutenção dos equipamentos de 

geração de energia; e com a Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S.A. (Grupo 

REDE), no Brasil.  

Dentro desta mesma política de parcerias a CSW no final de Dezembro de 1997 

iniciou o processo de fusão com o Grupo American Electric Power Company, Inc. 

(AEP), uma das maiores utilities dos EUA. A fusão gerou o Grupo AEP/CSW que opera 

em 11 estados americanos e atende a 4,7 milhões de consumidores. A nível da produção 

as atividades reduziram o risco devido a diversificação resultante de produção a carvão, 

gás e combustível nuclear. Além disto o Grupo se fortalece para expansão das atividades 

a nível internacional. 
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Na América Latina em 1997 a CSW investiu cerca de US$ 150 milhões e em 

1998 quantia semelhante, principalmente para a aquisição de 37% da Vale. Este grupo 

junto com a Inepar aquiriu o controle da CEMAT (o consórcio no qual a 

ValeParanapanema tem 65% e a Inepar 35% pagou US$ 352,7 milhões), da CELPA e da 

concessão para construir e operar a hidrelétrica de Lajeado (no consórcio a Vale tem 

41%, a EDP 25%, a CEB 20% e o grupo Paulista 14%, 850 MW em Tocantins), e da 

construção e operação da hidrelétrica de Rosal (55 MW no rio Itabapoana no ES). 

QUADRO 4.12 - GRUPO CSW / AEP 
Indicadores 1997 
Receitas de atividades US$  11.352 milhões 
Resultado Bruto Nd 
Lucro Líquido US$  664 milhões 
Dividendos Nd 
Investimentos totais US$ 904 milhões 
Investimentos na América Latina Nd 
Investimentos no Brasil US$ 353 milhões 
Total do ativo US$ 30,07 bilhões 
Negócio Infra-estrutura 
Estratégia Expansão global 
Capacidade instalada no mundo  39 GW 
Nº de consumidores nos EUA  4,67 milhões 
Nº de consumidores s no exterior   5,0 milhões 
Nº de funcionários no mundo  33.500 Pessoas 
Parceiros Inepar 
Participações no Brasil ValeParanapanema, Cemat, Lajeado, Rosal 

 Fonte: Elaboração própria. (*)Realizado em base as participações e preços de privatização desde 1996. 

 

4.2.8 EDF (França) – edf.fr – (Light, Elet.Metropolitana) 
 

O Negócio da EDF é a energia, principalmente geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica. A Missão da empresa é fornecer energia de forma 

eficiente e a baixo custo, em todos os seus mercados. Para isso, conta com uma estrutura 

corporativa engajada e integrada, e com sua experiência de mais de 50 anos no mercado 

de energia (desde 1946). Almeja continuar como uma das líderes mundiais no segmento 

de eletricidade. 

Um dos Objetivos da companhia é viabilizar a produção de forma sustentável, 

principalmente na França. Além disto pretende ser uma das líderes mundiais no 

segmento de eletricidade e aproveitar as oportunidades dentro desse negócio. 

A Estratégia é de expansão no mercado europeu e nos mercados que estão se 

reestruturando no mundo, seja via aquisição de empresas, seja via novos projetos. Em 

1999 o mercado francês estará liberado para a concorrência no segmento de grandes 
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consumidores, e a unificação européia se acentuará com a circulação do euro. Além 

disto, durante os próximos anos a EDF deve se preparar para o desmantelamento de 

algumas de suas plantas nucleares.  

A Estratégia de Expansão se concentra na busca de novos mercados 

geográficos, mas também na conquista de novos clientes dentro do mesmo mercado e 

via lançamento de novos serviços, como também a entrada em outras indústrias. A EDF 

atua em diversas regiões do globo, cerca de 22, como: China (3720 MW), Suécia  (570 

MW), Polônia (1000 MW), Áustria (1140 MW), Suíça (2000 MW), Espanha (350 

MW), Portugal (600 MW), Itália (1100 MW), Marrocos (50 MW), Brasil (900 MW) e 

Argentina (660 MW). No final do exercício de 1997 participava em aproximadamente 

FRF 80 bilhões (US$ 14,3 bilhões) em ativos externos, num total de 11,56 GW e 13 

milhões de consumidores. Mais de FRF 500 milhões (US$ 89,2 milhões) de receitas são 

originários dos seus mercados externos, assim distribuídos: Países mediterrâneos (39%), 

Ásia (34%), África (13%) e Américas (14%). Em 1998 comprou, na Inglaterra, a 

London Electricity (da Energy Corp.) por US$ 3,2 bilhões, distribuidora com 2 milhões 

de consumidores em Londres. 

Numa tentativa de aumentar sua receita tem desenvolvido produtos para 

segmentos específicos, como para o setor de educação (aquecedores modulares, 

iluminação específica, gerência técnica na construção), para a indústria hoteleira 

(arcondicionado especial, gerência técnica na construção), para os escritórios e edifícios 

administrativos, como também para piscinas. Em outras indústrias atua no segmento de 

manejo de lixo, projetos de controle de tráfico e no setor de transporte (promovendo 

veículos elétricos). Até o ano 2000 estão previstos FRF 14 bilhões (US$ 2,5 bilhões) 

para investimentos externos. 

O Mercado da EDF na França é de 30 milhões de consumidores, 102,5 GW 

instalado, mais de 450 bilhões de KWh produzidos e uma receita anual de FRF 190 

bilhões (US$ 33,9 bilhões). Ainda exporta 65 TWh, perfazendo cerca de FRF 15,3 

milhões (US$ 2,73 milhões). Do total da capacidade instalada, 61,5 GW é nuclear (82% 

do total de energia gerada), 23,3 GW é de origem hidrelétrico (13,5% do total gerado) e 

17,7 GW é de origem fóssil, e outros (cogeração, eólica). 

Com relação a Gestão Administrativa a empresa possui um sério compromisso 

sócio-ambiental. A política de recursos humanos procura conciliar os interesses dos seus 
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117.000 funcionários, os objetivos da Organização e as questões sociais. Desde 1997, 

através de acordos com os sindicatos franceses, promove a flexibilidade da jornada de 

trabalho, no intuito de aumentar o número de postos de trabalhos, melhorar o serviço 

para o cliente e aumentar a produtividade. O investimento em treinamento também é 

parte da inovação do capital intelectual da empresa. 78% dos funcionários são treinados 

com pelo menos 74 horas de cursos em áreas afins, como geração, vendas, tecnologia de 

sistemas elétricos e de informação, e prevenção de riscos, perfazendo um investimento 

total de FRF 3 bilhões/ano (US$ 0,54 bilhões/ano). A motivação dos empregados é 

incentivada via participação nos lucros e transferências nos ganhos de produtividade. Há 

parcerias com entidades ambientais e movimentos ligados ao desenvolvimento 

sustentável. 

Em 1997 a empresa promoveu uma reestruturação nos seus balanços que elevou 

o total de ativos de FRF 23 bilhões (US$ 4,41 bilhões) para FRF 76,3 bilhões (US$ 

13,63 bilhões), além de separar contabilmente suas atividades (desverticalização 

contábil e definição da tarifa de transmissão para adequar-se às normas do mercado 

europeu). Como resultado de uma política comercial agressiva que vem reduzindo as 

tarifas, a receita e o resultado operacional tem caído. As receitas em 1993 eram de FRF 

225 bilhões (US$ 40,18 bilhões) e em 1997 de FRF 186,5 bilhões (US$ 33,3 bilhões), o 

resultado operacional bruto em 1993 era de mais de FRF 75 bilhões (US$ 13,14 bilhões) 

e em 1997 de cerca de FRF 56 bilhões (US$ 10 bilhões). Como parte da preparação para 

a competição e a unificação a companhia vem enxugando e alongando seus débitos. 

Com relação as alianças e ao posicionamento na América Latina, a EDF 

através da EDF Internacional vem assumindo uma posição de destaque nos programas 

de desestatização. Na Argentina, junto com a Endesa S.A (Espanha) e a Saur francesa 

adquiriu a Edenor (27,5% da empresa, que detêm  2,2 milhões de consumidores ou 20% 

do mercado Argentino de distribuição), junto com a Saur francesa e a Medinvert 

argentina adquiriu a EMDESA (51% da empresa que é a maior distribuidora da 

Província de Mendoza, com 190.000 consumidores em 110.000 km2), e junto com a 

Electrigal tomou a Distrocuyo (empresa de transmissão de alta voltagem para Mendoza 

e San Juan, a qual opera) e ainda detêm usinas de geração, a de Los Nihuiles e a 

Diamante que fornecem cerca de 50% da eletricidade para Mendoza (670 MW e 1,4 

bilhões de kWh). No Brasil, junto com a AES, a Houston, o BNDES e o Grupo Vicunha 
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/ CSN, adquiriu a Light (900MW, 2.200 km de transmissão, 21 bilhões de kWh por ano 

e mais de 2,7 milhões de consumidores) e posteriormente, por via desta a Eletropaulo 

Metropolitana (14 milhões de habitantes e mais de 4,3 milhões de consumidores em 

4.526 km2 e 35 bilhões de kWh por ano). 

QUADRO 4.13 - GRUPO EDF 
Indicadores (US$ 1 = FRF 5,60) 1997 
Receitas de atividades US$  33.300 milhões 
Resultado Bruto US$  10.000 milhões 
Lucro Líquido Nd 
Dividendos Nd 
Investimentos totais US$ 5.180 milhões 
Investimentos na América Latina Nd 
Investimentos no Brasil* US$ 1.200 milhões 
Total do ativo US$ 13,63 bilhões 
Negócio Infra-estrutura, multiserviço 
Estratégia Expansão global e diversificação 
Capacidade instalada no mundo  102,5 GW 
Nº de consumidores nos EUA  30 milhões 
Nº de consumidores  no exterior  12 milhões 
Nº de funcionários no mundo  117.000 Pessoas 
Parceiros AES, HI, CSN, BNDES 
Participações no Brasil Light, Eletropaulo Metropolitana 

 Fonte: Elaboração própria. (*) Estimativa baseada nas participações e preço de privatização. 

 

4.2.9 GRUPO ENDESA (Espanha) – endesa.es –  
(Cerj; Coelce; Eletrobrás) e Grupo Enersis (Espanha, Chile) (Cachoeira 

Dourada) 
 

O Grupo Endesa80 atua em diversas indústrias, é um grupo multiserviço. O 

Negócio principal é a cadeia de eletricidade. No mercado espanhol o grupo é líder na 

geração (47%) e na distribuição (43%) com cerca de 10 milhões de clientes, num total 

de 20 milhões a nível mundial. O grupo também atua no tratamento e distribuição de 

água, no segmento de gás, telecomunicações, energias renováveis e mineração. De 

origem estatal, em 10/97 o Estado (Sociedad Estatal de Participaciones) que detinha 

41,9% do capital Social vendeu 25,7% (695,214 milhões de pesetas ou US$ 4.889 

milhões e novos 1,6 milhões de acionistas) e seguiu em 1998 com a venda de 

participações. 

O mercado espanhol passa por um momento de transição, não só pela 

perspectiva da consolidação da União Européia, como pela Ley del Sector Eléctrico de 

11/1997. Tem crescido anualmente a 3% ao ano nestes últimos anos.  

                                                           
80 É formado pela Endesa (holding), Enher, Erz, Fecsa, Gesa, Sevillana, Unelco, Viesgo e outras 
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A Missão do grupo é ser um grupo multiserviço nos segmentos de infra-

estrutura, diversificado e atuando globalmente, através de filiadas, controladas ou 

parcerias. 

O Objetivo a nível nacional é a manutenção da liderança no segmento elétrico 

nacional e a conquista de expressivo nicho de mercado nos mercados ibero-americanos. 

A estratégia está concentrada em três eixos centrais. Aumento de investimentos, 

principalmente autofinanciados; reorganização interna formando um grupo industrial 

integrado; e a estratégia da diversificação e globalização. 

O aumento de investimentos é fundamental para a conquista dos objetivos 

definidos (em 1997 o total investido foi de 653.945 milhões de pesetas ou US$ 4.599 

milhões, 45,1% a mais que o ano anterior e a expectativa para o total de 1998 é manter a 

tendência de crescimento). A maior parte das aplicações é com capital autogerado, 

decorrente de lucros do grupo, no entanto capitais de terceiros também têm sido 

utilizados respeitando o limite de endividamento estratégico e aproveitando a queda dos 

juros no mercado internacional. 

A reorganização interna baseada na integração das unidades e criação de centros 

de negócio busca aproveitar as sinergias e aumentar a produtividade do Grupo. Como 

parte desta estratégia está em marcha um plano de redução de custos (em 1997 reduziu 

1.170 funcionários e a economia total foi de cerca de 48.000 milhões de pesetas ou US$ 

337,55 mil , e a produtividade cresceu 11,8%). 

Com relação à Estratégia de Expansão (diversificação e globalização) o Grupo 

tem seguido a risca o conceito e investiu em 1997 85.437 milhões de pesetas (US$ 

600,83 mil). Adquiriu participação de 21,7% na RETEVISIÓN, a segunda operadora de 

telefonia básica na Espanha, e 10% de EUSKATEL, empresa  no ramo de TV a cabo, 

como também participações na ENERSIS (Chile), na CODENSA, na EMGESA 

(Colômbia) e DOCK-SUD, GENERALIMA e YACYLEC. 

O Grupo Endesa no fim de 1997 empregava 23.377 pessoas (em 1996 eram 

24.547 e em 1995 25.504). Sua política de recursos humanos é orientada para a 

consolidação do capital necessário para o novo contexto competitivo. Para isso tem 

investido em treinamento e qualificação, em 1997 no total foram 4.730 milhões de 

pesetas (US$ 33,30 milhões) e/ou 15.000 trabalhadores com 700.000 horas de cursos. 
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A produção se preocupa com os recursos ambientais. A política para meio 

ambiente investe na redução de emissões atmosféricas e desenvolve projetos de energia 

renováveis e proteção ambiental. O total aplicado em média por ano é de 1.500 milhões 

de pesetas (US$ 10,55 milhões). Recentemente desenvolveu sistemas de gestão 

ambiental para aplicar em suas empresas. 

As Alianças Estratégicas são frequentemente utilizadas na estratégia de 

expansão das atividades. A busca de alianças também é parte de uma estratégia de 

fortalecimento com os grupos mais fortes de cada país vizinho, no intuito de preparar-se 

para a consolidação total do mercado europeu. O parceiro mais comum é a EDP (Pt). 

QUADRO 4.14 - GRUPO ENDESA 
Indicadores (US$ 1 = 142,2 pesetas) 1997 
Receitas de atividades US$  9.018 milhões 
Resultado Bruto Nd 
Lucro Líquido US$  1.172 milhões 
Dividendos US$ 562,6 milhões 
Investimentos totais US$  4.598 milhões 
Investimentos na América Latina US$  1.800 milhões 
Investimentos no Brasil* US$ 750 milhões 
Total do ativo US$ 30,74  bilhões 
Negócio Infra-estrutura, multiserviço 
Estratégia Expansão global e diversificação 
Capacidade instalada no mundo   23 GW 
Nº de consumidores na Espanha 10 milhões 
Nº de consumidores s no exterior 10 milhões 
Nº de funcionários no mundo   23.377 Pessoas 
Parceiros EDP, CHILECTRA – ENERSIS 
Participações no Brasil Cien, Cerj, Coelce, Cachoeira Dourada 

 Fonte: Elaboração própria. Valor estimado pelas participações e preço das privatizações. 

O posicionamento na América Latina busca conquistar mercados na área de 

eletricidade. A estratégia é de compra de empresas, construção de usinas e construção de 

linhas de transmissão/distribuição. No Peru controla a EDELNOR, na Colômbia a 

CODENSA (5 milhões de clientes) e a EMGESA (25% da geração no país), e no Chile 

realizou  o “take over” parcial do Grupo ENERSIS81, que tem a CHILECTRA como 

uma de suas filiais (7.647 GWh, 1,1 milhões de consumidores, 35% da distribuição no 

Chile). Na Argentina detêm o controle de EDESUR e EDENOR e junto com o Grupo 

petroleiro ASTRA criou a SOCIEDAD INVERSORA DOCK SUD para construção de 

uma central a ciclo combinado de gás de 780 MW de potência. No Brasil num consórcio 

formado pela ENDESAR, EDP e CHILECTRA adquiriu 70% da CERJ. Num consórcio 

                                                           
81 A Endesa ES busca alcançar 64% das ações do grupo Enersis CHI – holding energética. Para isso ofereceu US$ 
1,45 bilhões por 33% das ações do grupo, um ágio de 36%, segundo informou a GM 26/01/99). Incluso o presidente 
da Chilectra e membro do Conselho de Administração da Enersis é o Diretor geral Internacional do Grupo Endesa 
(Alfredo Llorente). 
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formado pelo Grupo e pelo Grupo Enersis (Enersis e Clilectra) compraram a COELCE 

(4.700 GWh, 1,5 milhões de consumidores). Além disto lidera um consórcio CIEN 

(junto com FURNAS e GERASUL) para a construção da interconexão elétrica Brasil e 

Argentina (350 milhões de dólares). O total de ativos na América Latina chega a 5.600 

milhões de dólares e o investimento em 1997 chegou a 1.800 milhões de dólares. 

 

4.2.10 IBERDROLA (Espanha) – iberdrola.es –  
(Coelba; Cosern; Angra I; Ceg; Riogas) 

 

O Grupo Iberdrola é resultado da fusão ocorrida em 1992 entre duas grandes 

empresas elétricas de Espanha, a Hidreléctrica Española e a Iberduero. Em virtude do 

mercado único europeu, da liberalização do mercado elétrico o Grupo redefiniu seu 

negócio, e de um Grupo de Energia passa a um Grupo diversificado atuando em diversas 

indústrias. 

A Missão do Grupo é a consolidação de sua participação nos setores onde possui 

experiência empresarial e vantagens comparativas, buscando agregar valor para os seus 

acionistas assim como uma boa rentabilidade. Sob o Grupo Iberdrola (holding) há 

quatro grandes empresas que concentram as participações do grupo em diversas 

empresas, e estão separados por áreas afins. Estas áreas de atuação são: Iberdrola 

Diversificación - Atividades nos setores de serviços, Tecnologias de informação e novas 

tecnologias (Corporación IBV), Unidade de serviços e telecomunicação, Unidade 

imobiliária, Unidade de Energia, Outras atividades; Iberdrola Energia (Iberener) - 

agrupa as atividades de energia do Grupo a nível internacional e das atividades de água 

e gás a nível nacional e internacional; Iberdrola Ingenieria y Consultoria (Iberinco) - 

atua nas atividades de consultoria e engenharia (Uitesa e Ibersaic); Iberdrola Sistemas - 

atua em todo tipo de atividades relacionados a informática e comunicação. 

O Objetivo do Grupo é a conquista de diversos segmentos em diversas 

indústrias. Principalmente aquelas com vantagens competitivas e preferencialmente nos 

mercados europeu e americano (ibero-americano). A Estratégia está centrada na 

diversificação de atividades e alianças estratégicas. 

Em 1997 o total de energia faturada pelo Grupo foi de 57.431 mil kWh. O 

parque gerador da empresa representa 37,7% da potência total do Sistema Nacional. Do 
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total dos 16.192 MW, 8.293 MW são hidráulicos, 1.441 MW são térmicas a carvão, 

3.257 MW são térmicas a gás e fuel e 3.201 MW são nucleares. As instalações de 

distribuição perfazem 182.302 km. Do total de 8.279.523 clientes em julho de 1998, 

6.911.217 são doméstico, 201.960 são industrial, 981.641 são serviço e 184.705 outros. 

Com relação à Gestão Interna, no final de 1997 o Grupo contava com 11.480 

funcionários, sendo 9% com títulos superiores, 50% técnicos, 17% administrativos e 

24% em outras categorias. O Grupo possui um programa de formação permanente do 

seu quadro, através do “Plano Anual de Formación” determina as metas para o ano, 

sendo os objetivos o incremento das habilidades, conhecimento e atitudes. Além disto 

possui um programa de controle e prevenção de acidentes. Com relação ao meio 

ambiente as principais linhas de atuação são: a promoção da eficiência energética, o 

desenvolvimento de tecnologias limpas, a redução de impactos ambientais, e a 

incorporação de novas energias renováveis. Com relação a P&D o Grupo criou o 

Iberdrola instituto tecnológico, objetivando a criação de valor tecnológico. Sua missão é 

estudar, promover e difundir novas oportunidades derivadas da inovação tecnológica. 

A política de Alianças Estratégicas é freqüente e busca empresas experientes 

em seus ramos de negócio no intuito de seguir seu objetivo de diversificação. Através da 

Corporação IBV o Grupo está aliado ao Grupo financeiro Bilbao Viscaya. Desde 1996 o 

Grupo Iberdrola e a Telefonica de Espanha mantêm uma aliança estratégica na área de 

telecomunicações (serviços, internacionalização e utilização de infraestruturas) e em 

1997 criaram a Utilitel Comunicaciones. Em janeiro de 1997 o Grupo se aliou a 

Repsol/Gas Natural para desenvolver conjuntamente um Projeto energético que 

aproveite as oportunidades geradas pela liberalização dos mercados de energia. 

Constituíram a Proyectos Integrales Energéticos. Em 1998 a Iberdrola e a EDP (Pt) 

assinaram uma aliança estratégica com troca de participações – (ver EDP). 

A primeira participação no mercado latino-americano foi em 1992 com a 

compra da Litoral Gas (357.000 clientes na Província de Santa Fé e parte de Buenos 

Aires) e da Central Térmica de Güemes (250 MW) na Província de Salta na Argentina. 

Em 1995 adquire as distribuidoras de eletricidade Electropaz (232.000 clientes em La 

Paz) e Elfeo (37.000 clientes em Oruro) na Bolívia, além das empresas Cabeb (produção 

de postes, serviços de informática e imobiliária) e Edeser (Serviços). Em 1996 adquire 

as empresas de geração de eletricidade Electroandina (600 MW, carvão, petróleo e 
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diesel em Tocopilla) e a Empresa Eléctrica Colbún Machicura (em atividade 53 MW, 

em construção uma central a ciclo combinado de gás natural de 371 MW e uma 

hidrelétrica de 160 MW e uma linha de transmissão de 220 kV / 253 km em Colbún) no 

Chile, e a Gas Natural ESP (432.000 clientes em Bogotá) e a Gasoriente (131.354 

clientes na Zona oriental) na Colômbia (junto com a Gas Natural e Repsol). Na 

Guatemala possui a EEGSA, empresa distribuidora de eletricidade para 510.000 

clientes. Em 1997 adquiriu, através de um consórcio, a Riogas e a CEG (distribuidoras 

de gás) no Brasil (junto com a Gas Natural e Repsol), a distribuidora de eletricidade 

Coelba (2.370.000 clientes na BA) e através desta a Cosern (600.000 clientes no RN), 

também no Brasil. Além disto o Grupo adquiriu a Companhia Riograndense de 

Telecomunicações CRT no Rio Grande do Sul (1.000.000 de linhas fixas e 350.000 

celular) e a Tele Leste Celular no Estado da Bahia com 211.000 clientes de telefonia 

móvel e um mercado potencial de 14.000.000 de habitantes. 

QUADRO 4.15 - GRUPO IBERDROLA 
Indicadores (US$ 1 = 142,2 pesetas) 1997 
Receitas de atividades US$  5.819,4  milhões 
Resultado Bruto US$ 2.195,61 milhões 
Lucro Líquido US$  713,5 milhões 
Dividendos Nd 
Investimentos totais US$  1.168 milhões 
Investimentos na América Latina US$  611,8 milhões 
Investimentos no Brasil* US$ 611,8 milhões 
Total do ativo US$ 19,64  bilhões 
Negócio Infra-estrutura, multiserviço 
Estratégia Expansão global e diversificação 
Capacidade instalada no mundo   16,2 GW 
Nº de consumidores nos EUA  8,3 milhões 
Nº de consumidores no exterior  4,2 milhões 
Nº de funcionários no mundo   11.480 Pessoas 
Parceiros EDP, Enron, Telefonica, Tractebel 
Participações no Brasil Riogás, CEG, Coelba, Cosern, CRT-RS, TeleLeste BA, Angra I 

 Fonte: Elaboração própria. (*) Realizados e contratados até 2000. 

Além destas participações o Grupo atua no estudo da interconexão energética 

entre América Latina e Caribe, nos cursos de formação de pessoal na Argentina, presta 

serviços de consultoria para aquisição, instalação e operação de sistemas de informática 

na Bolívia, presta também serviços de engenharia de apoio técnico na exploração, 

gestão e serviços de recarga em Angra I, no Brasil. Além disto, o Grupo presta serviços 

em outros países na área de sistemas e gestão da produção, distribuição de energia 

elétrica. 
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4.2.11 EDP – ELETRICIDADE DE PORTUGAL – edp.pt  
(Cerj; Coelce; Bandeirante; UHE Lajeado) 

 

O Grupo EDP se originou como operador do Setor elétrico de Portugal. O 

Negócio principal do Grupo é a cadeia de energia elétrica, sem embargo os negócios do 

Grupo82 incluem as telecomunicações e o gás natural. Além disto, o Grupo atua em 

todos os segmentos de serviços de apoio operacional ao centro de negócio principal. A 

Missão da EDP é a prestação dos serviços chamados públicos, principalmente para os 

mercados ibero-americanos. 

A EDP é uma holding que atua indiretamente na geração, transmissão e 

distribuição da eletricidade em Portugal. Seu maior acionista é o Estado, que desde 1996 

vem privatizando a empresa. Em 1997 foram privatizados 30% do capital social. O 

objetivo do Estado é permanecer com 50% mais 100 ações do capital controlador.  

Os Objetivos da EDP são a manutenção da liderança no mercado nacional, 

basicamente nas indústrias de eletricidade e telecomunicações, o fortalecimento no 

mercado ibérico e a busca de oportunidades no negócio elétrico e em outras áreas. 

A reorganização interna foi definida no plano estratégico de 1997 visando 

adequar as estruturas, a organização e a cultura da empresa buscando aproveitar as 

sinergias entre empresas do Grupo e racionalizar atividades e para isso prevendo 

controle de custo e aumento de eficiência operacional. Para o cumprimento da 

reorganização interna se estabeleceram metas de redução de despesas operacionais 

(fornecedores e serviços terceirizados (-10% até ano 2000), investimentos (-15% até ano 

2000) e pessoal (-15% até ano 2000)). 

As Estratégias da EDP são expandir através da diversificação, da conquista de 

novos mercados geográficos, principalmente na América Latina. 

No ano de 1998 a EDP estabeleceu uma Aliança Estratégica com a 

IBERDROLA (28 de maio de 1998) com duração indeterminada, com prazo mínimo de 

10 anos, afim de reforçar a posição das duas empresas no mercado ibérico e latino-

americano. O contrato de parceria prevê a participação cruzada entre os capitais no 

percentual de 2,25% para cada, e a colaboração conjunta nas seguintes áreas: 

                                                           
82 As áreas de atuação da EDP são: segmentos da cadeia de eletricidade, telecomunicações, gás natural, consultorias 
de projetos em hidrelétricas e termelétricas, informática, pesquisa laboratorial, recursos humanos, imobiliário, saúde, 
turismo, energias renováveis. 
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“investimentos conjuntos na produção de energia elétrica; gestão coordenada das bacias 

hidrográficas comuns; atividades tendentes à comercialização de produtos e serviços; 

investimentos conjuntos em oportunidades de negócios internacionais, nomeadamente 

na América Latina, incluindo o Brasil.” 

QUADRO 4.16 - GRUPO EDP 
Indicadores (US$1 = 171,2 escudo) 1997 
Receitas de atividades US$   1.653,9 milhões 
Resultado Bruto US$  560,9 milhões 
Lucro Líquido US$   252,1 milhões 
Dividendos US$ 0,7585 por ação 
Investimentos totais US$  949,77 milhões 
Investimentos na América Latina Nd 
Investimentos no Brasil* US$ 1.100 milhões 
Total do ativo US$  13,7 bilhões 
Negócio Infra-estrutura, multiserviço 
Estratégia Expansão global e diversificação 
Capacidade instalada no mundo    8,15 GW 
Nº de consumidores nos EUA 5 milhões 
Nº de consumidores  no exterior 5 milhões 
Nº de funcionários no mundo   15.536  Pessoas 
Parceiros Endesa, Iberdrola, VBC 
Participações no Brasil Cerj, Coelce, EBE, Lajeado 

 Fonte: Elaboração própria. Investimento realizado estimado em base as aquisições no Brasil. 

No Brasil a EDP detêm 21,08% do capital da Cerj, 36% do consórcio Distriluz 

que adquiriu 82,69% do capital da Coelce e 75% das ações ordinárias da Empresa 

Bandeirantes de Energia (EBE) com o consórcio EDP-CPFL, e também ganhou a 

concessão da Usina hidrelétrica de Lajeado. 

 

4.2.12 TRACTEBEL (Bélgica) –tractebel.com- 
(Gerasul, Cana Brava) 

 

O Negócio da empresa está centrado nas atividades de infraestrutura, 

principalmente eletricidade, gás, engenharia, telecomunicação, manejo e instalações de 

lixo. A atuação se dá em mais de 100 países. Quanto a Estratégia de atuação o Grupo 

vem diversificando suas atividades e estabelecendo uma estrutura financeira sólida, e 

contando com mais de 40.000 empregados (cerca de 12.000 fora da Bélgica), a 

Tractebel tem se posicionado competitivamente no mercado mundial. Seu parque 

gerador de eletricidade no mundo é de 37.000 MW e seu market share no segmento de 

gás corresponde a cerca de 103 bilhões de m3 por ano. 

Aproveitando as oportunidades com a liberalização dos mercados a empresa tem 

desenvolvido projetos de energia em 18 países desde 1990 (Argentina, Canada, Chile, 
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China, Alemanha, Hungria, Índia, Irlanda do Norte, Itália, Cazaquistão, Peru, Portugal, 

Singapura, Sultanato de Oman, Suíça, Tailândia, EUA e Vietnam). Do parque gerador 

14.000 MW estão instalados fora da Bélgica e 70 bilhões de m3 de gás do total dos 103 

bilhões de m3. O investimento total desde 1995 na área de energia foi de 50 bilhões de 

BEF (US$ 1,45 bilhões). As operações com relação ao meio ambiente se destacam pelo 

negócio de manejo e tratamento de lixo, plantas de tratamento de água-esgoto (em 11 

países da Europa). No tocante aos serviços de engenharia, a empresa desenvolve 

projetos em cerca de 15 países já tendo atendido a mais de 70 países distintos. 

O Grupo Tractebel (Holding) possui duas empresas que dirigem os negócios de 

energia dentro da Bélgica. A Electrabel: gera, transporta, distribui eletricidade e gás 

dentro do país; e a Distrigas: oferta e transporta gás dentro da Bélgica e nas imediações 

dos países vizinhos. 

A Tractebel Electricity and Gas International é o braço do Grupo responsável 

pela estratégia de expansão das atividades de energia pelo Globo. Sua Missão é 

"adquirir, construir e operar plantas de geração de eletricidade, distribuir eletricidade e 

gás, bem como prestar serviços correlatos, como comércio de energia, manejo e técnicas 

de operação da distribuição de combustíveis." 

Com relação a gestão do meio ambiente a política ambiental do Grupo procura a 

produção sadia. Na área de energia promove o uso eficiente da energia tanto para o 

desenvolvimento eficiente como para a redução de CO2. Com este esforço desde 1987, 

as emissões de CO2, de SO2 e NOx se reduziram abaixo dos limites da legislação EUA e 

a emissão radioativa de suas usinas nucleares se reduziram em mais de 50%. Além 

disto, desde 1993 tem instalado cabos de alta-voltagem sob o solo em vez de aéreos. A 

Distrigas adota uma política direcionada a construção de gasodutos o mais distante 

possível das rodovias, reservatórios e rios. Também assinou um protocolo de 

indenização as organizações agrícolas por danos derivados de suas atividades. O Grupo 

é reconhecido por suas pesquisas na área de reciclagem de lixo, e reaproveitamento 

energético. Tem desenvolvido técnicas mais eficientes de incineração, biodigestão, e 

coleta seletiva e reciclagem de lixo sólido e líquido, tanto para indústrias como para 

populações. Pela experiência nesta área de meio ambiente o Grupo presta consultoria a 

nível mundial em suas empresas e para outros Grupos. 
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Sua atuação na América Latina têm sido na Argentina, Brasil, Chile, México e 

Peru. Na Argentina a Electricity and Gas International adquiriu 90% da Litoral Gas em 

1992, através de um consórcio chamado Tibsa Inversora cujos participantes são a 

Powerfin,  a Iberdrola , o Bemberg group e outros investidores. A Litoral Gas, possui a 

concessão para distribuição de gás natural para Santa Fé e parte de Buenos Aires. 

(211.000 km2). Grande parte do gás é consumido por indústrias e usinas geradoras de 

energia elétrica. Transporta cerca de 2,5 bilhões de m3 por ano. No Chile o Grupo 

montou uma empresa chamada Inversora Electrica Andina, cujos participantes são: 

Tractebel, Iberdrola e  Enagas. Esta parceria possui 10 usinas geradoras, principalmente 

a base de carvão, e 900 km de linhas distribuidoras de alta voltagem. Possui um porto 

próprio e a maior parte da eletricidade é vendida através de contratos de longo prazo 

para as minas de cobre do norte do Chile. Além disto a Inversora Electrica Andina 

controla duas companhias de eletricidade, a Electroandina e a Colbún Machicura. A 

Colbún Machicura, é a terceira maior companhia de energia do Chile e até 1998 possui 

3 plantas hidrelétricas, a Colbún, Machicura e a San Ignacio. Duas outras estão em 

construção e devem operar até final de 1998, a Rucúe hydro e a Nehuenco. Uma linha 

de transmissão de alta voltagem  está em fase final de construção e liga Colbún a 

Santiago. No México o Grupo desde Novembro de 1998 ganhou a concessão de 30 

anos, renovável, para a distribuição de gás natural na região de Querétaro. A Tractebel 

S.A. comprou 94,2% das ações da Distribuidora de gas de Querétaro S.A de C.V. 

(DIGAQRO) de propriedade do Estado / Pemex por cerca de US$ 29 milhões. A 

Tractebel tem a obrigação de expandir a distribuição do gás para 40.000 consumidores 

durante os próximos  5 anos, cujo montante chegará a algo como 2 milhões de m3 por 

dia. Esta aquisição é estratégica para o Grupo, que pretende expandir suas atuações 

nesse país e o Estado pretende ofertar mais concessões nesta área de energia nos 

próximos anos. No Peru a Tractebel possui a Ilo Power Station, através de sua 

subsidiária Enersur (Energia del Sur). A Ilo gera eletricidade para as minas de cobre e 

possui capacidade ociosa para enfrentar a demanda crescente da região.  

No Brasil ganhou a concessão em Março/98 para construção e operação da usina 

hidrelétrica de Cana Brava (450 MW) no Rio Tocantins , Goiás, a 250 km de Brasilia. A 

concessão garante a Tractebel o direito e a obrigação de desenvolver o projeto, construir 

e operar a usina como um produtor independente. Sob o contrato, a eletricidade 
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produzida deve ser vendida no mercado livre (spot) para distribuidoras, ou diretamente 

para grandes consumidores industriais. O período de concessão é de 35 anos, 

renováveis, o investimento total projetado é de US$ 500 milhões e a estimativa de 

entrada em operação é no ano 2002. A empresa Coyne & Bellier, uma subsidiária da 

Tractebel Engineering foi escolhida para a construção, que será realizado por um 

consórcio com mais duas empresas, a Odebrecht e a Andrade Gutierrez, bem como os 

fornecedores dos equipamentos e turbinas serão a Voith  e a Siemens. A Tractebel 

adquiriu também  42% da Gerasul, a maior geradora da região Sul do Brasil, com 

capacidade instalada de cerca de 4800 MW (75 % hidráulico e 25 % térmicas, 6 plantas 

e 7% da capacidade total instalada no país, 1100 MW estão em construção). A área de 

abastecimento compreende Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso 

do Sul com 23 milhões de habitantes. A companhia possui contratos de venda com as 

distribuidoras locais. Como definido no contrato o Grupo vem comprando o restante de 

ações para chegar a 50,01% e efetivamente deter o controle da empresa. 

QUADRO 4.17 - GRUPO TRACTEBEL 
Indicadores  (US$ 1 = 34,47 BEF) 1997 
Receitas de atividades US$ 11.266,7 milhões 
Resultado Bruto US$  3.254 milhões 
Lucro Líquido US$  1.049 milhões 
Dividendos US$  475,9 milhões 
Investimentos totais US$   2.779,3 milhões 
Investimentos na América Latina Nd 
Investimentos no Brasil* US$ 1.300 milhões 
Total do ativo US$ 22,71 bilhões 
Negócio Infra-estrutura 
Estratégia Expansão global e diversificação 
Capacidade instalada no mundo    37 GW 
Nº de consumidores nos EUA Nd 
Nº de consumidores no exterior  Nd 
Nº de funcionários no mundo   42.613  Pessoas 
Parceiros Iberdrola, Powerfin 
Participações no Brasil Gerasul, Cana Brava 

 Fonte: Elaboração própria. (*) Estimado em base as participações adquiridas no Brasil. 
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4.3 GRUPOS NACIONAIS 
 

4.3.1 GRUPO REDE - gruporede.com.br- 
(Cemat, Celpa, Oeste, Celtins, EEB, CNEE) 

 
O Negócio do Grupo é a energia elétrica, principalmente nos segmentos de 

geração, transmissão e distribuição. A Missão do Grupo é abastecer seus mercados de 

energia elétrica de forma eficiente e com qualidade. Através da holding DENERGE 

S.A. o Grupo REDE detêm participação em diversas empresas83. 

Os Objetivos são a conquista de novos mercados consumidores aproveitando as 

oportunidades da liberalização do mercado e das desestatizações e autoabastecer estes 

mercados com geração própria. Para isso a Estratégia está centrada nas parcerias, na 

expansão geográfica acelerada a nível nacional, principalmente nos mercados com 

grande potencial de crescimento e na participação de concessões para construção de 

usinas de geração. 

O Grupo, no intuito de buscar novos sócios e parceiros vem promovendo uma 

política de Alianças Estratégicas. Tem parcerias com a CSW (Central & South West - 

Dallas,Texas) na Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S.A, a holding 

operacional do Grupo, e com a INEPAR S.A - Indústria e Construções (Curitiba, PR), 

um grupo diversificado com investimentos nas áreas de geração, equipamentos elétricos, 

automação de sistemas, medidores de energia, telemetria e telecomunicações. 

GRÁFICO 4.1 – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMO 
REDE - Participação por Classe %

40,3%

21,3%

18,3%

5,6%
3,7% 6,3% 4,3% 0,2%

Residencial Industrial Comercial
Rural Poder Público Iluminação Pública
Serviço Público Consumo Próprio

 
 Fonte: Rede - Empresas de Energia Elétrica - "www.gruporede.com.br" 

 

 
 

                                                           
83 Empresa Elétrica Bragantina S.A (EEB), na Companhia Nacional de Energia Elétrica S.A (CNEE), na Caiuá 
Serviços de Eletricidade S.A (CAIUÁ), na Empresa de eletricidade Valeparanapanema S.A (EEVP), na Companhia 
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GRÁFICO 4.2 -  PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS NA REDE 

Participação das Empresas na REDE GWh %

10,0%
6,5%

13,3%

10,7%
3,1%9,9%

46,5%

EEB
CNEE
CAIUÁ
EEVP
CFLO
CELTINS
CEMAT

 
Fonte: Rede - Empresas de Energia Elétrica - "www.gruporede.com.br" 

FIGURA 4.3 – ESTRUTURA DE PARTICIPAÇÃO 

Fonte: Rede - Empresas de Energia Elétrica - "www.gruporede.com.br" 
 

Com relação à gestão comercial existe uma política forte de atendimento ao 

cliente. Através do sistema de atendimento telefônico, do sistema Pag-Luz, da 

informatização das agências, do sistema de faturamento, do atendimento especial a 

grande consumidores, do programa "O Cliente visita a Empresa", da Solução UE e da 

promoção do Conselho de Consumidores, o Grupo Rede vem se destacando pela gestão 

voltada para o consumidor, pela inovação tecnológica e pela modernização das relações 

                                                                                                                                                                          
Força e Luz do Oeste (CFLO), na Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins S.A (CELTINS), nas 
centrais Elétricas Matogrossenses S.A (CEMAT) e na CELPA. 
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capital/trabalho84. Com relação a preocupação ambiental o Grupo vêm realizando 

projetos afins, através de suas empresas, nos respectivos territórios da concessão. 

