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A derivação de recursos administrados por entidades de previdência privada para
investimento nos segmentos de geração independente de energia elétrica e de
concessões para exploração de rodovias depende, primeiro, da adequação da capacidade
de investimento das entidades às necessidades de investimento nos segmentos; segundo,
dos indicadores da qualidade econômica associada a empreendimentos nesses
segmentos, relativamente aos dos ativos presentes nas carteiras de investimento das
entidades.
Este artigo demonstra que as entidades de previdência privada atualmente em atuação
no Brasil têm capacidade financeira para cobrir parte da demanda por investimentos nos
setores de geração de energia e transporte rodoviário.
O trabalho foi desenvolvida com base nas projeções de incremento dos recursos
administrados pelos fundos de pensão da Associação Brasileira de Previdência Privada
(Abrapp) e, observando os programas setoriais do Governo Federal.
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Derivation of financial resources administered by private welfare entities for investing
on eletric energy independent generation and roads explotation concessions segments
depends, first of all, on adequating the entities investment capacity to investment needs
for each segments, relatively to the present assets in the entities investing departments.

The present paper demonstrates that private welfare entities acting at present time in
Brasil have financial capacity to cover part of the demand for investment on energy
generation and road transportation sectors.

The present paper has been developed, in what concerns to be comparison of the funds
investments capacity to the investment required by each segment, based on projections
of the increasing of financial resources administered by pension funds of Brazilian
Association of Privare Welfare (Abrapp) and observing programs of the Federal
Government.
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O Brasil atual experimenta um novo modelo para o desenvolvimento de

empreendimentos no setor de infra-estrutura e, em decorrência, para a exploração dos

respectivos serviços públicos baseados em empreendimentos dessa natureza. O Estado

que, historicamente, foi promotor e principal realizador de empreendimentos no setor

vem buscando, paulatinamente, e nas suas diversas esferas de atuação, a transferência

para capitais privados, através de concessão ou permissão, das atribuições de

desenvolvimento e de exploração de variadas tipologias de empreendimentos.

A adoção deste modelo alternativo de desenvolvimento da infra-estrutura tem dois

propósitos bem definidos. Primeiro, a transferência de determinadas atribuições do

Estado para outro ente na sociedade libera recursos, de orçamento ou provenientes de

financiamentos, que estariam comprometidos com tais atribuições, supondo que as

funções transferidas sejam executadas de acordo com padrões de desempenho, nos

quesitos de qualidade e custos, no mínimo similares aos anteriores à transferência. Desta

forma, propicia-se um ganho na disponibilidade de recursos para as atividades

remanescentes na esfera estatal.

O segundo ponto da base filosófica que sustenta o modelo alternativo ao Estado

HPSUHHQGHGRU diz respeito ao ganho de eficiência e de qualidade na operação do

empreendimento ou na prestação do serviço. No modelo do Estado HPSUHHQGHGRU

entendeu-se a operação de empreendimentos no âmbito do setor da infra-estrutura, ou a

prestação de serviços públicos como um monopólio natural.

No novo modelo é pressuposto que a concessão para exploração do serviço público deve

ser precedida por um processo de licitação e que durante todo o período de concessão o

poder concedente, Estado, através de agências reguladoras, monitora a qualidade do

serviço público prestado pelo concessionário vencedor da licitação. Deste modo, se

busca gerar um ambiente no qual a melhoria da eficiência operacional e da qualidade na

prestação do serviço seja constantemente almejada, postura obrigatória para atuação

bem sucedida em um ambiente verdadeiramente competitivo.
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Um fator de suma importância para o adequado funcionamento de um modelo de

desenvolvimento da infra-estrutura, que tem capitais privados como o principal

provedor dos fundos para implantação, é a dinâmica do mercado de capitais doméstico e

sua relação com o mercado internacional, pois, os empreendimentos de infra-estrutura,

em geral, demandam intensos aportes de recursos na fase de implantação e extenso

período de devolução, na fase de exploração do empreendimento, dos recursos

aportados. Posição esta bastante precária para investidores cuja a exigência de liquidez

obedece ciclos de curto e médio prazo.

