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A Fiemg tem liderado programas que
visam racionalizar o uso da energia

elétrica nas empresas mineiras e tem
pleiteado, juntamente com os governos

federal e estadual, a construção
de uma matriz energética mais

equilibrada para o País

Robson Braga de Andrade

Vice-presidente da FIEMG

ALTERNATIVAS

A             crise energética já foi bastante analisada em suas causas e
consequências. As razões dessa crise servem para orientar nossas ações no
futuro, mas não têm conseqüência ativa, nada que auxilie as empresas, as

indústrias e a sociedade a conviver com a atual conjuntura.
Há mais de três anos, a Federação das Indústrias do Estado de Minas

Gerais (Fiemg) tem alertado os órgãos federais e estaduais e as principais
indústrias instaladas em Minas Gerais sobre o surgimento de problemas

futuros com o abastecimento de energia, uma vez que não existiam investi-
mentos no setor. Nem mesmo os que estavam programados saíram do papel,

mas a economia continuava crescendo.
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Para uma meta de
redução no consumo
de energia em torno
de 15%, teria-se
uma queda
aproximada de 7%
na produção. Para a
meta de redução de
20%, a queda seria
de 9,8% e, para a
meta de 25%, de
10%

vestimentos no Estado de quase R$ 7,3 bilhões,
programado para o período de 2001 a 2006, já
havia sido previsto. Esses investimentos podem
estar comprometidos pela suspensão da autori-
zação de novas cargas acima de 500 kW.

Com base nessas premissas e nesses impac-
tos, que poderiam trazer resultados negativos,
a Federação das Indústrias procurou trabalhar
de forma a evitar o caos e o pessimismo, bus-
cando não reduzir a produção e os empregos.
Com essa finalidade, a Federação passou a tra-
balhar, dentro das empresas e em todos os ní-
veis, com diversos programas de eficiência
energética das indústrias. Procuraram-se alter-
nativas de produção, de horas de trabalho, al-
ternativas com empresas que poderiam estar
terceirizando produtos das indústrias mineiras
e até buscando matéria-prima fora do Estado.
Constatou-se que a indústria pode reduzir de
15% a 20% a energia que consome sem que haja
perda de produção e com um ganho em sua
receita. E, de fato, as indústrias começaram a
economizar em torno de 20% mudando o sis-
tema de gerenciamento de energia e fazendo
alterações em sistemas de motores, de inverso-
res e na sua planta, de forma a manter o mes-
mo faturamento com consumo inferior.

Entre as ações deflagradas pela Fiemg,
destaca-se ainda o programa de transferência
de informações entre empresas, permitindo
que os exemplos de indústrias importantes
no Estado pudessem ser repassados, pelo seu
site na Internet, a todas as outras indústrias
de Minas. A Fiat Automóveis, por exemplo,
conseguiu, durante um período de dez anos,
reduzir 30% no seu consumo de energia.

Com ações como essas, Minas Gerais che-
gou a uma redução, em maio, de 22% no seu
consumo de energia, embora a Região Sudeste
como um todo ainda não tivesse alcançado a meta
de 20% prevista pelo governo. Mas, sem trazer
grandes problemas para a sociedade, esse núme-
ro é factível de se atingir. Apesar disso, a meta
deverá ser alcançada sem perda de emprego.

As dificuldades � A principal dificuldade no
momento é a implantação de novos projetos e
investimentos, não só no Estado, mas também
no País, que possam abrir novas frentes de tra-
balho e aumentar a geração de riquezas. Para
isso, a Fiemg, juntamente com a Agência Na-
cional de Energia Elétrica (Aneel) e com o Mi-

A
inda que não haja um
automatismo nessa rela-
ção, a todo crescimento
econômico corresponde
um aumento na deman-
da de energia, que pode

ser maior ou menor do que a taxa de cresci-
mento, dependendo do modelo de desenvol-
vimento adotado e até mesmo da própria
performance das empresas. As indústrias de
Minas, por exemplo, que, há muitos anos,
vêm-se preocupando com a eficiência
energética, apresentaram uma relação mais
equilibrada desse binômio. No período de
março de 2000 a março de 2001, o setor in-
dustrial cresceu em torno de 7%, com um
impacto de 6% sobre o consumo de energia.

Participando dessas ações de forma bastan-
te ativa, a Fiemg tem levado às indústrias mi-
neiras informações e métodos que lhes possibi-
litem trabalhar sem cortes de energia ou de pes-
soal para o racionamento. Juntamente com a
Cemig, foi criado um grupo de trabalho deno-
minado �Clarão�, que vem liderando uma sé-
rie de ações: central de atendimento funcionan-
do durante 24 horas; divulgação de informa-
ções pela Internet; distribuição de cartilhas; e
realização de cursos e seminários. Além disso,
um grupo de engenheiros e técnicos do Senai
está desenvolvendo um trabalho específico den-
tro de cada indústria, a fim de que o seu objeti-
vo seja atingido sem perda de produção.