QUADRO 4.18 - GRUPO REDE 
Indicadores 1997 
Receitas de atividades US$ 628,5 milhões 
Resultado Bruto Nd 
Lucro Líquido US$  146,9 milhões 
Dividendos Nd 
Investimentos totais US$   591,31 milhões 
Investimentos na América Latina Nd 
Investimentos no Brasil US$   591,31 milhões 
Total do ativo US$ 2,33 bilhões 
Negócio Energia 
Estratégia Expansão na América Latina e diversificação 
Capacidade instalada no mundo 60 MW 
Nº de consumidores   2 milhões 
Nº de funcionários no mundo   2.940  Pessoas 
Parceiros CSW, Inepar 
Participações no Brasil Cemat, Celpa,  Celtins, Caiua, CFLO, EEB, CNEE, EEVP 

 Fonte: Elaboração própria. 

 
4.3.2 GRUPO INEPAR - inepar.com.br-  

(Cemat, Celpa, Itiquira, Dona francisca, Cubatão, Machadinho) 
 

A Visão de Negócios do Grupo Inepar é sintetizada por “ser a melhor opção de 

parceria para fornecimento de soluções integradas nos segmentos e Energia e 

Telecomunicações na América do Sul”. O Grupo concentra suas ações a partir de 

Curitiba (PR), e atua em quatro grandes áreas: Operações em Telecomunicações, 

Operações em Energia, Construções e Montagens, e Indústrias. Ao todo o Grupo 

participa em mais de 24 companhias, distribuídas por diversos estados brasileiros e 

países da América Latina. A visão de negócio do Grupo Inepar está diretamente ligada à 

inovação permanente. 

No ano de 1997 redefiniu-se o planejamento estratégico concentrando o 

negócio nas áreas de Energia e Telecomunicações. Esta posição marca também a gestão, 

buscando a otimização e compartilhamento do uso de infra-estruturas existentes nos 

dois segmentos: a  oferta ao consumidor final, sobre o mesmo guarda-chuva, e multi-

serviços.  

Para isso a Estratégia definiu a saída de todas as atividades de diversificação e a 

constituição de joint-ventures nas principais áreas de negócios estratégicos do Grupo 

Inepar: Hidrogeração, através da joint-venture GE Hydro Inepar do Brasil S/A, Medição 

                                                           
84 Uma de suas empresas, a CELTINS recebeu o Prêmio Imagem Empresarial da revista Balanço Anual da Gazeta 
Mercantil. 
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e Automação, através da joint-venture Landis & Gyr Inepar S/A, Infra-estrutura em 

Telecomunicações, através da joint-venture Mastec Inepar S/A, Equipamentos para 

Distribuição e Transmissão de Energia, através da joint-venture Inepar-Hubbell Ltda. 

Na área de operação em Telecomunicações, quatro licenças fundamentais foram 

conseguidas: Licenças IRIDIUM para toda a América do Sul, multi-concessão para a 

operação de serviços na região Leste da Venezuela, licença para operação de serviços de 

telefonia celular na Argentina e Colômbia. No Brasil, também atua na telefonia celular 

global (IRIDIUM e Banda B) e na telefonia convencional através da joint-venture PCN 

do Brasil. O Grupo Inepar também está presente na operação de serviços de paging, 

através da subsidiária PitPager/Cidetron, bem como em serviços de televisão a cabo, 

redes digitais e infovias em fibra óptica. 

A Inepar Energia S/A é uma empresa de capital aberto que busca no mercado 

oportunidades de negócio em geração, transmissão e distribuição de energia. Sua 

estrutura está baseada em três áreas: Projetos em Operação, Projetos em Implantação e 

Desenvolvimentos de Novos Negócios. A Inepar Energia também está posicionada para 

participar em outras sociedades, no Brasil e na América Latina, em projetos e 

empreendimentos de transmissão e distribuição, comercialização, geração hidrelétrica e 

térmica. E, ainda, em importação, comercialização e participação em licitações e 

concorrências,  através de consórcios ou Empresas de Propósito Específico, e na 

privatização de  empresas distribuidoras de energia elétrica. O Capital votante de: R$ 

154.317.283,00 é distribuido em Inepar Indústria 60%, BNDES 13,33%, Centrus 13%, 

Aeros 5%, Petros 4,24%, FPS 4% e outros 0,43%. 

Na área de operação em Energia, concomitantemente à criação da Inepar Energia 

S/A, o Grupo foi vencedor no processo de privatização da CEMAT (Centrais Elétricas 

Matogrossenses), e iniciou a implementação de joint-ventures para os empreendimentos 

nas usinas hidrelétricas de Itiquira (Mato Grosso), Dona Francisca (Rio Grande do Sul), 

Cubatão e Machadinho (Santa Catarina). Também venceu o leilão da CELPA (Pará). 

Este esforço coloca o Grupo Inepar como forte competidor na área de Energia, desde a 

geração, seguindo por transmissão, subtransmissão, transformação, compensação reativa 

e medição, chegando ao consumidor final. 

Portanto, o Grupo se aproxima cada vez mais da infra-estrutura necessária para 

oferecer ao usuário final um amplo leque de serviços, fortalecendo o conceito multi-
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serviços, política que representa o pilar do seu planejamento estratégico. Esses 

resultados têm sido conseguidos através de parceiros e sócios estratégicos, instituições 

financeiras, rede de fornecedores, clientes e do corpo funcional. 

QUADRO 4.19 - GRUPO INEPAR 
Indicadores 1997 
Receitas de atividades US$  167,09 milhões 
Resultado Bruto Nd 
Lucro Líquido US$   39,3 milhões 
Dividendos US$ 0,13 por 1000 ações 
Investimentos totais US$  247.778 milhões 
Investimentos na América Latina Nd 
Investimentos no Brasil Nd 
Total do ativo US$ 641.481 milhões 
Negócio Energia e Telecomunicações 
Estratégia Expansão na América Latina, diversificação, joint venture 
Capacidade instalada no mundo Nd 
Nº de consumidores   1,5 milhões 
Nº de funcionários no mundo Nd 
Parceiros Rede 
Participações no Brasil Cemat, Celpa, Itiquira, Dona francisca, Cubatão, Machadinho 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3.3 CATAGUASES LEOPOLDINA –cataguazes.com- 
(CFLCL; Cenf; Energipe) 

 

A Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina foi fundada em 26 de 

fevereiro de 1905. A procura da excelência pelos seus administradores e funcionários e 

a confiança dos acionistas85 têm viabilizado a execução de investimentos que têm 

resultado em boa performance, tanto em relação aos objetivos do Grupo, quanto ao 

desempenho operacional, atestados pelos índices operacionais de qualidade e a eficácia 

dos serviços.  Sua área de concessão engloba 199 localidades da Zona da Mata de Minas 

Gerais, entre elas Cataguases, sede da Companhia, o Município de Sumidouro e parte do 

Município de Carmo, ambos no Estado do Rio de Janeiro. 

Diante da Estratégia de aquisições de novas concessões, a Cataguazes-

Leopoldina assumiu a administração da CENF - Companhia de Eletricidade de Nova 

Friburgo, que atende a 64 mil consumidores numa área de 1.000 km², tendo 

concretizado em junho de 1997 a aquisição dos 66,9% do capital votante  (56,9% do 

capital total) dessa empresa, mediante a liquidação do negócio pelo montante de R$ 

56,2 milhões.  

                                                           
85 Recebeu o Prêmio Mauá em 1987 - uma distinção nacional conferida pelo mercado de capitais à empresa aberta 
que melhor se comunica com seus acionistas. 
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Em dezembro de 1997, a Cataguazes-Leopoldina, através de sua empresa de 

propósito específico Catleo Distribuidora Ltda, também adquiriu, em leilão de 

desestatização, 86,4% do capital total da Empresa Energética de Sergipe S/A - 

ENERGIPE , pelo montante de R$ 577,1 milhões. A ENERGIPE é a concessionária 

responsável pela distribuição de energia elétrica em 63 municípios do Estado de 

Sergipe, atendendo a aproximadamente 362 mil consumidores, que, atualmente, 

consomem cerca de 1.800 GWh por ano. 

TABELA 4.1 – DADOS OPERACIONAIS 
  Controladora  Consolidado 
  1997 1996 Var.(%) 1997 
Vendas de energia (GWh) 812 748 8,6      1.148 (1) 

Perdas de energia (%) 12,0 13,1 (8,4)      13,4 (1) 

Número de consumidores (mil) 224 214 4,7 641 
Número de funcionários 690 672 2,7 1,553 
Número de consumidores / funcionário 325 319 1,9 413 
Área da concessão (mil km2) 16,3 16,3 ----- 34,8 
(1) Computou-se para a Energipe apenas o mês de dezembro de 1997, e para a CENF todo o segundo semestre de 1997. 
(2) Calculados pelo número médio de ações em 1997.    

Fonte: Cataguazes 

TABELA 4.2 – BALANÇO ENERGÉTICO 
      Var% Var% 

GWh 1993 1994 1995 1996 1997 97/96 97/93 
  . Residencial 201 215 247 269 293 8,9 45,8 
  . Industrial 198 205 216 212 224 5,7 13,1 
  . Comercial 69 71 84 91 107 17,6 55,1 
  . Rural 54 57 68 77 87 12,9 61,1 
  . Outros 76 84 96 99 101 2 32,9 
  . Subtotal 598 632 711 748 812 8,5 35,8 
Perdas 76 77 89 113 111 -1,8 46,1 
Energia Requerida 674 709 800 861 923 7,2 36,9 
Geração Própria 39 36 38 71 84 18,3 115 
Energia Comprada 635 673 762 790 839 6,2 32,1 
Fonte: Cataguazes        

 

A Cataguazes-Leopoldina buscando a economia de escala pretende aumentar a 

sua base de consumidores e a sua área de atuação. Para melhor viabilizar essa aspiração,  

a Cataguazes-Leopoldina firmou parceria estratégica com os norte-americanos 

FondElec Group, empresa de private equity especializada em infra-estrutura, e a CMS 

Brasil Energia Ltda, subsidiária da CMS Energy, uma das maiores empresas energéticas 

dos EUA que, em conjunto, passaram a possuir, direta e indiretamente, cerca de 53% do 

capital total da empresa, permanecendo o controle, no entanto, em mãos nacionais. 
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O Objetivo do grupo é atuar como multi-operadora de serviços públicos, 

notadamente nas áreas de energia, água e saneamento e serviços de telecomunicações. 

Neste sentido, a empresa busca oportunidades em  setores específicos de forma a 

agregar valor para o acionista, através da potencialização das sinergias, redução de 

custos fixos e aumento da receita e dos resultados provenientes de sua base de 

consumidores. A empresa estará assim também preparada para enfrentar os desafios da 

desregulamentação e aumento da concorrência do setor elétrico brasileiro. 

QUADRO 4.20 - GRUPO CATAGUAZES-LEOPOLDINA 
Indicadores 1997 
Receitas de atividades US$  108 milhões 
Resultado Bruto Nd 
Lucro Líquido US$   11,5 milhões 
Dividendos Nd 
Investimentos totais Nd 
Investimentos na América Latina Nd 
Investimentos no Brasil US$ 450 milhões 
Total do ativo US$ 824,6 milhões 
Negócio Energia 
Estratégia Expansão na América Latina e diversificação 
Capacidade instalada no mundo     500 MW 
Nº de consumidores  0,650 milhões 
Nº de funcionários no mundo      1.553 pessoas 
Parceiros CMS, FondElec 
Participações no Brasil CFLCL, Cenf, Energipe 

 Fonte: Elaboração própria. (*) Parte a ser construida. 

Em busca da melhoria da qualidade da energia distribuída e do aumento do grau 

de confiabilidade do sistema a um número crescente de consumidores, em 1997 os 

investimentos da CFLCL totalizaram cerca de R$ 32,1 milhões, assim distribuídos: R$ 

13,4 milhões na geração, R$ 4,7 milhões na transmissão e R$ 14,0 milhões na 

distribuição e serviços auxiliares. Em 1994 foram R$ 14,3 milhões, em 1995 R$ 15,8 

milhões, em 1996 R$ 11,1 milhões. No período de 1998 a 2006, a Companhia planeja 

investir no incremento de geração própria de energia. Este objetivo estratégico está 

motivado pelo quadro de crescente demanda, tarifas realistas e ameaças de falta de 

suprimento. Estão em estudos, para o período mencionado, diversos aproveitamentos 

hidrelétricos e térmicas a gás, que somam cerca de 400 MW de capacidade instalada. 

 
4.3.4 GRUPO VICUNHA/ CSN (Light, Eletropaulo Metropolitana) 

 
A Companhia Siderúrgica Nacional é líder no setor siderúrgico brasileiro e 

responde por 18% da produção brasileira de aço bruto que, em 1997, foi de 26,2 milhões 
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de toneladas. Localizada no município de Volta Redonda, RJ, a Usina Presidente Vargas 

é a maior planta integrada da América Latina. 

A CSN é formada por um total de 71.731.461.430 ações, todas ações ordinárias. 

O percentual de ações de cada grupo sujeito ao Acordo de Acionistas: Grupo Vicunha - 

14,1%; Docenave -  10,3%; Clube de Investimento CSN - 9,3%; Bradesco - 3,0%; Previ 

- 3,0%; e Emesa - 1,2%. A participação estrangeira no capital total da empresa é de 

aproximadamente 15%.  

TABELA 4.3 – PARTICIPAÇÕES DA CSN 
Nome da Companhia % Capital Ordinário % Capital Total 

Companhia de Cimento Ribeirão Grande 25,00% 8,33% 
Companhia Ferroviária do Nordeste 20,00% 20,00% 
CSC - Cia. Siderúrgica do Ceará 100% 100% 
CSN Cayman LTD 100% 100% 
CSN- IMSA  Aços Revestidos S.A. 51,00% 51,00% 
CSN Iron, S.A. 100% 100% 
CSN Overseas 100% 100% 
CSN Panamá S.A. 100% 100% 
CSN Steel Corp. 47,25% 47,25% 
FEM – Projetos, Construções e Montagens S.A. 99,99% 99,99% 
Ferrovia Centro Atlântica S.A.  11,66% 11,89% 
Indústria Nacional de Aços Laminados INAL S.A.  99,99% 99,99% 
INEPAR – FEM Equipamentos e Montagens S.A. 35,70% 30,04% 
Itá Energética S.A. 48,75% 24,43% 
LIGHT – Serviços de Eletricidade S.A. 7,25% 7,25% 
MRS Logística  S.A. 19,27% 31,53% 
Nordeste Energia Participações S.A. 30,01% 30,01% 
Sepetiba Tecon S.A. 20,00% 20,00% 
GalvaSud S.A.  51,00% 51,00% 

Fonte: CSN 
 
 

Em 1996, a CSN reorganizou sua estrutura corporativa de modo a concentrar 

suas decisões administrativas por área, estabelecendo quatro setores: Centro 

Corporativo, Aço, Infraestrutura e Energia. Cada setor é chefiado por um Diretor-

Superintendente que se reporta ao Conselho de Administração. Suas coligadas e 

controladas e as respectivas participações no capital ordinário e no capital total de cada 

empresa são dadas na Tabela 4.3 acima.  

Com relação a área de energia o Grupo está atuando em diversos projetos. A 

CSN está construindo uma central termoelétrica, dentro da Usina Presidente Vargas, que 

produzirá 230 MW, usando como combustível gases gerados no processo de fabricação 

do aço que hoje são queimados na atmosfera. O valor da central está estimado em R$ 

300 milhões (incluindo juros durante construção) e estará operando a partir de 

Dezembro de 1999.  A “central termoelétrica é uma importante etapa rumo à auto-
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suficiência de energia, pois será responsável por aproximadamente 50% das 

necessidades futuras de energia elétrica da usina no ano 2000”. A Siemens A.G. da 

Alemanha e a Siemens Ltda. do Brasil estão construindo a planta na modalidade turn 

key.  

 
FIGURA 4.4 – INVESTIMENTOS DA CSN (1997) 

  
Fonte: CSN 

 
A CSN  faz parte de um consórcio, junto com OPP Polietilenos S.A. e OPP 

Petroquímica S.A. (ambas do Grupo Odebrecht) e com a Cimento Itambé, que retomou 

as obras de construção e que operará a concessão, por 35 anos, da usina hidroelétrica de 

Itá, localizada no rio Uruguai, entre as divisas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

Os membros do consórcio formaram uma empresa - Itá Energética S.A. ("ITASA") - 

para operar a concessão. A ITASA detém uma participação de 61% no projeto, sendo os 

39% restantes pertencentes à GERASUL. A participação da CSN no capital votante de 

ITASA é de 48,75%, enquanto sua participação no capital total é de 24,43%. A ITASA 

é responsável pela construção da hidroelétrica, enquanto investimentos originados da 

GERASUL são relacionados basicamente a aspectos ambientais, gerenciamento do 

projeto e às linhas de transmissão. A hidroelétrica de Itá terá uma capacidade instalada 

de 1.450 MW (com geração firme de pelo menos 668 MW), com investimentos 
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estimados em R$ 1.079 milhões (US$ 982 milhões). A primeira das 5 turbinas está 

programada para começar a funcionar em junho de 2000 e o projeto completo entrará 

em operação em 2001.  

      A CSN tem uma participação de 17,9% no consórcio que construirá e operará a 

usina hidroelétrica de Igarapava, por um período de 30 anos, localizada no Estado de 

Minas Gerais. A participação da Cemig no Consórcio Igarapava é minoritária, 

compreendendo14,5% das cotas do empreendimento. As outras empresas têm a seguinte 

participação: Companhia Vale do Rio Doce (38%); Companhia Mineira de Metais 

(24%); e Mineração Morro Velho (5,5%). Este projeto tem um custo estimado de R$258 

milhões (US$ 224 milhões), com uma capacidade instalada de 210 MW (geração firme 

de 126 MW). A hidroelétrica de Igarapava está programada para começar a operar a 

plena capacidade no segundo semestre de 1999. A CSN tem direito a 21,7 MW de 

energia gerada pela hidroelétrica, que representará cerca de 90% do consumo de energia 

elétrica nas minas da Companhia, no estado de Minas Gerais.  

      A CSN participou do consórcio que obteve o controle acionário da Light 

Serviços de Eletricidade S.A., quando do leilão de privatização ocorrido em 21 de maio 

de 1996. Na ocasião, a Companhia adquiriu 7,25% do capital da Light por R$ 248,5 

milhões (US$ 249 milhões). A Light distribui energia elétrica no Estado do Rio de 

Janeiro e responde por 96% da eletricidade utilizada pela usina de Volta Redonda. Em 

1997, a CSN consumiu 13% de toda a energia elétrica distribuída pela Light. 

A CSN participou do consórcio que venceu em março de 1998 um processo de 

concorrência pública para projetar, construir e operar uma usina termoelétrica a gás 

natural no complexo industrial e portuário de Pecém, Ceará. A capacidade da planta será 

de 240 MW de energia que será vendida exclusivamente à Companhia Energética do 

Ceará (COELCE). Para este projeto estão previstos investimentos da ordem de US$ 160 

milhões. A planta iniciará suas operações no 4° trimestre do ano 2000.  A CSN, Texaco 

e Taquari formaram uma empresa - Pecém Energia S/A - que detém 75% do projeto. Os 

25% restantes pertencem à Petrofértil (Grupo Petrobrás). A CSN detém uma 

participação de 30,01% na Pecém Energia e, consequentemente, 22,5% do projeto. 
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4.3.5 CONSÓRCIO VBC-Energia (CPFL, EBE, RGE, Serra da Mesa) 

A VBC - Energia é uma empresa criada pelos grupos Votorantim, Bradesco e 

Camargo Corrêa. O capital aportado está em cerca de R$ 1,1 bilhões distribuídos 

igualmente pelos sócios. Em dezembro de 1998 a VBC reestruturou com os bancos 

credores (ABN-Amro, BankBoston, Dresdner e Deutsch Bank) um empréstimo-ponte 

que havia contraído para a compra da CPFL e da RGE em 12/97, no valor de US$ 400 

milhões (metada foi paga e a outra refinanciada a Libor + 6% aa por um ano. O original 

tinha um custo de Libor + 2,5% aa). 

A VBC tem se utilizado de alianças para a aquisição das empresas privatizadas. 

No caso da CPFL o grupo se uniu  aos Fundos de Pensão, no caso da Rio Grande 

Energia (CEEE-NNE) se uniu a Previ e a CEA (PESG), na Bandeirante -comprada pela 

CPFL- o Grupo se uniu a EDP. 

 

4.3.6 BNDES 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, empresa 

pública vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento, é o principal provedor 

de financiamentos de longo prazo no país. O BNDES atua em conjunto com suas 

controladas BNDESPAR e FINAME oferecendo uma variedade de produtos e serviços, 

que também são operacionalizados através de instituições financeiras credenciadas, 

repassadoras de seus recursos e estabelecidas em todo território nacional. O BNDES tem 

como principais fontes de recursos o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT e retorno 

sobre os investimentos, que representam cerca de 74% do total de 52,7 bilhões de reais 

que administra (dados de 1997). O objetivo do banco é “atuar identificando 

permanentemente os problemas estruturais, os pontos de ‘estrangulamento’ a serem 

superados nas questões regionais e setoriais, assim como os empreendimentos chaves 

para aplicação dos recursos”. 

O BNDES intensificou de 1996 para cá o apoio à diversificação dos 

investimentos e voltou a sustentar, em parceria com grupos privados nacionais e 

estrangeiros, fortes inversões em infra-estrutura. Também merecem destaque o 

Programa Nacional de Desestatização (PND), o apoio às privatizações estaduais, e a 

atuação da BNDESPAR no mercado secundário, com o expressivo montante de R$ 1,2 

bilhão. 
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A função básica da BNDESPAR - BNDES Participações S/A é aportar recursos 

não exigíveis, sob a forma de participação societária transitória e minoritária, a 

empresas cujos projetos de investimento sejam considerados prioritários. A 

BNDESPAR tem por filosofia alienar sua participação acionária na empresa, uma vez 

alcançada a maturidade do projeto através da colocação pulverizada de suas ações no 

mercado secundário de títulos, democratizando o controle do capital e fortalecendo o 

mercado de capitais, por meio de block-trades na bolsa de valores. A carteira de ativos 

da BNDESPAR conta em seu portfólio com ações e debêntures de aproximadamente 

150 empresas. 

TABELA 4.5 – PROGRAMA DE DESESTATIZAÇÃO 
Empresas Data Prevista 

Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba SAELPA 17 de dezembro/98 
Cia. de Gás da Bahia - BAHIAGÁS 4º   trimestre/98 
Manaus Energia S/A 4º trimestre/98 
Cia. de Gás do Ceará - CEGÁS 4º trimestre/98 
Ofertas Pública Light 1º trimestre/99 
Cia. Energética de São Paulo - CESP:  
Cia. de Geração do Tietê 1ºsemestre/99 
Cia. de Geração do Paranapanema 1ºsemestre/99 
Cia. de Geração do Pardo 1ºsemestre/99 
Cia. de Geração do Paraná 1ºsemestre/99 
Cia. Energética de Pernambuco - CELPE 2º trimestre/99 
Centrais Elétricas S/A - FURNAS 1º semestre/99 
Cia. Hidrelétrica do São Francsico - CHESF 1º semestre/99 
Centrais Elétricas do Norte S/A - ELETRONORTE (Tucuruí) 1º semestre/99 
Cia. Energética do Piauí S/A - CEPISA 3º trimestre/99 
Cia. Energética do Maranhão - CEMAR 3º trimestre/99 
Centrais Elétricas de Rondônia S/A - CERON 4º trimestre/99 
Centrais Elétricas do Estado do Acre - ELETROACRE 4º trimestre/99 
Empresas a serem privatizadas sem data prevista para o leilão  
Cia. Energética de Alagoas - CEAL  
Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC  
Boa Vista Energia S/A  
Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS  

Fonte: BNDES 

Em 1998 já foi arrecadado com as privatizações um total correspondente a US$ 

30,7 bilhões, US$ 37,3 bilhões se consideradas as dívidas das empresas (de US$ 6,6 

bilhões). O resultado acumulado das desestatizações entre 1991 e 1998 atingiu US$ 68,5 

bilhões, US$ 85 bilhões se computarmos as dívidas (US$ 16,5 bilhões)86. 

                                                           
86 Com as privatizações federais do PND foram arrecadados em 1998 US$ 23,4 bilhões – US$ 26,6 bilhões se 
somadas as dívidas assumidas no valor de US$ 3,2 bilhões;  Com as privatizações estaduais foram arrecadados este 
ano US$ 7 bilhões (US$ 10,4 bilhões com as dívidas). As empresas privatizadas em 1998 foram Conerj (US$ 29 
milhões); Coelce (US$ 868 milhões); Eletropaulo Metropolitana (US$ 1,8 bilhão); CRT (US$ 1 bilhão); Celpa (US$ 
388 milhões); Flumitrens (US$ 240 milhões); Elektro (US$ 1,3 bilhão); Bemge (US$ 494 milhões); Empresa 
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4.3.7 OUTROS  
 

Guaraniana 

GRÁFICO 4.3 – PARTICIPAÇÕES GUARANIANA 
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 Fonte: Elaboração própria. 

 Observa-se que GUARANIANA é na verdade um “braço” de atuação da IBERDROLA. 
 

Grupo IVEN 

GRÁFICO 4.4 – IVEN PARTICIPAÇÕES 
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Fonte: Elaboração própria. 

 O Grupo IVEN S.A. é composto de participantes cuja especialidade é a 

intermediação financeira, captação e aplicação de recursos. Formaram o grupo para 

aproveitar as oportunidades de retorno do negócio energia. Procuram diversificar a 

atuação focando a estratégia de multi-utilities. 

Grupo GTD 

TABELA 4.6 – GTD PARTICIPAÇÕES 
GTD Participações %  % 
PREVI 22,37 Fund. Petrobrás 6,07 
AERUS 12,15 Fund. Vale do Rio Doce 6,07 
Fund. Telebrás 11,19 Fund. Chesf 4,87 
Fund. BNDES 11,19 Fund. Baneses 3,95 
Fund. Eletrobrás 9,11 Fund. Escelsa 1,21 
Real Grandeza 6,07 Outros 5,75 

Fonte: Elaboração própria. 

                                                                                                                                                                          
Bandeirante de Energia – EBE (US$ 860 milhões) e Terminal Menezes Côrtes (US$ 67 milhões). As participações 
minoritárias estaduais renderam US$ 330 milhões. 
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 A GTD Participações é composta essencialmente por fundos de previdência, 

cujos objetivos estão estritamente ligados ao retorno dentro das normas atuariais e de 

acordo com a legislação específica. São aportadores de recursos. Sua importância 

estratégica reside justamente neste fato, especialmente quando o custo da captação e a 

volatilidade das taxas dificultam este tipo de operação financeira. 

 

4.4 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 4 

Alguns fatores têm provocado alterações na indústria de energia a nível mundial, 

aumentando a rivalidade entre os participantes. As empresas do hemisfério Norte, EUA 

e Europa, atingiram escala e market share de difícil superação dado que a 

competitividade é exacerbada e eficaz.  

Por isso, os Grupos buscam manter suas posições de mercado, incentivando a 

inovação no uso da energia e otimizando (qualidade total) a sua operacionalidade. A 

maximização de lucros já não é uma questão simples em suas principais áreas de 

atuação. Na Europa, com o EURO e a União Européia, a competitividade já não 

obedece fronteiras, exigindo que cada empresa elimine seus pontos fracos e ineficácias, 

e nos EUA os mercados estão se desregulando em prol da maior concorrência. 

Advêm então, duas linhas de ação: primeiro, a busca de alianças estratégicas 

para o fortalecimento de posições; segundo, a expansão geográfica de atividades para 

mercados potenciais, sempre procurando ocupar nichos mais rentáveis (curva ABC) e 

atender a todos os clientes possíveis. Por isso mercados como a China, Índia, Brasil e 

Tailândia tem uma grande importância estratégica. 

Os “Global players” atuam em mosaicos - verdadeiros territórios justapostos 

cada um atendido por um Grupo (cujos laços estratégicos são crescentes com o tempo)-, 

combinando nichos de consumo e visão geopolítica, de modo a formar suas “rêdes”, 

independentemente das fronteiras nacionais. Além disto, praticamente todos os grupos 

que atuam globalmente procuram direcionar suas atividades para a infra-estrutura (água-

esgoto, telecomunicações, gás e energia elétrica), na verdade se estruturam como 

empresas de logística. Logística de movimentação de dados (infovia), de gases e óleos 

(gasodutos e oleodutos), de energia elétrica e de água. Ou seja, retiram de uma fonte ou 
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estoque (que preferencialmente é de propriedade ou parceria do grupo – “verticalização 

disfarçada”) e transportam como valor agregado o bem até o consumidor final. 

O que até então se passou na indústria de eletricidade, quanto aos novos 

participantes, é a primeira etapa de um movimento estratégico dinâmico, onde os 

Grupos, com recursos finitos e com forças específicas, definem suas estratégias e 

prioridades de médio e longo prazo, e assim iniciam a realização das metas pré-

definidas. De maneira geral, os Grupos (como num jogo de xadrez) avançam passo a 

passo definindo posições em busca de uma situação ideal dentro do mercado. Isso 

ocorre , em todas as indústrias e se acentua em momentos de reestruturação industrial, 

como é o caso do setor elétrico. Em base as análises acima, pode-se definir uma 

tipologia com as seguintes estratégias básicas, a saber: 

• Expansão territorial de mercado (a nível global), em forma de “mosaico”, buscando 

a especialização na geração e/ou na distribuição, garantindo através de parcerias a 

“verticalização velada” (daí a relevância das interconexões entre países) (EDF, 

SOUTHERN, HI, AES); 

• Diferenciação nos mercados de geração / distribuição ou gás, combinando 

diversificação dentro da indústria de energia e expansão geográfica no mercado 

nacional e internacional (ENRON, CMS) ; 

• Diferenciação nos mercados de geração / distribuição ou gás, combinando 

diversificação dentro das indústrias ditas de infra-estrutura (eletricidade, gás, água e 

saneamento, telecomunicações, transportes, lixo, etc.) nos mercados nacionais e 

globais (EDP, ENDESA, IBERDROLA, TRACTEBEL); 

• Divisão do mercado em “mosaico” com participações cruzadas (alianças 

estratégicas) entre empresas diversificadas e especializadas numa indústria (cada 

uma liderando numa indústria) e buscando trocar sinergias (clientes, tecnologia, 

rêde, métodos de gestão, etc.) (CSW, PSEG, AES). 

• Multi-utilities com mais concentração no setor de energia e expansão dos negócios 

no território nacional, em nichos específicos de mercado com alta rentabilidade mas 

pouco valor absoluto (CATAGUASES LEOPOLDINA, REDE-INEPAR, IVEN); 

• Fundos que aproveitam as oportunidades de negócios lucrativos, investindo recursos 

captados, sem uma estratégia específica em termos de indústria elétrica, mas com 

estratégia dentro da indústria de serviços financeiros (GTD, UPTICK, IVEN, VBC); 
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• Grupos intensivos no uso de energia, que atuam veticalizando a produção e 

adquirindo know how nesta indústria, no intuito de reduzir o risco do seu negócio 

principal (VBC, CSN). 

Dessa forma Grupos Multinacionais têm atuado intensamente na América 

Latina, seja na aquisição de empresas, na construção de projetos, na prestação de 

serviços e venda de equipamentos, seja na transferência de tecnologia e financiamento. 

Independente destas estratégias todos os Grupos promovem a política de alianças 

estratégicas, como pode ser observado na Figura 4.5 abaixo. A princípio duas grandes 

vertentes de atuação Global podem ser identificadas neste segmento de energia (infra-

estrutura): o Grupo Americano e o Grupo Europeu87. A Tabela 4.8 abaixo resume a 

forma de atuação dos grupos na América Latina e os Quadros 4.2 e Quadro 4.22 

resumem a magnitude e potencial de cada grupo controlador como atuante na indústria 

de energia / eletricidade no Brasil. Os Grupos Controladores por ranking de participação 

no mercado Brasileiro de energia / eletricidade constam na Tabela 4.7. 

  TABELA 4.7 – PARTICIPAÇÃO NA CAPACIDADE (GERAÇÃO) E NO MERCADO (DISTR.) 
 Participação Participação Participação Participação Participação Participação 

Empresas na Capacidade na Capacidade na Capacidade no Mercado no Mercado no Mercado 

controle  (S-SE-CO)  (N-NE) Nacional  (S-SE-CO)  (N-NE) Nacional 

AES 2,48% 0,00% 1,60% 9,05% 0,00% 7,23% 
SOUTHERN 1,21% 0,00% 0,78% 1,34% 0,00% 1,08% 
HI 0,30% 0,00% 0,19% 3,75% 0,00% 3,00% 
ENRON 0,00% 0,00% 0,00% 4,60% 0,00% 3,70% 
PSEG (CEA) 0,00% 0,00% 0,00% 0,77% 0,00% 0,60% 
CMS 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 1,01% 0,36% 
CSW 0,01% 0,00% 0,01% 0,29% 0,40% 0,27% 
Sub-total Americano 4,00% 0,00% 2,59% 19,98% 1,41% 16,24% 
EDF 0,30% 0,00% 0,19% 3,75% 0,00% 3,00% 
ENDESA / ENERSIS 0,06% 0,00% 0,03% 0,76% 3,77% 1,33% 
IBERDROLA 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 7,25% 1,43% 
EDP 0,04% 0,00% 0,02% 3,38% 2,74% 3,25% 
TRACTEBEL 4,60% 0,00% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Sub-total Europeu 5,00% 0,04% 3,24% 7,89% 13,76% 9,00% 
CSN 0,30% 0,00% 0,19% 3,75% 0,00% 3,00% 
INEPAR Energia 0,03% 0,00% 0,03% 0,33% 1,03% 0,45% 
REDE 0,03% 0,00% 0,03% 0,57% 1,26% 0,73% 
VBC 0,18% 0,00% 0,30% 9,56% 0,00% 7,67% 
CATAGUAZES LEOP 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 1,79% 0,64% 
IVEN / GTD 0,55% 0,00% 0,37% 3,44% 0,00% 2,79% 
Sub-total Nacional 1,10% 0,00% 0,93% 17,97% 4,08% 15,27% 
Total 10,10% 0,04% 6,76% 45,84% 19,25% 40,51% 
Fonte: Elaboração própria. Participação das empresas na geração e distribuição de aneel.com.br (1997). Nota: Os percentuais de 
participação dos grupos nas empresas são originários ou dos sites das empresas, ou das Séries Econ-Fin 1997 Eletrobrás, ou da 
CVM, ou de Rosa et al 1998, ou de Gazeta Mercantil. Os valores não levam em conta as participações nas concessões em 
construção e as participações cruzadas, quando não disponíveis foram estimados pela participação do grupo na empresa. 

                                                           
87 Na verdade representativos dos mercados comuns do Nafta e União Européia, em busca de novos mercados como 
o Mercosul ou da Ásia. 



115 

TABELA 4.8 - PARTICIPAÇÕES DOS GRUPOS CONTROLADORES NA AMÉRICA LATINA 
País AES Houston Enron Southern PSEG CMS/AEP CSW EDF Endesa Iberdrola EDP Tractebel 
ARG Eden (2) 

Edes (2) 
Edelap (2) 
S.Nicolás (1a) 
C.Corral (1a) 
Parana (1b) 
Caracoles (1b) 

Edelap (2) 
Edese (2) 
Argener (4) 
Opco (1b) 

Gás del Sur (4) 
OSM (6) 

Eldenor (2) 
Alicurá (1b) 

S.Nicolás (1a) 
Eden (2) 
Edes (2) 
Edelap (2) 
 

EDEERSA 
(2) 

 L.Nihuiles (1b) 
Diamante (1b) 
Distrocuyo (3) 
Edenor (2) 
Emdesa (2) 

Dock Sud (1a) 
Edenor (2) 
Edesur (2) 

Güemes (1a) 
Litotal Gás (5) 

 LitoralGas (5) 
Gasoduto Andino (5) 

BOL   Transredes (5) 
GasBR-Bol (5) 

      Electropaz (2) 
Elfeo (2) 
Cade (7) 
Cabeb (7) 
Edeser (7) 

  

BRA Light (2) 
CCODEE (2) 
Cemig (1/2/3) 
Uruguaiana (1a) 
Metropolitana 
(2) 

Light (2) 
Metropolitana (2) 

Ceg (5) 
RioGás (5) 
Cuiabá (1a) 
Gaspart (5) 
GasBR-Bol (5) 
Elektro (2) 

Cemig (1/2/3) RGE (2) CFLCL (2) 
Energipe (2) 
 

ValeParanap 
(2) Cemat 
(2), Celpa 
(2),Lajeado 
(1b), Rosal 
(1b) 

Light (2) 
Metropolitana 
(2) 

Cerj (2) 
Colce (2) 
Eletrobrás / 
CIEN(3) 

Ceg (5) 
RioGás (5) 
Coelba (2) 
AngraI (7) 
Cosern (2) 
Embraer (7) 
CRT RS (8) 
TeleLese BA(8) 

Cerj (2) 
Coelce (2) 
Bandeirante (2) 
Lajeado (1b) 

Gerasul (1) 
Cana Brava (1b) 

CHI    Alicurá (1a)     Enersis (1/2) Tocopilla (1a) 
R.Duqueco (1b) 
Colbún (1/3) 

 Tocopilla (1a) 
Colbún (1/3) 
Gasoduto Andino (5) 

COL  Valle Cauca (5) 
EPSA (1b/2) 
Salvajina (1b) 

Centragas (5) 
Promigas (5) 

     Codensa (2) 
Emgesa (1b) 
Corelca (2) 
Rarranquilla (6) 

ESP (5)   

DOM   P.Quetzal (1a)          
GUA   P.Quetzal (1a)       EEGSA (2) EEGSA (2)  
PER         Etevensa (1a) 

Edelnor (2) 
Piura (1a) 

  Ilo Power (1a) 

POR   Porto Rico (1a)          
MEX Merida III (1a) C.do Golfo (5)          DIGAQRO (5) 
VEN   San Juaquim(5) 

Santa Barbara(5) 
Vetane(5) 
BachaqueroIII(5) 
Madosa (7) 

 TGV (7) 
Manpa (7) 

       

Fonte: TOLMASQUIM et al. 1998. Atualizado até 12/98. Nota: (1a ) geração térmica de energia elétrica; (1b) geração hidrelétrica; (2) distribuição de energia elétrica; (3) comercialização 
de energia elétrica; (4) cogeração; (5) distribuição de gás; (6) saneamento básico; (7) Outros (serviços elétricos, de engenharia, etc.); (8) Telecomunicações. 
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QUADRO 4.22 – COMPARATIVO (1997) 
Indicadores US$ milhões EDF ENRON SOUTHERN CSW / AEP TRACTEBEL ENDESA HOUSTON PSEG (CEA) IBERDROLA CMS 
           
Receitas de atividades 33.300  20.273  12.736  11.352  11.266,7  9.018  6.873,4  6.370  5.819,4   4.787 
Resultado Bruto 10.000  Nd 2.243  Nd 3.254  Nd Nd Nd 2.195,61  Nd 
Lucro Líquido ND 105  1.082  664  1.049  1.172  420,95  560  713,5   268 
Dividendos ND 0,91* 693  US$ * 475,9  562,6  1,66 * 2,16* ND  2,63* 
Investimentos totais 5.180  2.357  3.297  904  2.779,3 4.598  Nd Nd 1.168  3.500 
Investimentos na América 
Latina 

ND Nd 1.000  Nd Nd 1.800  Nd Nd 611,8  Nd 

Investimentos no Brasil 1.200  2.700  300  353  1.300 750  1.200  450  611,8  180 
Total do ativo 13.630  23.420  35.271  30.070  22.710 30.740 18.414,6  17.943  19.640   9.730 
Negócio Infra-estrutura, 

multiserviço 
Infra-estrutura 

(+Energia) 
Energia 

(eletricidade 
e gás) 

Infra-
estrutura 

Infra-estrutura Infra-estrutura, 
multiserviço 

Energia 
(elétrica e 

gás) 

Energia 
(eletricidade e 

gás) 

Infra-estrutura, 
multiserviço 

Energia 
(eletricidade, 

gás) 
Estratégia Expansão 

global e 
diversificação 

Expansão 
global e 

diversificação 

Expansão 
global 

Expansão 
global 

Expansão 
global e 

diversificação 

Expansão 
global e 

diversificação 

Expansão 
nacional e 

global; 
joint 

ventures 

Expansão 
global 

Expansão 
global e 

diversificação 

Expansão 
global 

Capacidade instalada no 
mundo 

 102,5 GW Nd 31,2 GW  39 GW    37 GW   23 GW 19 GW 2,8 GW   16,2 GW  12 GW 

Nº de consumidores (país de 
origem) 

30 milhões Nd Nd 4,67 
milhões 

Nd 10 milhões 3,8 milhões Nd 8,3 milhões 3,1 milhões 

Nº consumidores no exterior 12 milhões Nd 11 milhões 5 milhões Nd 10 milhões 3,5 milhões 3 milhões 4,2 milhões 2,5 milhões 
Nº de funcionários no mundo  117.000 

Pessoas 
Nd Nd  33.500 

Pessoas 
  42.613  
Pessoas 

  23.377 
Pessoas 

12.714 
pessoas 

11.000 pessoas   11.480 
Pessoas 

10.000 
Pessoas 

Parceiros AES, HI, CSN, 
BNDES 

Petrobrás, 
PDVSA, 

YPFB 

AES Inepar Iberdrola, 
Powerfin 

EDP, 
CHILECTRA 
– ENERSIS 

AES, 
NorAm 

AES, VBC 
Energia 

EDP, Enron, 
Telefonica, 
Tractebel 

Cataguazes-
Leopoldina, 
FondElec 

Participações no Brasil Light, 
Eletropaulo 

Metropolitana 

CEG, RioGás, 
Gaspart, 
Elektro, 
Cuiabá, 

Gasoduto 
Brasil-Bolívia 

Cemig ValeParana
panema, 
Cemat, 

Lajeado, 
Rosal 

Gerasul, Cana 
Brava 

Cien, Cerj, 
Coelce, 

Cachoeira 
Dourada 

Light, 
Eletropaulo 
Metropolita

na 

RGE Riogás, CEG, 
Coelba, 

Cosern, CRT-
RS, TeleLeste 
BA, Angra I 

CFLCL, 
Energipe 

Fonte: Elaboração própria. 
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   QUADRO 4.22 – COMPARATIVO (1997) - segue 
Indicadores US$ milhões 
1US$ = R$ 1,2 

EDP AES GRUPO REDE GRUPO INEPAR CATAGUAZES 
LEOPOLDINA 

VBC* IVEN* 
(Escelsa + 
Enersul) 

CSN* 

         
Receitas de atividades 1.653,9 1.411  628,5  167,09  108  4.000 1.300  Nd 
Resultado Bruto 560,9  368  Nd Nd Nd 600 200 Nd 
Lucro Líquido 252,1  185  146,9  39,3  11,5  425 100 Nd 
Dividendos 0,7585* 1,09 * Nd 0,00013*  Nd Nd Nd Nd 
Investimentos totais 1.100  3.900  591,31  247.778  Nd Nd Nd Nd 
Investimentos na América Latina 900  Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd 
Investimentos no Brasil 900  3.000  591,31  Nd Nd Nd Nd Nd 
Total do ativo 13.700   9.000  2.330 641,5  824,6  Nd Nd Nd 
Negócio Infra-estrutura, 

multiserviço 
Energia elétrica Energia Energia e 

Telecomunicações 
Energia Energia Multiutility Aço, Energia 

Estratégia Expansão 
global e 

diversificação 

Expansão global e 
capital de terceiros 
(project finance) 

Expansão na 
América Latina e 

diversificação 

Expansão na 
América Latina e 

diversificação 

Expansão na 
América Latina e 

diversificação 

Expansão 
de 

mercado , 
nichos 

Expansão de 
mercado , 

nichos 

Verticalização 
industrial 

Capacidade instalada no mundo   8,15 GW 23 GW  60 MW Nd     500 MW Nd Nd  Nd 
Nº de consumidores país de origem 5 milhões 4 milhões 2 milhões 1,5 milhões 0,650 milhões 3,5 

milhões 
1,7 milhões Nd 

Nº consumidores no exterior 5 milhões 3,6 milhões - - - - - Nd 
Nº de funcionários no mundo   15.170 

Pessoas 
11.000 pessoas   2.940  Pessoas Nd 1.553    Pessoas 8.000 

Pessoas 
3.000 

Pessoas 
    Pessoas 

Parceiros Iberdrola, 
Endesa , VBC 

HI, Southern, 
PSEG 

CSW, Inepar Rede CMS, FondElec Previ, 
Fundação 

CESP 

GTD AES, HI, EDF, 
BNDES 

Participações no Brasil Cerj, Coelce, 
EBE, Lajeado 

Light, Eletropaulo 
Metropolitana, 

Cemig, AES-Sul, 
Uruguaiana  

Cemat, Celpa,  
Celtins, Caiua, 
CFLO, EEB, 
CNEE, EEVP 

Cemat, Celpa, 
Itiquira, Dona 

francisca, Cubatão, 
Machadinho 

CFLCL, Cenf, 
Energipe 

CPFL, 
RGE 

Escelsa, 
Enersul 

Light, 
Eletropaulo 

Metropolitana, 
Itasa, Igarapava, 

Pecém 
    Fonte: Elaboração própria. (*) Valores estimados e baseados no ano de 1998. 
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FIGURA 4.5 - O PODER NA INDÚSTRIA DE ELETRICIDADE 

Fonte: Elaboração própria. 
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CAPÍTULO 5 

AS ESTRATÉGIAS DAS EMPRESAS 

5.1 APRESENTAÇÃO 

Entendida a macro estratégia dos controladores, neste capítulo são analisadas as 

estratégias propriamente ditas das empresas do setor elétrico recém privatizadas. Foram 

escolhidas as empresas que já possuem pelo menos um ano de gestão privada, que sejam 

representativas dos controladores e cujas informações já estejam disponíveis. Portanto 

das empresas que constam no quadro 4.1 e no mapa 5.1 abaixo, foram analisadas 

individualmente a LIGHT, a CERJ, a ESCELSA, a COELBA e a CPFL. Mais uma vez 

busca-se aplicar as dimensões de estratégia definidas na Tabela 2.1. 