O mercado de capitais brasileiro se apresenta atualmente muito pouco pulverizado, tanto

do ponto de vista dos papéis mais transacionados - neste caso as ações das grandes

empresas estatais brasileiras representam cerca de 90% das transações efetuadas em

bolsa de valores no Brasil - quanto do ponto de vista dos agentes que realizam as

transações, quase sempre os fundos de pensão das empresas estatais e das grandes

empresas transnacionais em atuação no Brasil.

É válido ressaltar que os fundos de pensão de grandes organizações, assim como

grandes companhias seguradoras, têm tido participação significativa nos principais

mercados de capitais no âmbito internacional, caracterizando-os como investidores

institucionais.

Os investidores institucionais têm sido, em diversos países e dentro da perspectiva da

transferência do desenvolvimento da infra-estrutra para capitais privados, os agentes

preferênciais para o provimento de fundos para implantação de empreendimentos em

vários segmentos do setor de infra-estrutura.

Isto se deve, principalmente, à possibilidade de se compatibilizar o perfil do fluxo

financeiro característico de empreendimentos no setor, intenso e concentrado período de

investimento, relativamente ao período de geração de receitas, sendo este de longo prazo

e geralmente de baixa flutuação, ao perfil característico do fundo administrado por

investidores institucionais, no qual se identificam longos períodos de contribuição do
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associado e também longos e estáveis períodos de recebimento de benefício, embora,

normalmente menores que o período de contribuição.

Contudo, somente a possibilidade do equacionamento dos fundos para implantação de

um dado empreendimento de infra-estrutura à capacidade de investimento, de um dado

investidor institucional, não garante a derivação de recursos detidos pelo investidor para

o empreendimento, posto que, a adequação da capacidade de investimento do investidor

institucional não é critério de análise que permite hierarquizar alternativas de

investimento, somente critério de eliminação de alternativas.

A análise deve ser conduzida, então, buscando-se a geração de um conjunto de

indicadores da qualidade econômica associados às alternativas presentes no ambiente do

investidor, sendo este conjunto de indicadores o único critério capaz de hierarquizar,

seguindo a boa técnica, as alternativas de investimento disponíveis.

A derivação de recursos de investidores institucionais para segmentos de infra-estrutura

ocorrerá na medida em que indicadores da qualidade econômica, associados ao

investimento em empreendimentos nos segmentos, oferecerem patamares de

desempenho com maior atratividade relativamente aos associados às alternativas

presentes no portfólio do investidor institucional.

No Brasil de hoje as demandas por investimento no setor de infra-estrutura são de larga

escala devido às baixas taxas de investimento, durante longo período, na expansão e na

conservação dos equipamentos de infra-estrutura, sendo estes investimentos durante

esse período encargo exclusivo do Estado. As condições das finanças públicas, nas

diversas esferas do Estado, não se mostram capazes de equacionar o déficit acumulado e

tampouco o crescimento vegetativo no setor de infra-estrutura. Urge, portanto, a busca

de novos meios de equacionamento de fundos para a recuperação e expansão da infra-

estrutura nacional.

Este trabalho tem como objetivo demonstrar a viabilidade da derivação de recursos

detidos por investidores institucionais, precisamente as entidades de previdência privada
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no Brasil, para o ingresso em empreendimentos dos tipos concessão de rodovias e

concessão para produção independente de energia hidrelétrica, do programa de

concessões de serviços públicos do atual governo federal brasileiro.

O meio que se propõe e segundo o qual os recursos podem ser derivados dos fundos de

pensão privados para as concessões é a securitização - emissão, pelo concessionário, de

títulos vinculados ao empreendimento para colocação no mercado financeiro ou de

capitais.

Os recursos captados, pela via da securitização, junto a investidores institucionais

ingressam, então, no empreendimento para suportar o volume de investimento exigido

para a concessão. A remuneração oferecida aos investidores nos títulos pode ser

caracterizada a partir do recebimento de um juro fixo, ou juros fixados mais uma

participação no resultado ou na receita gerada pelo empreendimento. Os haveres do

investidor no título se tornam, assim, o custo financeiro para o emissor-concessionário.

