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Os erros do programa de
privatização do setor elétrico,

conduzido pelo governo
federal, e suas conseqüências

para a sociedade brasileira
foram tema da palestra do

professor Luiz Pinguelli Rosa,
no Ciclo de Debates

�Desverticalização da Cemig�,
promovido pela Assembléia
Legislativa de Minas Gerais,

em 15 de março de 2001.
A seguir, uma síntese da sua

exposição

M
inas Gerais encontra-
se em situação privi-
legiada, porque o seu
governo, desde o
primeiro momento,
assumiu uma posi-

ção contrária à privatização do setor elétri-
co. Mesmo para os governos de oposição, que
não são partidariamente incluídos no bloco
de sustentação do governo federal, no Con-
gresso ou na participação de ministérios,
Minas desempenhou o importante papel de
sinalizar para o problema, com a iniciativa
bem-sucedida de retomada do controle da
Companhia Energética de Minas Gerais
(Cemig).

Isso motivou uma reação internacional
e uma declaração, não muito feliz, de um
alto funcionário do governo federal em en-
trevista concedida, fora do Brasil, sobre a
Cemig. Era como se a retomada do contro-
le da empresa, por parte do governo de Mi-
nas, fosse desestabilizar a economia brasi-
leira ou os investimentos estrangeiros.

Criou-se um quadro um pouco catastró-
fico, completamente estapafúrdio e despro-
vido de qualquer realidade, porque estamos
muito bem com o controle estadual da
Cemig. E o Brasil está tão bem, ou tão mal,
quanto estava.

Até o momento, não fomos invadidos
pelos marines, nem há sinal de desembar-
que de tropas americanas nas praias brasi-
leiras para a retomada do controle da Cemig,
que tem um papel crucial para o Estado de
Minas Gerais. É um absurdo o que foi a
privatização do setor elétrico brasileiro.

Formei-me como físico, embora traba-
lhe na Universidade há bastante tempo, em
áreas ligadas à questão da energia como um
todo. Essa formação obriga-me, intelectual-
mente, a dar atenção ao que acontece no
mundo real. A ciência da natureza tem por
hábito confrontar suas previsões e teorias
com o que acontece. Isso começou com
Galileu há muito tempo. O mesmo não
ocorre na política, particularmente na eco-
nomia.

Evidentemente, as teorias permanecem
a despeito do que acontece no mundo real.
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Atribuir os

reservatórios

vazios a Deus,

a São Pedro, às

nuvens, aos raios, é

uma calúnia

contra os santos.

Os reservatórios

estão vazios porque

foram operados à

exaustão

O que ocorre, não somente no Brasil, mas
também em todo o mundo, é que a questão
da privatização do setor elétrico foi um ab-
soluto fracasso sob todos os aspectos. Não
se trata de ser socialista, ou capitalista, nacio-
nalista ou liberal.

Tarifas mais caras � Não há como defen-
der a privatização do setor elétrico, porque
deu tudo errado. As tarifas aumentaram in-
suportavelmente. O consumidor residencial
brasileiro paga uma das tarifas mais altas do
mundo, tendo um padrão salarial muito
baixo. Paga-se, por megawatt/hora, mais de
US$ 100,00, mais de R$ 200,00, o que supe-
ra as tarifas cobradas em várias cidades ame-
ricanas e européias, como Paris, por exem-
plo. É muito caro, ainda mais em um país
de geração hidroelétrica.

A geração em usina, especificamente em
Furnas, tem custo de geração pouco acima
de R$ 5,00 por megawatt/hora. Furnas ven-
de essa energia, no mix de todas as suas usi-
nas, por R$ 40,00 megawatt/hora. A con-
cessionária de serviço de energia elétrica e
distribuição, no setor residencial, atinge mais
de R$ 200,00 megawatt/hora.

Claro que, se fizermos a média, será me-
nos, porque o setor industrial paga aproxi-
madamente a metade disso, mas, sem dúvi-
da, é mais que R$ 40,00. A média deve ficar
próxima de R$ 150,00 megawatt/hora, por-
que a empresa não compra energia somente
de Furnas, podendo pagar mais caro por ela
e fazendo a média aumentar. Mas pode ain-
da ter geração própria, o que a favorece mais,
pois pode comprar apenas uma parte da
energia de que necessita.

Nesse aspecto, o Brasil está em situação
contrária à da Califórnia. Lá, com a
desverticalização, veio a idéia de que a com-
petição na geração ia baixar seu custo e ocor-
reu o contrário: aumentou muito o preço
da energia gerada vendida à distribuidora.
Mas, na Califórnia, o consumidor ficou pro-
tegido, pois a tarifa foi congelada. Lá, a em-
presa teve, sozinha, de pagar mais e mais pela
geração, pois esse preço ficou, irresponsa-
velmente, sem limite. Por isso, as distribui-
doras quebraram. Alguns outros fatores tam-

bém contribuíram para esse quadro, como
o aumento do preço do petróleo, que pu-
xou o do gás natural, que abastece as usinas
de lá.