 



 

 FIG
 Fon

 

 

 

Celpa (PA) 
Data: 09/07/98 
Preço R$ 450,28 mi 
Ágio: zero 
Comprador: Grupo Rede (65%) 
Inepar (35%) 

Coelce (CE) 
Data: 02/04/98 
Preço R$ 987 mi 
Ágio: 27,19% 
Comprador: Cerj, Enersis, EDP e 
Endesa 

Cosern (RN) 
Data: 12/12/97 
Preço R$ 878,4 mi 
Ágio: 73,5% 
Comprador: Coelba, 
Endesa 

Cachoeira Dourada (GO) 
Data: 05/09/97 
Preço R$ 779,7 mi 
Ágio: 43,00% 
Comprador: Endesa, Edegel, 
Fundos 

Enersul (MS) 
Data: 19/11/97 
Preço R$ 825,5 mi 
Ágio: 83,7% 
Comprador: Escelsa 

Cemat (MT) 
Data: 27/11/97 
Preço R$ 395,5 
Ágio: 21,08% 
Comprador: Grupo 
Denerge e Inepar 

Energipe (SE) 
Data: 03/12/97 
Preço R$ 577,3 mi 
Ágio: 96,05% 
Comprador: 
Cataguases 
Leopoldina 

Coelba (BA) 
Data: 31/07/97 
Preço: R$  1.730 mi 
Ágio: 77,38% 
Comprador: 
Banco do Brasil (44%), 
Iberdrola (39%), 
BBDTVM (12%) e 
PREVI (5%) 

Escelsa (ES) 
Data: 12/07/95 
Preço R$ 357,92 mi 
Ágio: 11,78% 
Comprador: Iven SA (45%), 
GTD Participaçòes (25%), 
Eletrobrás (14,7%), 
Outros (15,6%) 
 

CPFL (SP) 
Data: 05/11/97 
Preço R$ 3.014 mi 
Ágio: 70,10% 
Comprador: VBC-Energia (42%), Previ 
(38%), Fundação Cesp (20%) 

C
D
P
Á
C
C
P

C
D
P
Á
C

Elektro (SP) 
Data: 15/07/98 
Preço R$ 1.478 mi 
Ágio: 98,9% 
Comprador: Enron 
 

Bandeirante (SP) 
Data: 17/09/98 
Preço: R$ 1.014 mi 
Ágio: 74.88% 
Comprador: 
EDP (Pt); CPFL 

Light (RJ) 
Data: 21/05/96 
Preço R$ 2.230 mi 
Ágio: zero 
Comprador: Electricite de France, 
Houston Energy, AES Co (34,2%), 
CSN (7,3%), BNDESPar (9,1%), 
Eletrobrás (28,8%), Funcionários 
(10%) e Outros (10%) 

Metropolitana (SP) 
Data: 15/04/98 
Preço R$ 2.026 mi 
Ágio: Zero 
Comprador: Light 

ia. Norte- Nordeste de Distribuição (RS) 
ata: 21/10/97 
reço R$  1.635 mi 
gio: 82,70% 
omprador: VBC-Energia  (23,37%) 
EA (33,3%) 
revi (33,3%) 

Gerasul (SC) 
Data: 15/09/98 
Preço R$ 945,7 mi 
Ágio: Zero 
Comprador: Tractebel 

Cerj (RJ) 
Data: 20/11/96 
Preço R$ 505,33 mi 
Ágio: 30,27% 
Comprador: 
Chilectra, Chile (42,15%) 
EDP (21,08%) 
Endesa Desarrollo (7,03%) 
Governo do estado (29,74%) 

ia Centro Oeste de Distribuição (RS) 
ata: 21/10/97 
reço R$ 1.519 mi 
gio: 93,55% 
omprador: AES Co. 

)
Fonte : Panorama Setorial (GM
120 

URA 5.1 – LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS PRIVATIZADAS 
te: Panorama Setorial – Gazeta Mercantil 
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5.2 AS EMPRESAS 

5.2.1 LIGHT RIO – riolight.com 

A Light Serviços de Eletricidade S.A é uma empresa cuja atividade principal é a 

produção, transmissão e distribuição de energia elétrica. A composição de seu capital 

controlador  antes da privatização é dada pelo Gráfico 5.1. 

GRÁFICO 5.1 – Ações  ordinárias 
AÇÕES ORDINÁRIAS 31/12/95

 (Antes privatização)

81,61%

0,48%

17,91%
ELETROBRÁS
MUNICÍPIOS
PÚBLICO

 
Fonte: Elaboração própria. 

Em 17/05/96 a empresa foi privatizada e seu controle acionário foi adquirido por 

um consórcio de 5 sociedades (ver gráficos 5.2).  

GRÁFICOS 5.2 – Ações  ordinárias. 
AÇÕES ORDINÁRIAS 31/12/97

11,35%

11,35%

11,35%

17,09%7,25%

14,17%

27,45%

AES

EDF

HOUSTON

BNDES PAR

CSN

ELETROBRÁS

PÚBLICO

AÇÕES ORDINÁRIAS 31/12/98

11,35%

11,35%

11,35%

17,09%7,25%

14,17%

1,10%

26,35%

AES

EDF

HOUSTON

BNDES PAR

CSN

ELETROBRÁS

TESOURARIA

PÚBLICO

 
Fonte: Elaboração própria. 

Com relação ao macro-objetivo segundo a diretoria, o Grupo pretende ser o 

líder do mercado brasileiro nos segmentos de geração e distribuição. Os principais 

objetivos operacionais são a modernização empresarial da concessionária, bem como a 

busca da maior eficiência na prestação de seus serviços.  

O Mercado atendido pela LIGHT é essencialmente urbano, concentrando na 

classe industrial 37,8% e na residencial 30,2% do consumo (ver Quadro 5.1). Pelos 

dados recentes de junho 97 a julho 1998, seu mercado representa 14,4% do consumo do 

sudeste (23.640 GWh), 10,62% do mercado S-SE-CO, ou 8,38% do mercado Brasil. 
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QUADRO 5.1 – MERCADO DA LIGHT 
  N º de    
  Consumidores  MWh  Milhares R$ 

Receita  1997  1996  1997  1996  1997  1996 
            

Fornecimento faturado            
Residencial  2.559.303  2.514.285 7.091.980  6.551.475  1.111.599  915.983 
Industrial  16.944  17.260 8.337.244  8.194.999  502.509  440.564 
Comércio, serviços e outras  222.121  215.875 4.752.773  4.327.082  575.631  467.178 
Rural    4.363  4.257 34.936  33.118  3.216  2.667 
Poder público  7.201  7.076 962.921  896.438  99.905  88.336 
Iluminação pública  48  76 657.558  579.456  44.777  33.329 
Serviço público  713  603 946.303  985.997  57.807  50.613 
                             Subtotal  2.810.693  2.759.432 22.783.715  21.568.565  2.395.444  1.998.670 
TOTAL  2.810.695  2.759.434  22.900.977  21.689.248  2.013.076  1.682.441 
Fonte: IAN 1997 / CVM 

 O preço médio da energia comprada, em 1996, foi de R$ 32,13/MWh, o qual 

ajustado ao índice de perdas (16,7%), equivale a R$ 38,57/MWh. A tarifa média de 

fornecimento atingiu, no mesmo período, o valor de R$ 76,77/MWh (em novembro/96 a 

Aneel autorizou um aumento de 8,03% segundo o contrato assinado). Portanto uma alta 

margem de comercialização de R$ 38,20/MWh, equivalente a 99% do valor da energia 

comprada. Em 1996, gerou 17,5% de suas necessidades de energia, adquirindo de 

FURNAS e ITAIPU  82,5% de seus requisitos. Em 1997 gerou 17,3% e adquiriu 82,7% 

de seus requisitos, sendo destes 66% em moeda nacional de FURNAS e 34% em dólar, 

de ITAIPU. 

Os reajustes tarifários contratuais promoveram uma variação do preço médio da 

energia comprada de R$ 32,13/MWh para R$ 36,03/MWh e da energia vendida de R$ 

76,77/MWh para R$ 85,49/MWh (até novembro/97) (Em maio/97 e agosto/97 a Aneel 

autorizou aumentos respectivamente de 4% e 5,8% associados a repasses de aumentos 

nas tarifas de suprimento de Furnas e Itaipu). Com o reajuste autorizado de 1,3% linear 

em novembro/97, o preço médio atingiu R$ 86,94/MWh, o que representou uma 

variação da ordem de 13,25% sobre o mesmo período do exercício anterior. No dia 05 

de novembro de 1998, a Aneel homologou o reajuste das tarifas de fornecimento e 

suprimento de energia, a partir de 07/11/98, em 3,01%. Portanto o preço médio atual é 

de cerca de R$ 89,56/MWh. 

Com a desvalorização cambial ocorrida em janeiro de 1999 a Light já 

manifestou que irá requisitar junto a Aneel revisão tarifária associada ao suprimento de 
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Furnas que é atrelado ao dólar e ao montante de investimentos realizados1. Dos cerca de 

R$ 850 milhões despendidos anualmente em compra de energia para revenda, 

aproximadamente 33% são adquiridos de Itaipu (em US$). Para cada 10% de 

depreciação o custo aumenta em R$ 28,33 milhões por ano, passíveis por contrato, de 

repasse ao preço de revenda. Percebe-se que uma das estratégias da empresa é manter a 

todo custo a alta margem entre fornecimento e suprimento, e para isso ou exigirá o 

repasse ao consumidor final ou o congelamento de sua tarifa de compra de energia nos 

patamares pré-desvalorização (Segundo divulgado na GM 13/02/99, as tarifas de Itaipu 

terão o dólar fixado em 1,55 e por enquanto o aumento não será repassado das 

repassadoras para as distribuidoras). 

A estratégia de expansão no mercado se concentra no S-SE-CO (como definido 

pela maioria do Conselho de Administração) e foi reforçada tanto pela aquisição da 

Eletropaulo Metropolitana (SP) em Abril/98 por R$ 2,027 bilhões, o qual elevou a 

empresa a participar em 22% do abastecimento nacional e cerca de 27,5% do mercado 

S-SE-CO, como pela manifestação do interesse de participar nos leilões de 

desestatização das geradoras. Inclusive como divulgado em 19/06/98 pelo JC/RJ, o 

diretor-presidente, Michel Gailard, afirmou que a empresa pretende participar 

firmemente no leilão de Furnas, devido a importância desta empresa para o 

abastecimento do RJ e pelas sinergias existentes com a Light. 

Tanto a aquisição da Metropolitana quanto o interesse em Furnas sinalizam uma 

forte estratégia de expansão dos negócios no Brasil, possivelmente atingindo os limites 

máximos de participação tanto no segmento de distribuição (já alcançado), quanto no de 

geração. Vale destacar que os controladores da Light também possuem outros negócios, 

sendo possível que individualmente suas estratégias também busquem atingir o limite de 

participação definido pela Resolução n.º 94 da Aneel (Quadro 3.8 e Tabela 4.7). 

Especialmente quando a Light atinja tais limites. 

Quanto a gestão administrativa, a empresa é administrada pelo Conselho de 

Administração, composto de 11 membros representantes dos controladores, dentre eles 

um presidente (LUIZ DAVID TRAVESSO, AES), um diretor executivo de 

administração (EDÉZIO QUINTAL DE OLIVEIRA, CSN), um diretor executivo de 

                                                           
1 A tarifa de Itaipu está em US$ 11,60 kWh vendido. Segundo nota de O Globo em 17/01/99 a desvalorização de 
20% do Real pode levar a um aumento de 18,2% na tarifa da Light e 9,5% na  tarifa da Metropolitana. 
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finanças (MARC ANDRÉ PEREIRA, HOUSTON), um diretor executivo de geração 

(OSCAR ALFREDO PRIETO, AES), e um diretor – presidente que atualmente acumula 

a diretoria executiva de distribuição (MICHEL GASTON JEAN GAILLARD, EDF), e 

outros membros do conselho. 

Os novos controladores celebraram um contrato de prestação de serviços onde, 

cada uma das quatro sociedades integrantes do consórcio (EDF, HIE, AES e CSN), 

contribui com a sua experiência e competência nas diferentes áreas de atividades tais 

como: gestão, finanças, contabilidade, jurídica, técnica, comercial, recursos humanos e 

outras. Através deste contrato de gestão foram definidos o campo de intervenção e as  

estratégias necessárias a serem implementadas. 

Este tipo de gestão compartilhada gera diversos problemas, a começar pelos 

distintos interesses dos controladores e diferentes estilos de gestão. Isto se torna mais 

evidente quando há culturas tão díspares quanto aos padrões, como a norte-americana e 

a francesa. Além disto, como as decisões relativas a cada área, em última instancia, são 

de responsabilidade de um dos controladores, caso a gestão venha a ser falha, pode 

haver descontentamentos internos. Aliás, este parece ter sido o caso do desgaste da 

Presidência (EDF) que se viu pressionada pela baixa qualidade dos serviços no verão de 

1997, e mais recentemente também parece ser o caso da área financeira (HOUSTON) 

que decidiu não realizar hedge cambial, o que gerou expressivos prejuízos para a 

empresa2. 

 No tema recursos humanos, segundo relatório da Aneel de 1997 observou-se que 

em maio/96, dois meses antes da assinatura do contrato de concessão, as despesas com 

pessoal (salários, encargos, provisões e contribuição à Fundação BRASLIGHT3) foram 

de R$ 37.137 mil, com o quadro próprio de 11.019 empregados. Em setembro/96, mês 

de grande concentração de desligamentos em função do Programa de Demissão 

Incentivada - PDI, o quadro de pessoal acumulava cortes da ordem de 37%, reduzido-se 

para 6.948 empregados, com dispêndios de R$ 27.111 mil, não estando incluso neste 

valor os gastos com o PDI, que no período em referência totalizou R$ 79.481 mil. 

Observou-se que em dezembro/97 o quadro de pessoal indicava a existência de 

                                                           
2 Para detalhes teóricos sobre gestão compartilhada ver YOSHINO & RAGAN (1996) e sobre o Caso Light ver 
ROSA & TOLMASQUIM (1996). 
3 A LIGHT é patrocinadora da Fundação de Seguridade Social – BRASLIGHT, uma entidade jurídica sem fins 
lucrativos, que tem por finalidade complementar benefícios aos funcionários e aposentados. 



 125 

6.363 e custeio global de R$ 26.400 mil, fato que revela que a política administrativa 

adotada reduziu em 4.656 funcionários ou 42,24% do quadro de pessoal, decrescendo 

em média R$ 10.737 mil o desembolso financeiro mensal, ou seja aproximadamente  

29% da folha de salários e encargos em relação ao período anterior antes da 

privatização. O quadro funcional da empresa, em outubro/97, por nível de atividade, 

apresentava a seguinte composição: 

    TABELA 5.1 – QUADRO TÉCNICO 
Atividades N.º Empregados % 
Gerencial e Técnico 2.325 34,3 
Operacional 3.291 48,7 
Administrativo 1.153 17,0 
Total 6.769 100,0 

    Fonte: Relatório de fiscalização Aneel. 

A relação do número de empregados por número de consumidores cadastrados 

saltou de 238 (base maio/96) para 441,72 (base dezembro/97), com crescimento 

expressivo de 85,60%, fato que devido à rapidez do ajuste pode ter sido um dos 

causadores do baixo desempenho dos índices de qualidade de atendimento aos 

consumidores. Em 1998 a estimativa é de 2.862.906 consumidores para 6.363 

empregados, i.é. 449,93 (base setembro/98). 

  No campo da segurança do trabalho e com terceiros, segundo dados da empresa, 

esta vem realizando diagnósticos das condições inseguras, estabelecendo políticas de 

controle de acidentes, no sentido de reverter a própria quantidade de acidentes, bem 

como os indicadores de taxa de freqüência e taxa de gravidade. Foi criado o Comitê 

Permanente de Prevenção de Acidentes, objetivando acompanhar o desenvolvimento da 

Política de Segurança e Saúde4. Também foi criado um novo plano de previdência. 

  TABELA 5.2 - FORNECEDORES 

  30/09/98 % 
Suprimento de energia   R$ mil  
  Moeda nacional – FURNAS  62.841 54,60% 
  Moeda estrangeira – repasse de ITAIPU  52.250 45,40% 
  115.091 100% 
Materiais e serviços  51.875  
TOTAL  166.966  
Fonte: ITR 30/09/98 CVM 

  Ao que parece, a estratégia quanto a pessoal tem sido a redução de quadros, 

                                                           
4 Participam representantes das seguintes entidades: Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas do Rio de 
Janeiro, Associação dos Técnicos da LIGHT, Associação dos Empregados da LIGHT e Sindicato dos Engenheiros do 
Estado do Rio de Janeiro. 
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aumento de produtividade e valorização dos empregados remanescentes. Para estes, ao 

que tudo indica houve uma melhoria das condições de trabalho. 

Com relação aos fornecedores a Tabela 5.2 acima reflete o último dado 

disponível sobre a estrutura de suprimento da energia a ser revendida. As faturas de 

Furnas são emitidas em reais e quitadas em 3 parcelas com vencimentos para 15, 25 e 

35 dias, gerando um  prazo médio de pagamento de 25 dias. As faturas de Itaipu são 

emitidas em US$ dólares e quitadas em parcelas com vencimentos par 40, 50 e 60 dias, 

gerando um prazo médio de pagamento de 50 dias. 

Segundo nota do jornal (FSP 13/08/98) em INFORME ELETRÔNICO, 60% dos 

equipamentos comprados para as reformas provêm da França e ainda, no primeiro 

semestre de 1998 a Light pediu à Aneel aprovação de um contrato de transferência de 

tecnologia que beneficiaria a EDF, através de uma remuneração fixa. Em base a 

experiência internacional a Aneel vetou argumentando que este tipo de transferência é 

inerente aos processos de privatização. Percebe-se, em primeiro lugar, o interesse dos 

controladores em aumentar seu retorno em detrimento da remuneração dos acionistas 

minoritários e dos consumidores e, em segundo lugar, a estratégia baseada na 

otimização do ganho do Grupo controlador diversificado. Ou seja, o negócio de 

eletricidade adquirido possibilita ganhos em outras áreas para empresas do Grupo 

controlador. Isto, possivelmente é uma forma de aumentar o retorno sobre os negócios, 

bem como uma alternativa de enviar remessas de remuneração aos acionistas no 

exterior. 

Com relação a gestão financeira a Light é uma concessionária economicamente 

rentável, como pode ser observado no Quadro 5.3 abaixo.  

A participação das despesas com pessoal cresceu em 1996, em razão dos 

desembolsos com os Planos de Aposentadoria e Demissão Incentivada (cerca de R$ 100 

milhões). Apesar das despesas extraordinárias ocorridas em 1996, observa-se um 

decréscimo nas despesas operacionais com relação a 1995 da ordem de 5%, em 

R$/MWh. Como a receita operacional líquida cresceu de R$ 72,67/MWh para R$ 

77,19/MWh, os ganhos verificados proporcionaram um crescimento de mais de 100% 

no rédito operacional. A melhoria operacional ocorreu, justamente, em função do 

decréscimo nas quotas de reintegração e despesas gerais e outras. A redução no  item 

material equilibrou o crescimento nas despesas com serviço de terceiros e a variação nas 
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despesas com energia comprada. 

Em 1997, as despesas operacionais continuaram em queda. Com a normalização 

do processo de ajustes, pode-se observar que as despesas de pessoal caíram de R$ 

15,92/MWh para R$ 10,20/MWh, com a redução da ordem de 36% no custo de pessoal 

(R$/MWh); as despesas gerais e outras e o item material mantiveram-se baixas; as 

despesas com serviço de terceiros apresentaram crescimento em função da terceirização 

de alguns serviços. Em função do aumento de 4,9% na receita operacional em 

(R$/MWh) e da queda de 1,5% da despesa operacional (R$/MWh) a diferença entre 

ambas (rédito operacional) teve uma elevação de 36,7% em relação a 1996. 

 

QUADRO 5.2 – RECEITA E DESPESA LIGHT 
DISCRIMINAÇÃO R$ mil 1995 1996 1997 1998* 
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA   1.537.946 1.674.252 1.844.754 2.892.173 
DESPESAS OPERACIONAIS     
Pessoal e Encargos 293.709 345.321 232.493 239.148 
Material 25.221 17.189 14.504 14.426 
Serviços de Terceiros 84.930 90.839 139.211 222.738 
Reintegração 203.723 120.622 122.217 130.328 
Despesas Gerais e Outras ** 94.770 54.733 58.530 73.163 
Energia Comprada 673.476 708.282 816.595 890.089 
Total 1.375.829 1.336.986 1.383.550 1.569.890 
Rédito Operacional 162.117 337.266 461.204 1.322.283 
(+)Quotas de Reintegração 203.723 120.622 122.217 130.328 
(=)Geração Operacional de Recursos 365.840 457.888 583.421 1.452.611 
Mercado (GWh) 21.162 21.689 22.784 23.640 
DISCRIMINAÇÃO R$ / MWh 1995 1996 1997 1998* 
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 72,67 77,19 80,97 122,34 
DESPESAS OPERACIONAIS     
Pessoal e Encargos 13,88 15,92 10,20 10,12 
Material 1,19 0,79 0,64 0,61 
Serviços de Terceiros 4,01 4,19 6,11 9,42 
Reintegração 9,63 5,56 5,36 5,51 
Despesas Gerais e Outras 4,48 2,52 2,57 3,09 
Energia Comprada 31,82 32,66 35,84 37,65 
Total  65,01 61,64 60,72 66,41 
Rédito Operacional 7,66 15,55 20,24 55,93 
(+) Quotas de Reintegração 9,63 5,56 5,36 5,51 
(=)Geração Operacional de Recursos 17,29 21,11 25,61 61,45 
Fonte: Relatório de fiscalização Aneel. Atualizado até 1998.   
(*) Estimativas em base a setembro 98 e notas explicativas ITR 30/09/98.  

 

 Em base as estimativas para 1998 as despesas operacionais se elevaram 17,2% 

(R$/MWh) em relação a 1997 devido ao aumento do custo da energia comprada, ao 

aumento do serviço de terceiros em cerca de 60% (as informações abertas do ano 
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somente serão divulgadas em março com o Balanço fechado de 1998). Sem embargo a 

receita operacional teve um aumento de mais de 51% (R$/MWh) (aumento de cerca de 

8% da demanda de energia e reajustes tarifários acrescidos de variação cambial de 

Itaipu) o que resultou num acréscimo de 152,9% no rédito operacional e de 99,85% na 

geração operacional de recursos (R$/MWh), equivalente a mais de R$ 1,2 bilhões. 

QUADRO 5.3 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (R$ Mil) 
Descrição/Exercícios 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 98* 
   Valor AV% Valor AV% Valor AV% Valor AV% 

Receita Operacional 
Bruta 

1.641.631 132,02%   2.041.053 129,16% 2.426.616 131,54% 2.892.173 135,85% 

 Fornecimento de 
Energia Elétrica 

1.622.910 130,51%   2.015.638 127,56% 2.403.338 130,28% 0 0,00% 

 Suprimento de 
Energia 

328 0,03%             454 0,03% 12.294 0,67% 0 0,00% 

 Outras Receitas 18.393 1,48%        24.961 1,58% 10.984 0,60% 0 0,00% 
 Deduções à Receita 
Operacional 

398.113 32,02%      460.845 29,16% 581.862 31,54% 763.188 35,85% 

Receita Operacional 
Líquida 

   1.243.518 100,00%   1.580.208 100,00% 1.844.754 100,00% 2.128.985 100,00% 

           
Despesas Operacionais    1.147.929 92,31%   1.410.204 89,24% 1.383.550 75,00% 1.582.750 74,34% 

 Pessoal  243.386 19,57%      336.719 21,31% 232.493 12,60% 242.214 11,38% 
 Material  20.196 1,62%        16.056 1,02% 14.504 0,79% 14.426 0,68% 
 Serviço de Terceiros 71.277 5,73%        88.004 5,57% 139.211 7,55% 225.522 10,59% 
 Energia Comprada 
para Revenda 

571.903 45,99%      690.214 43,68% 816.595 44,27% 894.172 42,00% 

 Quotas de 
Reintegração 

169.877 13,66%      114.860 7,27% 122.217 6,63% 130.328 6,12% 

 Provisão p/ 
Contingências 

0 0,00%        59.811 3,79%  
- 

0,00% 0 0,00% 

 Outras Despesas 71.290 5,73%        79.569 5,04% 58.530 3,17% 76.089 3,57% 
Resultado do Serviço 
(rédito) 

        95.589 7,69%      170.004 10,76% 461.204 25,00% 546.235 25,66% 

Resultado de 
Participações Societ. 

(205.521) -16,53%                - 0,00% 0 0,00% (17.845) -0,84% 

Receita (Despesa) 
Financeira (rédito) 

180.635 14,53% (36.818) -2,33% (193.732) -10,50% (353.247) -16,59% 

 Receita  308.180 24,78%      114.360 7,24% 68.899 3,73% 60.713 2,85% 
 Despesa  127.545 10,26%        62.943 3,98% 67.631 3,67% 223.960 10,52% 
 Juros s/ Patrimônio 
Líquido 

0 0,00%        88.235 5,58% 195.000 10,57% 190.000 8,92% 

Resultado Operacional         70.703 5,69%      133.186 8,43% 267.472 14,50% 175.143 8,23% 
Resultado Não 
Operacional 

(12.198) -0,98%      (34.459) -2,18% (2.562) -0,14% (11.577) -0,54% 

 Receita Não 
Operacional 

388 0,03%          1.993 0,13% 12.223 0,66% 1.329 0,06% 

 Despesa Não 
Operacional 

12.586 1,01%        36.452 2,31% 14.785 0,80% 12.907 0,61% 

Atualizações Monetárias 
e c.m. 

(74.895) -6,02%                - 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Lucro (Prejuízo) do 
Exercício 

      (16.390) -1,32%        98.727 6,25% 264.910 14,36% 163.566 7,68% 

 Contribuição Social (22.971) -1,85%      (21.863) -1,38% (23.314) -1,26% 0 0,00% 
 Provisão p/IR (88.793) -7,14%      (30.378) -1,92% (70.089) -3,80% (46.021) -2,16% 
 Reversão de IR / part 
empreg 

0 0,00%        38.572 2,44% (55.867) -3,03% 0 0,00% 

 IRPJ e CSSL - 
Diferidos 

16.775 1,35%                - 0,00% 13.718 0,74% 17.768 0,83% 

 Reversão dos Juros 
s/PL / participações 

0 0,00%        88.235 5,58% 195.000 10,57% 190.000 8,92% 

Lucro 
Líquido 

     (111.379) -8,96% 173.293 10,97% 324.358 17,58% 325.313 15,28% 

Lucro (Prejuízo) Por 
milhões Ação  (R$) 

(10,72)           16,68  31,22  31,31  
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Fonte: Elaboração própria. (*) Base 30/09/98. 

Em 1996 como resultado das medidas e da contratação de recursos de curto 

prazo para pagar aos demitidos, o grau de endividamento da empresa elevou-se de 18% 

para 44%, reduzindo substancialmente a liquidez (QUADROS 5.5). A captação de 

recursos externos em set/97, no montante de US$ 130 milhões, permitiu a recomposição 

da liquidez, alongando o perfil de seu  endividamento. Do estoque da dívida em 1996,  

48% concentrava-se no curto prazo, reduzindo-se para 37% em out/97. 

A Light capta recursos através de sua controladas. Os recursos em geral são 

captados através do lançamento de títulos no mercado internacional pela LIGHT 

OVERSEAS e pela LIR ENERGY. 

A LightGás foi a subsidiária que adquiriu a Eletropaulo Metropolitana. O prazo 

utilizado para amortização do ágio é de 30 anos. Segundo declarações (O Globo 

25/11/98) a LightGás deseja incorporar a Eletropaulo, gerando uma só empresa sob o 

comando da Light. Este artifício reduziria os custos fixos do grupo, aumentaria o 

controle dos controladores e aumentaria o poder de monopólio da empresa. 

  TABELA 5.3 INFORMAÇÕES SOBRE AS COMPANHIAS CONTROLADAS EM 30-09-98: 
  LIGHT 

OVERSEAS 
 LIR  LIGHTGÁS 

  INVESTMENTS  ENERGY  Ltda. e 
  LIMITED  LIMITED  Subsidiária 
Capital social integralizado  2  2  2.090.991 
Porcentagem de participação do 
capital (%) 

 99,99%  99,99%  99,99% 

Lucro/(prejuízo) no exercício   (19.098)  4.528  (48.370) 
Patrimônio líquido  (18.974)  4.530  2.042.621 
       
Saldos com a LIGHT:       
Obrigações, incluindo encargos  163.351  1.058.883  1.125.091 
Despesas no trimestre  7.662  52.885  - 

  Fonte: ITR 30/09/98 CVM. 
 

Com o intuito de resguardar a taxa de deságio para refinanciamento do 

Commercial Paper em seu vencimento, a LIGHT OVERSEAS INVESTMENTS 

LIMITED efetuou operação de hedge sob a taxa referencial de títulos norte-americanos 

(US$ Treasury), resultando até 30 de setembro de 1998 um custo de  R$ 15,25 milhões, 

como informado pela empresa nas notas especiais da CVM / 30/09/98. Os saldos dos 

empréstimos com controladas podem ser observados na Tabela 5.4 abaixo. 
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TABELA 5.4 – EMPRÉSTIMOS COM CONTROLADAS 
 $ Milhões   30/09/98   
   CURTO  LONGO 
 ENCARGOS  PRAZO  PRAZO 

Moeda 
Estrangeira 

     

  LIGHT OVERSEAS      
    Eurobônus 1.087  -  154.721 
    Mútuo -  7.543  - 
 1.087  7.543  154.721 
  LIR ENERGY      
    Interco. Bond 21.483  -  1.037.400 
 21.483  -  1.037.400 
Subtotal 22.570  7.543  1.192.121 

Moeda 
Nacional 

     

  LIGHTGAS      
  Assunção de dívida -  180.157  944.934 
 -  180.157  944.934 
TOTAL 22.570  187.700  2.137.055 
Fonte: ITR 30/09/98. CVM 

Os financiamentos em moeda nacional estão sujeitos à taxa flutuante de 13,7% 

a.a., e os em moeda estrangeira às taxas de 9,8% a 10,5% a.a.. 

Em 30 de setembro a Light Serviços de Eletricidade S.A. e a Lightgás LTDA. 

assinaram Instrumento Particular onde a Light assumiu o pagamento do principal e 

encargos financeiros, incorridos a partir desta data, relativos ao empréstimo obtido junto 

ao BNDES para aquisição da Eletropaulo - Metropolitana. Em contrapartida a Light 

recebeu da Lightgás os recursos correspondentes ao valor atual do empréstimo, 

totalizando R$ 1.125 milhões, incluindo os encargos incorridos até a data da operação.  

QUADRO 5.4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS COM TERCEIROS 
Milhares    30/09/98   
   CURTO  LONGO 
 ENCARGOS  PRAZO  PRAZO 

Moeda  Estrangeira      
 ELETROBRAS (a) 90  8.551  6.383 
 Inst. Financeira (a) 234  -  12.056 
 Tesouro nacional (a) 5.577  7.435  181.658 
SUBTOTAL 5.901  15.986  200.097 
      

Moeda Nacional      
  ELETROBRAS (a) 4  89  3.609 
  DEBÊNTURES (b) 2.736  -  108.695 
  Outros (c) 836  17.172  - 
SUBTOTAL 3.576  17.261  112.304 
TOTAL 9.477  33.247  312.401 

 Fonte: ITR 30/09/98. CVM 

Os financiamentos em moeda nacional acima estão sujeitos às taxas de 6,0% a 

8,0% a.a. e os em moeda estrangeira às taxas flutuantes de 3,5% a 8,0% a.a.. Vale 

mencionar que nas operações financeiras de captação de recursos via lançamento de 
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títulos, a origem dos recursos é desconhecida. Uma operação possível é o empréstimo 

de recursos dos Grupos controladores (que são diversificados e possuem “braços” 

financeiros) para as subsidiárias de suas empresas, indiretamente, via compra desses 

títulos. Tal operação assegura a remuneração do empréstimo e as remessas para o 

exterior, bem como atenua o risco cambial. 

A LIGHT assinou com o BNDES contrato no valor máximo de R$ 130 milhões 

objetivando a provisão de recursos para o programa de investimento em geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica. Esses recursos foram repassados sob a 

forma de subscrição e integralização de debêntures não conversíveis em ações. No 

segundo trimestre de 1998, a primeira série destas debêntures foram adquiridos pelo 

BNDES, totalizando R$ 105 milhões. Este contrato tem vencimento em 2010, taxa de 

juros de TJLP + 4% a.a.. A Companhia também assinou junto ao BNDES contrato para 

abertura de linha de crédito para importação de equipamentos no valor de R$ 8,5 

milhões, com vencimento de cento e vinte prestações mensais e sucessivas vencendo a 

primeira em maio de 2000, taxa de juros de 4% a.a. acima da taxa variável reajustada 

trimestralmente nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, com base no custo médio 

ponderado de todas as taxas e despesas incorridas pelo BNDES na captação de recursos 

em moeda estrangeira. A Companhia também possui contrato de conta garantida com 

instituições financeiras no valor de R$ 120 milhões, com juros de 103% do CDI. Em 30 

de setembro a Companhia estava utilizando R$ 17,17 milhões desta linha de crédito. 

O Conselho de Administração autorizou em 27/11/98 a compra de ações 

ordinárias da empresa no mercado para posterior cancelamento. O montante máximo de 

compra é de 389.504.669 ações ordinárias a serem somadas as 114.100.000 ações já em 

Tesouraria, perfazendo um total de 503.604.669 ações ordinárias, equivalendo a 10% 

das ações em circulação no mercado. Este movimento busca aproveitar o baixo valor de 

mercado da empresa para fortalecer o poder do Grupo Controlador. Além disto a 

empresa procura listar suas ações na Bolsa de Nova York, com o objetivo de facilitar a 

negociação dos cerca de 3,25 bilhões de ações (31,25% do controle) em poder da 

Eletrobrás e do BNDESPar e internacionalizar seu capital. 
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        TABELA 5.5  - REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS (R$ mil) 
 1998* 1997 1996 

Lucro líquido após a reversão dos juros sobre o patrimônio líquido 325.313 324.358 173.293 
Realização da reserva de lucros a realizar 8.282 8.282 7.474 

 333.595 332.640 180.767 
    

Juros sobre o patrimônio líquido  190.000 195.000 88.235 
Juros sobre o patrimônio líquido por lote de 1.000 ações - R$      18,29 18,77 8,49 

    
Dividendos     18.200 100.000 92.532 
Dividendos por lote de 1.000 ações - R$        1,75 9,62 8,91 
Fonte: ITR 30/09/98. CVM. 1998 baseado nas informações até 30/11    

 

O dispêndio com a remuneração dos acionistas em 1996, no montante de R$ 

251,4 milhões, decorreu da distribuição de R$ 92,5 milhões a título de dividendos de 

1996, R$ 88,2 milhões a título de juros sobre capital próprio de 1996 e ao pagamento de 

dividendos de 1995, não quitados em 1996. Em 1997 a remuneração dos acionistas 

cresceu 17,35% , alcançando o montante de R$ 295 milhões, sendo R$ 100 milhões 

como dividendos e R$ 195 milhões como juros sobre capital próprio. A distribuição de 

juros sobre o capital próprio constitui um recurso que permite, além de remunerar os 

acionistas a este título, reduzir a carga tributária da empresa. 