A viabilidade da securitização de empreendimentos do tipo concessão de rodovias e

concessão para geração independente de energia elétrica, tendo como público alvo para

os títulos emitidos, fundos de pensão, deve ser analisada a partir de duas vertentes: a

competitividade do título lastreado na concessão, relativamente à outras alternativas que

se apresentam aos investidores e, a capacidade do investidor de suportar o programa de

investimento nos segmentos.

A primeira vertente de análise exige a estruturação de modelos para simulação do fluxo

de movimentos financeiros da concessão a ser securitizada, o que no âmbito desse

trabalho envolve a parametrização da concessão de rodovias e da concessão para

geração independente de energia hidrelétrica, para ser possível gerar indicadores da

qualidade econômica associados ao investimento no empreendimento securitizado, os

quais devem servir de subsídio para a tomada de decisões de investimento dos gestores

dos fundos de pensão.
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Trata-se em última análise de medir a qualidade econômica que um protótipo de

concessão, que tem o equacionamento de fundos para implantação suportado pela via da

securitização, possa ser capaz de alcançar.

A estruturação de dois modelos para simular os fluxos financeiros de protótipos de

concessão de rodovias e de geração independente de energia elétrica pressupõe, então, a

adoção de duas rotinas para análise da qualidade econômica do investimento em títulos

lastreados em concessões de serviço público dessas tipologias no Brasil.

A segunda vertente de análise envolve a identificação da evolução da capacidade de

investimento dos fundos de pensão para, a partir da identificação do programa de

investimentos nos segmentos em análise, se balizar a composição da equação financeira,

com a entrada de recursos detidos pelos fundos, para o programa de concessões de

serviços públicos ora em desenvolvimento no Brasil.

O desenvolvimento deste trabalho se faz ao longo de 4 capítulos. No primeiro capítulo

analisa-se o ambiente gerado para as concessões de serviços públicos no Brasil a partir

da promulgação das Leis No 8.987/95 e No 9.074/95, buscando caracterizar o padrão de

atratividade e competitividade em cada segmento objeto de investigação.

No capítulo 2 apresenta-se o planejamento estratégico formulado em nível estatal para

os dois segmentos, ressaltando as oportunidades de investimento que emergem a partir

do planejamento do desenvolvimento macro-econômico e indicando os montantes de

investimento programados.

O capítulo 3 destina-se à caracterização do principal agente financiador da infra-

estrutura no Brasil nas últimas décadas, o Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES). Destaca-se sua atuação histórica, os programas em curso

e as perspectivas para atuação do Banco nos próximos anos, inclusive com estimativas

da sua capacidade de financiar os setores em análise nesse trabalho.
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No capítulo 4 discute-se a possibilidade das entidades de previdência privada no Brasil

prover os fundos para investimento no setor de infra-estrutura, tendo em vista a projeção

de suas respectivas capacidades de investimento, relativamente às necessidades de

investimento projetadas nos segmentos de rodovias e de geração independente de

energia elétrica.

Em outro artigo complementar a esse, apresenta-se um protótipo de concessão de

rodovias, os conceitos do sistema de securitização, sua aplicação ao protótipo e, a partir

dos parâmetros e critérios adotados, gera-se um conjunto de indicadores da qualidade

econômica associados aos títulos securitizados e vinculados à concessão prototipada,

visando fazer o cotejo da qualidade econômica dos títulos de investimento na rodovia

com o portfólio paramétrico das entidades de previdência privada. O mesmo se faz para

o protótipo de concessão para geração independente de energia elétrica.
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A participação de capitais privados no investimento em segmentos de infra-estrutura

será mais intensa na medida em que o ambiente que se estrutura para transferência das

atribuições do setor público para o privado oferecer oportunidades de investimento

compatíveis com os padrões de risco associados à exploração dos empreendimentos.

Neste contexto, a análise da atratividade do ambiente estruturado no Brasil da concessão

de serviços públicos para a iniciativa privada remete ao exame pormenorizado da Lei

geral de concessões No 8.987/95, promulgada em 13 de fevereiro de 1995, que dispõe

sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos e da Lei No

9.074/95 de 7 de julho de 1995, que estabelece normas para outorga e prorrogações das

concessões e permissões de serviços públicos.