No Brasil, não estamos protegidos, o que
nos deixa em situação pior do que a da
Califórnia. Aqui, a concessionária não vai
quebrar, mas, sim, o consumidor brasileiro.
Vão quebrar as empresas que dependem mui-
to de energia elétrica; vão quebrar aqueles
consumidores que têm de pagar sua conta
de energia elétrica, mesmo não tendo seu
salário corrigido em dólar.

Há uma estatística recente, publicada pela
imprensa, que mostra que as tarifas públicas
já superam o componente alimentação na
despesa familiar brasileira. Esse dinheiro sai
do País. A análise da Cemig deixou claro que,
dos US$ 500 bilhões investidos em dois anos,
US$ 300 bilhões já tinham sido convertidos
em dividendos, pagamentos, etc. Isso acon-
teceu em todo o Brasil. O dinheiro da tarifa
não é investido no País. Pagam-se dividen-
dos quase sempre a parceiros internacionais.
Não estou condenando nem julgando, esse é
o jogo. Cabe aos brasileiros prestar atenção
no que está ocorrendo.

Ameaça de privatização � Minha posição é
a de valorizar o governo do Estado de Mi-
nas por estar assumindo sua empresa esta-
dual, a Cemig, retomando-a do controle
indevido � segundo a justiça brasileira � do
seu parceiro estratégico. Chamo a atenção
para essa posição exemplar, que deve ser
mantida. Na minha opinião, a questão da
desverticalização deve chegar a bom termo
de entendimento.

No debate de que participei no Conse-
lho Regional de Engenharia e Arquitetura
(Crea), com representantes da Cemig e da
área dos engenheiros não empregados do
Estado, entendi que a idéia de subdividir a
empresa, de acordo com o que deseja a Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (Aneel), não
implicará necessariamente a sua
privatização. O controle acionário se man-
teria no Estado e mudaria apenas o perfil da
empresa, com unidades diferentes para cada
atividade.

PRIVATIZAÇÃO PROVOCOU RETRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS



REVISTA DO LEGISLATIVO 31

O objetivo de separar a geração da dis-
tribuição e transmissão está no quadro da
privatização do setor elétrico brasileiro.
Então, o que a Aneel deseja, no meu en-
tender, é a privatização da Cemig. Mas te-
mos aqui um problema complexo. A
Aneel, usando suas prerrogativas, pressi-
ona o governo estadual a conduzir o pro-
cesso de desverticalização até chegar a
privatização. O governo estadual não quer
esse desfecho. Entendo que o governador
cumpre o seu dever ao enviar a mensagem
à Assembléia Legislativa do Estado. Mas,
na discussão de uma proposição que visa
promover a desverticalização da Cemig,
a Assembléia poderá, perfeitamente,
aprovar a segunda parte da mensagem e
não a primeira, dando, dessa forma, total
prestígio ao governador, que tem como
objetivo maior a não-privatização da em-
presa.

Não vejo como a Aneel poderá, por de-
cisão da Assembléia Legislativa, obrigar o
governo estadual a fazer o contrário. A As-
sembléia, fazendo essa aprovação e declaran-
do seu apoio à política do Estado de manter
sua empresa elétrica, estará dando o �escu-
do� que o governo estadual precisa para en-
frentar a pressão da Aneel.

A visão sobre as agências reguladoras é
muito clara e, felizmente, já está superada.
Na discussão original sobre elas, em espe-
cial a de petróleo, ficou evidente que se dava
uma espécie de poder paralelo ao Estado bra-
sileiro. Um instituto de governabilidade in-
ternacional, reproduzindo a idéia de que o
mundo da economia fugiu à soberania dos
países. Essa soberania passaria a ser interna-
cional, o que, de fato, é a soberania norte-
americana, secundada pelos países europeus
mais ricos e pelo Japão.

Felizmente, hoje está bastante clara a
vinculação das agências ao governo federal,
independentemente de qualquer crítica à sua
posição.

Seria um absurdo entender que as agên-
cias de energia funcionassem como árbitros
de interesses de grupos estrangeiros ou pri-
vados brasileiros operando no Brasil, como
um juiz de futebol. Se fosse assim, teriam

de ser pagas pelas Nações Unidas. Agora, se
são pagas com recursos nacionais, devem
cuidar dos interesses do País. Não é uma Fifa
do futebol, em que ganha o melhor. É um
instituto para defender o interesse do povo
brasileiro porque é pago para isso.

Seria uma traição que a Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica ou de petróleo, ou
de telecomunicações, funcionasse em bene-
fício de grupos muito ricos, que se tornam
ainda mais ricos operando em países como
o Brasil.

Na minha opinião, a maior importância
desse debate é dar suporte à posição de man-
ter a estatal, no caso, a Cemig, sob o con-
trole do governo e reforçar a discussão na-
cional sobre a Companhia de Furnas, a
maior geradora de energia do País, que de-
tém grande parte dos recursos hídricos
sediados no Estado. O governador já teve a
corajosa posição de utilizar o seu poder de
polícia para assegurar que a água do Estado
seja um bem público, seguindo o princípio
da Constituição que proíbe a privatização
de um pedaço do território.