Em 1998 a estimativa de distribuição de juros sobre capital próprio é de R$ 190 milhões e a 

distribuição de dividendos de R$ 18,2 milhões. De 1995 a 1998, a estrutura patrimonial apresenta a 

seguinte configuração: 

TABELA 5.6 – ESTRUTURA PATRIMONIAL LIGHT 
ATIVO 1995 18,50% PASSIVO 1995 4,20% 
CIRCULANTE 1996 22,30% CIRCULANTE 1996 16,00% 
e R.L.P.                 1997 21,50%    1997 12,97% 

 1998 13,30%  1998 11,16% 
   PASSIVO 1995 10,80% 
   EXIGÍVEL L.P. 1996 14,50% 
    1997 15,73% 
    1998 46,19% 

ATIVO 1995 81,50%    
PERMANENTE  1996 77,70% PASSIVO 1995 85,00% 

 1997 78,50% PATRIMÔNIO 1996 69,50% 
 1998 86,70% LÍQUIDO 1997 66,48% 
    1998 39,40% 

Fonte: Relatório de fiscalização Aneel. Atualizado para 1998.  
(*) 1998 – projeção para o final do exercício   

 

Em 1996, vale destacar o crescimento substancial da participação relativa do 

capital de terceiros na estrutura patrimonial da LIGHT, o que elevou o grau de 

endividamento. Em 1997 houve redução do Passivo Circulante e crescimento do 

Exigível de Longo Prazo, ou seja, o alongamento do perfil de endividamento, que foi 
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fruto da contratação de recursos com prazo mais elástico de pagamento, em 

setembro/97.  Do estoque da dívida em 1996, 52,3% (R$ 534 milhões) concentrava-se 

no curto prazo e 47,7% (R$ 486 milhões) no longo prazo. Em 1997, a concentração no 

curto prazo reduziu-se para 37% (R$ 423 milhões), com 63% (R$ 723 milhões) de 

Obrigações de Longo Prazo. Em 1998 houve um grande crescimento dos recursos de 

terceiros como pode ser constatado pelo acréscimo do Exigível a longo prazo e redução 

do patrimônio líquido, fruto da tomada de recursos para a aquisição da Eletropaulo 

Metropolitana e para a realização dos investimentos. 

 

SEÇÃO QUADROS 5.5 -  INDICADORES ECONÔMICO FINANCEIROS 

Estrutura de Capital 
Índice/Exercício Fórmula  1995  1996  1997  1998 (*) 

1. Participação de Capital de Terceiros CT/PL  0,45  0,44  0,43  1,45 
2. Endividamento Parcial  ET-OEsp./AT  0,27  0,26  0,29  0,54 
3. Endividamento Total  ET/AT  0,31  0,30  0,34  0,56 
4. Composição do Endividamento  PC/CT  0,30  0,52  0,45  0,19 
5. Imobilização do Patrimônio Líquido AP/PL  1,09  1,12  1,18  2,34 
6. Endividamento do Ativo Permanente ET/AP  0,42  0,39  0,43  0,65 
7. Imobilização dos Recursos não Correntes AP/PL+ELP  0,87  0,98  0,95  1,08 
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Composição da despesa operacional 
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Indicadores de Rentabilidade % 

Índice/Exercício Fórmula  1995  1996  1997  1998 (*) 
1. Rentabilidade do Ativo  LL/AT  -3,23%  5,18%  9,03%  5,17% 
2. Rentabilidade do Patrimônio Líquido LL/PL  -4,70%  7,45%  13,58%  13,98% 
3. Margem Operacional  LO/RB  4,31%  6,53%  11,02%  6,06% 
4. Margem Líquida  LL/RB  -6,78%  8,49%  13,37%  11,25% 
5. Retorno sobre Investimento  RO/AT  2,05%  3,98%  7,45%  2,79% 
6. Retorno sobre o Patrimônio Líquido RO/PL  2,98%  5,73%  11,20%  7,53% 
7. Margem Bruta  LB/RB  5,82%  8,33%  19,01%  18,89% 
8. Rotação do Ativo (Rec.Op.Liq./At. Per.)  48,10  60,78  65,42  39,05 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

TABELA 5.7 INDICADORES GERENCIAIS 
Indicador 1995 1996 1997 1998(*) 

Grau de Endividamento (Exig./Patr. Liq.) 0,26 0,14 0,24 1,16 
Rotação do Ativo (Rec.Op.Liq./At.  Perman.) 0,48 0,61 0,65 0,39 
Energia Vendida – GWh 21.162 21.689 22.901 23.640 
Perdas Físicas de Energia (%) 15,7% 16,7% 16,08% Nd 
MWh por Empregado 1.894 3.136 3.599 3.715 

Fonte: Elaboração própria. 
(*) Projeção com base nos dados realizados até setembro/98 

 
Resumindo: Os novos controladores buscaram um rápido aumento de mercado 

via aquisição de novos ativos (Metropolitana), para isso utilizaram-se de capitais de 

terceiros (alta alavancagem). Parte do empréstimo foi conseguido via BNDES (ver 
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Tabela 5.4 – R$ 1,12 bilhões) e parte via captações externas de suas subsidiárias (US$ 

1,2 bilhões). Para fazer frente aos encargos destas dívidas os controladores contavam 

com um cenário de altas taxas de crescimento no seu mercado (Light e Metropolitana), 

ambos de predominância urbano – industrial. Dada a crise econômica, a recessão pode 

levar a consumos menores de eletricidade o que implica em menor receita esperada. 

Adicionalmente, a desvalorização do Real atinge diretamente o estoque e o custo de 

curto prazo dos empréstimos, já que parte da dívida é atrelada ao dólar e outra aos juros 

internos (CDI). Consequentemente pode haver uma pressão de caixa da empresa no 

curto prazo o que a levará ou a buscar recursos de terceiros adicionais (a taxas mais 

altas) ou a aportar capital (via lançamento de debêntures conversíveis por exemplo). 

Valer destacar também que desde 1996 a gestão financeira vem priorizando uma política 

generosa de distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre capital próprio, 

certamente almejando um retorno rápido sobre os investimentos (ver tabela 5.5). Sem 

embargo, os efeitos da desvalorização e da recessão vão dificultar a continuidade desta 

política e ao mesmo tempo a operacionalização adequada dos serviços. 

Quanto a gestão de marketing, nos aspectos comerciais, a LIGHT vem dando 

prioridade à melhoria do atendimento do consumidor reduzindo o tempo de espera na 

agência, e cumprindo os prazos legais de atendimento de pedidos de ligações ou de 

aumento de carga5.  

  O grau de satisfação dos agentes e consumidores atendidos pela LIGHT é 

insatisfatório e pôde ser medido pelas exposições feitas por ocasião da audiência 

pública, realizada com esse objetivo em 17.02.986. 

                                                           
5 As principais medidas já tomadas visando a melhoria do atendimento do consumidor, foram: implantação do 
sistema de senha no atendimento nas agências visando agilizar o atendimento; instalação de 80.000 medidores em 
unidades consumidoras sem medição; regularização das ligações clandestinas; aquisição de novo sistema de 
faturamento e arrecadação; recadastramento de todas as unidades consumidoras com substituição de medidores com 
defeito, obsoletos e com outros problemas bem como apontando os casos de suspeitos de fraude; combate rigoroso a 
fraude incluindo-se neste contexto ações para possibilitar a execução judicial do infrator; ações em conjunto com a 
RIOLUZ para efetuar um levantamento da iluminação pública do Rio de Janeiro, de forma que o faturamento seja o 
mais próximo do real; equacionamento, mediante parcelamento, dos débitos de Prefeituras Municipais. 
6 Acusação de deterioração dos serviços prestados pela concessionária, por parte das entidades representativas de 
classe, fazendo ligação com a gestão privada da empresa, inclusive no que tange à sua política de distribuição de 
lucros e dividendos aos acionistas; Depoimento, por parte das comunidades de baixa renda, da melhoria dos serviços 
de energia elétrica a eles prestados; Vinculação da deterioração dos serviços prestados em função da redução e da 
capacidade do quadro funcional, com as demissões após a privatização (evasão de conhecimentos e experiência no 
sistema de distribuição); Reivindicação de maior transparência das ações da ANEEL e da LIGHT, em especial na 
questão do estabelecimento das tarifas (repasse direto dos reajustes para a tarifa dos consumidores) e dos 
investimentos realizados; Necessidade de facilitar o acesso dos consumidores ao atendimento da LIGHT e melhorar a 
comunicação social da empresa, com divulgação de suas ações; Solicitação do conhecimento dos resultados da 
fiscalização realizada pela ANEEL (o que foi apurado e o que foi recomendado); Necessidade de Identificação das 
causas das falhas e interrupções ocorridas e a participação das empresas nas mesmas (incluindo as supridoras);  
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  Sobre o tema conservação de energia a Companhia vai investir na construção de 

um prédio modelo, para pesquisas de eficiência energética. Acredita que a economia 

total com o projeto pode ser de 11% do consumo de energia. 

  O Conselho de consumidores7 se reuniu em 18/11/98 para a apresentação da 

nova política de comunicação social da empresa, a qual apresenta a imagem da “Light 

trabalhando”, investindo para a melhoria dos serviços. 

  A Light vêm procurando desenvolver alternativas de manutenção dos grandes 

clientes industriais. Para isso pretende utilizar parte do empréstimo junto ao BNDES 

para participar de projetos de cogeração com grandes usuários como a Rio Química 

(Sandoz), a Cosigua (Gerdau) ou Valesul (JC/RJ 17/06/98 em INFORME 

ELETRÔNICO). Com relação ao consumo industrial há problemas eminentes 

relacionados a decisão da CSN, um dos sócios controlador, de vender sua participação 

no negócio e investir no segmento de produção independente8. Os motivos são o fato de 

a CSN ser responsável por 20% do consumo industrial da empresa e pelo fato de ela 

poder se tornar um potencial concorrente na venda de energia em grosso. 

Resumindo: A gestão de marketing tem buscado principalmente melhorar a 

imagem da empresa junto aos clientes e assegurar o mercado dos grandes consumidores. 

Ou seja uma estratégia de diferenciação e de pró-integração. 

Com relação a gestão da produção, a área de distribuição é subdividida em 

gerências regionais de operação, estruturadas de acordo com as características geo-

econômicas e de mercado dos Municípios atendidos. Segundo a fiscalização realizada 

pela  Aneel em 1997  e confirmada na auditoria de dezembro de 1997 a fevereiro de 

1998 (Resolução nº31/1998) a LIGHT vem prestando serviços de distribuição de energia 

elétrica por meio de sistemas de transmissão e de distribuição deteriorados e com 

equipamentos e tecnologias de operação, supervisão e manutenção obsoletos. Em 

decorrência, persistem interrupções sistemáticas, com longos tempos de reparo e 

recuperação do fornecimento, e a insatisfação dos consumidores em relação aos serviços 

prestados (ver Gráficos 5.3). 

                                                                                                                                                                          
Necessidade de ressarcimento pela concessionária dos danos e prejuízos sofridos pelos consumidores, decorrentes da 
inadequacidade dos serviços de energia elétrica prestados. 
7 O Conselho de consumidores é composto de representantes das classes residencial, industrial, comercial, rural, pela 
RIOLUZ, CEDAE, PROCON, UERJ e PUC-RJ. 
8 A CSN construiu uma usina termelétrica em Volta Redonda de 240 MW (50% de sua energia) e pretende até 2000 
dobrar o seu tamanho. Para maiores detalhes ver capítulo 5 / CSN. 



 137 

     GRÁFICOS 5.3 – DEC e FEC LIGHT 
  Fonte: Aneel. 

Os investimentos efetuados para a melhoria do sistema, nos exercícios de 1996 e 

1997, atingiram o total de R$ 173,73 milhões e R$ 333,63 milhões, e segundo a 

previsão, para o ano de 1998 é de cerca de R$ 432,06 milhões, conforme discriminam os 

Quadros 5.6 e 5.7 abaixo. 

O nível de investimentos em 1997 cresceu relativamente pouco com relação a 

1996, se forem considerados o expressivo aumento da geração de recursos próprios, o 

elevado nível dos provisionamentos contábeis e a evidencia de deficiências no 

gerenciamento do sistema de suprimento e de administração de materiais, assim como 

na qualidade dos serviços de modo geral. No plano estratégico estabelecido pela 

concessionária para o período de 1998/2000, estão contempladas as seguintes metas: 

qualidade do produto (Contrato de Concessão) e redução das perdas; atingir margens e 

assegurar mercado; satisfazer a demanda de energia e buscar abastecimento competitivo; 

atingir o melhor nível de desempenho (custos x procedimentos) e tornar-se uma das 

empresas líderes do mercado. O plano de obras previsto dentro desse plano estratégico 

prevê investimentos de R$ 900 milhões incluindo construções de novas subestações de 

grande porte (12), e ampliação das já existentes (18); troca de cerca de 10 mil 

transformadores em sobrecarga; substituição de 990 km de redes antigas; inicio do 

sistema de operação automatizado de supervisão e controle; modernização do serviço de 

atendimento telefônico; implantação de novos sistemas de atendimento comercial; 

reforma de duas usinas geradoras, além de outros. 

QUADRO 5.6 – INVESTIMENTOS R$ MIL 
Discriminação 1996 1997 Soma - R$ mil 

Geração 15.978 59.128 72.938 
Transmissão 42.479 76.652 129.854 
Distribuição 80.189 157.473 202.549 
Serviços de Apoio 35.080 40.380 75.504 
Total 173.726 333.633 507.359 
Fonte: Light / CVM  IAN Nota 24. 
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  QUADRO 5.7 – INVESTIMENTOS R$ MIL 
ÁREA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Geração 19.948 15.978 56.960 81.287   
Transmissão 20.461 42.479 87.375 90.799 67.230 56.301 
Distribuição 23.528 80.189 122.360 104.251 89.325 98.186 
Apoio 30.797 35.080 40.424 155.719   

Subtotal 94.734 173.726 307.119 432.056 156.555 154.487 
Fonte: Elaboração própria. Dados da Aneel e Light. 

São apresentados no Quadro 5.7 os investimentos, realizados e previstos, nas 

áreas de geração, transmissão e distribuição, no período de 1995 a 2.000, em R$ mil. 

  Quanto aos investimentos que vêm sendo realizados na distribuição, verificou-se 

no ano de 1996 um aumento de 240,8% em base a 1995, e em 1997 de 52,6% em base a 

1996  mostrando que, de certa forma há preocupação da empresa quanto a recuperação 

de seu sistema elétrico distribuidor. Estão programados investimentos para o sistema de 

distribuição, no triênio 1998/2000, que deverão ser de R$ 291,76 milhões, com uma 

média de R$ 97,25 milhões ao ano. 

QUADRO 5.8 - RECURSOS 
FONTES DE RECURSOS Invest. 1998 R$ Mil % 

Recursos próprios 
BNDES contratado 
BNDES a contratar 

59.056 
138.000 
235.000 

13,67 
31,94 
54,39 

T  O  T  A  L 432.056 100,00 
Fonte: Light ITR 30/09/98. CVM 

   O controle das perdas de energia elétrica, técnicas e comerciais, recebe 

tratamento especial e diferenciado, em nível de Assessoria da Presidência. A evolução 

das perdas de energia, no período 1988/1997, é apresentada no Quadro 5.9 a seguir.  

      TABELA 5.8 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO PARA 1998 
PROGRAMAS PRIORITÁRIOS R$ mil % 

Desenvolvimento das Redes de Distribuição e Transmissão para atender 
Mercado na Área de Concessão da LIGHT 

 
154.972 

 
35,87% 

Melhoria de Qualidade 86.521 20,03% 
Automação da Rede 25.571 5,92% 
Redução de Perdas 23.573 5,46% 
Telecomunicações 12.182 2,82% 
Informática 18.090 4,19% 
Recuperação e Modernização de Usinas Hidrelétricas 51.686 11,96% 
Expansão de Geração 29.611 6,85% 
Demais Programas 29.850 6,91% 

T O T A L 432.056 100,00% 
       Fonte: Light / CVM – Notas explicativas 30/09/98. 

  Estes resultados indicam um crescimento dos níveis de perdas de energia, no 

período de 1988/1996, como resultado da falta de investimentos em anos anteriores e da 
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falta de busca de eficiência. No sentido da maior produtividade no fornecimento de 

energia, a LIGHT apresenta metas ousadas de redução de perdas, para o período 

1998/2001 (Quadro 5.10) 

  QUADRO 5.9 - PERDAS 
Perdas(%) 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Técnicas 5,8 5,8 6,0 6,8 6,9 7,0 6,9 5,9 6,3 6,4 
Comerciais 4,2 4,6 4,6 5,7 5,9 7,2 8,4 9,8 10,4 9,7 
Totais 10,0 10,4 10,6 12,5 12,8 14,2 15,3 15,7 16,7 16,1 

Fonte: Relatório de fiscalização 1997 Aneel. 

QUADRO 5.10 – PERDAS PREVISTAS 
Anos 1998 1999 2.000 2.001 

Perdas(%) 15,0 12,2 10,2 8,3 
Fonte: Relatório de fiscalização 1997 Aneel. 

  As ações desenvolvidas pela nova administração, no sentido de diminuir o 

elevado nível de perdas de energia, apresentam, inicialmente, um caráter 

predominantemente da área comercial, com a regularização de consumidores ligados 

sem medidores e a recuperação de consumidores ligados à revelia, com a implantação 

de redes modernas de distribuição, que dificultam a ligação clandestina. Na área técnica, 

estão sendo desenvolvidas ações em nível de distribuição, no sentido de minimizar as 

perdas técnicas, orientadas no conceito de carregamento econômico das redes e dos 

equipamentos. 

 Resumindo: Seguindo uma lógica predominantemente financeira, apesar do 

enorme aumento da geração operacional de recursos, os investimentos aumentaram 

relativamente pouco, não o suficiente para compensar a rápida perda da ‘memória viva’ 

ou know how que detinham os funcionários demitidos e para melhorar a qualidade dos 

serviços. Consequentemente no curto prazo há uma piora dos serviços (ver gráfico 5.3). 

Além disto, qualitativamente os investimentos priorizados desde 1996-97 foram no 

sentido de aumentar a produtividade e o resultado financeiro, essencialmente via 

redução de perdas comerciais. Percebe-se que em 1998 dos R$ 432 milhões orçados 

apenas 20% se destina a melhoria da qualidade, apesar da piora dos serviços. Vale 

destacar que mais de 80% dos recursos para investimento, em 1998, são originários do 

BNDES, o que reforça a estratégia financeira de alta alavancagem com capital de 

terceiros e utilização da geração operacional de recursos para pagamento dos dividendos 

e dos encargos das dívidas. 
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5.2.2 CERJ – cerj.com.br- 

A CERJ foi criada em 1980, sucedendo a extinta Companhia Brasileira de 

Energia Elétrica - CBEE, de propriedade da American and Foreign Power Company 

Limited, tendo o seu processo de privatização concluído em 09 de dezembro de 1996. A 

composição acionária antes da privatização é dada pelo Gráfico 5.4 abaixo. 

GRÁFICO 5.4 – Composição acionária antes da privatização 
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Fonte: Elaboração própria. 

A nova composição acionária após a privatização é dada pela Quadro 5.11 

abaixo. A CERJ é uma sociedade anônima  de capital aberto, concessionária de Serviço 

Público de Energia Elétrica, caracterizada como uma empresa de controle acionário 

estrangeiro. 

QUADRO 5.11 – COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA CERJ (DEZ/96) 
ACIONISTA QTDE 

AÇÕES 
(* 1000) 

PATRIMÔNIO LIQUIDO 
VALOR              (%)       

DIREITO A 
VOTO (%) 

EMPRESA ELECTRICA DE PANAMA S/A 332.788.823 47.690 21,50 21,56 
EDP – ELECTRICIDADE DE PORTUGAL S/A 326.263.552 46.759 21,08 21,14 
SOCIEDAD PANAMEÑA DE ELETRICIDAD S/A 319.738.281 45.805 20,65 20,72 
ENDESA DESAROLLO S/A 108.754.517 15.594 7,03 7,05 
ELETROBRÁS 205.850.700 29.501 13,30 13,34 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 120.850.050 17.324 7,81 7,83 
PESSOAS JURÍDICAS 118.725.071 17.013 7,67 7,69 
PESSOAS FÍSICAS 10.405.167 1.486 0,67 0,67 
OUTROS (ao portador) 4.431.299 643 0,29 0,00 
TOTAL 1.547.807.460 221.815 100,00 100,00 

Fonte: Relatório de fiscalização Aneel. 

A missão e objetivo da sociedade é explorar os sistemas de produção, 

transmissão, transformação, distribuição e comercialização de energia elétrica, além de 

participar de pesquisas vinculadas ao setor elétrico, notadamente no Estado do Rio de 

Janeiro. 
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Quanto ao seu  Mercado, a área de distribuição de energia elétrica concedida a 

CERJ abrange cerca de 73% do Estado de Rio de Janeiro, envolvendo 64 municípios e 

uma população da ordem de 4,2 milhões de habitantes.  

O crescimento da venda de energia de 1996 para 1997 foi de 12% (6.424 GWh), 

e de 1997 a 1998 aproximadamente 5%. O mercado atendido é fortemente concentrado 

nas classes residencial (39%) e industrial (26%), sendo que, em setembro de 1998, 

existiam 1.408.429 consumidores, dos quais 89,4% da classe residencial. O número de 

consumidores tem crescido bastante, em cerca 10% em 1998, 7,5% em 1997, 5,0%, em 

1996, e 9,4%, em 1995. O destaque é para o setor residencial com crescimento de cerca 

de 11% de 1997 para 1998. 

  TABELA 5.9 – DISTRIBUIÇÃO CONSUMO CERJ 1998 (Energia vendida). 
CLASSE N.º Consumidores MERCADO  RECEITA  

  (GWh) (%) (R$ * 1000) (%) 
Residencial 1.259.223 2608 39 506.801 51,7 
Industrial 5.739 1739 26 173.508 17,7 
Comercial 114.342 1137 17 186.252 19 
Outras 29.125 709 10,6 80.382 8,2 
Suprimento  308 4,6 17.645 1,8 
TOTAL 1.408.429 6687 100 980.273 100 

Fonte: Elaboração própria.     
(*) Receita líquida em R$ mil (sem ICMS). Estimativa baseada nos dados até 30/09/98  

 

A geração própria de energia elétrica da CERJ representa cerca de 3% do seu 

fornecimento, sendo executada através de 10 (dez) pequenos aproveitamentos 

localizados nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espirito Santo. A 

complementação da energia requerida pelo mercado é feita pelo contrato de suprimento, 

celebrado com Furnas Centrais Elétricas S.A (em 1997 69%) e da Itaipu Binacional (em 

1997 28%). Esse suprimento é realizado através do Sistema de transmissão Interligado 

Sul/Sudeste/Centro-Oeste. 

O preço médio da energia comprada, em 1996, foi de R$ 31,90/MWh, o qual 

ajustado ao índice de perdas, subiu a R$ 45,12/MWh. A tarifa média de fornecimento na 

área de concessão da CERJ atingiu, no mesmo período, o valor de R$ 84,24/MWh, 

implicando numa margem de comercialização de R$ 39,12/MWh, equivalente a 87% do 

custo da energia comprada. Em 1997, o aumento médio na tarifa de suprimento de 

Furnas e Itaipu foi de 7%, enquanto a tarifa de fornecimento teve um aumento médio de 
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6,22%. A margem de comercialização teve uma melhora em função da diminuição das 

perdas. 

O índice de perdas que em 1996 atingiu 29,3% da energia requerida, em função 

principalmente de fraudes, ligações clandestinas e/ou sem medição e deficiências no 

sistema de faturamento, seguiu a trajetória  representada no Gráfico 5.5 abaixo. 

GRÁFICO 5.5. Fonte: CERJ/CVM. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Em função da desvalorização cambial ocorrida em jan/99 a concessionária já 

declarou que repassará os acréscimos de custos operacionais para as tarifas, como 

viabilizado pelo contrato de concessão, mediante autorização da Aneel (04/02/99 GM). 

Com relação a Gestão Administrativa e Financeira, a empresa é administrada 

por um Conselho de Administração, órgão colegiado de funções deliberativas, e por 

uma Diretoria composta por 6 (seis) membros, sendo : (I) o Diretor Presidente, (II) o 

Diretor Vice-Presidente Técnico, (III) o Diretor Vice-Presidente Comercial,  (IV) o 

Diretor  Vice-Presidente  Administrativo e Financeiro, (V) o Diretor Vice-Presidente de 

Recursos Humanos e (VI) o Diretor Vice-Presidente das Regionais e Controle de 

Perdas. 

Com os novos controladores iniciou-se a modernização tecnológica da empresa 

com o lançamento de projetos de investimento para melhorar a eficiência e a qualidade 

de serviço prestado ao cliente. Foram adquiridos novos equipamentos de informática, 

dos quais de destaca a instalação de uma rede de microcomputadores no edifício sede. O 

projeto GENESIS vem implantando sistemas informatizados de gestão para as áreas 

comercial, administrativa, contabilidade, recursos humanos, investimento e controle de 

perdas. O sistema comercial de grandes clientes entrou em operação em Outubro de 

1997. 
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A Tabela 5.10 abaixo retrata o desempenho, em termos reais, da receita e das 

despesas operacionais ao longo dos 5 últimos anos, revelando-se uma empresa 

economicamente deficitária, com geração operacional de recursos negativos durante os 

três primeiros, em gestão pública, e rentável durante os dois últimos anos, em gestão 

privada. 

TABELA 5.10 - RECEITA E DESPESA DA CERJ 
DISCRIMINAÇÃO R$ mil 1994 1995 1996 1997  1998* 
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA   400.884 405.765 464.947 598.033 980.273 
DESPESAS  OPERACIONAIS      
Pessoal e Encargos 137.739 125.260 77.062 59.949 87.136 
Material 14.745 7.518 2.553 2.419 5.920 
Serviços de Terceiros 46.028 60.972 30.352 46.970 69.095 
Reintegração 24.270 25.443 22.757 31.765 37.335 
Despesa .Gerais e Outras 59.921 54.702 194.274 83.281 27.617 
Energia Comprada 189.318 205.375 250.184 290.316 317.789 
TOTAL 472.021 479.270 577.182 514.700 544.892 
Rédito Operacional -71.137 -73.505 -112.235 83.333 435.381 
(+) Quotas de Reintegração 24.270 25.443 22.757 31.765 37.335 
(=) Ger. Oper. de Recursos -46.867 -48.062 -89.478 115.098 472.716 
Mercado (GWh) 4.987 5.458 6.146 6.412 6.687 

DISCRIMINAÇÃO R$/MWh 1994 1995 1996 1997 1998*  
RECEITA OPERACIONAL  LÍQUIDA       80,39     74,34      75,65     93,27   146,59 
DESPESAS OPERACIONAIS      
Pessoal e Encargos       27,62     22,95      12,54       9,35     13,03 
Material         2,96       1,38         0,42       0,38       0,89 
Serviços de Terceiros         9,23     11,17         4,94       7,33     10,33 
Reintegração         4,87       4,66         3,70       4,95       5,58 
Despesas Gerais e Outras       12,02     10,02      31,61     12,99       4,13 
Energia Comprada       37,96     37,63      40,71     45,28     47,52 
TOTAL       94,65     87,81      93,91     80,27     81,49 
Rédito Operacional     (14,26)   (13,47)     (18,26)     13,00     65,11 
(+) Quotas de Reintegração         4,87       4,66         3,70       4,95       5,58 
(=) Ger. Oper. De Recursos       (9,40)      (8,81)     (14,56)     17,95     70,69 

Fonte: Relatório de fiscalização Aneel 97. Atualizado até 1998.     
(*) 1994 e 1995 - correção integral em moeda de dez. 95;1996/1997 - valores correntes 
1998 baseado nas informações de 30/09/98     

A primeira iniciativa dos novos controladores ao assumirem foi a definição de 

procedimentos para a redução das perdas de energia (técnicas e comerciais), bem como 

para a reestruturação administrativa da empresa. A estrutura  de custos, sofrendo de um 

lado os efeitos das perdas de energia nas despesas com energia comprada e, por outro 

lado, das despesas, sobretudo de pessoal e despesas gerais, foram os principais alvos 

iniciais. Foi estabelecido um plano emergencial para fazer frente aos graves problemas 

administrativos, operacionais e financeiros encontrados. Dentre as tarefas, foram 

priorizadas iniciativas de reorganização empresarial, como programas de demissão 
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voluntária e investimentos no desenvolvimento de sistema informatizado para 

gerenciamento das atividades de faturamento, arrecadação, contabilidade, orçamento e 

finanças. 

O que se percebe são ações no sentido de organizar a estrutura operacional e 

implantar os sistemas necessários para a Direção, tanto na sistematização da coleta de 

informações quanto no processamento destas. 

QUADRO 5.12 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (R$ Mil) 
Descrição/Exercícios 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8* 

   Valor AV% Valor AV% Valor AV% Valor AV% 
Receita Operacional 
Líquida 

362.620 100,00% 464.947 100,00% 598.033 100,00% 738.053 100,00% 

         0  
Despesas Operacionais 371.812 102,53% 577.182 124,14% 514.700 86,07% 544.892 73,83% 

 Pessoal  92.922 25,63% 77.062 16,57% 59.949 10,02% 87.136 11,81% 
 Material  4.170 1,15% 2.553 0,55% 2.419 0,40% 5.920 0,80% 
 Serviço de Terceiros 41.503 11,45% 30.352 6,53% 46.970 7,85% 69.095 9,36% 
 Energia Comprada para 
Revenda 

192.697 53,14% 250.184 53,81% 290.316 48,55% 317.789 43,06% 

 Quotas de Reintegração 20.097 5,54% 22.757 4,89% 31.765 5,31% 37.335 5,06% 
 Provisão p/ Contingências 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
 Outras Despesas 20.423 5,63% 194.274 41,78% 83.281 13,93% 27.617 3,74% 

Resultado do Serviço (9.192) -2,53% (112.235) -24,14% 83.333 13,93% 193.161 26,17% 
Resultado de Participações 
Societ. 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4.409 0,60% 

Receita (Despesa) 
Financeira 

(50.653) -13,97% (151.950) -32,68% (54.668) -9,14% (121.705) -16,49% 

 Receita  45.151 12,45% 96.069 20,66% 8.831 1,48% 19.033 2,58% 
 Despesa  95.804 26,42% 248.019 53,34% 63.499 10,62% 140.739 19,07% 
 Juros s/ Patrimônio 
Líquido 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Resultado Operacional (59.845) -16,50% (264.185) -56,82% 28.665 4,79% 75.865 10,28% 
         0  

Resultado Não Operacional (2.950) -0,81% (3.216) -0,69% (2.233) -0,37% 2.639 0,36% 
 Receita Não Operacional 313 0,09% 1.524 0,33% 5.677 0,95% 6.416 0,87% 
 Despesa Não 
Operacional 

3.263 0,90% 4.740 1,02% 7.910 1,32% 3.777 0,51% 

Atualizações Monetárias e 
c.m. 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Lucro (Prejuízo) do 
Exercício 

(62.795) -17,32% (267.401) -57,51% 26.432 4,42% 78.504 10,64% 

Lucro 
Líquido 

 (62.795) -17,32% (267.401) -57,51% 28.285 4,73% 61.177 8,29% 

Lucro (Prejuízo) Por Ação  (0,00004)  (0,00017)  0,00002  0,00004  

Fonte: Elaboração própria. 

Pelas estimativas da Aneel (disponíveis no Relatório de Fiscalização 1998) as 

perdas tem influência significativa no lucro disponível da empresa, ou seja, cada 1% de 

redução nas perdas corresponde a uma redução de R$ 2,57 milhões na compra de 

energia, traduzindo um aumento no lucro disponível de R$ 1,4 milhão.  

Em dezembro/95, a concessionária apresentava um quadro 4.807 empregados, 

sendo reduzido para 4.364, no final de 1996 e para 2.288 no final de 1997. Portanto uma 
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redução de 2.076 funcionários ou 47,57% do efetivo de 1996. Como constatado pela 

Aneel e divulgado em seu Relatório de Fiscalização, no processo de transição, a 

demissão de centenas de empregados trouxe efeitos perversos, especialmente nos 

aspectos técnicos e operacionais dos sistemas de subtransmissão e distribuição da 

empresa, pela evasão de conhecimentos específicos sobre os mesmos. Embora parte dos 

demitidos tenham assumido atividades na iniciativa privada como autônomos, outros 

aposentaram-se, e outros assumiram postos de trabalho nos serviços terceirizados pela 

própria empresa, com salários inferiores. 

 TABELA 5.11 – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 
Número de Empregados (30.08.97)       2.318 100% 
Nível Superior    293 12,64% 
Nível Operacional  1.387 59,84% 
Nível Administrativo  638 27,52% 

Fonte: Relatório de Fiscalização / Aneel. 

Como pode ser observado na Tabela 5.10, a participação de pessoal e encargos 

decresceu de R$ 27,6/MWh em 1994 para R$ 12,6/MWh, em 1996, assim como as 

despesas de material (2,96 para 0,42). No 1º ano completo (1997) de nova 

administração, as despesas de pessoal continuaram caindo apesar dos elevados 

desembolsos financeiros com pagamentos de indenizações trabalhistas, decorrentes do 

Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário, chegando ao final de 1997 a R$ 

9,35/MWh. Em 1998 a estimativa é de uma aumento nas despesas de pessoal e encargos 

chegando a R$ 13,03/MWh. Aparentemente este aumento reflete um acréscimo do nível 

das remunerações dos funcionários, considerando que não tenha havido em 1998 um 

aumento expressivo do quadro de empregados (os dados estarão disponíveis somente 

em março/99). 

Em 1996, do ingresso de recursos 87,9% teve origem na receita operacional. Em 

1997 o operacional passou a representar apenas 61,3% e em 1998, apesar do aumento da 

geração de recursos via operacional (cerca de R$ 470 milhões) este item representa 

aproximadamente 50% do ingresso de recursos (cerca de R$ 480 milhões foram 

adquiridos em empréstimos no ano). Com a privatização, a necessidade de capital de 

giro elevou a participação de recursos de terceiros no total dos ingressos. 

Do desembolso total, 60,7% foi direcionado às despesas operacionais em 1996,  

51,3% em 1997. O serviço da dívida, sobretudo amortização, passou a representar 



 

146 

16,7% dos desembolsos, demonstrando a preocupação com o saneamento financeiro da 

empresa. 

Assim como a Light, é clara a estratégia da empresa de alavancagem financeira e 

alongamento do perfil do endividamento. O passo inicial foi dado em 1997 com o 

empréstimo obtido pela controlada junto ao J. P. Morgan e ao Chase  Manhatan, no 

montante de  US$ 75 milhões, sobre os quais incidem juros de 9,075% a.a., acima da 

variação do U.S dólar, pagáveis semestralmente, com vencimento final em 13 de 

fevereiro de 2002. 

 TABELA 5.12 – DÍVIDAS DA CERJ 
$ Milhares 3º  Trim/98 Principal Longo 1997 Principal Longo 

 Encargos Circulante Prazo Encargos Circulante Prazo 
Moeda Estrangeira      
    CERJ Overseas 5.485 - 503.880    
    Eletrobrás - 4.927 - 372 18.723 17.283 
Subtotal 5.485 4.927 503.880 372 18.723 17.283 
Moeda Nacional       
Bancos 509 139.242 -    
    Eletrobrás 15 4.486 5.574 5 2.088 7.253 
    Furnas - 5.340 - 499 23.291 21.362 
    Fund.Brasiletros 252 24.280 110.185 - - 101.736 
Subtotal 776 173.248 115.759 504 25.379 130.351 
TOTAL 6.261 178.175 619.639 876 44.102 147.634 

Fonte: Elaboração própria. Dados CVM. 

O segundo empréstimo foi obtido mediante lançamento de “Fixed Rate Notes” 

emitido em 5 de agosto de 1998, no valor de U$ 350 milhões com juros de 11,2% a.a., 

pagos semestralmente, com vencimento final em 6 de outubro de 2008. 

Os empréstimos e financiamentos em moeda nacional, utilizados principalmente 

para capital de giro estão sujeitos a encargos à taxa fixa de 6% a 12% a.a. mais a 

variação do IGP-M, e os empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira, junto a 

Eletrobrás estão sujeito a encargos, taxa fixa de 12% a.a. mais a variação cambial.  Estes 

empréstimos estão garantidos por notas promissórias emitidas pela Empresa, que 

poderão ser resgatadas através dos recebíveis da Companhia 

Além disto, em 11/98 a AGE aprovou as condições da emissão pública de 

debêntures conversíveis em ações da companhia com um valor total de até R$ 360 

milhões. Deste total foram colocados R$ 250 milhões, captados para amortizar o 

endividamento originário da aquisição da Coelce (abril/98),  baseado num empréstimo-
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ponte de seis meses no montante de US$ 350 milhões, que inclusive venceu em outubro 

e foi renovado, sendo US$ 123 milhões no exterior e R$ 270 milhões internamente. 

Em 18 de novembro de 1996 foi solucionada a pendência com a Fundação CERJ 

de Seguridade Social – BRASILETROS. Foi assinado o Contrato de Consolidação de 

Dívida, relativo as contribuições mensais da mantenedora não repassadas no período de 

agosto/87 a setembro/96, acrescidas dos respectivos encargos totalizando R$ 99.018 mil 

cuja amortização será efetuada em 120 meses, após 24 meses de carência, acrescidos de 

juros de 1% a.m., mais variação monetária com base no INPC, capitalizáveis durante a 

carência. 

Segundo informações do diretor financeiro Arturo Silva, a Cerj trocou ao final 

de 1998, US$ 230 milhões da dívida externa por créditos internos atrelados ao CDI. 

(GM 18/01/99) 

Do  estoque da dívida em 1996, 35% (R$ 226 milhões) concentrava-se no  curto 

prazo e 65% (R$ 419 milhões)  no longo prazo. Em 1997, com a melhoria do perfil da 

dívida, 74% passou a concentrar-se no longo prazo chegando em 1998 a cerca de 76%. 

 

QUADROS 5.13 – SEÇÃO INDICADORES ECONÔMICO - FINANCEIROS 
 

Valorização patrimonial 

 
Estrutura patrimonial 

 1995 16,0%  1995 22,5% 
CIRCULANTE 1996 12,7% CIRCULANTE 1996 26,1% 

e REALIZÁVEL L.P 1997 16,5%  1997 23,5% 
 1998* 19,3%  1998* 20,97% 
      
    1995 55,2% 
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Indicadores de Liquidez 

Índice de Liquidez Corrente
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Estrutura de Capitais 

Índice/Exercício Fórmula  1995  1996  1997  1998 (*) 
1. Participação de Capital de Terceiros CT/PL  3,48  2,91  2,92  4,10 
2. Endividamento Parcial  ET-

OEsp./AT 
 0,61  0,61  0,63  0,73 

3. Endividamento Total  ET/AT  0,78  0,74  0,74  0,80 
4. Composição do Endividamento  PC/CT  0,29  0,35  0,32  0,26 
5. Imobilização do Patrimônio Líquido AP/PL  3,77  3,41  3,27  4,12 
6. Endividamento do Ativo Permanente ET/AP  0,92  0,85  0,89  0,99 
7. Imobilização dos Recursos não Correntes AP/PL+ELP  1,37  1,43  1,28  1,13 
8. Grau de endividamento  ET/PL  3,48  2,91  2,92  4,10 

 
Margem Operacional 
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COMPOSIÇÃO DA DESPESA OPERACIONAL
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Indicadores de rentabilidade 

Índice/Exercício Fórmula  1995  1996  1997  1998 (*) 
1. Rentabilidade do Ativo  LL/AT  -10,37%  -30,84%  2,83%  3,89% 
2. Rentabilidade do Patrimônio Líquido LL/PL  -46,50%  -120,55%  11,09%  19,83% 
3. Margem Operacional  LO/RB  -16,50%  -56,82%  4,79%  7,74% 
4. Margem Líquida  LL/RB  -17,32%  -57,51%  4,73%  6,24% 
5. Retorno sobre Investimento  RO/AT  -9,88%  -30,47%  2,87%  4,83% 
6. Retorno sobre o Patrimônio Líquido RO/PL  -44,32%  -119,10%  11,24%  24,59% 
7. Margem Bruta  LB/RB  -2,53%  -24,14%  13,93%  19,70% 

 
 
    Fonte: Elaboração própria. 
 