O exame preliminar dessa legislação sugere que a atratividade para a iniciativa privada

no QHJyFLR concessões de serviço público ou empreendimentos de infra-estrutura pode

ser analisada segundo duas óticas, em dois períodos distintos, cujos padrões de risco são
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diversos, não obstante relacionados entre si; o período que compreende a apresentação

de uma proposta para a licitação da concessão e, o período que compreende a concessão

propriamente, no caso de se vencer a licitação. O padrão de atratividade na fase de

licitação pode ser caracterizado de acordo com a figura abaixo.

)LJXUD�����$WUDWLYLGDGH�GD�OLFLWDomR�GD�FRQFHVVmR

O padrão de competitividade na licitação da concessão será produto do número de

concorrentes que se habilitarem a apresentar propostas para licitação.

As ofertas potenciais se tornarão efetivas a partir das condições de atratividade vigentes

no edital de licitação, principalmente no que se refere a:

◊ Critérios de julgamento;

◊ Objeto, metas e prazos da concessão;

◊ Descrição das condições necessárias à prestação do serviço adequado;

◊ Relação de documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, da

idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal;

◊ Indicação dos bens reversíveis;

◊ Investimento a ser realizado;

◊ Critérios para reajuste e revisão de tarifas;

◊ Receitas alternativas;

◊ Condições para intervenção do poder concedente no contrato de concessão.

ATRATIVIDADE

DA

LICITAÇÃO

EXIGÊNCIAS
DO EDITAL

CUSTOS DE
PARTICIPAÇÃO

OFERTAS
POTENCIAIS
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De acordo com as exigências do edital de licitação, a elaboração da proposta poderá ter

custo significativo, o que é um fator inibidor de ofertas, especialmente se tais

exigências, quando da assinatura do contrato de concessão pelo vencedor, apresentarem

riscos que o concessionário não é capaz de administrar.

Supondo que as condições de participação na licitação da concessão são percebidas

pelos potenciais concorrentes como de risco aceitável, cabe especular, então, os riscos e

oportunidades que a concessão propriamente oferece.

Um primeiro fator de risco a ser analisado diz respeito ao formato do contrato de

concessão, que é o instrumento soberano que define responsabilidades e direitos das

partes envolvidas, poder concedente, concessionário e usuários, o que resulta em

patamares de riscos diversos para cada formato.

Pode-se identificar um segundo fator gerador de risco para os potenciais concorrentes da

prestação do serviço público concedido. Isto é, apesar da concessão do serviço público

estar salvaguardada pelo contrato, pode ser possível que parcelas do mercado - um

determinado grupo de usuários - opte por utilizar serviços similares prestados por

terceiros, se houver esta oferta alternativa. Tais concorrentes podem utilizar a mesma

tecnologia para prestar o serviço, neste caso são denominados pela literatura técnica

como HQWUDQWHV�SRWHQFLDLV�QR�QHJyFLR1, ou através do uso de tecnologias alternativas,

sendo assim denominados VXEVWLWXWRV�SRWHQFLDLV2.

Finalmente, é recomendável avaliar as condições do mercado ao qual se destina o

serviço público, no que tange, principalmente, à sua dimensão, ao seu poder de compra,

ao poder de barganha e à expectativa de crescimento.

                                                          
1 No caso específico da concessão de rodovias, o volume de tráfego esperado para a rodovia
concedida para exploração pode flutuar em função da existência de rotas alternativas em uma
malha rodoviária complexa.
2 É sabido que a energia elétrica pode ser gerada a partir de variadas tecnologias. Se é o caso de
um sistema integrado de transmissão que permite ao consumidor acesso indiscriminado,
diversas formas de geração podem estar competindo por um mesmo mercado consumidor.
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Na figura abaixo procura-se caracterizar, genericamente, os principais fatores de risco e

oportunidades no período da concessão do serviço público.
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As Leis de concessões de serviços públicos formuladas em diversos países, em geral,

têm uma base filosófica comum. A diretriz condutora da elaboração de Leis que

regulamentam as concessões visa a busca do equilíbrio entre a satisfação dos anseios

dos usuários do serviço e o alcance dos objetivos das organizações que pleiteiam a

oferta do serviço.