Mas chamo a atenção para a questão de
Furnas, que não está desligada da Cemig pois
será difícil manter a Cemig estadual se
Furnas for privatizada.

É interessante observar uma situação em
que o presidente da Câmara dos Deputados,
deputado Aécio Neves (PSDB), é contra a
privatização de Furnas e o ex-ministro Men-
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O professor Luiz
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terceiro da direita
para a esquerda)
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de Debates
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As empresas estatais

pararam de investir,

não por falta de

recurso, pois não

dependem do

Tesouro Nacional há

muito tempo, mas

porque o

compromisso firmado

com o FMI é que o

setor estatal

não invista

donça de Barros, numa matéria da revista
República, declarou-se também contrário à
privatização de Furnas.

Essa não é, portanto, uma questão que
fica entre oposição e governo, é de interesse
nacional. Não vamos desprivatizar o que foi
privatizado, não vamos desmontar a Aneel.
Precisamos corrigir a privatização equivo-
cada, que prometeu e não cumpriu. Partici-
pei de debates e tenho fitas gravadas em que
pessoas do governo, no início da
privatização, respondiam às nossas questões,
dizendo que iríamos ter tarifas menores,
melhor qualidade de energia e investimen-
tos de expansão. Mas hoje temos tarifas
maiores, apagões, uma crise de energia elé-
trica confessada pelo governo federal e pela
ONS.

Queda dos investimentos � A crise nacio-
nal de energia elétrica já é reconhecida. Há
pouco tempo, comprei uma briga terrível
com o ministro das Minas e Energia por
ter dito, numa Comissão do Congresso, que
não podíamos responsabilizar os céus, ou
seja, um raio, pela queda de energia por
várias horas em todo o País, em março de
1999. Isso era injusto com Deus e com São
Pedro, porque naquele dia não caiu raio em
Bauru, segundo o sistema de detecção de
raios, que é feito com bastante precisão. Se
caiu um raio numa linha de transmissão,
provocando a queda de energia no sistema
brasileiro, que Deus me perdoe, porque,
provavelmente, em todos os dias de chuva,
estão caindo raios em linhas de transmis-
são, verdadeiros pára-raios. Então, cada vez
que um raio cair numa linha de transmis-
são e se propagar para uma subestação,
caem Rio, São Paulo, Belo Horizonte,
Brasília, etc.

O problema é falta de equipamento e de
investimento. A expectativa de que o inves-
tidor estrangeiro viria para o Brasil investir
no setor elétrico não se confirmou. Respei-
to quem acreditava nisso, porém,
empiricamente, está demonstrado que foi
um erro, porque não houve investimento.
O que aconteceu em Minas ficou claro: in-
terrompeu-se o investimento no período de

controle do parceiro estratégico, e ele só foi
retomado no momento em que a companhia
voltou ao controle estadual.

A Califórnia é, para o mundo, um exem-
plo de que esse sistema não funcionou. Atri-
buir os reservatórios vazios a Deus, a São
Pedro, às nuvens, aos raios, é uma calúnia
contra os santos. Os reservatórios estão va-
zios porque foram operados à exaustão. A
imprensa informa errado, criando uma bur-
rice nacional. Imaginem um sistema hidre-
létrico que não levasse em conta a variabili-
dade pluviométrica? Seria de uma estupidez
cavalar, que nem nós, no Brasil, chegamos a
praticar.

Ao contrário, o sistema hidrelétrico bra-
sileiro foi muito bem planejado e trabalhou
por mais de 25 anos, com um desempenho
invejável, apesar de não fazer parte do Pri-
meiro Mundo. Quem viaja pela América
Latina sabe que o sistema de energia elétrica
cai com freqüência. Aqui, no Brasil, não caía
antes das privatizações. Agora cai porque os
reservatórios construídos para armazenar
água, alguns por até cinco anos, estão ope-
rando contra os futuros cinco anos por fal-
ta de geração, de capacidade instalada, por
falta de transmissão. As empresas estatais,
como Furnas, pararam de investir, não por
falta de recurso, pois não dependem do Te-
souro Nacional há muito tempo, mas por-
que o compromisso firmado com o FMI é
que o setor estatal não invista, porque isso é
considerado negativo na contabilidade do
que o FMI avalia nacionalmente.

É preciso grande esforço para encontrar
uma solução que mantenha o Estado unido
em torno do princípio da não-privatização
e para que a desverticalização da empresa
tenha encaminhamentos específicos, a fim
de que não se confrontem as duas questões.
Esse entendimento é possível. Se a Assem-
bléia aprovar a segunda parte da mensagem
do governador, descartando a primeira, pelo
meu ponto de vista, estaria sendo fortalecida
a posição do governo estadual contra a pres-
são do governo federal, da agência de ener-
gia elétrica e do FMI, como ocorreu na re-
tomada de controle da Cemig.
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