Indicadores gerenciais 
Indicador 1995 1996 1997 1998* 

Grau de Endividamento (Exigível/Patrimônio Liquido) 3,48 2,91 2,92 4,10 
Rotação do Ativo (Receita Op. Liquida/Ativo Permanente) 0,71 0,61 0,72 0,58 
Energia Vendida - GWh 5.458 5.733 6.226 6.687 
Perdas Físicas de Energia (%) 27,3 29,3 25,3 22,0 
Inadimplência junto a Supridores (N. Fat. mensais) 1,9 1,8 1,6 1,0 
Inadimplência  Consumidores (N. Fat. mensais) 1,9 2,2 1,4 1,0 

 Fonte: Relatório de Fiscalização Aneel. Atualizado até 1998. 
   (*) Projeção com base nos dados realizados até 30/09/98. 
 

 Resumindo: Os novos controladores prontamente trataram de reverter os 

resultados negativos da empresa, aumentaram a margem de resultados em função ao 

acréscimo nas tarifas e à redução das despesas operacionais, em especial pessoal e 

encargos mais serviços de terceiros (ver tabela 5.10). Para a expansão de mercado 

(aquisição da Coelce) a empresa aumentou o grau de endividamento. Neste ponto a 

diferença com relação a Light foi a captação através de um empréstimo ponte e a 

estratégia de trocar a maior parte da dívida atrelada ao dólar, por juros internos (CDI). 

Até junho de 1998 pelos dados disponíveis (CVM) não houve distribuição de 
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dividendos, sendo a geração operacional de recursos destinada ao pagamento dos 

encargos das dívidas, especialmente as relativas à compra da Coelce. 

Quanto à Gestão da produção, a manutenção da distribuição está organizada 

em quatro regionais: Norte, Serrana, Guanabara e Oceânica. As regionais efetuam a 

manutenção sistematizada pelos Centros Operativos, que possuem os Centros de 

Operação de Distribuição - COD e os Centros de Manutenção da Distribuição -CMD. 

As atividades de manutenção, preventiva e corretiva, são executadas por firmas 

empreiteiras, dimensionadas por homens/hora ou por unidade de serviço. A fiscalização 

dos serviços empreitados, é realizada por amostragem, com programação aleatória.  

De maneira global, a situação da qualidade do fornecimento de energia, vem 

sendo gradativamente agravada, conforme apresentado nos Gráficos 5.6 abaixo. 

GRÁFICOS 5.6 - DEC / FEC CERJ. 

Fonte: Aneel. 

  A CERJ apresentou um Plano de Melhoria da Qualidade de Fornecimento para o 

triênio 1997/99, contemplando 16 conjuntos de consumidores de sua área de concessão 

que se encontram com qualidade e continuidade de fornecimento críticos, representando 

cerca de 54% dos consumidores totais da empresa. Esse Programa Emergencial foi 

iniciado no mês de dezembro/96 e concluído em maio/97, com dispêndios da ordem de 

R$ 13,7 milhões. 

Paralelamente o Programa de Obras do ano de 1997 contemplou ações no 

sentido de aumento da capacidade da transmissão e da distribuição, com a finalidade de 
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investimentos e da qualidade do fornecimento de energia, com investimentos da ordem 

de R$ 84 milhões.  

Em complemento, foi elaborado o novo Plano de Obras para 1998. O Quadro 

5.14 a seguir resume os investimentos realizados e previstos:  

QUADRO 5.14 – INVESTIMENTOS (R$ MIL) 
ÁREA 1994 1995 1996 1997 1998 

Geração    101  
Transmissão 8.881 2.059 13.980 23.983 30.439 
Distribuição 26.101 26.043 25.055 55.839 70.916 
Outros 1.313 1.298 914 28.413  

Total 36.295 29.400 39.949 108.336  
Fonte: CERJ/CVM. 

  Os novos programas de investimentos na área de Distribuição, segundo a 

empresa, serão embasados em planos elaborados de forma centralizada, coordenados 

com as demais áreas da empresa, a partir de informações e solicitações das Regionais, 

especialmente quanto a demanda reprimida (de forma irregular e por impossibilidade de 

atendimento), novos empreendimentos imobiliários, indústrias, planos diretores dos 

municípios etc.  

  O programa de manutenção de 1998, segundo a empresa foi otimizado 

utilizando-se de recursos de inspeção, visual e instrumental. Vem, também, sendo 

providenciada a implantação integrada de recursos gerenciais da manutenção, que 

poderão permitir a otimização da aplicação dos recursos e a elevação dos níveis de 

qualidade de fornecimento de energia. 

  A CERJ participa, como voluntária, da fase experimental de implantação dos 

Índices de Qualidade de Fornecimento de Energia Elétrica, objeto da Portaria DNAEE 

n.º 163/93, em todos os níveis de atuação, incluindo o atributo de conformidade (nível 

de tensão), o que demonstra interesse no sentido de tomar medidas para melhorar a 

qualidade dos serviços prestados  aos seus consumidores. 

  O controle das perdas globais de energia, técnicas e comerciais, está recebendo 

um tratamento especial, chegando mesmo a ser criado um Departamento que trata deste 

assunto, ligado diretamente à Diretoria de Regionais e Controle de Perdas - DR. A 

Tabela 5.13 abaixo mostra a evolução das perdas globais de energia, no período 

1990/97, indicando um crescimento significativo nos últimos anos: 
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 TABELA 5.13 – PERDAS CERJ 
ANO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* 

PERDAS (%) 16,4 16,7 19,4 23,4 25,1 27,3 29,3 25,3 22,0 

 Fonte: Aneel 

A receita da empresa é fortemente afetada pelo elevado nível de perdas, 

representando cerca de 25%. Por isso tem tido prioridade. Foram realizados 

investimentos em controle de perdas no valor de R$ 28,7 milhões. A instalação de 

medidores em quantidades maciças (110.616 medidores instalados), o combate as 

fraudes (94.589 clientes recuperados e 49.501 clientes ligados), a instalação de suporte 

de reativos, melhorias no sistema (75.586 clientes regularizados), inclusive de 

informática e telecomunicações, foram algumas das ações implantadas logo nos 

primeiros meses de 1997.  

  Nesse sentido, a gestão da concessionária fixou metas de redução das perdas 

globais de energia elétrica, para o período 1998/2004 (ver Tabela 5.14). 

TABELA 5.14 – METAS PARA PERDAS CERJ 
ANO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

PERDAS(%) 20,6 16,8 13,8 11,1 9,6 8,3 7,5 
Fonte: Relatório de fiscalização Aneel/CERJ. 

  As ações desenvolvidas, no sentido de diminuir o nível de perdas de energia, 

tiveram prioridade na área comercial em combinação com a produção, com a 

regularização de consumidores ligados sem medidores e a recuperação de consumidores 

ligados clandestinamente, com a implantação de redes de distribuição que dificultam a 

ligação clandestina.  

Quanto à Gestão de marketing, o grau de satisfação dos agentes e 

consumidores atendidos pela CERJ pôde ser medido através das exposições feitas por 

ocasião da audiência pública em 1997. Segundo os depoimentos ficou claro a 

precariedade dos serviços prestados pela concessionária, a ocorrência de interrupções 

freqüentes e prolongadas ocasionando transtornos aos consumidores, além da falta de 

cortesia e dificuldades de acesso e comunicação com a empresa. Ficou também 

caracterizada a situação de degradação que se encontrava o sistema da concessionária 

antes de sua privatização. 

No âmbito comercial durante o ano de 1997, foi dedicada especial atenção ao 

melhoramento da infra-estrutura telefônica, já que constitui uma importante ferramenta 

para a qualidade de serviços. Foi criado um centro de atendimento moderno e 
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informatizado Ligue-Cerj, para substituir o método anterior de micro-fichas. 

Paralelamente, foram desenvolvidas novas políticas comerciais  como a criação da Área 

de Atendimento Integral ao Grande Cliente, visando a melhoria deste segmento de 

mercado que representa cerca de 22% da energia comercializada. Promoveu-se um 

estreitamento das relações comerciais com as Prefeituras e grandes clientes, firmando-se 

contratos de  parcelamento de dívidas e contratos de serviços de arrecadação da taxa de 

iluminação pública, cobrando-se pelo serviço. 

  Vale ressaltar que, objetivando reduzir o nível de inadimplência, a CERJ vem 

movendo ações judiciais contra a maioria desses consumidores. A concessionária possui 

uma Diretoria de Regionais e Controle de Perdas, e entre as suas atribuições está o 

combate à fraude e regularização de ligações clandestinas e auto-religações.  

  A CERJ também está trabalhando no sentido de legalizar a situação dos 

consumidores que efetuaram auto-religação ou ligação clandestina, bem como aqueles 

que estão praticando fraudes. 

  Resumindo: Os novos controladores vem seguindo uma estratégia parecida com 

a da Light, com uma ótica predominantemente financeira. As ações iniciais foram no 

sentido de redução de custos e recuperação de receitas, no intuito de aumentar a geração 

operacional de recursos. Por isso, iniciaram-se os combates as perdas, em especial as 

comerciais, reduziu-se o quadro de pessoal quase pela metade, terceirizando parte dos 

serviços, e promoveu-se uma ‘modernização’ organizacional com novos métodos de 

gestão e tecnologia da informação. Por outro lado, no aspecto de marketing houve 

preocupação em melhorar a imagem da empresa junto ao cliente e assegurar o mercado 

dos grandes clientes. Para aproveitar as oportunidades de expansão do mercado os 

controladores utilizaram-se da capacidade de endividamento da empresa para a compra 

de parte da Coelce. Sem embargo, a qualidade dos serviços não tem melhorado, muito 

pelo contrário, o que pode ter como causa o nível inadequado dos investimentos e a 

política de demissão de grande parte do efetivo e terceirização dos serviços. 

 

5.2.3 ESCELSA – escelsa.com.br 

Antes da privatização o capital da Espirito Santo Centrais Elétricas era dado pelo 

Gráfico 5.7 abaixo. 
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GRÁFICO 5.7 – Composição Acionária antes da privatização 

AÇÕES ORDINÁRIAS 06/95

95,00%

5,00% ELETROBRÁS
ESTADO ES

 
 Fonte: Elaboração própria. 

A ESCELSA foi privatizada em julho de 1995. Seu controle foi arrematado pelas 

empresas IVEN SA e GTD Participações SA (ver Capítulo 4). A primeira constituída 

em sua maioria por entidades financeiras e a segunda, por onze fundos de pensão. Seu 

controle passa a ser privado nacional. Em agosto de 1998 foi vendido 17,2% do capital 

votante da empresa que estavam em poder da Eletrobrás e de pequenos investidores 

privados, por R$ 152,6 milhões. A maior parte das ações ordinárias ficou com o Banco 

Garantia, representante de vários investidores estrangeiros. Os novos donos das ações 

passam a ter direito a um assento no conselho de administração da empresa.(GM e JB- 

19.08.97) Sendo assim, a Eletrobrás perde seu assento no Conselho de Administração da 

empresa. 

GRÁFICO 5.8 – Composição acionária depois da privatização 
AÇÕES ORDINÁRIAS 12/97

52,27%

25,00%

22,73%
IVEN S.A
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 Fonte: Elaboração própria. 
 

 A ESCELSA atua na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no 

Estado do Espírito Santo. Após a privatização têm diversificado os negócios e 

direcionado sua Missão para multi-utility. Participa como acionista majoritário das 

empresas Magistra Participações S.A, que detém o controle acionário da  ENERSUL1 - 

                                                      
1 A Escelsa adquiriu no dia 19.11.97 a Enersul em leilão realizado BVRJ, com ágio de 83,9%, 
arrematando por R$ 625,5 mi a concessionária de Mato Grosso do Sul, concorrendo com três consórcios 
liderados por operadoras estrangeiras de grande porte, as norte-americanas Cms e Enron e a belga 
Tractebel. A Escelsa disputou sem parceiros. No leilão foi vendido o bloco de controle da empresa 
representando 53,99% do capital social. Ao adquirir o controle da Enersul, a Escelsa passou a ter a 
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empresa de distribuição de energia elétrica que atua no Estado de Mato Grosso do Sul, 

adquirida em leilão de privatização em 19 de novembro de 1997, e da TV A CABO 

VITÓRIA S.A. - TVIX – empresa constituída em 4 de julho de 1997,  que tem como 

objetivo atuar no ramo de TV a cabo por assinatura e afins. Além disto, sua subsidiária, 

a ESCELSANET, provedora Internet, vem expandindo sua participação no mercado. 

O Mercado da empresa é distribuído segundo as Tabelas 5.15 e 5.16 abaixo. 

Percebe-se que são aproximadamente 780 mil consumidores e 6.200 GWh de consumo. 

É um mercado essencialmente urbano – industrial, com forte concentração industrial. O 

crescimento médio anual do número de consumidores se aproxima dos 5,5%, enquanto 

a do consumo se aproxima dos 5,7%, sendo ambas crescentes em 1998. 

 TABELA 5.15 – NÚMERO DE CONSUMIDORES 
Classe de 
Consumo 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* 

Residencial 443.797 
(80,6%) 

463.861 
(80,7%) 

496.691 
(80,9%) 

528.277 
(81,1%) 

553.764 
(80,7%) 

582.353 
(80,7%) 

604.540 
(80,5%) 

627.660 
(80,4%) 

Industrial 6.408 
(1,2%) 

6.687 
(1,1%) 

7.133 
(1,1%) 

7.635 
(1,2%) 

8.382 
(1,2%) 

8.922 
(1,2%) 

9.461 
(1,3%) 

9.791 
(1,2%) 

Comercial 48.405 
(8,8%) 

50.516 
(8,8%) 

53.076 
(8,6%) 

55.911 
(8,6%) 

60.440 
(8,8%) 

64.058 
(8,9%) 

67.092 
(8,9%) 

69.475 
(8,9%) 

Rural 45.671 
(8,3%) 

47.105 
(8,2%) 

50.217 
(8,2%) 

52.707 
(8,1%) 

56.638 
(8,3%) 

58.819 
(8,2%) 

62.219 
(8,3%) 

66.023 
(8,4%) 

Outros 6.351 
(1,1%) 

6.699 
(1,2%) 

6.646 
(1,1%) 

6.897 
(1,0%) 

7.186 
(1,0%) 

7.497 
(1,0%) 

7.597  
(1,0%) 

7.654 
(1,0%) 

Total 550.632 
(100%) 

574.868 
(100%) 

613.763 
(100%) 

651.427 
(100%) 

686.410 
(100%) 

721.649 
(100%) 

750.810 
(100%) 

780.600 
(100%) 

Crescimento 
(%) 

4,0% 4,4% 6,8% 6,1% 5,4% 5,1% 4,0% 6,8% 

  Fonte: Escelsa - escelsa.com.br (*) Até 3º trimestre 1998. 

 

      TABELA 5.16 - EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (GWh) 
Classe de Consumo 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1998 % 

Residencial 796 816 866 904 1.085 1.235 1.316 1.363 21,99% 
Industrial 2.229 2.224 2.345 2.575 2.787 2.682 2.787 2.999 48,39% 
Comercial 453 460 500 521 603 658 722 749 12,09% 
Rural 166 157 183 188 225 267 276 328 5,29% 
Outros 427 445 468 506 569 645 701 758 12,23% 
Total 4.071 4.102 4.362 4.694 5.269 5.487 5.802 6.197 100,00% 
Crescimento (%) 2,0% 0,7% 6,3% 7,7% 12,2% 4,1% 5,5% 6,8%  

Fonte: Escelsa – escelsa.com.br         
 

 

 

 

                                                                                                                                                            
vantagem estratégica do gás natural boliviano, que representa um suprimento assegurado de 1,2 milhão 
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GRÁFICO 5.9 – EVOLUÇÃO CONSUMO RESIDENCIAL 
Evolução do Consumo Residencial KWh/ANO por consumidor
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Fonte: Escelsa. 
 

Em 1998, o processo de revisão tarifária2 da Escelsa levou a uma redução da 

tarifa da energia elétrica em 3,4%, em média (5,30% na residencial e -3,30% na pequena 

indústria). Com relação ao fornecimento de sua energia, Furnas respondeu em 1998 por 

58,4% e Itaipu 39,8%. 
 

QUADRO 5.15 – FORNECEDORES DE ENERGIA 
GWh CONTROLADORA  

 1998 % 1997 % 
Fornecimento de energia 
elétrica: 

    

 FURNAS 16.711 58,4 16.294 61,3 
 ITAIPU 11.392 39,8 10.306 38,7 
 GERASUL - - - - 
 ELETROSUL - - - - 
 Outras 514 1,8 - - 
Total

 
28.617 100 26.600 100 

Fonte: Escelsa / CVM. 
 

A Escelsa pretende investir na construção de uma usina termelétrica no norte do 

Estado (R$ 150 milhões e 150 MW) que reduza sua necessidade de compra de energia, e 

leve o Estado cada vez mais a auto-suficiência energética. Dado que o ES é uma das 

regiões de maior consumo per capita de eletricidade, devido a existência de muitas 

indústrias eletro-intensivas3, e dada a possibilidade da exploração de gás na bacia 

                                                                                                                                                            
de metros cúbicos para a  termelétrica de Campo Grande, a ser construída pela Escelsa. (GM,20.11.97) 
2 Considerando o fato de não ter ocorrido reposição da variação do índice IGPM de novembro de 1997 a 
julho de 1998 (2,7%), o ganho repassado para os consumidores atinge o valor de 6,2%. Dado que no 
período que vai de novembro de 1995 a novembro de 1997 a tarifa real caiu 1,7%, o ganho total do 
consumidor foi de aproximadamente 8%. Este processo está sendo inaugurado pela Escelsa, pois esta 
foi a primeira distribuidora federal a ser privatizada, em 1995. A cada ano a empresa é autorizada a 
repassar aos seus clientes parte do aumento de custos em suas operações, e a cada três anos é feita a 
revisão mais ampla. A segunda etapa da revisão terá por objetivo rediscutir com a Escelsa as metas de 
qualidade de serviços.  
3 O grande surto de desenvolvimento do Estado ocorreu na década de 70, com a implantação de 
inúmeros projetos industriais voltados ao comércio exterior e uma estrutura portuária que se destaca, em 
termos quantitativos e de desempenho operacional, no cenário brasileiro. Atualmente, 12% das 
exportações brasileiras passam pelos portos do Espírito Santo, 5,3% das exportações do Brasil são 
produzidas em território capixaba e 21% do PIB estadual são dirigidos ao comércio exterior. Essa 



 

157 

capixaba (projetos da Petrobrás), algumas usinas termelétricas estão sendo previstas 

também pela Vale Energia (subsidiária da Vale do Rio Doce)4. 

Além disto, a administração da concessionária está estabelecendo diretrizes 

estratégicas para ampliar a geração, como o programa de repotenciação de hidrelétricas 

existentes, a participação, direta ou indireta, em licitações para aproveitamento 

hidrelétricos principalmente no território do Estado do Espírito Santo, e a conclusão do 

inventário do potencial remanescente nas bacias hidrográficas do estado, o qual indica a 

possibilidade de instalações de 291MW adicionais. 

Com relação a gestão administrativa – financeira, a empresa apresenta bons 

resultados. É administrada por um Conselho Administrativo formado por 12 membros, 

sendo um Presidente (José Gustavo de S.Costa – Banco Pactual), um vice-presidente 

(Izaltino Camozzato – ex-Furnas), um presidente-diretor de relações com o mercado 

(Francisco Luis S. Gomide – ABRADE), um diretor técnico (Antônio Soares Diniz – 

ex-COPEL), um diretor administrativo-financeiro (Sérgio Pereira Pires – ex-Banco 

Multiplic), um diretor comercial (Reni Antonio da Silva) e 6 conselheiros. 

Em pesquisa sobre o clima organizacional, como divulgado pela própria empresa 

a ESCELSA situou-se entre os cinco melhores resultados no país em 1998. A Empresa 

possui um programa de treinamento dos funcionários, inserido na política de Gestão da 

Qualidade Total  em todos os segmentos da organização. Desde 1996 tem se implantado 

um processo de reestruturação organizacional. Recentemente acertou-se a criação de 

uma Diretoria Comercial, importante passo dentro dessa reestruturação como forma de 

posicionar-se num mercado mais disputado. 

TABELA 5.17 – EVOLUÇÃO DO ÍNDICE CONSUMIDOR POR EMPREGADO 
Descrição Ano        

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Número de Consumidores 550.632 574.868 651.427 651.427 686.410 721.650 750.810 789.630 
Número de Empregados 2.853 2.718 2.674 2.602 1.827 1.770 1.592 1.574 
Índice 
Consumidor/Empregado 

193 212 230 250 376 408 472 502 

Fonte: Escelsa 

                                                                                                                                                            
expressiva performance é devida ao Corredor de Transportes Centroleste, que otimiza a interligação das 
estradas de ferro da Companhia Vale do Rio Doce (Vitória a Minas) e da Rede Ferroviária Federal, com o 
complexo portuário integrado pelos Portos de Vitória, Paul, Capuaba, Regência, Praia Mole, Tubarão, 
Barra do Riacho e UBU, os quatro últimos operados pelas próprias empresas exportadoras, desde sua 
criação. As atividades econômicas voltadas ao comércio exterior atenuaram os efeitos, no Espírito Santo, 
da crise econômica brasileira, que cobriu toda a década de 80.  
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 A política de reestruturação organizacional promoveu reduções nos quadros de 

funcionários (de 2.602 em 1994 para 1574 em 1998), incentivou o treinamento 

buscando maior eficiência e produtividade, reorganizou a compra de materiais. 

QUADRO 5.16 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO R$ Milhões (ESCELSA) 
Descrição/Exercícios 1 9 9 5 1 9 9 6 1997  1998  

   Valor AV% Valor AV% Valor AV% Valor AV% 
Receita Operacional Bruta 370 139,62%     458,32 136,92% 572,58 136,25% 651,88 142,22% 
 Fornecimento de Energia Elétrica       440,35 131,55% 544,51 129,57% 627,08 136,81% 
 Suprimento de Energia           7,26 2,17% 17,76 4,23% 12,48 2,72% 
 Outras Receitas         10,70 3,20% 10,31 2,45% 12,32 2,69% 
 Deduções à Receita Operacional 105 39,62%     123,57 36,92% 152,35 36,25% 193,53 42,22% 
  Quota para a RGR         10,91 3,26% 11,98 2,85% 13,76 3,00% 
  Quota para a CCC         10,63 3,17% 15,08 3,59% 15,59 3,40% 
   Impostos sobre a Receita       102,03 30,48% 125,29 29,81% 164,18 35,82% 

Receita Operacional Líquida    265,00 100,00%     334,74 100,00% 420,23 100,00% 458,34 100,00% 
           

Despesas Operacionais    277,00 104,53%     280,22 83,71% 330,11 78,56% 373,50 81,49% 
 Pessoal          49,87 14,90% 55,78 13,27% 62,63 13,67% 
 Material            6,74 2,01% 6,39 1,52% 6,29 1,37% 
 Serviço de Terceiros         19,74 5,90% 22,63 5,39% 20,00 4,36% 
 Energia Comprada para Revenda       160,30 47,89% 193,84 46,13% 217,79 47,52% 
 Quotas de Reintegração               - 0,00% 0,00 0,00% 44,53 9,71% 
 Provisão p/ Contingências           2,07 0,62% 4,81 1,15% 5,67 1,24% 
 Outras Despesas         41,51 12,40% 46,66 11,10% 16,59 3,62% 

Resultado do Serviço (rédito)    (12,00) -4,53%       54,53 16,29% 90,11 21,44% 84,85 18,51% 
Resultado de Participações Societ.               - 0,00% (1,47) -0,35% 73,73 16,09% 
Rec. (Desp.) Financeira (rédito) (124) -46,79%       64,79 19,36% 42,47 10,11% (50,59) -11,04% 
 Receita          65,13 19,46% 101,78 24,22% 69,57 15,18% 
 Despesa            0,34 0,10% 59,31 14,11% 120,16 26,22% 
 Juros s/ Patrimônio Líquido               - 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Resultado Operacional  (136,00) -51,32%     119,32 35,64% 131,12 31,20% 107,98 23,56% 
         0,00  

Resultado Não Operacional (3) -1,13%      (3,24) -0,97% (5,04) -1,20% (3,26) -0,71% 
 Receita Não Operacional  0,00%         1,26 0,38% 0,84 0,20% 1,98 0,43% 
 Despesa Não Operacional           4,50 1,35% 5,88 1,40% 5,24 1,14% 

Atualizações Monetárias e c.m.               - 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Lucro (Prejuízo) do Exercício  (139,00) -52,45%     116,07 34,68% 126,08 30,00% 104,72 22,85% 
 Contribuição Social         33,37 9,97% 36,77 8,75% 11,29 2,46% 
 Provisão p/IR (39) -14,72%             - 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
 Reversão de IR               - 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
 IRPJ e CSSL - Diferidos               - 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
 Reversão dos Juros s/PL / particip.          2,51 0,75% 3,79 0,90% 0,00 0,00% 

Lucro Líquido  (100,00) -37,74%       80,19 23,96% 85,52 20,35% 93,43 20,38% 
Lucro (Prejuízo) Por Ação  (R$) (21,97)  17,62  18,79  20,53  
Fonte: Elaboração própria. 

Em 1998, o resultado do serviço atingiu a R$ 84.846 mil, inferior em 1,71% 

aquele alcançado no ano anterior, refletindo a redução de tarifas imposta pela Resolução 

n.º 246, de 3/8/98, da ANEEL e o lucro líquido do exercício foi de R$ 93.429 mil, 

superando em 9,2% ao lucro do ano anterior. 

                                                                                                                                                            
4 No total a Vale Energia pretende investir cerca de US$ 3 bilhões nos próximos 7 anos, em projetos de 
produção de petróleo e gás natural (com a Petrobras) e termelétricas. Estudos geológicos apontam 
enormes reservas potenciais de gás natural. 
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Este resultado é fruto do aumento da receita operacional, que de 1995 para 1998 

cresceu 76%, e da redução relativa das despesas operacionais. Desde 1995 estas  

despesas vem caindo em proporção a receita (em 1995 R$ 277 milhões e em 1998 R$ 

373 milhões, na verdade considerando menos reintegração/depreciação no valor de R$ 

44,53 milhões, chega-se a R$ 328,47 milhões), resultante das ações administrativas na 

área de pessoal e da redução de materiais e outras despesas (maior eficiência) devido ao 

programa de Qualidade Total. 

TABELA 5.18 – RECEITA / DESPESA (COMPARAÇÃO) 
DISCRIMINAÇÃO         R$ Milhões 1995 1996 1997 1998 
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA        265,0       334,7       420,2       458,3  
DESPESAS  OPERACIONAIS      277,0      280,2      330,1       373,5  
Pessoal e Encargos  Nd          49,9         55,8          62,6  
Material  Nd            6,7           6,4            6,3  
Serviços de Terceiros  Nd          19,7         22,6          20,0  
Energia Comprada  Nd       160,3      193,8       217,8  
Reintegração  Nd              -             -           44,5  
Despesa .Gerais e Outras  Nd            2,1           4,8            5,7  
Rédito Operacional       (12,0)         54,5         90,1         84,8 
(+) Quotas de Reintegração            44,5 
(=) Ger. Oper. De Recursos       (12,0)         54,5         90,1      129,4 
Mercado (GWh)   5.859,0   6.051,0   6.401,0   6.754,0 
DISCRIMINAÇÃO (R$/MWh) 1995 1996 1997 1998 
RECEITA OPERACIONAL  LÍQUIDA      45,23      55,32      65,65      67,86 
DESPESAS OPERACIONAIS      47,28      46,31      51,57      55,30 
Pessoal e Encargos  Nd          8,24         8,71         9,27 
Material  Nd          1,11         1,00         0,93 
Serviços de Terceiros  Nd          3,26         3,54         2,96 
Energia Comprada  Nd       26,49      30,28      32,25 
Reintegração  Nd              -             -         6,59 
Despesa .Gerais e Outras  Nd          0,34         0,75         0,84 
Rédito Operacional       (2,05)         9,01      14,08      12,56 
(+) Quotas de Reintegração             -             -             -         6,59 
(=) Ger. Oper. De Recursos       (2,05)         9,01      14,08      19,16 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Como se observa na Tabela 5.18 acima a geração operacional de recursos tem 

aumentado em R$/MWh, ou seja maior o resultado por unidade de produto vendido. 

Isto, combinado a um aumento da quantidade do produto ou serviço vendido, leva a um 

aumento da lucro (que de –R$100 milhões em 1995 passou para +R$93,43 milhões em 

1998). 

Quanto aos empréstimos e financiamentos,  a empresa possui cerca de R$ 1,0 

bilhão, sendo 8,5% de curto prazo e 91,5% de longo prazo. Cerca de  60% é em moeda 

estrangeira (dólar). A Composição dos empréstimos e financiamentos por tipos de 

moeda seguem no Quadro 5.17 abaixo. 
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Em 28 de julho de 1997, a controladora captou recursos no exterior, mediante a 

colocação de títulos denominados “Senior Notes”, no valor de US$ 500 milhões, com 

vencimento único em 2007 e juros de 10% a.a. pagáveis semestralmente em 15 de 

janeiro e 15 de julho de cada ano. Foi obtido pela ESCELSA, em 21 de maio de 1998, o 

registro junto a SEC – Securities and Exchange Commission, nos Estados Unidos da 

América, de acordo com o “Securities ACT of 1933”.  

QUADRO 5.17 – COMPOSIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
$ Mil  CONTROLADORA  CONSOLIDADO 

  1998  1997  1998  1997 
Moeda nacional  137.247  2.609  409.709  519.175 
         
Moeda estrangeira – US$  539.534  558.200  618.036  639.185 
Total  676.781  560.809  1.027.745  1.158.360 
Fonte: Escelsa / CVM. 
 

Em 1998 foi conseguido um financiamento concedido pelo BNDES  contraído 

pela controlada MAGISTRA, que está vinculado a aquisição do controle acionário da 

ENERSUL, tendo juros vinculados à Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, mais 

“spread” de 4,0%  e amortização em 11 parcelas semestrais a partir de 15/11/98. 

QUADRO 5.18 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  
$ Mil  CONTROLADORA  CONSOLIDADO 

  1998  1997  1998  1997 
PASSIVO CIRCULANTE:         

Empréstimo com emissão de NP’s  -  -  -  240.000 
Empréstimos em moeda estrangeira  -  -  49.357  17.601 
Empréstimo em moeda nacional  5.923  1.720  35.268  27.061 
Total  5.923  1.720  84.625  284.662 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO:         
BNDES – MAGISTRA  -  -  163.688  172.749 
BNDES – ESCELSA  130.445  -  130.445  - 
Emissão de bônus no exterior  539.534  558.200  539.534  558.200 
Empréstimos em moeda estrangeira  -  -  29.145  63.384 
Outros  879  889  80.308  79.365 
Total  670.858  559.089  943.120  873.698 
Fonte: Escelsa / CVM. 

Pelo Quadro 5.18 acima, o financiamento concedido pelo BNDES para a 

ESCELSA corresponde a uma linha de crédito de R$ 131 milhões para financiamento 

do programa de transmissão e distribuição. A taxa de juros está vinculada à Taxa de 

Juros de Longo Prazo – TJLP, mais “spread” de 3,8%,  com carência de doze meses e 

amortização em 84 parcelas mensais a partir de 15/11/99. 
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 Cerca de 70% dos vencimentos de longo prazo estão concentrados em 2007 

(Senior notes, com vencimento em 2007). A empresa realizou operações de hedge para 

proteção cambial relativas aos encargos decorrentes das operações de captação em dólar. 
 

QUADRO 5.19 – PROTEÇÃO CAMBIAL ($mil) 
  Parâmetros Taxas % Valor do  

Data 
operação 

Data 
vencimento 

Inst.financeira
s 

Escelsa Contrato Despesa
s 

09/02/98 13/01/99 24,51 21,09 24.836 (850) 
17/07/98 13/07/99 13,31 9,28 26.107 (1.052) 

Total    50.943 (1.902) 
Fonte: Escelsa / CVM. 
 

 “Os recursos arrecadados serão usados tanto para a empresa modernizar suas 

instalações e financiar o crescimento de seu negócio, quanto para expandir seus 

investimentos, através da compra de outras empresas do setor elétrico que serão 

privatizadas. A Escelsa pretende participar de oito privatizações estaduais, aumentando 

sua participação no mercado  de energia elétrica de 2% para 10%”.(GM, 25.07.97) 

A Assembléia Legislativa do Espírito Santo aprovou em 23.09.98, por 

unanimidade, a operação do governo do Estado com a Escelsa, onde este toma da 

empresa empréstimo de R$ 30 milhões, para pagamento de parte das folhas salariais em 

atraso. (GM, 24.09.98) 

Quanto a política de dividendos o Quadro 5.20 é ilustrativo. Do ano de 1995 

para o de 1998 foram distribuídos R$ 71.213 mil, ou cerca de 27% do lucro líquido dos 

últimos três anos. 

         QUADRO 5.20 - DIVIDENDOS PROPOSTOS 
R$ mil 1998 1997 1996 1995 

Lucro líquido do exercício 93.429 85.523 80.188 (99.893) 
Reserva legal (4.671) (4.276) (4.009) Nd. 
Lucro base para cálculo dos dividendos 88.758 81.247 76.179 0 
Dividendos  31.856 20.312 19.045 0 
Dividendos propostos por lote de mil ações – R$ 7,00 4,46 4,18 0 

 Fonte: Escelsa / CVM. 
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QUADROS 5.21 SEÇÃO DE INDICADORES ECONÔMICO – FINANCEIROS 
Valorização patrimonial 

P/VPA (ESCELSA)
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Estrutura patrimonial 
ATIVO 1995 29,2% PASSIVO 1995 9,88% 

CIRCULANTE 1996 31,4% CIRCULANTE 1996 9,92% 
e REALIZÁVEL L.P 1997 41,5%  1997 9,04% 

 1998 22,1%  1998 8,27% 
      
   PASSIVO 1995 2,77% 

ATIVO 1995 70,8% EXIGÍVEL L. PRAZO 1996 2,94% 
PERMANENTE  1996 68,6%  1997 35,75% 

 1997 58,5%  1998 38,59% 
 1998 77,9%    
    1995 80,36% 
   PATRIMÔNIO 1996 80,16% 
   LÍQUIDO 1997 50,82% 
    1998 48,89% 

 
Estrutura de Capitais 

Índice/Exercício Fórmula  1995  1996  1997  1998 
1. Participação de Capital de Terceiros CT/PL  0,24  0,25  0,97  1,05 
2. Endividamento Parcial  ET-

OEsp./AT 
 0,13  0,13  0,45  0,47 

3. Endividamento Total  ET/AT  0,20  0,20  0,49  0,51 
4. Composição do Endividamento  PC/CT  0,50  0,50  0,18  0,16 
5. Imobilização do Patrimônio Líquido AP/PL  0,88  0,86  1,15  1,59 
6. Endividamento do Ativo Permanente ET/AP  0,28  0,29  0,84  0,66 
7. Imobilização dos Recursos não Correntes AP/PL+ELP  0,85  0,83  0,68  0,89 

 
Indicadores de Liquidez 

Liquidez Corrente

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

1995 1996 1997 1998

Liquidez geral

0,00
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2,00

3,00

1995 1996 1997 1998
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Margem Operacional 
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Evolução dos componentes do resultado 
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Indicadores de rentabilidade 
Índice/Exercício Fórmula  1995  1996  1997  1998 

1. Rentabilidade do Ativo  LL/AT  -11,10%  8,12%  5,09%  4,93% 
2. Rentabilidade do Patrimônio Líquido LL/PL  -13,81%  10,12%  10,01%  10,08% 
3. Margem Operacional  LO/RB  -36,76%  26,03%  22,90%  16,56% 
4. Margem Líquida  LL/RB  -27,03%  17,50%  14,94%  14,33% 
5. Retorno sobre Investimento  RO/AT  -15,09%  12,08%  7,80%  5,70% 
6. Retorno sobre o Patrimônio Líquido RO/PL  -18,78%  15,07%  15,35%  11,65% 
7. Margem Bruta  LB/RB  -3,24%  11,90%  15,74%  13,02% 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Indicadores gerenciais 
Indicador 1995 1996 1997 1998 

Grau de Endividamento (Exigível/Patrimônio Liquido) 0,28 0,29 0,84 0,66 
Rotação do Ativo (Receita Op. Liquida/Ativo 
Permanente) 

-21,32 17,60 13,34 7,31 

Energia Vendida – GWh 5.269 5.487 5.802 6.197 
Perdas Físicas de Energia (%) 10,24 9,33 9,33 8,85 
Número de Consumidores 686.410 721.650 750.810 789.630 
Número de Empregados 1.827 1.770 1.592 1.574 
Índice Consumidor/Empregado 376 408 472 502 

 Fonte: Elaboração própria. Dados da Escelsa / CVM. 
 
 

Quanto a gestão da produção e gestão de marketing a empresa vem realizando 

uma boa performance. Uma pesquisa junto aos usuários revelou crescente aprovação aos 

serviços da concessionária: a soma das opiniões ótima e boa alcançou a 78,2% ( era de 

71,1% em 1996 e 77,4% em 1997) (sic). Pelo segundo ano consecutivo, a ESCELSA  

recebeu o Prêmio Eletricidade, da revista Eletricidade Moderna, pela melhor evolução 

global no período 1996/1997, em confronto com as maiores empresas de distribuição do 

setor elétrico brasileiro. 

Os sistemas de geração e transmissão da ESCELSA são comandados por um 

COS  (Centro de Operação do Sistema) e operam interligados ao sistema da região 

Sudeste. A empresa segundo seus dados procura acompanhar o nível tecnológico 

predominante nas maiores concessionárias brasileiras. Como suporte da operação há três 

sistemas de comunicação da própria empresa, cobrindo todo o Estado: carrier, VHF e, 

sistema com fibra ótica, e os recursos da rede telefônica do Estado. Também está em 

andamento a implantação de sistema de automação de subestações, com diversas 

unidades já operando dessa forma.  

TABELA 5.19 – REQUISITOS  DE  ENERGIA - Sistema ESCELSA 
Energia (GWh) Ano       

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Geração Própria 1,078 1.070.256 1.016.119 1.028.434 841,697 883,855 1.081.345 
 (23,9%) (23,2%) (20,6%) (19,4%) (14,4%) (14,6%) (16,9%) 
Intercâmbio 3,434 3.531.904 3.903.843 4.280.087 5.017.320 5.165.326 5.319.967 
(Furnas\Itaipu) (76,1%) (76,8%) (79,4%) (80,6%) (85,6%) (85,4%) (83,1%) 
Carga Própria 4.514.541 4.604.454 4.922.122 5.310.278 5.859.750 6.051.524 6.401.312 
 -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% 
Perdas 442,537 501,839 559,151 616,633 599,902 564,409 599,413 
Perdas (%) 9,80% 10,90% 11,36% 11,61% 10,24% 9,33% 9,33% 
Demanda Total 
(MWh/h) 

707 710 767 817 941 927 1,001 

Evolução da 
demanda (%) 

3% 0,4% 8% 6,5% 15% (1,5%) 2,0% 

Fonte: Escelsa        
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A concessionária atua em 70 municípios do Espírito Santo, compreendendo 

cerca de 400 localidades. A distribuição conta com dez COD's (Centro de Operação da 

Distribuição) em operação 24 horas por dia, modulados em função da área de 

abrangência. O maior deles, localizado no Centro Operativo de Carapina, atende à 

região metropolitana da Grande Vitória, com cerca de 48% dos consumidores da 

empresa. Equipes de plantão, de manutenção e equipes com equipamentos para linha 

viva atuam na operação das redes. 

A área comercial dispõe de sistemas computacionais adequados à dimensão da 

concessionária e ganhos operacionais vem se verificando progressivamente. Pós-

privatização, a empresa implantou um sistema de ligar consumidores novos no mesmo 

dia ou no prazo ajustado com o cliente. Um software foi acoplado ao atendimento dos 

terminais telefônicos 196 e 120, ampliando a capacidade de atendimento, inclusive com 

múltiplos recursos diferenciados, entre eles o reconhecimento de voz. As solicitações de 

serviços, esclarecimentos comerciais, etc., estão disponibilizadas pelos terminais 

telefônicos, englobando cerca de 90 % da interface da empresa com seus clientes.  

O recebimento de contas de energia está sendo disseminado em estabelecimentos 

comerciais, facilitando o relacionamento com o público.  

A empresa se empenha no atendimento aos bairros da periferia urbana, carentes, 

através de construção das redes simplificadas de distribuição. Por outro lado, a 

eletrificação rural está recebendo um programa de obras suportado por recursos próprios 

da ESCELSA. A concessionária está assumindo 15% dos custos do programa e 

financiando o restante ao proprietário rural. Ambos os programas se inserem na 

preocupação social da empresa, dentro da realidade em que atua. 