Considera-se que num ambiente competitivo a relação entre oferta e demanda por

produtos e serviços é, necessariamente, instável e que só se atinge o equilíbrio quando

as partes concordam com os termos da negociação. Se tal asserção só é válida em

ambientes onde há competição, quando se trata de ambientes monopolistas ou

oligopolistas a deformação da relação deve ser corrigida pelo estado. Este é o caso de

serviços públicos, nos quais a eficiência econômica exige, entre outras coisas, uma

escala de produção elevada, o que de certa maneira tende a suprimir a competição.

&21&(662

E RISCOS

OPORTUNIDADES

CONTRATO DE
CONCESSÃO

ENTRANTES
POTENCIAIS

SUBSTITUTOS
POTENCIAIS

MERCADO AL-
-VO (CLIENTES)
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A essência das Leis de concessões está, portanto, no estabelecimento, na medida do

possível, de um ambiente competitivo para a oferta do serviço público, levando em

conta suas peculiaridades, de tal forma a propiciar a prestação de serviços em um

patamar de qualidade compatível com os anseios do público.

A criação DUWLILFLDO do ambiente competitivo para a prestação de serviços públicos se dá,

então, através da elaboração de legislação específica e da instituição de agências

reguladoras para cada tipologia de serviço.

No Brasil, a Lei geral de concessões está constituida de doze capítulos, os quais

envolvem quarenta e cinco artigos que descrevem o regime de concessão e permissão da

prestação de serviços públicos, de acordo com os pressupostos filosóficos relatados no

início deste tópico.

No capítulo I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES - estão caracterizados: 10) o poder

concedente: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com os respectivos

regimes de transferência, mediante licitação, e de formalização, mediante contrato que

estabelece obrigações e direitos das três figuras centrais, poder concedente,

concessionário e usuários; 20) as empresas ou consórcios habilitados para participar da

licitação.

No aspecto particular de incentivar a entrada de concorrentes no processo de licitação

não se pode afirmar que este capítulo da Lei apresente restrições que possam prejudicar

a geração de um ambiente atrativo e competitivo.

O capítulo II - DO SERVIÇO ADEQUADO - destina-se ao estabelecimento das normas

gerais para a prestação do serviço adequado ao pleno atendimento do usuário,

especificamente, nos quesitos de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,

atualidade, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas.

Aqui, dada a generalidade, não é possível fazer juízo de valor com relação ao incentivo

à participação do setor privado e ao atendimento dos anseios de usuários. Estarão
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relacionados com especifidades de cada edital de licitação e com as cláusulas de

contrato de concessão conforme o caso.

No capítulo III - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS - o usuário pode ser

entendido como um parceiro na boa prestação do serviço. Não apresentando, assim,

maiores entraves ao alcance dos objetivos de competitividade e atratividade, sempre que

as exigênciais contratuais seguirem a mesma diretriz.

O capítulo IV - DA POLÍTICA TARIFÁRIA - prevê mecanismos de revisão de tarifas, a fim

de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. As tarifas poderão ser

diferenciadas em função das características e dos custos específicos provenientes do

atendimento aos distintos segmentos de usuários. O que é um vetor de atratividade e que

não compromete a prestação do serviço adequado.

Com relação ao capítulo V - DA LICITAÇÃO  - vale ressaltar os seguintes artigos:

Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios:

I - o menor valor de tarifa do serviço público a ser prestado;

II - a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da

concessão;

III - a combinação dos critérios referidos nos incisos I e II deste artigo.

Art. 16. A outorga da concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade,

salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada.

Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observadas,

no que couber, os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e

contratos.