Ao iniciar esse trabalho, foram pesquisados
ainda os impactos que essa crise poderia incidir
sobre as indústrias de Minas. Para uma meta de
redução no consumo de energia em torno de
15%, teria-se uma queda aproximada de 7% na
produção. Para a meta de redução de 20%, a
queda seria de 9,8% e, para a meta de 25%, de
10%. Além disso, as indústrias sofreriam um
impacto causado pela redução da produção,
porque continuariam mantendo os empregos
sem a correspondente receita. Durante alguns
meses, eles seriam preservados, mas, após esse
período, poderiam ocorrer demissões.

Renegociação � Outro impacto detectado é o
da necessidade de repactuação dos contratos com
os clientes, com os consumidores e até mesmo
com os bancos credores. Haveria também ne-
cessidade de rever a própria taxa de crescimento
da economia mineira, pois o adiamento de in-
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nistério de Minas e Energia, prepara um pro-
grama para consolidar uma matriz energética
no País que seja menos suscetível a crises como
a que se vive agora. Hoje, a geração hidráulica,
por exemplo, tem um peso na matriz em torno
de 97%. Para que haja um investimento impor-
tante no País, isso não assegura confiabilidade.

Como todos os investimentos em geração
de energia são de médio para longo prazo, é
necessário criar imediatamente propostas al-
ternativas para que, em menor prazo (míni-
mo de dois anos), tenha-se uma solução para a
atual crise. Essa solução deve passar, por exem-
plo, pela conclusão de Angra III, uma vez que
o País já gastou praticamente quase todos os
recursos necessários à sua implantação ou, pelo
menos, grande parte deles.

A solução deverá vir também com a cons-
trução das Pequenas Centrais Hidrelétricas
(PCHs). Só em Minas Gerais, essas pequenas
centrais poderiam gerar 1.600 MW, uma vez
que são de construção rápida e causam me-
nor impacto ambiental. O grande gargalo
desse programa, no entanto, tem sido a apro-
vação dos projetos pelos órgãos ligados à área
de Meio Ambiente. No caso de Minas, por
exemplo, é preciso agilizar os procedimen-
tos de autorização das obras na Fundação do
Meio Ambiente de Minas Gerais (Feam) e na
Secretaria de Meio Ambiente.

As alternativas � Outro aspecto a ser conside-
rado é a construção de co-geração, principal-
mente a partir do bagaço de cana. Juntamente
com o Sindicato do Açúcar e do Álcool, a Fiemg
orientou para que todas as instalações e unida-
des que estivessem adotando sistemas de co-ge-
ração realizassem construções rápidas para que,
no prazo de um ano, possam estar em funcio-
namento, gerando energia a partir de maio e
junho de 2002. São obras de baixo custo, mas
que dependem de financiamento do BNDES,
que não é liberado por causa de problemas que
o setor teve no passado, em seu relacionamen-
to com o sistema financeiro oficial. A Fiemg
está agora contactando com autoridades do
BNDES para que os recursos comecem a ser
liberados dentro de um programa de trabalho
em conjunto: liberação de avais e garantias.

O programa de instalação de usinas
termoelétricas é outra iniciativa importante.
Há uma previsão, ainda não cumprida, de

construção de 49 a 54 termoelétricas no País.
O maior problema desse programa é o preço
do gás, um componente importantíssimo na
composição do custo de geração dessa ener-
gia, representando quase 60% do seu preço fi-
nal. Até maio de 2001, o gás vindo da Bolívia
era cotado em dólar pela Petrobras. Mas, como
grande parte desse gás vem de poços que per-
tencem à própria Petrobras, a empresa tem
interesse de que ele seja usado não só na in-
dústria, mas também na geração de energia e,
por isso, está participando da construção de
dez usinas termoelétricas no País. Com o fun-
do de aval que está sendo criado para possíveis
desvalorizações cambiais, brevemente a cons-
trução dessas usinas deverá estar concluída.

Para o País, é extremamente importante
ter uma matriz energética mais equilibrada,
não só no ponto de vista de domínio de
tecnologia, como também no que se refere a
geração de energia térmica. Assim, além do
incentivo às iniciativas alternativas, é necessá-
ria a criação de projetos para a construção de
usinas de maior porte, como a de Belo Monte,
cuja geração de energia, extremamente impor-
tante, provoca pouco impacto ambiental.

A Fiemg tenta negociar, juntamente com
o governo, uma bolsa de energia. As empre-
sas cujas produções são sazonadas ou cuja
atividade industrial está reduzida poderiam
racionar energia além dos limites fixados pelo
governo, com a possibilidade de disponi-
bilizar o excedente para as indústrias com
dificuldade para racionalizar. Esse assunto
está sendo discutido na Cemig. Há dificulda-
des operacionais, mas é o caminho mais viá-
vel, principalmente para atender indústrias
cujo consumo de energia é intenso.

A Federação das Indústrias vem mantendo
também contato direto com o Comitê de Ges-
tão da Crise Energética, além de participar, jun-
tamente com outras federações, de reuniões na
Confederação Nacional da Indústria. Ela bus-
ca soluções e leva para as indústrias todas as
possibilidades de aumento da eficiência
energética. O momento é de compreensão des-
sa problemática que aflige o País. Com certeza,
a crise será superada. É preciso traçar cami-
nhos e buscar soluções que permitam ao País
continuar crescendo, gerando empregos e ri-
quezas.
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