QUADRO 5.22 - ESCELSA - Investimentos Anuais - US$1.000 
Item Ano       

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Geração - - 25 433 434 112 149 
Transmissão 1,579 867 1,511 2,627 5,128 8,518 5,545 
Subestações 2,88 1,968 2,466 7,318 11,12 18,16 19,07 
Distribuição urbana 6,911 7,609 11,17 15,64 18,14 30,73 26,35 
Distribuição rural 1,086 2,271 970 464 4,949 585 6,081 
Instalações em geral 215 771 2,297 6,058 2,531 5,571 8,776 
Total 12,67 13,49 18,44 32,54 42,31 63,67 65,98 
(*) - os investimentos em geração, constantes do programa, contemplam repotenciação 
e melhoramentos em hidrelétricas existentes. Novas oportunidades de empreendimentos 
em geração, terão orçamentos específicos 
Fonte: Escelsa        
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Em 1998 os investimentos somaram R$ 90.838 mil concluindo o programa 

trienal do período 96/98, no qual foram efetivamente realizados R$ 224  milhões. O 

novo Programa Trienal de Investimentos prevê um montante de R$ 258.884 mil para o 

período 1999 a 2001. 

No entanto, a Escelsa informou que decidiu adiar a implantação de uma usina 

termelétrica de 150 MW no Norte do Estado, devido à elevação das taxas de juros e à 

turbulência do mercado financeiro, provocadas pela crise internacional das bolsas de 

valores. (GM, 18.09.98)  

A empresa vem investindo para eliminar a possibilidade de ocorrência do 

denominado “ bug do ano 2000”, em  projeto desenvolvido desde 1997. Quanto aos 

índices de desempenho normalmente praticados pelo setor, como DEC, FEC, TMA e 

perdas  apresentam, todos, indicações de melhora. Apesar de ainda estarem altos, vêm 

refletindo os investimentos feitos pela empresa. 

 

GRÁFICOS 5.10 – DEC E FEC ESCELSA. 
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Fonte: Aneel. 

Nas perspectivas para 1999, a administração projeta as dificuldades já registradas 

nos últimos meses de 1998: 

♦ “ a empresa vai praticar um novo e forte programa trienal de investimentos, 

revelando acreditar na superação dos problemas nacionais; 

♦ permanece prioritária a busca de melhorias contínuas no desempenho operacional, 

apesar das dificuldades já pressentidas; 

♦ 1999 marcará o início da implantação dos projetos termelétricos a gás natural, no 

Norte fluminense e no Norte capixaba , postergados face à conjuntura econômica 

internacional; 
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♦ a ampliação da participação no mercado de distribuição de energia elétrica é 

objetivo estratégico da empresa, que estará atenta às oportunidades de aquisição de 

outras concessionárias.” 

 

Resumindo: Os novos controladores definiram uma estratégia baseada na 

diversificação de atividades (multiutility) e expansão de geração própria aproveitando a 

oportunidade do gás próximo ao seu centro consumidor. Além disto, buscam expansão 

de mercado, através da aquisição de novas distribuidoras, como a Enersul, a qual 

também terá vantagens do gás boliviano. De modo que percebe-se um mesmo modelo 

de gestão estratégica, que reuna características semelhantes. A gestão financeira tem 

buscado a alavancagem e o alongamento das dívidas, utilizando-se de proteção cambial 

para os encargos dos empréstimos. Ao que tudo indica, em comparação com a Light e a 

Cerj, estes gestores possuem mais experiência sobre a realidade brasileira e são menos 

propensos ao risco, concentrando-se no negócio principal. Quanto aos investimentos, 

estes têm crescido junto com a geração operacional de recursos, e hoje na casa dos R$ 

80 milhões anuais tem logrado uma melhoria nos indicadores de qualidade no 

atendimento ao cliente. Também há um esforço de melhoria no atendimento comercial, 

reforçado com a criação da Diretoria Comercial. 

 

 
5.2.4 COELBA – coelba.com.br 

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, está autorizada a operar como 

concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica no Estado da Bahia. Antes da 

privatização o seu capital era dado pelo Gráfico 5.11 abaixo. 

GRÁFICO 5.11 – Composição acionária antes da privatização 
AÇÕES ORDINÁRIAS 12/96
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Fonte: Elaboração própria. 
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A COELBA foi privatizada em julho de 1995. Seu controle foi arrematado pela 

Guaraniana SA, consórcio liderado pela empresa Iberdrola Energia SA e composto 

também pela BBDTVM e PREVI. Seu controle passa a ser considerado privado 

nacional.  

GRÁFICOS 5.12 – COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA COELBA / GUARANIANA 
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Fonte: Elaboração própria. 

A Companhia tem por objeto estudar, projetar, construir e explorar os sistemas 

de produção, transmissão, transformação, distribuição e comercialização de energia 

elétrica e serviços correlatos, bem como organizar subsidiárias, incorporar ou participar 

em outras empresas e praticar outros atos necessários à consecução de seu objetivo. 

A empresa antes de ser privatizada passou por um processo de ajuste. O 

reequilíbrio econômico-financeiro envolveu uma operação, no montante de R$ 275 

milhões, entre o Governo da Bahia, a ELETROBRÁS e o BNDES, que possibilitou a 

superação das dificuldades vividas pela Empresa quanto aos seus débitos de curto prazo. 

A estrutura organizacional, foi reestruturada, permanecendo com apenas três níveis 

hierárquicos, e reduzindo de 333 para 149 órgãos e de 334 para 161 cargos 

comissionados na Empresa. Foram também criados a figura do Ombudsman, a 

Assessoria de Clientes Especiais - ACE e o Departamento de Faturamento e 

Arrecadação - DFA. Além disto foram implantados programas de Incentivo à Demissão 

Voluntária, à Aposentadoria e à Migração, alcançando cerca de 1069 desligamentos. 

Após a privatização têm expandido os negócios. Adquiriu (50,3% do capital 

votante e 48,9% do capital total) a COSERN para exploração do Serviço Público de 

Energia Elétrica no território do Estado do Rio Grande do Norte, atendendo a 

aproximadamente 594 mil consumidores. Além disto a Coelba tem interesse em seguir 

comprando empresas de distribuição de energia do Nordeste e aplicar recursos em 

outras áreas, como por exemplo atuar nas áreas de TV a cabo, saneamento e distribuição 

de gás. (GM- 24.04.98) 
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Sua Missão é “Ser líder brasileira no fornecimento de energia elétrica e de outros 

serviços relacionados, com excelência em qualidade e confiabilidade, a preço 

competitivo e rentabilidade adequada.” 

Segundo o Relatório Anual 1997, o objetivo geral é a melhoria de resultados, ou 

seja, aumentar o valor da empresa. Para isso propõe-se estabelecer políticas de redução 

de custos, a curto e longo prazo, o que leva a necessidade de modernização. Por isso a 

estratégia em implantação pela nova administração prioriza o investimento na melhoria 

dos sistemas técnicos de comunicação e de informática, assim como a racionalização 

dos processos internos, reestruturando a organização e implementando uma política 

ativa de desenvolvimento dos recursos humanos. 

Além disto segundo a empresa, é necessário estimular o crescimento  

através de uma estratégia de expansão nas seguintes áreas: 1)Expansão das próprias 

instalações para atender ao incremento da demanda do mercado baiano e para a 

melhoria da qualidade do serviço; 2) Constituição de empresas de serviços ligadas à 

Coelba, a exemplo da empresa de reparação de transformadores; 3) Criação de empresas 

de geração no Estado da Bahia  (projetos hidrelétricos e térmicos). 

Dentro desse novo enfoque, foram adotadas medidas emergenciais, no plano 

interno, dentre as quais se destacam o início de implantação dos principais sistemas 

corporativos, como o Sistema Comercial, o Sistema Econômico-Financeiro e a Rede 

Corporativa de Informações, em conjunto com a ampliação do Sistema Central de 

Computação; as ações na área comercial e técnica para redução de perdas; a implantação 

do Orçamento Base-Zero, que prioriza a abordagem econômica das ações e introduz 

uma mudança organizacional-cultural na empresa; a revisão e negociação, para redução 

de valores, de todos os contratos em andamento; e a continuidade do processo de 

otimização do quadro de recursos humanos, tanto em termos quantitativos quanto 

qualitativos, com reestruturação do organograma,  realização de atividades de 

treinamento, cursos de formação e ênfase na segurança do trabalho; e a assinatura do 

Acordo Coletivo, com a representação sindical dos empregados da COELBA, com 

vigência de dois anos; e a negociação dos débitos de energia de Prefeituras, empresas de 

saneamento e órgãos públicos, com ações de cobrança direta, celebração de contratos de 

parcelamento e de convênios para cobrança da Taxa de Iluminação Pública nos 

municípios, entre outras medidas. 
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O Mercado da empresa segundo estimativas, em 1998 cresceu à taxa 3%, 

enquanto em 1997 a expansão foi de 4,8%. Em seu mercado se destaca a participação do 

setor residencial em número de consumidores e na distribuição do consumo (33,76%). 

Atende a mais de 2,5 milhões de clientes distribuídos segundo as Tabelas 5.20 e 5.21 

abaixo.  

TABELA 5.20 – CLASSES  DE CLIENTES 
1998 N.º de 

Consumidor
es 

% 1997 N.º de 
consumidores 

1996 N.º de 
consumidore

s 

Variação % 
1998 / 1997 

Residencial 2.179.578 86,87% 2.049.422 1.983.729 6,35% 
Industrial 14.524 0,58% 14.113 13.654 2,9% 
Comercial 203.577 8,11% 197.271 190.381 3,2% 
Rural 75.816 3,02% 79.848 78.482 (5,0%) 
Poder Público 26.993 1,07% 26.005 Nd 3,8% 
Iluminação 
Pública 

7.117 0,28% 4.177 Nd 70,4% 

Serviço Público 1.469 0,07% 1.403 Nd 4,7% 
 2.509.074  2.372.239 2.296.000 5,77% 

       Fonte: Elaboração própria. Dados Coelba / CVM. 

TABELA 5.21 – CONSUMO DE CLIENTES 
MWh 
Até 

30/09/98 

% MWh 
1997 

MWh 
1996 

Variação % 
1997 / 1996 

Residencial 2.321.194 33,76% 2.754.876 2.626.719 4,88% 
Industrial 1.751.495 25,47% 2.294.384 2.251.295 1,91% 
Comercial 1.263.874 18,38% 1.537.999 1.439.948 6,81% 
Rural 475.163 6,91% 489.792 484.282 1,14% 
Poder Público 268.089 3,90% 328.187 303.641 8,08% 
Iluminação 
Pública 

393.412 5,72% 500.499 481.593 3,93% 

Serviço Público 402.852 5,86% 500.142 512.470 -2,41% 
 6.876.079  8.405.879 8.099.948 3,78% 
Fonte: Elaboração própria. Dados Coelba / CVM. 

A taxa de atendimento dos domicílios urbanos da Bahia é de 97%, sendo a de 

domicílios situados na zona rural da ordem de 40,8%. 

Em 1997, os preços médios por classe de consumo praticados pela COELBA 

variaram de R$122,00/MWh no segmento residencial a R$65,89/MWh na classe 

industrial. A tarifa média global foi de R$ 93,00/MWh, com uma variação de 11,2% em 

relação ao ano anterior.  

Com relação a gestão administrativa, a empresa vem definindo  

responsabilidades e a separação entre os níveis decisórios e de execução de processos. A 

nova composição organizacional é estruturada em três níveis hierárquicos, o 

organograma distingue dois tipos de funções: as corporativas, responsáveis pela direção, 

no âmbito das quais são definidas as diretrizes de evolução futura global da Empresa, e 
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as operativas, orientadas para a realização das atividades específicas e próprias do 

negócio de energia elétrica. 

Essa nova estrutura compõe-se de três diretorias corporativas – Diretoria de 

Desenvolvimento Corporativo, Diretoria de Economia, Finanças e Relações com o 

Mercado, e Diretoria de Recursos Humanos e Serviços Gerais – e três diretorias 

operativas – Diretoria de Gestão de Ativos, Diretoria Comercial e Diretoria de 

Coordenação Territorial. 

“À Diretoria de Desenvolvimento Corporativo cabe a missão de liderar o 

crescimento da COELBA na área dos serviços de energia elétrica, sendo também de sua 

responsabilidade a implantação da mudança cultural da Empresa. Também cumpre-lhe 

identificar e viabilizar novas oportunidades de negócios, coordenar a atuação de equipes 

multidisciplinares no Projeto de Transformação e em projetos específicos, como a 

Redução das Perdas, desenvolver e implementar as políticas de Comunicação 

Corporativa e de Sistemas de Informação. 

A Diretoria de Economia, Finanças e Relações com o Mercado é a responsável 

pela segurança e confiabilidade da informação econômica da Empresa, cabendo-lhe 

também garantir os recursos monetários externos necessários às atividades da COELBA, 

e gerir, com a máxima rentabilidade, os recursos financeiros disponíveis e o patrimônio 

imobiliário. 

À Diretoria de Recursos Humanos e Serviços Gerais compete estabelecer e 

implantar as políticas relativas ao corpo funcional da Empresa, assegurando a eficiência 

nos processos de formação e motivação profissional, segurança do trabalho, saúde e 

previdência. Também lhe cabe administrar as compras e contratos de serviços, a guarda 

da documentação da COELBA, bem como a infra estrutura adequada para a realização 

dos trabalhos no âmbito interno. 

A Diretoria de Gestão de Ativos é a depositária dos ativos físicos elétricos da 

COELBA, cabendo-lhe desenvolver as medidas que assegurem a expansão e operação 

adequada das instalações ao longo do tempo, com a máxima rentabilidade. Sob a sua 

responsabilidade, estão todas as atividades relativas a normas técnicas, manutenção dos 

equipamentos e das redes, engenharia básica, qualidade do fornecimento, serviços de 
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telecomunicações e níveis de automação, bem como o planejamento dos investimentos 

no sistema e as relações de caráter técnico com outras empresas do setor elétrico. 

A Diretoria Comercial tem por missão oferecer, aos diversos segmentos de 

clientes, um serviço de energia competitivo em qualidade e preço, inclusive 

disponibilizando produtos e serviços capazes de propiciar o surgimento de novos 

negócios rentáveis. Entre as suas atribuições, está a de gerir o novo sistema comercial, 

mantendo relações preferenciais com os clientes institucionais e do mercado livre de 

energia, visando otimizar o seu grau de satisfação e a eficiência energética das suas 

atividades. Também a melhoria dos processos comerciais, do teleatendimento e da 

política de marketing estão sob a responsabilidade dessa Diretoria, que centraliza ainda 

a política de compra de energia. 

A Diretoria de Coordenação Territorial atua, no âmbito da área de concessão da 

COELBA, em articulação com as demais Diretorias, executando os processos de 

operação, manutenção e ampliação da rede, ligações, inspeções, corte de fornecimento e 

religações de clientes, leitura, faturamento e arrecadação, entre outras atribuições no 

espaço geográfico de atuação da Empresa.” 

A administração da empresa  decidiu subdividir as áreas em negócios e empresas 

autônomas (aos moldes da Iberdrola Holding). Cada empresa terá uma composição 

acionária, e poderá contar com a participação de terceiros, seja em tecnologia ou como 

minoritários. A Coelba será a 'holding' das subsidiárias. A Tracol Serviços Elétricos 

cujo negócio é a reforma de transformadores, recuperação e regulação de óleo isolante e 

manutenção de equipamentos em áreas ligadas ao setor de energia elétrica, já faz parte 

desse processo.  

As ações implementadas no plano interno desde 1996, possibilitou alcançar o 

índices de 567 clientes por empregado. Além disto em 1997 houve redução de 77,5% 

das despesas com horas extras e de 16,6% com periculosidade. 

      TABELA 5.22 – NÚMERO DE EMPREGADOS 
Dez91 Dez92 Dez93 Dez94 Dez95 Dez96 Dez97 Mar98 Set98 
7.316 7.231 7.045 6.820 6.494 5.425 4.186 3.970 3.789 

 Fonte: Elaboração própria. 

Um Acordo Coletivo, para dois anos, foi firmado entre a COELBA e o Sindicato 

dos Trabalhadores em Energia. Este Acordo estabelece um padrão de estabilidade 
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negocial dentro de uma visão de médio prazo (1997/1999), com manutenção das 

políticas sociais relativas aos empregados e negociação dos itens econômicos a cada 

exercício, na data-base da categoria. 

O treinamento de pessoal efetivou-se em duas linhas distintas, de capacitação de 

postos diretivos e de formação e valorização profissional nas áreas técnica e de 

segurança. O quadro de pessoal em 1997 apresentava 837 empregados com curso 

superior (20% do total), 2.178 com o 2º grau completo/superior incompleto (52%), 735 

com o 1º grau/2º grau incompleto (17,5%) e 436 com grau de instrução primária/1º grau 

incompleto (10,5%). A empresa criou um departamento para implantação de uma nova 

política de segurança no trabalho. Foi dada ênfase às normas de segurança para os 

empregados, realização de cursos de prevenção e de utilização adequada dos 

equipamentos, exames periódicos e adoção de uma nova atitude no ambiente de 

trabalho, estendendo-se esse conceito de segurança ao plano externo da Empresa, 

através de campanhas educativas e informação aos clientes quanto ao uso adequado da 

energia elétrica. 

Quanto a reestruturação dos Contratos e Serviços, os destaques da nova 

administração foram: a negociação de 630 contratos de serviços e obras, com redução de 

R$ 1,4 milhões; a redução de 7% nos preços de materiais adquiridos, com economia de 

R$ 2 milhões; a recuperação de materiais, com economia de R$ 440 mil; a realização de 

leilões de bens obsoletos, com receita de R$ 715 mil; a negociação, através da Bolsa de 

Material do Setor Elétrico, em um total de R$ 380 mil, em equipamentos vendidos ou 

permutados; a redução do tempo de aquisição de material, de 5 para 2 meses; a 

transformação de sucatas de cobre e alumínio em 250 toneladas de condutores; 

aquisição de 57 veículos, desativação de 185 outros e redução de 90 para 69 veículos 

alugados, com uma economia global de R$ 430 mil; a alienação de 357 veículos, em 

quatro leilões, com receita de R$ 1,17 milhões, utilizada para aquisição de novas 

unidades. 
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QUADRO 5.23 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (COELBA) - R$ Mil 
Descrição/Exercícios 1 9 9 5 1 9 9 6 1997  1998 (*) 

   Valor AV% Valor AV% Valor AV% Valor AV% 
Receita Operacional Bruta 610.224 131,72% 854.699 132,68% 985.313 134,14% 1.141.867 131,52% 

 Deduções à Receita 
Operacional 

146.953 31,72% 210.500 32,68% 250.790 34,14% 273.637 31,52% 

Receita Operacional 
Líquida 

463.271 100,00% 644.199 100,00% 734.523 100,00% 868.229 100,00% 

         0  
Despesas Operacionais 483.383 104,34% 624.798 96,99% 636.435 86,65% 722.219 83,18% 

 Pessoal  139.523 30,12% 161.771 25,11% 152.650 20,78% 124.319 14,32% 
 Material  6.512 1,41% 8.607 1,34% 11.837 1,61% 12.667 1,46% 
 Serviço de Terceiros 39.210 8,46% 55.312 8,59% 59.864 8,15% 85.137 9,81% 
 Energia Comprada para 
Revenda 

185.927 40,13% 267.667 41,55% 316.343 43,07% 349.041 40,20% 

 Quotas de Reintegração 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
 Provisão p/ Contingências 6.314 1,36% 10.801 1,68% 5.815 0,79% 44.803 5,16% 
 Outras Despesas 105.897 22,86% 120.640 18,73% 89.926 12,24% 106.252 12,24% 

Resultado do Serviço (20.112) -4,34% 19.401 3,01% 98.088 13,35% 146.011 16,82% 
Resultado de Participações 
Societ. 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Receita (Despesa) 
Financeira 

(231.195) -49,90% (24.388) -3,79% (2.845) -0,39% (78.852) -9,08% 

 Receita  58.309 12,59% 57.070 8,86% 45.219 6,16% 34.821 4,01% 
 Despesa  289.504 62,49% 81.458 12,64% 48.064 6,54% 113.673 13,09% 
 Juros s/ Patrimônio 
Líquido 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Resultado Operacional (251.307) -54,25% (4.987) -0,77% 95.243 12,97% 67.159 7,74% 
         0  

Resultado Não Operacional (10.691) -2,31% (245.618) -38,13% (5.573) -0,76% 5.569 0,64% 
 Receita Não Operacional 830 0,18% 918 0,14% 5.895 0,80% 7.257 0,84% 
 Despesa Não 
Operacional 

11.521 2,49% 246.536 38,27% 11.468 1,56% 1.688 0,19% 

Atualizações Monetárias e 
c.m. 

92.202 19,90% 0 0,00% 0 0,00% 66.244 7,63% 

Lucro (Prejuízo) do 
Exercício 

(169.796) -36,65% (250.605) -38,90% 89.670 12,21% 138.972 16,01% 

Lucro 
Líquido 

 (169.796) -36,65% (250.605) -38,90% 89.670 12,21% 235.440 27,12% 

Fonte: Elaboração própria. 

Com relação a gestão financeira, em 1997 houve crescimento de 15,3% da 

receita bruta, em função principalmente do programa de combate à fraude e 

regularização de ligações clandestinas, além do crescimento de mercado e do reajuste 

tarifário. Houve redução das despesas operacionais em 10,4%, em razão do programa de 

demissão voluntária e da economia decorrente das medidas de modernização 

administrativa. Além disto não houve tributação do resultado, com a utilização de 

prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social de exercícios anteriores para 

compensação do lucro apurado. 
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  TABELA 5.23 – RECEITA / DESPESA (COMPARAÇÃO) 
DISCRIMINAÇÃO         R$ Mil 1995 1996 1997 1998* 
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA     463.271,0    644.199,0    734.523,0    868.229,3  
DESPESAS  OPERACIONAIS   483.383,0   624.798,0   636.435,0    722.218,7  
Pessoal e Encargos   139.523,0   161.771,0   152.650,0    124.318,7  
Material        6.512,0        8.607,0     11.837,0      12.666,7  
Serviços de Terceiros     39.210,0     55.312,0     59.864,0      85.137,3  
Energia Comprada   185.927,0   267.667,0   316.343,0    349.041,3  
Reintegração                  -                  -                  -                     -    
Despesa .Gerais e Outras        6.314,0     10.801,0        5.815,0      44.802,7  
Rédito Operacional    (20.112,0)     19.401,0     98.088,0   146.010,7 
(+) Quotas de Reintegração                  -                  -                  -                  - 
(=) Ger. Oper. de Recursos    (20.112,0)     19.401,0     98.088,0   146.010,7 
Mercado (GWh)        7.653,0        9.240,0        9.811,0     10.900,0 
DISCRIMINAÇÃO  R$/MWh 1995 1996 1997 1998* 
RECEITA OPERACIONAL  LÍQUIDA   60,5   69,72   74,87   79,66 
DESPESAS OPERACIONAIS   63,2   67,62   64,87   66,26 
Pessoal e Encargos   18,2   17,51   15,56   11,40 
Material         0,85         0,93     1,21     1,16 
Serviços de Terceiros     5,12     5,99     6,10     7,81 
Energia Comprada   24,29   28,97   32,24   32,02 
Reintegração                  -                  -                  -                  - 
Despesa .Gerais e Outras         0,82     1,17         0,59     4,11 
Rédito Operacional    (2,63)     2,10     9,99   13,39 
(+) Quotas de Reintegração                  -                  -                  -                  - 
(=) Ger. Oper. De Recursos    (2,63)     2,10     9,99   13,39 

  Fonte: Elaboração própria. 

A Coelba iniciou o exercício de 1997 com uma dívida de empréstimos e 

financiamentos a longo prazo no valor de R$ 192,8 milhões, equivalente a 11,7% do 

passivo total. Em dezembro, com a aquisição da COSERN, a Companhia contraiu 

empréstimo junto à Garter Properties Inc.(sua subsidiária) no montante de R$ 334,9 

milhões, elevando o débito de longo prazo para 24,3% do passivo total. O 

endividamento total (exigibilidades sobre o ativo total), atingiu 40,0%.  

TABELA 5.24 – EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA (Controladora) 
Controladora 30/09/98 1997 

  Principal Principal 
$ Milhares Encargos Curto Longo  Encargos Curto Longo  
  da dívida prazo Prazo Total da dívida prazo Prazo Total 
Moeda estrangeira 
Banco Interamericano de         
   Desenvolvimento – BID 1.167 21.952 108.815 130.767 2.448 20.208 117.816 138.024 
Kreditanstalt fur          
   Wiederaufbau – KFW 1.301 896 6.572 7.468 965 784 6.150 6.934 
 2.468 22.848 115.387 138.235 3.413 20.992 123.966 144.958 
         
Moeda nacional         
Banco do Brasil     733 22.192 - 22.192 
Fundação COELBA de         
   Assistência e Seguridade  6.364 26.388 32.752     
   Social – FAELBA 8 6.057 27.204 33.261 - 6.415 28.450 34.865 
Eletrobrás 182 162 2.209 2.371 2 4.296 18.581 22.877 
Consumidores 190 12.583 55.801 68.384 216 705 2.303 3.008 
     951 33.608 49.334 82.942 
         
TOTAL 2.658 35.431 171.188 206.619 4.364 54.600 173.300 227.900 

Fonte: Coelba / CVM. 
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O capital próprio da Companhia cresceu 21,8% no decorrer do exercício, como 

resultado das operações de capitalização de debêntures, constituição de Reserva de 

Capital relativa a juros sobre o montante aplicado em imobilizações em curso, de 

Reserva Legal do lucro apurado e de retenção de parcela do Lucro Líquido apurado. 

 
TABELA 5.25 – DÍVIDA DA COELBA (Consolidado) 

Consolidado 30/09/98 
Milhares de Reais Empréstimos e 

financiamentos 
 Principal 
 Encargos Curto Longo  
  da dívida prazo Prazo Total 
Moeda estrangeira 
Banco Interamericano de     
   Desenvolvimento – BID 1.167 21.952 108.815 130.767 
Kreditanstalt fur      
   Wiederaufbau – KFW 1.301 896 6.572 7.468 
Chase 529 355.680  355.680 
 2.997 378.528 115.387 493.915 
Moeda nacional     
Banco do Brasil  1.722 23.317 25.039 
Fundação COELBA de     
   Assistência e Seguridade     
   Social – FAELBA  6.364 26.388 32.752 
Eletrobrás 8 11.289 42.652 53.941 
Consumidores 182 162 2.209 2.371 
Chesf  19.118 5.722 24.840 
Outros   6.8001 6.801 
 190 38.655 107.089 145.744 
 3.187 417.183 222.476 639.659 

Fonte: Coelba / CVM. 
 

Da dívida total em moeda estrangeira (Tabela 5.25), cerca de 95% é em dólar 

americano. 

 Com relação a remuneração aos acionistas o Quadro 5.24 abaixo mostra o 

montante de dividendos distribuídos em 1997 e a estimativa para 1998. De acordo com 

o previsto no estatuto social da Companhia, o dividendo mínimo obrigatório é de 25% 

do lucro líquido, ajustado nos termos da legislação societária, respeitada a remuneração 

mínima de 10% do Capital Social para as ações preferenciais e 6% para as ações 

ordinárias. 
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 QUADRO 5.24 - DIVIDENDOS 
 1998* 1997 
Lucro do exercício 235.44

0 
89.669 

Reserva legal (11.772
) 

(4.483) 

Base de cálculo do dividendo  223.66
8 

85.186 

   
Dividendos estatutários
propostos 

181.02
7 

68.946 

Fonte: Elaboração própria. Dados da Coelba / CVM. 
(*) Estimativa em base a 30/09/98. 

 
QUADRO 5.25 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DOS EMPRÉSTIMOS 

 
Fonte 

 
Contrato 

Data 
Assinatura 

 
Objetivo 

 
Juros 

 
Venc. 

      
a) COELBA      

     

BID  

 
071/IC-BR 
(US$) 
645/SF-BR 
(US$) 

 
 

05/04/81 

Programa de Ampliação e Melhoramento  
do Sistema de Transmissão e Distribuição 
de Energia Elétrica do Estado da Bahia – 1ª 
Etapa. 

 
8,25% a.a. 
3,00% a.a. 

 
2.001 
2.001 

     
 
507/OC-BR 
(US$) 785/SF-
BR (US$) 

 
 

23/03/86 

Programa de Expansão e Melhoramento  
do Sistema de Transmissão e Distribuição 
de Energia Elétrica do Estado da Bahia  – 
2ª Etapa. 

 
7,75% a.a. 
3,00% a.a. 

 
2.006 
2.011 

     

KFW 

 
 
8665663 (DM) 

 
 

15/07/87 

Programa de abastecimento de Energia 
Elétrica na Região do São Francisco no 
Oeste do Estado da Bahia. 

 
 

6,50% a.a. 

 
 

2.007 
     

BANCO DO 
BRASIL 

  
17/12/97 

 
Aquisição Participação Societária da 
COSERN 

 
101,00% do 

CDI 

 
1.998 

     

ELETROBRÁS 
 
DIVERSOS 

 
DIVERSAS 

Expansão das Linhas e Redes de 
Distribuição e Linhas de Transmissão 

 
6,00% a 

8,00% a.a. 

 
2.007 

     
FAELBA 0801002/96-0 08/08/96 Capital de Giro 0,80% a.m. 2.006 

     
b) COSERN      

     
BANCO DO 
BRASIL 

 
DIVERSOS 

 
DIVERSAS 

 
Capital de Giro 

 
0,8530%a.

m 

 
2.014 

     
CHESF CHESF/95 18/01/95 Saldo devedor em 31/07/95-Chesf 0,01%a.m. 20/05/99 

     
ELETROBRÁS DIVERSOS DIVERSAS Expansão das Linhas e Redes de 

Distribuição e Linhas de Transmissão 
6,00% a  

8,00% aa 
 

2.007 
     

FASERN DIVERSOS DIVERSAS Capital de Giro 0,50% a.m 2.004 
     

BANDERN DIVERSOS DIVERSAS Eletrificação de Conjuntos Habitacionais 2,00% a 
5,00% a.a. 

2.009 

Fonte: Coelba / CVM. 

A remuneração em 1997 foi equivalente a R$ 3,87 por lote de mil ações 

correspondente a R$ 3,49 para as ações ordinárias e R$ 5,82 para ações preferenciais. 
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Em 1998 correspondeu a R$ 10,16 por mil ações, portanto um acréscimo de cerca de 

160%. 

Além deste aumento do lucro por ação, em 19/10/98, a AGE deliberou pagar 

juros sobre capital próprio, relativos ao 1º semestre de 1998, com início de pagamento a 

partir do dia 30/10/98, à razão de R$ 2,328 por lote de mil ações, aproximadamente R$ 

34,8 milhões. 

 

QUADROS 5.26 SEÇÃO DE INDICADORES ECONÔMICO – FINANCEIROS 

 
Valorização patrimonial 

P/VPA (COELBA)
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PREÇO MÉDIO (COELBA)

-
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1995 1996 1997 1998
 

 
Estrutura patrimonial 

ATIVO 1995 12,21% PASSIVO 1995 14,91% 
CIRCULANTE 1996 19,69% CIRCULANTE 1996 8,80% 

e REALIZÁVEL L.P 1997 17,15%  1997 14,34% 
 1998 19,41%  1998 27,92% 
      
   PASSIVO 1995 27,67% 

ATIVO 1995 87,79% EXIGÍVEL L. PRAZO 1996 37,95% 
PERMANENTE  1996 80,31%  1997 34,89% 

 1997 82,85%  1998 17,25% 
 1998 80,59%    
    1995 57,42% 
   PATRIMÔNIO 1996 53,24% 
   LÍQUIDO 1997 50,77% 
    1998 54,83% 

 
Estrutura de Capitais 

Índice/Exercício Fórmula  1995  1996  1997  1998 
1. Participação de Capital de Terceiros CT/PL  0,74  0,88  0,97  0,82 
2. Endividamento Parcial  ET-

OEsp./AT 
 0,31  0,37  0,40  0,36 

3. Endividamento Total  ET/AT  0,43  0,47  0,49  0,45 
4. Composição do Endividamento  PC/CT  0,35  0,19  0,29  0,62 
5. Imobilização do Patrimônio Líquido AP/PL  1,53  1,51  1,63  1,47 
6. Endividamento do Ativo Permanente ET/AP  0,49  0,58  0,59  0,56 
7. Imobilização dos Recursos não Correntes AP/PL+ELP  1,20  0,98  1,08  1,27 
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Indicadores de Liquidez 
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Indicadores de rentabilidade 
Índice/Exercício Fórmula  1995  1996  1997  1998 

1. Rentabilidade do Ativo  LL/AT  -9,31%  -15,29%  4,29%  10,28% 
2. Rentabilidade do Patrimônio Líquido LL/PL  -16,21%  -28,71%  8,44%  18,75% 
3. Margem Operacional  LO/RB  -41,18%  -0,58%  9,67%  5,88% 
4. Margem Líquida  LL/RB  -27,83%  -29,32%  9,10%  20,62% 
5. Retorno sobre Investimento  RO/AT  -13,78%  -0,30%  4,55%  2,93% 
6. Retorno sobre o Patrimônio Líquido RO/PL  -23,99%  -0,57%  8,97%  5,35% 
7. Margem Bruta  LB/RB  -3,30%  2,27%  9,96%  12,79% 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Indicadores gerenciais 
Indicador 1995 1996 1997 1998 

Grau de Endividamento (Exigível/Patrimônio Liquido) 0,74 0,88 0,97 0,82 
Rotação do Ativo (Receita Op. Liquida/Ativo 
Permanente) 

-15,69 0,07 5,50 3,64 

Energia Vendida – GWh 7.633 8.074 8.406 8.660 
Perdas Físicas de Energia (%) Nd 17,1 16,5% Nd 
Número de Consumidores (mil) 2.238 2.296 2.372 2.510 
Número de Empregados 6.494 5.425 4.186 3.789 
Índice Consumidor/Empregado 345 423 567 662 

Fonte: Elaboração própria. 
 
 

Quanto a gestão da produção a empresa intensificou o combate às perdas 

através de ações específicas, principalmente redução de ligações clandestinas, que 

representam uma das principais causas de perda de receita e de interrupção do 

fornecimento de energia. Neste período, as fraudes de energia foram combatidas através 

da intensificação de inspeções em unidades consumidoras. 

No tocante à redução de perdas técnicas, há também um programa específico de 

obras que objetiva a melhoria dos índices de desempenho. Tal programa compreende a 

avaliação de todos os segmentos do sistema de distribuição, envolvendo a rede primária, 

transformadores, rede secundária, ramais de serviço, medidores e outros componentes, 

além da instalação de unidades de transformação em áreas de grande demanda. Como 

resultado das medidas implantadas, o índice de perdas reduziu-se em 1997 para 16,5%. 

Para 1998, estabeleceu-se como meta o índice de 15%, como parte do objetivo de 

redução das perdas para o patamar de 10%. 

Com relação à qualidade vêm definindo-se novos padrões para a rede de 

distribuição, programas de manutenção do sistema elétrico e medição de energia nas 

subestações, entre outras medidas que objetivam proporcionar melhor qualidade e 

confiabilidade no fornecimento de energia. 
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GRÁFICOS 5.13 – DEC E FEC COELBA. 
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   Fonte: Aneel. 

 
Com relação à expansão, segundo o presidente da empresa, Bonifácio Alvarez, a 

empresa está estudando a construção de uma hidroelétrica e de uma termelétrica, cada 

uma com capacidade de produção de 400 MW de energia. (GM – 21.08.98). Segundo 

nota da (GM- 24.04.98), a Coelba terá participação na usina termelétrica a gás natural, 

de 400 MW, que será  construída pela Ase Brown Boveri (ABB) na Refinaria Landulfo 

Alves de Mataripe (Rlam), da Petrobrás, localizada em São Francisco do Conde (BA).  

Os investimentos estimados ate 1999 em distribuição e geração de energia são de 

US$ 220 milhões. A Coelba está iniciando um plano de investimento trienal de R$ 300 

milhões. Com isso, está obtendo novas tecnologias, como a automação de  estações e a 

instalação de uma rede de fibra óptica à distância que permite melhor controle sobre os 

equipamentos e aperfeiçoamento na comunicação corporativa. A empresa também 

avalia o aproveitamento da rede de comunicação óptica para outros, possibilitando mais 

escala.  

A Coelba está iniciando a modernização de suas 180 subestações, com a 

implantação de um sistema de telecontrole que permitirá transferir carga, 

automaticamente, de uma unidade para outra. Isso permitirá reduzir a um  tempo 

mínimo o restabelecimento da energia em casos de pane. O novo sistema, que será 

também adotado Cosern, operada pela Coelba, terá  investimento de R$ 47 milhões. 

(GM/SP – 04.08.98)  

A Coelba assinou com a empresa americana Wang Global, contrato no valor de 

US$ 10 milhões para implantação de uma rede corporativa e de infra-estrutura 

necessárias ao suporte dos seus sistemas de informação. A Coelbanet interligará 120 

escritórios e pontos de atendimento – inclusive a Cosern , também controlada pelo 
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grupo espanhol Iberdrola -, possibilitando o acesso de dados de qualquer uma das 

unidades da empresa. (GM – 03.08.98)  

Vale destacar que o Grupo controlador (Iberdrola) fez requisição a Aneel para 

um contrato de fornecimento de tecnologia. Como divulgado pelo (GM – 21.07.98), 

pelo contrato, a empresa baiana mandaria para a sua controladora uma grande quantia de 

dinheiro, que acabaria pressionando os custos da empresa. 

Quanto a gestão de marketing a empresa desenvolve uma política orientada 

para o cliente. A criação da Diretoria Comercial, com direcionamento para o 

atendimento das necessidades dos clientes, e sua integração com a Diretoria de 

Coordenação Territorial, quanto às operações de leitura, faturamento e arrecadação, 

sinalizam a importância atribuída pela organização a esta gestão. 

As inovações implementadas ou em curso são direcionadas para o combate 

sistemático à fraude no consumo de energia, informatização dos serviços públicos, 

teleatendimento, otimização tarifária e orientação ao consumidor, em paralelo a medidas 

visando a melhoria da qualidade do suprimento energético. 

Em 1997, os dois sistemas de atendimento telefônico foram unificados, contando 

o serviço de teleatendimento com 35 pontos de recepção alimentados por 60 linhas 

digitais, registrando por mês cerca de 127 mil ligações atendidas. O serviço conta com 

52 atendentes habilitados para registrar e encaminhar as informações aos diversos 

setores da Empresa. 

Também nas agências, postos de atendimento e locais de pagamento das contas 

de luz estão sendo implantadas caixas coletoras de recepção de sugestões e reclamações, 

com formulário de rápido preenchimento. São processados mensalmente cerca de 100 

questionários por agência e adotadas medidas corretivas para as questões apresentadas. 

O atual modelo de conta de luz deverá ser objeto de nova apresentação gráfica, 

tornando mais simples e clara a leitura pelo usuário e melhorando a qualidade e 

amplitude da informação nela contida, além de possibilitar a veiculação de mensagens e 

orientação sobre o uso racional da energia. 

Em relação ao atendimento aos Clientes Especiais, buscou a COELBA adequar 

os seus serviços às necessidades específicas de cada um deles. Para tanto, criou um 

departamento, para orientar e viabilizar sua atuação em nichos de mercado 
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diferenciados, sendo destaques os resultados na comercialização de energias secundárias 

interruptíveis e as ações para co-geração de energia. 

A política de comunicação da empresa, além de definir uma nova logomarca, 

realizou campanhas nas principais cidades do estado, quanto ao uso adequado e combate 

ao desperdício de energia, combate à fraude de energia elétrica e divulgação dos seus 

telefones de atendimento. 

Resumindo: Os novos controladores buscam a diversificação dos negócios e a 

expansão dentro do mercado de eletricidade, tanto no segmento de distribuição quanto 

na geração. Percebe-se uma estratégia de conquistar diversas indústrias de um mesmo 

mercado ou segmento territorial. Por isso a compra da Cosern, também no mercado N-

NE, e a divulgação do interesse em segmentos de indústria de rede, como TV a cabo, 

saneamento e lógico, o gás (a Iberdrola participa da RioGás, da Ceg e outros) na Bahia. 

Quanto a gestão interna da empresa, o “pacote tecnológico” em implantação se 

assemelha em demasia ao da controladora Iberdrola. A holding possui uma série de 

empresas que atendem aos diversos mercados onde atua (ver item 4.2.10). A estrutura 

administrativa vem sendo bem montada e organizada. Os novos controladores seguiram 

o processo de reestruturação interna: negociam contratos com funcionários (acordos 

coletivos), com os fornecedores em geral e promovem um plano de funções para cada 

Diretoria. Além disto procuram desenvolver os instrumentos e tecnologia de informação 

necessários para a Direção. Quanto à estratégia financeira a empresa também segue, 

como as demais, a lógica da alavancagem financeira com participação de capital de 

terceiros e o alongamento do perfil da dívida. Com relação a estratégia de produção 

destacam-se os investimentos para redução de perdas e o plano trienal (até 2001) que 

busca otimizar a manutenção do sistema de distribuição. Quanto a estratégia de 

marketing percebe-se uma política intensa de aproximação ao cliente, em especial aos 

grandes (curva ABC) na busca da diferenciação de nichos de mercado. Além disto 

destaca-se a estratégia de combate à fraude. 
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5.2.5 CPFL – cpfl.com.br 

Quanto ao negócio da Empresa, desde 1996, ainda Estatal, foram introduzidas 

mudanças no Estatuto Social, visando permitir o aproveitamento da infra-estrutura 

existente e do potencial tecnológico disponível, na exploração de novos negócios, como 

fibra ótica e consultorias. 

GRÁFICO 5.14 – CPFL antes da privatização. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Em 05/11/97 foi realizado o leilão do capital votante de 7.925.422.672 ações 

ordinárias nominativas de propriedade da CESP, BANESPA, NOSSA CAIXA NOSSO 

BANCO e COMPANHIA PAULISTA DE ATIVOS, sendo ofertadas pela CESP aos 

empregados da CPFL 10% do capital total da Empresa. A aquisição, pagando R$3,014 

bilhões com ágio de 70%, foi feita pelo consórcio VBC (Votorantin, Bradesco e 

Camargo Corrêa), 521 PARTICIPAÇÕES S/A (Fundo de Pensão do Banco do Brasil) e 

BONAIRE (Empresa formada pelos seguintes Fundos de Pensão: Fundação CESP, 

SISTEL, ECONOMOS, PETROS SABESPREV, METRUS E BANESPREV ). 

  GRÁFICOS 5.15 – CPFL, depois da privatização. 
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  Fonte: Elaboração própria. 

Quanto a estratégia, a Empresa vem se preparando para aproveitar as 

oportunidades de novos negócios na relação com seus 2,5 milhões de clientes, que 
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cresce a taxas próximas a 7% ao ano. Além de seu mercado, destaca-se a perspectiva  de 

expansão dos negócios que o gasoduto Brasil - Bolívia estará proporcionando, 

potencializando o valor da CPFL, e segundo afirma a administração no Relatório 97, 

“promovendo a integração energética mediante a sua inserção no mercado internacional 

de utilities". Outro potencial propulsor ao desenvolvimento de negócios para CPFL é a 

hidrovia Tietê-Paraná que deverá interligar a Argentina, o Uruguai e o Brasil 

(Mercosul). 

A empresa privatizada buscou diversificar suas atividades, atuando na prestação 

de serviços nas áreas de manutenção, locação, treinamento e consultoria e expandir seus 

negócios na área de eletricidade, através da participação no consórcio formado pela 

DRAFT I e EDP - Eletricidade de Portugal, que em setembro de 1998, adquiriu o 

controle acionário correspondente a 29,8% do capital total da Empresa Bandeirante de 

Energia - EBE, cisão da Eletropaulo e terceira maior distribuidora do Estado de São 

Paulo, pelo preço mínimo total de R$ 1.014 milhões5.  

O mercado de atuação da CPFL, localiza-se no interior do Estado de São Paulo, 

abrangendo uma economia predominantemente agro-industrial, 2º pólo consumidor do 

país. Ocupa 37% do território do Estado, compreendendo 234 municípios, com uma 

extensão territorial de 90.440 km2,  e uma população estimada em aproximadamente 7,5 

milhões de habitantes. 

  TABELA 5.26 – MERCADO DA CPFL 
  N.º de Consumidores MWh R$ mil 
 1997 1996 1997 1996 1997 1996 
Residencial 2.096.819 2.001.105 5.213.589 4.888.461 802.651 687.747 
Industrial 50.597 47.054 7.621.205 6.961.581 605.313 526.204 
Comércio, Serviços       
e Outras Atividades      200.614 190.526 2.359.929 2.118.872 300.956 253.840 
Rural 77.426 76.369 849.940 815.558 68.491 61.826 
Poderes Públicos 16.750 16.414 470.546 433.587 52.951 45.945 
Iluminação Pública 843 829 673.497 645.284 54.053 48.543 
Serviço Público 2.683 2.591 835.462 811.118 69.056 62.377 
Consumo Próprio 584 560 29.909 29.867         -         - 
SOMA 2.446.316 2.335.448 18.054.077 16.704.328 1.953.471 1.686.483 

  Fonte: CPFL/CVM. 

Percebe-se pela Tabela 5.26 e 5.27, que no ano de 1997, a Empresa atendeu a um 

mercado de consumo de 18.054 GWh, representando crescimento de 8,1% face aos 

                                                      
5 Em 17 de setembro de 1998, a Companhia, através da DRAFT I, e em consórcio com o grupo 
português EDP – Eletricidade de Portugal, adquiriu 74,88% de ações ordinárias, representativas de 
29,8% do Capital Social da Empresa Bandeirante de Energia S/A – EBE, ao preço total de R$ 1.014.522 
mil.Com a participação de 44% no consórcio, a Companhia detém 13,11% do capital total da EBE, ao 
custo de R$ 424.845 mil. 
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16.704 GWh fornecidos em 1996. A classe comercial apresentou a maior taxa de 

crescimento (11,4%), seguida pela industrial (9,5%) e residencial (6,7%).  

TABELA 5.27 – PARTICIPAÇÕES FATURAMENTO / CONSUMO (CPFL) 
CLASSES 

DE CONSUMO 
PART. 

FATURAMENTO (%) 
PART. 

CONSUMO (%) 
VARIAÇÃO 97/96 

( % ) 
    

Residencial 41,1 28,9 6,7 
Comercial 15,4 13,1 11,4 
Industrial 31,0 42,2 9,5 
Outros 12,5 15,8 4,5 
Total 100,0 100,0 8,1 

Fonte: CPFL/CVM. 

Em 1998, as classes de consumo residencial e comercial tiveram um bom 

desempenho, em função da maior utilização dos aclimatadores de ar e da tendência da 

extensão dos dias e horários de funcionamento de hipermercados e "shopping centers" 

da região. O crescimento do consumo industrial apesar da crise econômica tem sido 

positivo (ver Tabela 5.28). 

 TABELA 5.28 – GWh FATURADO 
Classes de Consumo 3º Trimestre 1997 3º Trimestre 1998 Crescimento % 
Residencial 1.280 1.359 6,17 
Industrial 1.964 2.062 4,99 
Comercial 555 615 10,81 
Outros 742 760 2,43 
Total 4.541 4.796 5,62 

 Fonte: CPFL/CVM. 

A tarifa média anual de fornecimento passou de R$ 81,69/MWh, em 1996, para 

R$ 87,54/MWh, em 1997, enquanto as tarifas médias anuais de energia comprada  para 

revenda evoluíram de R$ 35,25/MWh  para R$ 38,15/MWh de um ano para outro, 

acréscimos respectivamente de 7,2% e 8,2%. Em 1998 estimativas levam a tarifa média 

anual a R$ 91,5/MWh. 

Com relação a gestão administrativa, a empresa é dirigida por um Conselho de 

Administração formado por um presidente  (Carlos Ermírio de Moraes - Votorantin), 

um vice-presidente (Raphael A. Noguerira de freitas – Camargo Corrêa), um diretor-

presidente da empresa (Ronald Jean Degen), um diretor administrativo-financeiro 

(Francisco A. Prieto) e um diretor de distribuição e operação (Carlos José Barreiro) e 

mais 13 conselheiros. 

Na fase pré-privatização foram realizadas algumas mudanças no modelo de 

gestão, buscando a descentralização das decisões, a redução de custos, a priorização dos 

negócios de Varejo e Logística. Sob a condução dos novos controladores, a Empresa 
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estruturou um programa de readequação organizacional e redimensionamento do seu 

quadro de pessoal. O quadro  de funcionários foi reduzido em 2.167 vagas desde 1995, 

passando de 7.755 (em dezembro de 1994) para 5.588 (ao final de dezembro de 1997).  

A política salarial foi mantida, com a concretização de um  acordo coletivo que 

vigorará de 01 de junho de 1997 a 31 de maio de 1999, e como parte do processo de 

modernização foram treinados 5.122 empregados, ou 168.498 homens/hora. 

QUADRO 5.27 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R$ MIL) 
Descrição/Exercícios 1 9 9 5 1 9 9 6 1997  1998 (*) 

   Valor AV% Valor AV% Valor AV% Valor AV% 
Receita Operacional Bruta 975.588 100,00% 1.710.339 133,36% 1.974.911 134,39% 2.164.329 130,19% 

Receita Operacional Líquida 975.588 100,00% 1.282.478 100,00% 1.469.513 100,00% 1.662.416 100,00% 

         0  

Despesas Operacionais 1.036.121 106,20% 1.106.421 86,27% 1.299.132 88,41% 1.345.008 80,91% 

 Pessoal   0,00% 277.403 21,63% 344.646 23,45% 0 0,00% 

 Material   0,00% 13.818 1,08% 16.853 1,15% 0 0,00% 

 Serviço de Terceiros  0,00% 65.148 5,08% 70.271 4,78% 0 0,00% 

 Energia Comprada para 
Revenda 

1.036.121 106,20% 609.878 47,55% 717.850 48,85% 1.345.008 80,91% 

 Quotas de Reintegração  0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

 Provisão p/ Contingências 
/amortiza 

 0,00% 120.469 9,39% 93.714 6,38% 0 0,00% 

 Outras Despesas  0,00% 19.705 1,54% 55.798 3,80% 0 0,00% 

Resultado do Serviço (60.533) -6,20% 176.057 13,73% 170.381 11,59% 317.408 19,09% 

Resultado de Participações 
Societ. 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% (4.449) -0,27% 

Receita (Despesa) Financeira 6.907 0,71% 3.835 0,30% 3.909 0,27% 29.760 1,79% 

 Receita  39.725 4,07% 71.769 5,60% 61.167 4,16% 103.835 6,25% 

 Despesa  32.818 3,36% 67.934 5,30% 57.258 3,90% 74.075 4,46% 

 Juros s/ Patrimônio Líquido  0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Resultado Operacional (53.626) -5,50% 179.892 14,03% 174.290 11,86% 342.719 20,62% 

         0  

Resultado Não Operacional (7.836) -0,80% (24.147) -1,88% (7.518) -0,51% (11.407) -0,69% 

 Receita Não Operacional 7.308 0,75% 7.296 0,57% 11.335 0,77% 2.667 0,16% 

 Despesa Não Operacional 15.144 1,55% 31.443 2,45% 18.853 1,28% 14.073 0,85% 

Atualizações Monetárias e c.m.  0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Lucro (Prejuízo) do Exercício (61.462) -6,30% 155.745 12,14% 166.772 11,35% 331.312 19,93% 

Lucro Líquido  (51.584) -5,29% 118.987 9,28% 75.215 5,12% 352.916 21,23% 

Lucro (Prejuízo) Por Ação  (0,00269)  0,00620  0,00390  0,01859  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Quanto a gestão econômico – financeira, em 1997, houve  uma  melhora 

significativa na gestão de recursos, via racionalização e redução de estoques. 

Dentre os fatores que contribuiram para o resultado positivo de 1998 estão o 

reajuste da tarifa de fornecimento em abril/98 de 4,23%, e o aumento físico da energia 

faturada de cerca de 5,62%. 

 

  QUADRO 5.28 – RECEITA E DESPESA CPFL 
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DISCRIMINAÇÃO         R$ Mil 1995 1996 1997 1998* 
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA        975.588,0    1.282.478,0    1.469.513,0    1.662.416,0  
DESPESAS  OPERACIONAIS   1.036.121,0   1.106.421,0   1.299.132,0    1.345.008,0  
Pessoal e Encargos                     -      277.403,0      344.646,0                      -  
Material                     -         13.818,0         16.853,0                      -  
Serviços de Terceiros                     -         65.148,0         70.271,0                      -  
Energia Comprada   1.036.121,0      609.878,0      717.850,0    1.345.008,0  
Reintegração                     -                     -                     -                      -  
Despesa .Gerais e Outras                     -      120.469,0         93.714,0                      -  
Rédito Operacional       (60.533,0)      176.057,0      170.381,0      317.408,0 
(+) Quotas de Reintegração                     -                     -                     -                     - 
(=) Ger. Oper. de Recursos       (60.533,0)      176.057,0      170.381,0      317.408,0 
Mercado (GWh)         15.851,0         17.743,0         18.990,0         20.057,2 
DISCRIMINAÇÃO  R$/MWh 1995 1996 1997 1998* 
RECEITA OPERACIONAL  LÍQUIDA 61,55 72,28 77,38 82,88 
DESPESAS OPERACIONAIS 65,37 62,36 68,41 67,06 
Pessoal e Encargos - 15,63 18,15 - 
Material - 0,78 0,89 - 
Serviços de Terceiros - 3,67 3,70 - 
Energia Comprada 65,37 34,37 37,80 67,06 
Reintegração - - - - 
Despesa .Gerais e Outras - 6,79 4,93 - 
Rédito Operacional (3,82) 9,92 8,97 15,83 
(+) Quotas de Reintegração - - - - 
(=) Ger. Oper. De Recursos (3,82) 9,92 8,97 15,83 
Fonte: Elaboração própria     

  (*) Estimativa em base as informações de 30/09/98. 

 
      TABELA 5.29 – EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS CPFL (por Mil)  (30/Set/98 – 1997) 

 Encargos Circulante Lgo Prazo Encargos Circulante Lgo Prazo 

Moeda Estrangeira  30/09/98   1997  
   ELETROBRÁS 0 0 0 94   
   Bônus-EUROBOND 0 59.280 0    
   Inst.Financeiras 3.662 3.162 65.285 2.142 2.541 62.963 
  SOMA 3.662 62.442 65.285       2.236 2.541 62.963 

       
Moeda Nacional       
   Inst.Financeiras 224 1.264 34.405 226 1.177 34.812 
   Fundação CESP 0 14.065 415.824 1 12.243 417.563 
   Outras 0 6.855 10.038 13 3.799 3.033 
  SOMA 224 22.184 460.267 239       4.976 37.845 
TOTAL 3.886 84.626 525.552 2.476 19.760     518.371 

      Fonte: CPFL / CVM. 

O montante de R$ 429.807 mil em 1997 são relativos à Fundação CESP, 

corresponde ao saldo do financiamento do Déficit Previdenciário do Plano de 

Aposentadoria e Pensões. A amortização desse empréstimo ocorrerá em 20 anos, com 

parcelas mensais acrescidas de juros de 6% a.a. e correção pelo IGP-DI/FGV. 

Os empréstimos e financiamentos em moeda nacional estão sujeitos a encargos, 

a taxas variáveis de 1,53% a 8,00% ao ano. Os em moeda estrangeira, foram contraídos 



 

189 

em sua totalidade, em dólares norte-americanos, cuja variação em 1997 foi de 7,40% 

(6,88% em 1996), segundo a composição na Tabela 5.30. 

TABELA 5.30 – COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA EM DÓLAR 
 TIPO 1    TAXA  

DE VENCTO CARÊNCIA   DE 
BÔNUS (ANOS) (ANOS) GARANTIA AMORTIZA JUROS 

DEBT 18 10 -- 17 parcelas 
semestrais 

LIBOR semestral + 7/8% a.a. 

CONVERSION       
BOND      
NEW MONEY  15 7 -- 17 parcelas 

semestrais 
LIBOR semestral + 7/8% a.a. 

BONDS      
FLIRB 15 9 12 meses de  13 parcelas 

semestrais 
1º e 2º anos - 4% a.a. 

   juros durante  3º e 4º anos - 4,5% a.a. 
   6 primeiros   5º e 6º anos - 5% a.a. 
   anos  7º ano  - LIBOR semestral 
       + 13/16% a.a. 
C - BOND 20 10 -- 21 parcelas 

semestrais 
1º e 2º anos - 4% a.a. 

     3º e 4º anos - 4,5% a.a. 
     5º e 6º anos - 5% a.a. 
     7º ano 8% a.a. 
DISCOUNT  30 -- 100% do única ao final de 30  LIBOR semestral + 13/16% a.a. 
BOND   principal e anos  
   12 meses de    
   juros   
PAR BOND 30 -- 100% do única ao final de 30  1º ano - 4% a.a. 
   principal e anos 2º ano - 4,25% a.a. 
   12 meses de   3º ano - 5% a.a. 
   juros  4º ano - 5,25% a.a. 
     5º ano - 5,5% a.a. 
     6º ano - 5,75% a.a. 
     7º ano ao 30º ano - 6% a.a. 
EI BOND -  12 3 -- 17 parcelas 

semestrais 
LIBOR semestral + 13/16% a.a. 

BÔNUS DE     1º a 7º  - 1%  
DE JUROS    8º         - 5%  
    9º a 19º - 8%  
IDU BONDS 10 3 -- 15 parcelas 

semestrais 
1º ano - 7,81% a.a. 

     2º ano - 8,38% a.a. 
     3º ano - 8,38% a.a. 
     4º ano ao ano 10º ano - LIBOR  
       semestral + 13/16% a.a. 
T O T A L      

 Fonte: CPFL / CVM. 

Para a aquisição de sua parte na Bandeirante, o BNDES financiou R$ 223 

milhões, nas seguintes condições: amortização em nove parcelas semestrais; um ano de 

carência; primeira parcela vincenda em setembro/1999; juros de 5% a.a., acima da taxa 

variável com base no custo médio ponderado de todas as taxas e despesas incorridas 

pelo BNDES na captação de recursos. Como garantia da operação, foram dadas ao 

BNDES em caução,  as ações representativas do capital social da Empresa Bandeirante 

de Energia - EBE  (4.844.690.958 ações ordinárias) de propriedade da DRAFT I 

.Adicionalmente a  DRAFT I obteve financiamento no valor de R$ 134 milhões nas 

mesmas condições acima especificadas,  porém, com garantias constituídas pela DOC 4  
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Participações S/A, através de caucionamento de 1.196.664.916 ações ordinárias da 

CPFL de sua propriedade. Quanto a política de dividendos, o Quadro 5.29 abaixo retrata 

o montante de 1997. 

QUADRO 5.29 – POLÍTICA DE DIVIDENDOS (R$ Mil) 
 1997 
Complemento do Dividendo Declarado de 1996  (202) 
Ajustes de Exercícios Anteriores (344.799) 
Lucro Líquido do Exercício 75.215 
Absorção Com Reservas:  
 - Retenção de Lucros 80.609 
 - Lucros a Realizar 48.935 
 - Legal 21.447 
 - Remuneração de Bens e Direitos 118.795 
                  - 

 Fonte: CPFL / CVM. 

De 1995 a 1998, a estrutura patrimonial apresenta a seguinte configuração:                    

TABELA 5.31 – ESTRUTURA PATRIMONIAL CPFL 
 1995 13,00%  1995 12,76% 

CIRCULANTE 1996 20,59% CIRCULANTE 1996 16,19% 
e R.L.P.               1997 25,69%    1997 11,89% 

 1998 29,85%  1998 14,09% 
    1995 25,02% 
   EXIGÍVEL L.P. 1996 30,84% 
    1997 46,09% 
    1998 42,36% 
 1995 87,00%    

PERMANENTE  1996 79,41%  1995 74,98% 
 1997 74,31% PATRIMÔNIO 1996 69,16% 
 1998 70,15% LÍQUIDO 1997 53,91% 
    1998 57,64% 

Fonte: Elaboração própria.  
(*) 1998 – projeção para o final do exercício; base 
30/09/98 
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Estrutura de Capital 
Índice/Exercício Fórmula  1995  1996  1997  1998 (*) 

1. Participação de Capital de Terceiros CT/PL  0,33  0,45  0,85  0,73 
2. Endividamento Parcial  ET-OEsp./AT  0,16  0,22  0,37  0,34 
3. Endividamento Total  ET/AT  0,25  0,31  0,46  0,42 
4. Composição do Endividamento  PC/CT  0,51  0,52  0,26  0,33 
5. Imobilização do Patrimônio Líquido AP/PL  1,16  1,15  1,38  1,22 
6. Endividamento do Ativo Permanente ET/AP  0,29  0,39  0,62  0,60 
7. Imobilização dos Recursos não Correntes AP/PL+ELP  1,11  1,06  0,94  0,91 

 
Indicadores de liquidez 
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Indicadores de Rentabilidade 
Índice/Exercício Fórmula  1995  1996  1997  1998 (*) 

1. Rentabilidade do Ativo  LL/AT  -1,66%  4,70%  2,70%  11,72% 
2. Rentabilidade do Patrimônio Líquido LL/PL  -2,22%  6,79%  5,01%  20,33% 
3. Margem Operacional  LO/RB  -5,50%  10,52%  8,83%  15,83% 
4. Margem Líquida  LL/RB  -5,29%  6,96%  3,81%  16,31% 
5. Retorno sobre Investimento  RO/AT  -1,73%  7,10%  6,26%  11,38% 
6. Retorno sobre o Patrimônio Líquido RO/PL  -2,30%  10,27%  11,60%  19,74% 
7. Margem Bruta  LB/RB  -6,20%  10,29%  8,63%  14,67% 
8. Rotação do Ativo                                               RO/AP  (0,020)  0,089  0,084  0,162 

  Fonte: Elaboração própria 
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 TABELA 5.32 INDICADORES GERENCIAIS 

Indicador 1995 1996 1997 1998(*) 
Grau de Endividamento (Exig./Patr. Liq.) 0,33 0,45 0,85 0,73 
Rotação do Ativo (Rec.Op.Liq./At.  Perman.) (0,020) 0,089 0,084 0,402 
Energia Vendida – GWh 15.824 16.674 18.054 20.057 
Perdas Físicas de Energia (%) 5,8% 5,87% 6,29% Nd 
Nº de clientes (mil) 2.244 2.335 2.446 2.560 
N.º de funcionários 6.972 6.599 5.524 4.589 
Clientes / funcionários 321,85 353,85 442,80 557,85 
MWh por Empregado 2.269,65 2.526,75 3.268,28 4.370,6

7 
Preço Médio (R$ / MWh) 83,86 102,55 110,00 Nd 

 Fonte: Elaboração própria. 
 (*) Projeção com base nos dados realizados até setembro/98 

 
Quanto a gestão do marketing e a gestão da produção, a empresa busca focar 

seus negócios no cliente. Para melhorar o atendimento ao consumidor, as ações tem se 

concentrado na área de Telecomunicações e Automação. Os avanços nessa área estão 

sendo efetivados nas áreas de varejo (comercial) através da constituição da Central de 

Atendimento que atende aos diversos clientes via sistema 0800 e, pela estruturação dos 

Segmentos de Conta que direcionam atenção às diversas classes de clientes (Grandes 

Consumidores, Poderes Públicos e Outros) de forma específica e separadamente. Além 

disso, no campo logístico (infra-estrutura),  já foi implementada a Central de Serviços e 

Ordem de Serviços, que é responsável pela construção e manutenção de redes e 

atendimento de emergência, além da criação do núcleo de Engenharia da Distribuição, 

responsável pelo planejamento, projeto e construção, manutenção e operação das redes. 

A CPFL é uma empresa eminentemente distribuidora de energia elétrica e 

mantém em operação 19 Pequenas Centrais Hidroelétricas e 01 Termoelétrica, com 

capacidade de geração total nominal de 151 MW. Através dessas Usinas, a CPFL 

aproveita o potencial hídrico de sua área de concessão e dispõe de alguma flexibilidade 

operativa em seu sistema. As Usinas são projetadas à fio d'água (reservatórios de 

pequena capacidade) resultando em uma produção  bastante dependente das vazões 

afluentes dos rios onde estão instaladas. 

O investimento realizado no curso de 1997  foi de R$ 137 milhões, com 65,9% 

deste montante comprometido com a área de distribuição de energia elétrica, voltado 

para o atendimento da expansão da demanda e melhorias do sistema. O investimento em 

subestações representou 11,4% do total aplicado. De julho a setembro de 1998, a 

empresa investiu o montante de R$ 31.671 mil, prioritariamente na distribuição de 
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energia elétrica. Em fins de 1998 a empresa comprou um software (R3) para tornar mais 

eficiente os processos corporativos e de suporte. 

A CPFL alcançou em 1997 o DEC de 9,02 e FEC de 6,61 buscando ainda atingir 

níveis internacionais de atendimento. Em setembro de 1998, os valores apurados foram: 

DEC 9,9 e FEC 7,3.  

GRÁFICOS 5.16 – DEC e FEC CPFL  
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Fonte: Aneel.  

  Segundo a Empresa outros indicadores de qualidade e confiabilidade no 

atendimento, como FMA e TMA (Frequência Média e Tempo Médio de Atendimento 

de Emergência), DIC e FIC (Duração e Frequência de Interrupção Individual) entre 

outros, também são controlados e estão dentro dos limites estabelecidos 

contratualmente. 

Algumas ações estão em andamento para melhoria do atendimento ao 

consumidor. Dentre outros, a CPFL recebeu apoio financeiro de R$ 1,575 milhão da 

ELETROBRÁS para ações do Programa de Conservação de Energia - PROCEL. Foi 

implantado em julho o pagamento trimestral das contas de luz residenciais com 

consumo de energia de até 50 kWh. Através de  parceria formada entre CPFL, 

Universidade Estadual Paulista – UNESP e o Centro de Ensino e Pesquisas em 

Agricultura – CEPAGRI (ligado à UNICAMP) a CPFL é informada de informações 

meteorológicas capazes de prever em 48 hs e 24 hs a incidência de chuvas e ventanias, 

sua intensidade e as regiões atingidas, com a finalidade de estar preparada 

preventivamente  para as conseqüências desses fenômenos. A empresa busca realizar 

parcerias com prefeituras, para melhoria da iluminação nas proximidades de  escolas, 

em praças públicas, em creches e em postos de saúde. 

Resumindo: Os novos controladores buscam a expansão do mercado em termos 

geográficos, concentrando a atuação no S-SE, portanto a compra da EBE (SP) em 
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parceria com a EDP, e da RGE (RS). A gestão interna se destaca pela continuidade do 

ajuste, com o plano de modernização. Com relação a estratégia comercial vêm 

desenvolvendo ações para melhorias no atendimento ao consumidor. 

 

 

5.3 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 5 

Conforme a Conclusão do Capítulo 4, as empresas adquiridas pelos 

controladores seguem estratégias semelhantes as executadas pelos mesmos.  

Particularizando, quanto a macro estratégia, todas as empresas buscam em 

última instancia a sua sobrevivência e permanência. Para isso, procuram aumento 

constante de produtividade,  expansão de mercado geográfico, novos usuários e novos 

usos para seus produtos. Todos as controladas analisadas seguem estas estratégias e vem 

adquirindo outras companhias ou ativos. Foi o caso da Light, com a Metropolitana, o 

caso da Cerj, com a Coelce, o caso da Escelsa, com a Enersul, o caso da Coelba com a 

Cosern e o caso da CPFL com a EBE. 

Com relação à escolha do mercado de atuação e à segmentação desse mercado, 

as estratégias buscam pólos potenciais de desenvolvimento. O Grupo controlador da 

Light, através dela e da Metropolitana, se concentra no mercado SE, prioritariamente no 

eixo Rio-São Paulo, apesar das atuações individuais de alguns dos controladores (AES) 

estenderem a atuação para o mercado S-SE (AES-Sul e Cemig). Já o Grupo Controlador 

que atua através da Cerj (e que comprou a Coelce ) procura pólos potenciais adequados 

as suas atividades enquanto Grupo de negócios. Sua segmentação de mercado se 

assemelha a “mosaicos” na América Latina. Quanto à Escelsa sua estratégia de mercado 

se assemelha a da Cerj, em busca de “mosaicos”, no entanto mais restrita ao Brasil. Sua 

particularidade está na busca de características específicas nos mercados, como a 

disponibilidade de gás para termelétricas e alto mercado potencial. Já o Grupo 

controlador Iberdrola (Coelba e Cosern) aplica uma estratégia de otimizar o 

aproveitamento do mercado consumidor segmentado territorialmente. Para isso, atua em 

várias indústrias de uma mesma localidade, aproveitando as sinergias entre elas.  Quanto 

à CPFL, seu mercado é São Paulo e seu Grupo controlador parece segmentar 

territorialmente. 
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Há uma tendência geral a busca de novas atividades para aumento de mercado. 

Algumas empresas estão mais adiantadas do que as outras nesta estratégia, com 

destaque para a Coelba (Iberdrola) – a mais diversificada e buscando ser uma multi-

utility (infra-estrutura) -, seguida da Escelsa (IVEN) – também almejando tornar-se uma 

multi-utility, já atuando em TV a cabo e Internet – e pela CPFL (VBC) – que já alterou 

seu estatuto para entrar no mercado de fibra-ótica e serviços de consultorias. A Light e a 

Cerj são as mais atrasadas neste processo, e por enquanto concentram-se no negócio de 

energia elétrica, apesar de seus controladores já terem experiência em outras indústrias 

em outros mercados. 

Mais especificamente na gestão interna das empresas, as estratégias 

operacionais são parecidas. Trata-se, na verdade, de um “pacote tecnológico” de gestão 

clássica, cujo eixo central, bem definido, é o aumento de produtividade via redução de 

despesas operacionais, especialmente redução de pessoal, de despesas gerais e 

renegociação de contratos. Além disto, no primeiro estágio a gestão procura reestruturar 

a cultura organizacional e administrativa. 

Portanto, a gestão administrativa, em geral, segue uma estratégia de redução de 

quadros via Programa de Demissão Voluntária, de reestruturação do organograma 

empresarial reduzindo hierarquias e agilizando os processos decisórios, e investindo no 

desenvolvimento do pessoal remanescente, buscando o aumento da eficiência e da 

produtividade. Adicionalmente promove a reestruturação de toda a rede necessária de 

tecnologia de informação para as etapas de planejamento, execução, controle e 

avaliação. Todas as empresas, sem exceção, aplicaram este receituário, com destaque 

para os cortes de pessoal, que juntas, do final de 1995 ao final de 1998 somaram cerca 

de 10.000 dispensados ou 35% do quadro total destas empresas. 

Com relação à gestão financeira o ponto comum foi a estratégia de 

alavancagem financeira com capitais de terceiros e o alongamento do perfil do 

endividamento. No entanto, a postura diferiu quanto a alteração da dinâmica do contexto 

sócio-econômico (como descrito no capítulo 3). A Light e a Coelba possuíam, pelos 

dados de 1998, a maior parte de suas dívidas atreladas ao dólar e sem proteção cambial. 

Vale destacar, no entanto, que o grau de endividamento da Light, bem como o montante 

da dívida são bem maiores do que os da Coelba. Já a Cerj, apesar do alto 

endividamento, preferiu trocar parte da sua dívida atrelada ao dólar por juros internos 
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(CDI). A Escelsa, mais precavida realizou operações de hedge cambial relativos aos 

encargos da dívida em dólar. A CPFL possuía em fins de 1998 grande parte de sua 

dívida em moeda nacional e de prazo longo, apesar de haver vencimentos de curto prazo 

atrelados ao dólar (ver Tabela 5.29). 

O que se percebe, de fato, é uma estratégia de menor risco dos controladores 

privados nacionais, possivelmente refletindo uma experiência maior na gestão de risco 

financeiro e um maior “know how de Brasil”. 

Quanto a gestão da produção a ênfase tem sido na redução de perdas técnicas, 

na automação dos sistemas operacionais, na sistematização da manutenção das redes de 

distribuição, e na melhoria da infra-estrutura de telecomunicação, para transporte de 

dados, sinais e informações. Destaque positivo para a Escelsa e destaque negativo para a 

Light e para a Cerj. 

Quanto à gestão de marketing vale destacar duas estratégias básicas: a redução 

de perdas comerciais e a busca da diferenciação junto aos grandes consumidores. Além 

disto, outra prática comum têm sido o investimento para melhoria do atendimento ao 

cliente, tanto no teleatendimento quanto no atendimento de emergência. 

Os resultados destas estratégias estão representados nas Tabelas 5.33 (Light), 

5.34 (Cerj), 5.35 (Escelsa), 5.36 (Coelba) e 5.37 (CPFL). 

Percebe-se que pelos dados da Tabela 5.33 que as estratégias adotadas levaram a 

um aumento considerável nos resultados financeiros da Light, com destaque para o 

aumento de produtividade. No período destacam-se a Geração operacional de 

recursos/funcionário que aumentou cerca de 449% e o acréscimo do grau de 

endividamento (728,57%). 

 

 

 

 

 

 

 



 

197 

TABELA 5.33 – INDICADORES GERAIS DA LIGHT 
Balanços Gerais - Light Ano Ano Ano Diferença Variação 

 1996 1997 1998 98/96 % 98/96 
Faturamento Líquido (R$ Mil)      1.580.208 1.844.754 2.128.985         548.777  34,73% 
N.º de funcionários           11.019             6.948               6.363             (4.656) -42,25% 
Fat.Liq. / funcionário           143,41           265,51             334,59                 191  133,31% 
Custo de pessoal (R$ Mil  por 
ano) 

 R$   345.321  R$ 232.493  R$    239.148  R$ (106.173) -30,75% 

Nº de consumidores (mil)             2.760             2.810               2.863                 103  3,73% 
Fat.Liq. / consumidores           572,54           656,50             743,62                 171  29,88% 
Consumidores/funcionários           250,48          404,43            449,94                199  79,64% 
Energia Vendida (GWh)           21.569          22.784            23.640             2.071  9,60% 
Energia Vendida 
(MWh)/Consumidores 

       7.814,86       8.108,19         8.257,07                442  5,66% 

MWh por funcionário             1.957            3.279              3.715             1.758  89,80% 
Geração operacional de 
Recursos (R$ Mil) 

 R$   457.888  R$ 538.421  R$ 1.452.611  R$   994.723  217,24% 

Geração operacional de 
Recursos (R$/MWh) 

21,11 25,61 61,45                  40  191,09% 

Ger.oper. de Recursos (R$ 
Mil)/funcionário 

 R$       41,55  R$     77,49  R$      228,29  R$          187  449,38% 

Investimentos (R$ Mil)  R$   173.978  R$ 307.119  R$    432.056  R$   258.078  148,34% 
Dividendos (R$ Mil)  R$     92.532  R$ 100.000  R$      18.200  R$   (74.332) -80,33% 
Lucro Líquido (R$ Mil)  R$   173.293  R$ 324.358  R$    325.313  R$   152.020  87,72% 
Juros sobre patrimônio líquido 
(R$ Mil) 

 R$     88.235  R$ 195.000  R$    190.000  R$   101.765  115,33% 

Rentabilidade do Patrimônio 
Líquido 

7,45% 13,58% 13,98% 6,53% 87,65% 

Grau de endividamento (ET/PL) 0,14 0,24 1,16               1,02  728,57% 
Rotação do ativo (RO/AP) 0,608 0,654 0,391              (0,22) -35,69% 
Perdas físicas %* 16,70% 16,10% 15% -1,70% -10,18% 
DEC* 15 16,6 16,6               1,60  10,67% 
FEC* 11 14,69 14,69               3,69  33,55% 
Energia requerida (GWh)      25.893,16     27.156,14       27.811,76        1.918,61  7,41% 
Redução potencial de Perdas 
(GWh) *** 

       2.511,64       2.471,21         2.224,94   

Ger. oper de Recursos 
(R$/MWh) X Perdas (Mil) 

          53.021          63.288          136.723           83.702  157,87% 

Faturam. potencial (R$ Mil) por 
redução de perdas 

        184.010        200.087          200.375           16.365  8,89% 

Ganhos (R$ Mil) por redução de 
perdas 

            4.173            18.799   

Fonte: Elaboração própria      
(*) Valores estimados para 1998. Ainda não disponíveis. Base 06/98 ou 09/98.    
(***) Considerando o padrão internacional de perdas de 7%     
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 TABELA 5.34 – INDICADORES GERAIS DA CERJ 
Balanços Gerais – Cerj Ano Ano Ano Diferença Variação 

 1996 1997 1998 98/96 % 98/96 
Faturamento Líquido (R$ Mil)          464.947        598.033         738.053          273.106  58,74% 
Nº de funcionários*              4.396            2.288             2.288             (2.108) -47,95% 
Fat.Liq. / funcionário            105,77          261,38           322,58                 217  204,99% 
Custo de pessoal (R$ Mil  por ano)  R$     77.062  R$  59.949  R$    87.136  R$     10.074  13,07% 
Nº de consumidores (mil)              1.217            1.340             1.409                 192  15,78% 
Fat.Liq. / consumidores            382,04          446,29           523,81                 142  37,11% 
Consumidores/funcionários            276,84         585,66          615,82                339  122,44% 
Energia Vendida (GWh)              6.146           6.412            6.687                541  8,80% 
Energia Vendida 
(MWh)/Consumidores 

        5.050,12      4.785,07       4.745,92               (304) -6,02% 

MWh por funcionário              1.398           2.802            2.923             1.525  109,05% 
Geração operacional de Recursos 
(R$ Mil) 

 R$    (89.478)  R$115.098  R$  472.716  R$   562.194  628,30% 

Geração operacional de Recursos 
(R$/MWh) 

-14,56 17,95 70,96                  86  587,36% 

Ger.oper. de Recursos (R$ 
Mil)/funcionário 

 R$      (20,35)  R$    50,31  R$    206,61  R$          227  1115,05% 

Investimentos (R$ Mil)  R$     39.950  R$108.336  R$  101.355  R$     61.405  153,70% 
Dividendos (R$ Mil)  R$             -  R$          -  R$            -     -  - 
Lucro Líquido (R$ Mil)  R$  (267.401)  R$  28.285  R$    61.177  R$   328.578  122,88% 
Juros sobre patrimônio líquido (R$ 
Mil) 

 R$             -  R$          -  R$            -     -  - 

Rentabilidade do Patrimônio 
Líquido 

-120,55% 11,09% 19,83% 140,38% 116,45% 

Grau de endividamento (ET/PL) 2,91 2,92 4,1               1,19  40,89% 
Rotação do ativo (RO/AP) 0,61 0,72 0,58              (0,03) -4,92% 
Perdas físicas %* 29,30% 25,30% 22% -7,30% -24,91% 
DEC* 43 48 48               4,96  11,53% 
FEC* 36 41 41               4,89  13,58% 
Energia requerida (GWh)         8.693,07      8.583,67       8.573,08          (119,99) -1,38% 
Redução potencial de Perdas 
(GWh) *** 

        1.938,55      1.570,81       1.285,96   

Ger. oper de Recursos (R$/MWh) 
X Perdas (Mil) 

                  -            28.196          91.252           91.252  - 

Faturam. potencial (R$ Mil) por 
redução de perdas 

         146.652       146.506        141.933            (4.719) -3,22% 

Ganhos (R$ Mil) por redução de 
perdas 

           6.163          20.075   

Fonte: Elaboração própria      
(*) Valores estimados para 1998. Ainda não disponíveis. Base 06/98 ou 09/98.    
(***) Considerando o padrão internacional de perdas de 7%     

 

 

Percebe-se que pelos dados da Tabela 5.34, assim como na Light, houve um 

considerável aumento do resultado financeiro da empresa. Destacam-se no período o 

aumento da Geração operacional de recursos (628,5%) e o nível alto do Grau de 

endividamento em 1998 (4,1). 
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TABELA 5.35 – INDICADORES GERAIS DA ESCELSA 
Balanços Gerais - Escelsa Ano Ano Ano Diferença Variação 

 1996 1997 1998 98/96 % 98/96 
Faturamento Líquido (R$ Mil)       334.742       420.226            458.344          123.602  36,92% 
Nº de funcionários           1.770           1.592                1.574                (196) -11,07% 
Fat.Liq. / funcionário         189,12         263,96              291,20                 102  53,97% 
Custo de pessoal (R$ Mil  por ano)  R$   49.870  R$  55.780  R$       62.630  R$     12.760  25,59% 
Nº de consumidores (mil)              722              751                   790                   68  9,42% 
Fat.Liq. / consumidores         463,63         559,56              580,18                 117  25,14% 
Consumidores/funcionários         407,91         471,73             501,91                  94  23,04% 
Energia Vendida (GWh)           5.487           5.802               6.197                710  12,94% 
Energia Vendida (MWh)/Consumidores      7.599,72      7.725,70          7.844,30                245  3,22% 
MWh por funcionário           3.100           3.644               3.937                837  27,00% 
Geração operacional de Recursos (R$ Mil)  R$   54.500  R$  90.100  R$     129.400  R$     74.900  137,43% 
Geração operacional de Recursos (R$/MWh) 9,01 14,08 19,16                  10  112,65% 
Ger.oper. de Recursos (R$ Mil)/funcionário  R$     30,79  R$    56,60  R$         82,21  R$            51  167,00% 
Investimentos (R$ Mil)  R$   63.670  R$  65.980  R$       90.838  R$     27.168  42,67% 
Dividendos (R$ Mil)  R$   19.045  R$  20.312  R$       31.856  R$     12.811  67,27% 
Lucro Líquido (R$ Mil)  R$   80.188  R$  85.523  R$       93.429  -  0,00% 
Juros sobre patrimônio líquido (R$ Mil)  R$           -  R$          -  R$               -  R$             -   0,00% 
Rentabilidade do Patrimônio Líquido 10,12% 10,01% 10,08% -0,04% -0,40% 
Grau de endividamento (ET/PL) 0,29 0,84 0,66               0,37  127,59% 
Rotação do ativo (RO/AP) 17,6 13,34 7,31            (10,29) -58,47% 
Perdas físicas %* 9,33% 9,33% 9% -0,48% -5,14% 
DEC* 30 22 22              (7,86) -26,20% 
FEC* 21 17 17              (4,14) -19,71% 
Energia requerida (GWh)      6.051,62      6.399,03          6.798,68           747,07  12,34% 
Redução potencial de Perdas (GWh) ***         564,62         597,03             601,68   
Ger. oper de Recursos (R$/MWh) X Perdas 
(Mil) 

          5.087           8.406             11.528             6.441  126,61% 

Faturam. potencial (R$ Mil) por redução de 
perdas 

        34.445         43.242             44.502           10.057  29,20% 

Ganhos (R$ Mil) por redução de perdas                 -                  625   
Fonte: Elaboração própria      
(*) Valores estimados para 1998. Ainda não disponíveis. Base 06/98 ou 09/98.    
(***) Considerando o padrão internacional de perdas de 7%     

 

Percebe-se pelos indicadores da Tabela 5.35 que a estratégia da Escelsa permitiu 

um volumoso ganho operacional. Destaque para o aumento da Geração operacional de 

recursos (R$ mil) / funcionário (167%) e do Grau de endividamento (127,59%). 
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TABELA 5.36 – INDICADORES GERAIS DA COELBA 
Balanços Gerais - Coelba Ano Ano Ano Diferença Variação 

 1996 1997 1998 98/96 % 98/96 
Faturamento Líquido (R$ Mil)         644.199        734.523            868.229          224.030  34,78% 
Nº de funcionários             5.425            4.186                3.789             (1.636) -30,16% 
Fat.Liq. / funcionário           118,75          175,47              229,14                 110  92,97% 
Custo de pessoal (R$ Mil  por ano)  R$  161.771  R$152.650  R$     124.319  R$   (37.452) -23,15% 
Nº de consumidores (mil)             2.296            2.372                2.509                 213  9,28% 
Fat.Liq. / consumidores           280,57          309,66              346,05                   65  23,33% 
Consumidores/funcionários           423,23         566,65             662,18                239  56,46% 
Energia Vendida (GWh)             8.100           8.406               9.400             1.300  16,05% 
Energia Vendida (MWh)/Consumidores        3.527,87      3.543,84          3.746,51                219  6,20% 
MWh por funcionário             1.493           2.008               2.481                988  66,16% 
Geração operacional de Recursos (R$ Mil)  R$    19.401  R$  98.088  R$     146.010  R$   126.609  652,59% 
Geração operacional de Recursos 
(R$/MWh) 

2,1 9,99 13,4                  11  538,10% 

Ger.oper. de Recursos (R$ Mil)/funcionário  R$        3,58  R$    23,43  R$         38,54  R$            35  977,54% 
Investimentos (R$ Mil)**  R$            -    R$100.000  R$     100.000  -  - 
Dividendos (R$ Mil)*  R$            -  R$  68.946  R$     181.027  R$   181.027  - 
Lucro Líquido (R$ Mil)  R$ (250.605)  R$  89.670  R$     235.440  R$   486.045  193,95% 
Juros sobre patrimônio líquido (R$ Mil)  R$            -  R$          -  R$       34.800  R$     34.800  - 
Rentabilidade do Patrimônio Líquido -28,71% 8,44% 18,75% 47,46% 165,31% 
Grau de endividamento (ET/PL) 0,88 0,97 0,82              (0,06) -6,82% 
Rotação do ativo (RO/AP) 0,07 5,5 3,64               3,57  5100,00% 
Perdas físicas %* 17,10% 16,50% 16,5% -0,60% -3,51% 
DEC* 26 31 31               5,47  21,04% 
FEC* 14 16 16               1,72  12,29% 
Energia requerida (GWh)        9.770,81    10.067,07        11.257,49        1.486,68  15,22% 
Redução potencial de Perdas (GWh) ***           986,85         956,37          1.069,46   
Ger. oper de Recursos (R$/MWh) X 
Perdas (Mil) 

            2.072           9.554             14.331           12.258  591,51% 

Faturam. potencial (R$ Mil) por redução de 
perdas 

          78.485         83.568             98.781           20.296  25,86% 

Ganhos (R$ Mil) por redução de perdas               603                     -   
Fonte: Elaboração própria      
(*) Valores estimados para 1998. Ainda não disponíveis. Base 06/98 ou 09/98.    
(**) Valores estimados por ano      
(***) Considerando o padrão internacional de perdas de 7%      

 

Na Tabela 5.36 acima, o grande destaque no período foi o aumento da Geração 

operacional de recursos (R$ mil) / funcionário (977,54%) logrado pelos gestores da 

Coelba. Vale destacar também a redução do Grau de endividamento no período (-

6,82%). 

Percebe-se que pelos dados da Tabela 5.37 que  as estratégias adotadas também 

levaram a uma melhoria nos resultados financeiros da CPFL, com destaque para o 

aumento de produtividade. No período destacam-se a Geração operacional de 

recursos/funcionário que aumentou cerca de 116,31% e o aumento da rotação do ativo 

(402,50%) 
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TABELA 5.37 – INDICADORES GERAIS DA CPFL 
Balanços Gerais - CPFL Ano Ano Ano Diferença Variação 

 1996 1997 1998 98/96 % 98/96 
Faturamento Líquido (R$ Mil)    1.282.478     1.469.513         1.662.416          379.938  29,63% 
Nº de funcionários*           6.599            5.524                5.500             (1.099) -16,65% 
Fat.Liq. / funcionário         194,34          266,02              302,26                 108  55,53% 
Custo de pessoal (R$ Mil  por ano)*  R$ 277.403  R$344.646  R$     350.000  R$     72.597  26,17% 
Nº de consumidores (mil)*           2.336            2.447                2.569                 233  9,97% 
Fat.Liq. / consumidores         549,01          600,54              647,11                   98  17,87% 
Consumidores/funcionários         353,99         442,98             467,09                113  31,95% 
Energia Vendida (GWh)         16.674         18.054             19.057             2.383  14,29% 
Energia Vendida (MWh)/Consumidores      7.137,84      7.378,01          7.418,06                280  3,93% 
MWh por funcionário           2.527           3.268               3.465                938  37,13% 
Geração operacional de Recursos (R$ Mil)  R$ 176.057  R$170.381  R$     317.408  R$   141.351  80,29% 
Geração operacional de Recursos 
(R$/MWh) 

9,92 8,97 15,83                    6  59,58% 

Ger.oper. de Recursos (R$ Mil)/funcionário  R$     26,68  R$    30,84  R$         57,71  R$            31  116,31% 
Investimentos (R$ Mil)*  R$           -    R$137.000  R$     100.000  -  - 
Dividendos (R$ Mil)*  R$   34.731  R$  48.935  R$       89.000  R$     54.269  156,26% 
Lucro Líquido (R$ Mil)  R$ 118.987  R$  75.215  R$     352.916  R$   233.929  196,60% 
Juros sobre patrimônio líquido (R$ Mil)  R$           -  R$          -  R$               -  R$             -   0,00% 
Rentabilidade do Patrimônio Líquido 6,79% 5,01% 20,33% 13,54% 199,41% 
Grau de endividamento (ET/PL) 0,45 0,85 0,73               0,28  62,22% 
Rotação do ativo (RO/AP) 0,08 0,084 0,402               0,32  402,50% 
Perdas físicas %* 5,87% 6,29% 6% 0,42% 7,16% 
DEC* 9 9 10               1,30  15,12% 
FEC* 7 7 7               0,80  12,31% 
Energia requerida (GWh)    17.713,80    19.265,82        20.336,14        2.622,34  14,80% 
Redução potencial de Perdas (GWh) ***        (200,17)       (136,79)            (144,39)   
Ger. oper de Recursos (R$/MWh) X 
Perdas (Mil) 

                -                -                     -                   -    

Faturam. potencial (R$ Mil) por redução de 
perdas 

                -                -                     -                   -    

Ganhos (R$ Mil) por redução de perdas                 -                     -   
Fonte: Elaboração própria      
(*) Valores estimados para 1998. Ainda não disponíveis. Base 06/98 ou 09/98.    
(***) Considerando o padrão internacional de perdas de 7%     
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÃO 

Resumindo o contexto (Ambiente) em que se inserem as estratégias das 

empresas privatizadas do Setor Elétrico Brasileiro, pode se dizer que do ponto de vista 

macro, o Governo Fernando Henrique Cardoso seguiu estruturando internamente o 

vetor de forças políticas que corroborassem o “Projeto” que embasou o Plano Real (item 

3.3) baseado no diagnóstico das “três crises” (item 3.1), e com a premissa de que a 

estabilização econômica no Brasil deveria centrar-se nas forças externas da 

“modernização” e da “internacionalização”. Esta estratégia estava calcada em cenário 

externo favorável e em um esperado ciclo de crescimento mundial que não vem se 

configurando. 

O que se percebe é que a “nova ordem mundial” - econômica, social e política – 

a qual vem se alastrando pelas Nações em todos os continentes do Globo, possui 

características como: redução de barreiras tarifárias e não tarifárias; segmentação de 

mercados por “mosaicos” e em escala global; logísticas globais; aumento da rivalidade 

dentro dos ramos industriais; aquisições, alianças e fusões entre empresas e 

concentração de pólos de poder - Nafta, União Européia, Oriente, etc. – bem como 

grandes grupos econômicos diversificados atuando globalmente em busca de expansão 

de mercados e poder geopolítico - (item 3.3). Estes processos também vêm ocorrendo 

no Brasil, que passou a ser um dos centros estratégicos desta “nova ordem”. 

O processo interno de ajuste forçado à essa “nova ordem mundial”, decidido 

como uma opção política e econômica sem a devida reunião dos pré-requisitos internos 

(descrita ao longo do Capítulo 3), resultou em reflexos negativos para o Brasil: as 

projeções da expansão do PIB de 1993 a 1999 chegam a média de 2,6% ao ano (abaixo 

dos 3% dos anos 80 – “a década perdida”), a dívida líquida total do Setor Público subiu 

de 1996 a janeiro de 1999 em cerca de 14 pontos percentuais em relação ao PIB (de 

33% para cerca de 47% do PIB segundo estimativas oficiais), os juros reais estão em 

cerca de 40% ao ano101; a taxa média de desocupação nas 6 principais capitais do país 

aumentou de 4,44% em 1995 para cerca de 9% em 1998; o déficit público nominal saiu 

de 7% em 1995 para mais de 8% em 1998; o déficit em conta corrente aumentou de 

2,55% do PIB em 1995 (R$ 18 bilhões) para cerca de 4,4% do PIB em 1998 (R$ 34,9 

                                                           
101 Segundo dados do SPE/Bacen, descontado o INPC, em 1995 os juros reais eram 28,5%, em 1996 17,8%, em 1997 
20,7%, em DEZ/98 29,41% e em JAN/99 cerca de 38%. 
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bilhões); por isso, no final de 1998, o “Brasil foi ao Fundo” (FMI) em busca de divisas 

(mais de 40 bilhões de dólares) e em 1999 promove-se uma alteração da política 

cambial, imposta pelas circunstâncias, que é seguida de um dirigismo do FMI na 

condução da política econômica brasileira, nos moldes do receituário tradicional. Assim 

verifica-se que as ações macro-econômicas derivadas da concepção implantada  

(recursos externos, caixa para o Tesouro) geraram resultados inadequados quanto às 

necessidades nacionais (PAI 1993 Capítulo 3). 

E isto ocorreu mesmo com o montante de cerca de R$ 40 bilhões, fruto do 

rendimento das privatizações ao longo dos três últimos anos. Donde o argumento de que 

as privatizações seriam garantia de abatimento de dívida e essenciais para a 

estabilização não foi confirmada empiricamente. Como continuidade desse processo de 

crise, no início de 1999 vive-se um momento ímpar, o que inclusive poderá alterar o 

cenário interno quanto ao processo de Reforma do Estado e de Desestatização. 

Sendo este o “diagnóstico da crise” que embala todos os setores da economia, 

como freqüentemente ocorreu na história brasileira, o Setor Elétrico mais uma vez é 

subordinado a uma lógica externa (ao seu sistema) – podendo ser afetado pela direção 

que tomar o conflito acima - o qual pode encaminhar-se sem levar em conta os pré-

requisitos do funcionamento ideal do Setor. 

Segundo as perspectivas atuais, por ser demandante líquido de capital o Setor 

Elétrico terá maiores dificuldades, já que é provável que haja uma redução do fluxo de 

geração própria de recursos das empresas (queda de receita esperada) e um aumento do 

custo e do risco dos financiamentos, bem como a redução dos recursos “públicos” que 

potencialmente poderiam servir como alternativa de financiamento do Setor Elétrico 

(principalmente via Eletrobrás e BNDES). Ou seja, com essa análise do Ambiente 

conclui-se que possivelmente haverá dificuldades no financiamento setorial. 

Por outro lado, sabidamente, processos de reformas sempre são influenciados 

por pressões de grupos de interesse. Os grupos de pressão que vem atuando, direta e 

indiretamente, no caso da Reforma do Setor Elétrico Brasileiro, também afetaram a 

lógica desenvolvida para a reestruturação deste setor, especialmente os Grupos 

multinacionais desejosos de novos mercados e oportunidades de negócios e os gestores 

econômicos do Governo, desejosos de recursos. Apesar da sinergia entre os interesses 

de ambos, a aposta estratégica do primeiro grupo em relação ao Brasil leva em conta a 

fronteira entre risco e retorno, a qual determina as decisões de investimento. Como os 
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fundamentos da economia brasileira estão frágeis e como a opção política e econômica 

seguida até então pelos atuais gestores vem se mostrando inábil, pode acontecer do 

Brasil perder este papel estratégico. As informações até o presente momento não são 

conclusivas quanto ao posicionamento que será adotado por esses Grupos (Capítulo 4). 

 É provável que se intensifiquem questionamentos sobre aumentos de tarifas. 

Sobre estas, os sinais já aparecem, em casos como o atraso do pagamento da energia 

comprada de Itaipu pela Cerj (O Globo 7/02/99), ou na pressão das distribuidoras para 

repasse automático dos aumentos de custos aos consumidores, ou na decisão do 

Governo em fixar a tarifa de Itaipu ao dólar de 1,55 e não repassar às distribuidoras tal 

aumento, até Abril/99 (O Globo 11/02/99). 

De modo que, diante deste cenário acima traçado e reiterando que as decisões de 

investimento são dependentes de um planejamento e análise de risco, não há garantia de 

que todo o investimento necessário para a expansão e melhoria ocorra. As evidências 

que vem surgindo são de declarações de adiamento de investimentos que se somam aos 

insucessos nos últimos leilões de privatização do setor (com as dificuldades para a 

venda da Bandeirante (SP) que teve dois leilões; a venda da Gerasul que ocorreu pelo 

preço mínimo com apenas um grupo candidato; o fracasso da venda da Ceal (AL) que 

não teve comprador e da Saelpa (PB), que tampouco teve licitantes). 

A diversidade dos Grupos Controladores - grupos estratégicos heterogêneos 

atuando independentemente - dificulta a regulação da Aneel e dos órgãos estaduais. Faz 

parte da estratégia dos Grupos aproveitar o estágio inicial da nova estrutura da indústria 

e dos Agentes Reguladores, para fortalecerem-se, enfraquecendo a figura do Regulador. 

Sobre esta questão vale destacar que o agente regulador (Aneel) não tem sido a última 

instância das decisões, como era de se esperar. Recentemente tem ocorrido disputas na 

Justiça sobre políticas de demissões de funcionários (Eletropaulo Metropolitana), e 

reajustes tarifários102. Recentemente, como divulgado pela GM fevereiro/99 – “TRF 

manda Escelsa reduzir suas tarifas - a Aneel publicou resolução estabelecendo 

condições para transferência de tecnologia, assistência técnica e prestação de serviços 

entre os controladores e as empresas adquiridas. A norma prevê limites decrescentes de 

gastos anuais equivalentes a 1% da receita operacional anual nos três primeiros anos do 

                                                           
102 A Escelsa obteve na Justiça uma liminar que desautorizava a queda das tarifas em agosto de 1998, decréscimo que 
foi estabelecido pela Aneel. Para fazer cumprir sua decisão a Aneel impetrou um recurso pelo Tribunal Regional 
Federal da 1º Região  que cassou a liminar;  um processo semelhante ocorreu com a Cerj, com relação ao repasse do 
aumento do CPMF sobre as tarifas de eletricidade. (GM fevereiro/99 – “TRF manda Escelsa reduzir suas tarifas”). 
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contrato de concessão, 0,5% após o terceiro ano e até o sexto anos e 0,2% a partir do 

sétimo ano. Estas medidas vão de encontro aos interesses iniciais defendidos pela Aneel 

quando das consultas realizadas pelos controladores da Light e da Cerj, fato que 

demonstra a fragilidade inicial do Regulador e a conquista pelos controladores de uma 

forma adicional de remuneração (que a princípio deveria ser inerente ao processo de 

privatização da empresa). Outra disputa ocorreu entre a Secretaria de Direito 

Econômico do Ministério da Justiça (Ruy Coutinho) e a CPFL, que baseado numa 

representação feita pela Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento do 

Estado de São Paulo (Aelo) acusou a CPFL de prática de monopólio no serviço – 

devido à exigência de exclusividade na elaboração de projetos e na execução de obras e 

serviços em sua área de concessão a um preço acima do preço de mercado - (GM 

janeiro/1999 – “SDE deverá abrir processo contra a CPFL”). 

Por fim, agregando as empresas analisadas no Capítulo 5 (Tabela 6.1) como um 

consolidado ou grupo representativo das empresas privatizadas, e considerando os 

indicadores individuais (Tabelas 5.33, 5.34, 5.35, 5.36 e 5.37) a análise das ações 

estratégicas, de modo geral foram as seguintes: 

• Busca do aumento da produtividade 

O indicador do consolidado (Tabela 6.1) Consumidores/funcionários variou de 

319 em 1996 a 520 em 1998, com um acréscimo de 62,66% no período; sendo que o da 

Cerj variou 122,44% de 1996 a 1998, i.é. de 276,84 para 615,82, um aumento de 339 

consumidores por funcionário, aliás muito superior às médias consolidadas; a Light, no 

mesmo período, variou de 250,48 para 449,54 com um acréscimo de 79,64%; a seguir 

vem a Coelba que passou de 423,23 para 662,18 com um acréscimo de 56,46% ou 239 

consumidores por funcionário. A Coelba é a que apresenta em 1998 o maior índice de 

Consumidor/funcionário, 662,18. A Escelsa variou de 407,91 para 501,91, com um 

acréscimo de 23,04% ou 94 consumidores por funcionário. Para a CPFL a variação foi 

de 353,99 para 467,09, ou seja 31,95% (113). 

O indicador do consolidado MWh/funcionário variou de 1.985 em 1996 para 

3.330 em 1998, representando um acréscimo de 67,77% no período; a Cerj obteve 

incremento de 109,5% de 1.398 para 2.923, i.é. uma diferença de 1.525 

MWh/funcionário; a seguir vem a Light com 89,80%, aumentando de 1.957 para 3.715, 

o que significa uma diferença de 1.758; as demais empresas ficaram abaixo da média 
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consolidada, sendo que a Coelba atingiu 66,16% de acréscimo, variando de 1.493 para 

2.481. A CPFL e Escelsa aumentaram respectivamente 37,13% e 27%, sendo que o 

ranking do indicador por empresa é respectivamente o seguinte: Escelsa (3.937), Light 

(3.715), CPFL (3.465), Cerj (2.923) e Coelba (2.481). 

TABELA 6.1 – CONSOLIDADO DAS EMPRESAS (INDICADORES GERENCIAIS) 
Balanços Gerais Ano Ano Ano  Diferença Variação 

 1996 1997 1998 Somatório 98/96 % 98/96 
Faturamento Líquido (R$ Mil)   4.306.574   5.067.049   5.856.027   15.229.650       1.549.453 35,98% 
Nº de funcionários        29.209        20.538        19.514              (9.695) -33,19% 
Faturamento Líquido (R$ Mil) 
/ funcionário 

       147,44        246,72        300,09             152,65 103,54% 

Custo de pessoal (R$ Mil  
por ano) 

     911.427      845.518      863.233     2.620.178  R$    (48.194) -5,29% 

Nº de consumidores (mil)          9.331          9.720        10.140             809,00 8,67% 
Faturamento Líquido (R$ Mil) 
/ consumidor 

       461,53        521,30        577,52             115,98 25,13% 

Consumidores/funcionários             319             473             520             200,17 62,66% 
Energia Vendida (GWh)        57.976        61.458        64.981        184.415              7.005 12,08% 
Energia Vendida 
(MWh)/Consumidores 

         6.213          6.323          6.408          18.944                 195 3,14% 

MWh por funcionário          1.985          2.992          3.330               1.345 67,77% 
Geração operacional de 
Recursos (R$ Mil) 

     618.368   1.012.088   2.518.145     4.148.601  R$ 1.899.777  307,22% 

Geração operacional de 
Recursos (R$/MWh) 

         10,67          16,47          38,75                 66                   28  263,33% 

Ger.oper. de Recursos (R$ 
Mil)/funcionário 

         21,17          49,28        129,04               199  R$           108  509,54% 

Investimentos (R$ Mil)      277.598      718.435      824.249     1.820.282  R$    546.651 196,92% 
Dividendos (R$ Mil)      146.308      238.193      320.083        704.584  R$    173.775 118,77% 
Lucro Líquido (R$ Mil)    (145.538)      603.051   1.068.275     1.525.788  R$ 1.213.813 - 
Juros sobre patrimônio 
líquido (R$ Mil) 

       88.235      195.000      224.800        508.035  R$    136.565 154,77% 

Energia requerida (GWh)        68.122        71.472        74.777        214.371  R$        6.655 9,77% 
Redução potencial de 
Perdas (GWh) *** 

         5.801          5.459          5.038          16.298  R$         (764) -13,17% 

Ger. oper de Rec. (R$/MWh) 
X Perdas (Mil) 

       61.878        89.893      195.220        346.990  R$    133.341  215,49% 

Fatur. potencial (R$ Mil) por 
redução de perdas 

     430.947      450.050      453.989     1.334.986  R$      23.043  5,35% 

Ganhos (R$ Mil) por redução 
de perdas 

               -        10.939        39.500          50.439   

(*) Valores estimados para 1998. Ainda não disponíveis. Base 06/98 ou 09/98.     

(***) Considerando o padrão internacional de perdas de 7%. 
Fonte: Elaboração própria. 

O indicador consolidado Faturamento líquido por funcionário (R$ Mil) variou de 

147,44 em 1996 para 300,09 em 1998, um acréscimo de 103,54% no período; a Cerj 

obteve incremento de 204,99%, saindo de 105,77 para 322,58; a Light variou 133,31%, 

isto é de 143,41 para 334,59; a Coelba acresceu 92,97%, saindo de 118,75 para 229,14; 

os demais, respectivamente CPFL e Escelsa, variaram 55,53% e 53,97%, isto é de 
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194,94 para 302,26 e 189,12 para 291,20. Destaca-se em valor absoluto as performances 

da Light, da CPFL e da Cerj. 

O indicador consolidado Geração operacional de recursos (R$/MWh) variou no 

período de 10,67 para 38,75, um  acréscimo de 263,33%. A Cerj variou 587,36% ou 

seja de (–14,56) para 70,96; a Coelba variou 538,10% de 2,1 para 13,4; a Light variou 

191,09%, de 21,11 para 61,45; a Escelsa variou 112,65%, de 9,01 para 19,16; já a CPFL 

variou 59,58%, isto é de 9,92 para 15,83. Em valores absolutos observa-se a 

performance da Cerj e da Light com respectivamente R$ 70,96 / MWh e R$ 61,45 / 

MWh. 

O indicador consolidado Geração operacional de recursos (R$ Mil) /funcionário 

variou de 21,17 em 1996 para 129,04 em 1998, um acréscimo de 509,54%. Destaca-se a 

Cerj com um incremento de 1.115,05%, saindo de (–20,35) para 206,61, seguido da 

Coelba que teve um incremento de 977,54% variando de 3,58 para 38,54; a Light 

aumentou 449,38% saindo de 41,55 para 228,29; a Escelsa vem a seguir com 167% 

variando de  (–30,79) em 1996 para  82,21 em 1998; a CPFL variou em 116,31% saindo 

de 26,68 para 57,71. Saliente-se que, em 1998, por funcionário, a Light gera R$ 228,29 

mil, a Cerj gera R$ 206,61 mil, a Escelsa R$ 82,21 mil, a CPFL R$ 57,71 mil e a 

Coelba R$ 38,54 mil. Nota-se a enorme diferença em valores absolutos entre as 

empresas. 

Por estes indicadores vale destacar a ordem crescente de aumento de 

produtividade: Light, Cerj, Escelsa, CPFL e Coelba.  

 Verifica-se claramente que este incremento de produtividade foi obtido 

principalmente, graças a três estratégias gerenciais: expansão das vendas (obtida por 

aumento do número de consumidores, do consumo por consumidor e uma pequena 

redução das perdas comerciais e técnicas), acréscimo de tarifas e redução de custos. 

• Expansão das Vendas 

Do consolidado o aumento da Energia vendida (GWh) foi de 57.976 em 1996 

para 64.981 em 1998, com uma variação de 12,08 %; a Coelba obteve um incremento 

de 16,05 %, saindo de 8.100 para 9.400; a CPFL cresceu 14,29 %, de 16.674 para 

19.057; o incremento da Escelsa foi de 12,94 %, de 5.487 para 6.197, enquanto o da 

Light aumentou 9,60 %, de 21.569 para 23.640; já a Cerj acresceu 8,80 %, de 6.146 
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para 6.687. Vale destacar a liderança da Light seguida da CPFL na venda de energia  em 

GWh. 

Do consolidado, o aumento do número de consumidores foi de 9.331 mil em 

1996 para 10.140 mil em 1998, o que representa uma variação de 8,67 %; o maior 

aumento do número de consumidores foi o da Cerj, com 15,78 %, saindo de 1.217 mil 

para 1.409 mil; em seguida vem a CPFL com 9,97 %, de 2.336 mil para 2.569 mil; a 

Escelsa aumentou 9,42 %, de 722 mil para 790 mil; a Coelba variou 9,28 %, de 2.296 

mil para 2.509 mil; enquanto o incremento da Light foi de apenas 3,73 %, de 2.760 mil 

para 2.863 mil. 

Do consolidado, o aumento do Consumo (MWh) / consumidor foi de 6.213,3 em 

1996 para 6.408,4 em 1998, uma variação de 3,14 % no período; a Coelba aumentou em 

6,20 % este indicador, variando de 3.527,8 para 3.743,5; a seguir vem a Light com 

5,66%, aumentando de 7.814,8 para 8.257,07; a CPFL incrementou em 3,93 %, de 

7.137,8 para 7.418; a Escelsa evoluiu 3,22 %, saindo de 7.599,7 para 7.844,3; e a Cerj 

teve uma redução de 6,02%, caindo de 5.050,12 para 4.745,9, provavelmente pelo 

incremento mais que proporcional do número de consumidores em relação a energia 

vendida. 

Do consolidado, o indicador Geração operacional de recursos (R$) / consumidor 

variou de 66,27 em 1996 para 248,34 em 1998, um acréscimo de 374,74%. 

Do consolidado, o indicador Faturamento líquido (R$) por consumidor 

aumentou de 461,53 em 1996 para 577,52 em 1998, representando uma variação de 

25,13 %; a Cerj aumentou em 37,11 % no período, de 382,04 para 523,81; a seguir a 

Light incrementou em 29,88 %, variando de 572,94 para 743,62; a Escelsa com 25,14 

%, um aumento de 386,30 para 580,18; a Coelba, com 23,33 % variou de 280,57 para 

346,05; por último a CPFL com 17,87 %, variou de 549,01 para 647,11. Destaca-se o 

faturamento de R$ 743,62 por consumidor da Light, contra R$ 647,11 da CPFL, R$ 

580,18 da Escelsa, R$ 523,81 da Cerj e R$ 346,05 da Coelba. 

Do consolidado, as perdas totais em GWh foram de 10.146 em 1996 e de 9.796 

em 1998, uma redução de 3,45%. Existe um potencial de faturamento estimado em R$ 

653.924 mil caso as perdas de 1998 estivessem em 7% (padrão internacional). 

• Tarifa 
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A tarifa média aumentou de final de 1995 a 1998, em média, em cerca de 

42,15% o que reflete tanto o repasse dos custos da energia comprada para revenda 

(como pode observado no Quadro 6.2) como a manutenção em termos reais da tarifa 

para fornecimento (inflação). Então, o aumento de tarifa nesse período não foi o 

principal responsável pelo aumento da margem operacional. Em parte, a margem alta é 

resultado das elevações tarifárias pré-privatização e da grande redução de custos. 

TABELA 6.2 – DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADO - CONSOLIDADO 
Descrição/Exercícios 1996 1997 1998 (*) 

 R$ Mil Valor AV% Valor AV% Valor AV% 
Receita Operacional Bruta 5.529.353 128,39% 6.557.450 129,41% 7.830.520 133,72% 

 Deduções à Receita Operacional 1.222.779 28,39% 1.490.401 29,41% 1.974.492 33,72% 
Receita Operacional Líquida 4.306.574 100,00% 5.067.049 100,00% 5.856.028 100,00% 

        
Despesas Operacionais 3.998.822 92,85% 4.163.929 82,18% 4.568.367 78,01% 

 Pessoal 902.825 20,96% 845.514 16,69% 873.119 14,91% 
 Material 47.769 1,11% 52.001 1,03% 56.750 0,97% 
 Serviço de Terceiros 258.552 6,00% 338.948 6,69% 472.506 8,07% 
 Energia Comprada para Revenda 1.978.247 45,94% 2.334.948 46,08% 2.521.994 43,07% 
 Quotas de Reintegração 137.617 3,20% 153.982 3,04% 212.191 3,62% 
 Provisão p/ Contingências /deprecia 193.147 4,48% 104.342 2,06% 147.492 2,52% 
 Outras Despesas 455.694 10,58% 334.194 6,60% 284.314 4,86% 

Resultado do Serviço 307.752 7,15% 903.120 17,82% 1.287.661 21,99% 
Resultado de Participações Societ. 0 0,00% (1.466) -0,03% 55.844 0,95% 
Receita (Despesa) Financeira (144.530) -3,36% (204.867) -4,04% (574.637) -9,81% 

 Receita 404.402 9,39% 285.897 5,64% 287.968 4,92% 
 Despesa 460.697 10,70% 295.764 5,84% 672.605 11,49% 
 Juros s/ Patrimônio Líquido 88.235 2,05% 195.000 3,85% 190.000 3,24% 

Resultado Operacional 163.222 3,79% 696.787 13,75% 768.868 13,13% 
        

Resultado Não Operacional (310.684) -7,21% (22.923) -0,45% (18.038) -0,31% 
 Receita Não Operacional 12.991 0,30% 35.972 0,71% 19.650 0,34% 
 Despesa Não Operacional 323.675 7,52% 58.895 1,16% 37.688 0,64% 

Atualizações Monetárias e c.m. 0 0,00% 0 0,00% 66.244 1,13% 
Lucro (Prejuízo) do Exercício (147.462) -3,42% 673.864 13,30% 817.074 13,95% 
Lucro Líquido (145.538) -3,38% 603.051 11,90% 1.068.275 18,24% 

 Fonte: Elaboração própria. 

• Redução de custos 

Observa-se duas grandes reduções (Tabelas 6.1 e 6.2). A primeira na área de 

“pessoal”, que em 1996 representaram 20,96% da receita operacional líquida, e em 

1998, 14,91%, isto é uma redução de 6,05 pontos percentuais. Vale ressaltar que houve 

um incremento de 2,07 pontos percentuais nos serviços de terceiros, de 1998 em relação 

a 1996 e de 1,38 pontos percentuais de 1998 em relação a 1997.Percebe-se uma 

tendência para terceirização dos serviços. A redução total de mão de obra foi de 9.695 
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funcionários no período 96-98, isto é um corte de 33,19 % do quadro. Vale destacar que 

em 1995 a Escelsa e a CPFL já haviam realizado programas de demissão voluntária. 

Nesse mesmo período (ver Tabelas 5.33 a 5.37) a Cerj reduziu 2.108 

funcionários (47,95% do quadro), a Light 4.656 (42,25% do quadro), a Coelba 1.636 

(30,16% do quadro), a CPFL 1.099 (16,65% do quadro) e a Escelsa 196 (11,07% do 

quadro). Fica evidente que a principal causa de aumento de produtividade foi a drástica 

redução de funcionários. 

Das Tabelas consolidadas, outra significativa redução em relação ao resultado 

líquido ocorreu nas contas “provisão para contingências / depreciação” e “outras 

despesas”, que caem de 15,06 % em 1996 para 7,38 % em 1998. Isto significou uma 

redução de 7,68 pontos percentuais. 

Assim sendo, a redução em valores absolutos destas três contas (“pessoal,  

provisão para contingência / depreciação, e outras despesas”) foi de R$ 246,74 milhões 

de 1998 em relação a 1996 (de R$ 1.551,67 mil para R$ 1.304,93 mil), variando de 

36,02 pontos percentuais para 22,29 pontos percentuais, isto é uma economia de quase 

13,73 pontos percentuais da receita operacional líquida. Observa-se que esta economia 

de 13,73 pontos percentuais permitiu o incremento do resultado do serviço em cerca de 

13,8 pontos percentuais, variando de R$ 307,52 milhões (7,15 % do resultado 

operacional líquido em 1996) para R$ 1.287,66 milhões (21,99 % do resultado 

operacional líquido em 1998).  

Como de 1996 a 1998 a receita operacional líquida consolidada (absoluto) destas 

empresas aumentou cerca de 36% e as suas despesas operacionais aumentaram em 

apenas 14,24%, foi possível o incremento do resultado do serviço conforme apontado. 

Ou seja, um aumento surpreendente de 318,41%. 

Somando-se a estes resultados a forte redução obtida nas “despesas não 

operacionais”, mais a volta dos juros sobre patrimônio líquido (debitada como despesa) 

para compor o “lucro total”, é lógico que o “lucro líquido” tenha aumentado de forma 

crescente, de  (-3,38%) em 1996, isto é (- R$ 145.538 mil) para 18,24% em 1998 (R$ 

1.068.275 mil). Isto significa um aumento de 734,02% no “lucro líquido”  (ver Tabela 

6.2). 

Saliente-se também que parte do estoque da dívida total das empresas foi 

utilizada na aquisição de novos ativos (outras empresas distribuidoras). Portanto as 



 209 

despesas financeiras (encargos do estoque da dívida) refletem em parte uma estratégia 

de expansão de mercado (ativos), além do aumento do investimento no operacional das 

próprias empresas. 

Vale destacar que, da análise dos consolidados (Tabela 6.1 e 6.2), os dividendos 

mais juros sobre patrimônio líquido acumulados nos três anos representaram 79,47% do 

lucro líquido acumulado, o que de fato caracteriza uma busca pela aceleração do 

payback e redução de risco dos investimentos. Possivelmente, uma estratégia já 

antecipando um cenário econômico desfavorável. 

No caso da Light os dividendos pagos mais os juros sobre patrimônio líquido 

acumulado de 1996 a 1998 somou R$ 683.967 mil, enquanto  o lucro líquido acumulado 

somou R$ 822.964 mil, ou seja uma distribuição de cerca de 83,11%. No caso da 

Coelba pelas estimativas os dividendos acumulados mais juros sobre patrimônio líquido 

foram de R$ 284.773, e o lucro líquido no período foi de R$ 74.505. Quanto a Escelsa 

os dividendos mais juros sobre patrimônio líquido no período foram de R$ 71.213 mil, e 

o lucro líquido de R$ 259.140 mil, isto é 27,48%. No caso da CPFL, a empresa não 

paga juros sobre patrimônio líquido, e os dividendos somam R$ 172.766 mil para um 

lucro líquido acumulado de R$ 547.118 mil, ou seja 31,56%. Já a Cerj, o acumulado do 

lucro líquido soma negativo, portanto ainda não houve distribuição de dividendos, e 

quanto aos juros sobre patrimônio líquido a empresa tampouco paga.  

TABELA 6.3 - QUALIDADE 
 DEC   FEC   
 1996 1997 1998* 1996 1997 1998* 

Light 15,00 16,60 16,60 11,00 14,69 14,69 
Cerj 43,00 47,96 47,96 36,00 40,89 40,89 
Escelsa 35,00 30,00 22,14 25,00 21,00 16,86 
Coelba 26,00 31,47 31,47 14,00 15,72 15,72 
CPFL 8,60 8,63 9,90 6,50 6,53 7,30 
Fonte: Elaboração própria.      
(*) Dados de 1998 estimados em base a 30/09/98. 

Com relação a qualidade, de modo geral, não houve melhorias significativas 

nestas empresas, exceto na Escelsa. 

Portanto pode-se concluir que até o presente momento as empresas aplicaram 

padrões clássicos de gestão, principalmente na área financeira, buscando através da 

maximização do lucro líquido reduzir os riscos associados aos seus investimentos, 

reduzir o payback e assegurar atrativas taxas de retorno. De modo geral, apesar do 

aumento dos investimentos em termos absolutos em relação aos anos anteriores (de 
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gestão pública), ainda não foram verificadas melhorias significativas no Sistema nesse 

período de análise. 

Portanto, a lógica prioritariamente financeira que vem direcionando a reforma 

Setorial (iniciada pelo Governo e seguida pelas concessionárias) e os resultados 

consolidados até agora obtidos no que se referem as eficiências (ver Tabela 6.1 e 6.3) 

não asseguram que se chegue ao Sistema ótimo definido na Visão ideal (Capítulo 1). 

Pelo que foi visto, é o momento para uma rediscussão das reformas setoriais e 

não para uma aceleração das mesmas nos moldes já estabelecidos, o que seria até 

inconseqüente, haja visto a mudança para pior nos cenários externo e interno, o que 

aumenta as incertezas em geral, principalmente quanto as estratégias dos novos players 

e quanto a conquista dos recursos necessários para a expansão e melhorias do Sistema 

Elétrico Nacional. 

Por isso mesmo urge um posicionamento firme do Regulador, em especial 

quanto a regulação preventiva ou a priori. Inclusive utilizando-se de uma visão 

abrangente, dir-se-ia sistêmica, e munindo-se de instrumentos e indicadores que lhe 

permitam uma atitude pró-ativa diante deste cenário (como por exemplo a análise 

dinâmica das estratégias dos novos players e análise de sensibilidade de cenários e 

alternativas de políticas e mitigação). 

Por outro lado, a responsabilidade do Ministério de Minas e Energia deveria ser 

a definição de uma política energética nacional em bases técnicas, levando em conta, 

mais do que nunca, a impossibilidade de as Indústrias de energia (elétrica, gás, petróleo) 

serem tratadas de forma isolada, já que este setor é um Sistema e as estratégias das 

empresas, cada vez mais são mais diversificadas e gerenciadas de forma 

interdependente, considerando a Indústria de Energia e, para alguns grupos até a de 

infra-estrutura (como concluído no Capítulo 4). Essa responsabilidade deveria implicar 

na definição de políticas energéticas e regulações conjuntas com os países vizinhos. 

Também caberia ao Ministério monitorar mais atentamente as estratégias desse novos 

controladores que atuam em mais de uma Indústria de energia, porque há possibilidade 

de que estes, em especial, se utilizem desta vantagem competitiva e da fragilidade atual 

da economia nacional em prejuízo de classes de consumidores (“nichos de mercado” ou 

vazios regulatórios). Portanto, uma política nacional de energia e a regulação não 

podem ficar a mercê do Mercado e das respectivas estratégias das empresas.  
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