Segundo esse artigo, o edital deverá conter o conjunto de infomações necessário para a

elaboração da proposta e dar suporte ao concorrente para assumir, ou não, os riscos

associados à concessão, tendo em vista as obrigações frente ao poder concedente e

usuários e a remuneração pela prestação do serviço.
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Capítulo VI - DO CONTRATO DE CONCESSÃO. O contrato de concessão é o instrumento

jurídico que disciplina as obrigações e direitos do poder concedente, concessionário e

usuários quando da efetivação da concessão. Este capítulo da Lei trata das normas gerais

para as relações entre os três agentes, não sendo possível tecer críticas quanto à

adequação da forma geral. A crítica possível de ser feita é ao edital de licitação de

objetos específicos de concessão, que é a linha mestra na elaboração do contrato de

efetivação da concessão.

Aos demais capítulos da Lei geral de concessões, VII - DOS ENCARGOS DO PODER

CONCEDENTE, VIII - DOS ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA, IX - DA INTERVENÇÃO, X -

DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO, XI - DAS PERMISSÕES e XII - DISPOSIÇÕES FINAIS E

TRANSITÓRIAS, cabe a mesma consideração de que, na sua forma geral, não apresentam

elementos indutores de práticas monopolistas. Pode-se afirmar, deste modo, que em

linhas gerais a Lei atende ao princípio de compatibilização entre a atratividade do setor

privado e a prestação do serviço adequado aos usuários.

Do ponto de vista da capacidade de atrair o setor privado, a adequação da Lei está

comprovada empiricamente, já que as licitações para concessões têm despertado

interesse em diversos grupos nacionais e internacionais.

O que não descarta a possibilidade de se formatar editais e contratos de concessão que

favoreçam determinado grupo numa determinada circunstância. Porém, este problema

não é devido ao formato da Lei geral, incapaz de prever e regular todas as situações

possíveis. Deve ser tratado no âmbito das agências reguladoras de serviços públicos3.

Com relação à garantia da prestação do serviço público adequado a experiência

brasileira ainda é recente, o que não permite se afiançar a perfeita adequação da Lei ao

caso.

                                                          
3 Os orgãos: agência nacional de energia elétrica (ANEEL); agência nacional de
telecomunicações (ANATEL) e agência nacional do petróleo (ANP), estão em processo de
implantação. Em fase de estudo encontra-se a criação da agência nacional de transportes
(ANT).
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A baixa qualidade dos serviços prestados por distribuidoras de energia elétrica

recentemente privatizadas, denotam a urgência a criação de instrumentos de controle

que permitam a regulação e a fiscalização eficiente da elaboração de contratos de

concessão e da prestação dos serviços concedidos.

5,*2/21� ������ define dois requisitos indispensáveis para a regulação eficiente:

independência da agência reguladora e a utilização de instrumentos, pela própria

agência, que incentivem a busca de produtividade pelo vencedor da licitação para a

prestação do serviço.

Os instrumentos mais utilizados pelas agências reguladoras para incentivar a

produtividade na prestação de serviços públicos, no Reino Unido e nos Estados Unidos

por exemplo, referem-se aos métodos de ajuste das tarifas, à restrição ou incentivo à

entrada de novos concorrentes no segmento ou à saída dos já instalados e ao

estabelecimento de padrões médios para o desempenho operacional esperado.

No ajuste de tarifas, dois métodos são bastante conhecidos: a taxa de retorno, o que no

Brasil equivale ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, e o SULFH�

FDSV. O método da taxa de retorno é largamente utilizado na regulação dos serviços

públicos nos Estado Unidos. Dados os níveis de investimento, os custos de operação e

as condições de mercado, a agência reguladora fixa uma estrutura de preços que

assegure ao concessionário uma taxa de retorno compatível com os riscos do negócio.

Já o método SULFH�FDSV vem ganhando crescente aceitação. Ele determina que o reajuste

máximo das tarifas seja igual a variação de um índice geral de preços, ajustado pelo

crescimento esperado na produtividade da operação4. Esta regra não só incentiva a

                                                          
4 A bibliografia consultada trata matematicamente o método do seguinte modo. Seja Rt o
reajuste permitido das tarifas no período t, It-1 a taxa de inflação acumulada desde o último
reajuste e Xt o crescimento esperado para a produtividade até o próximo reajuste. Então, Rt = It-
1 - Xt. Por exemplo, se o período de reajuste for anual, a inflação no período igual a 5% e a
produtividade esperada igual a 3%, as tarifas podem ser ajustadas em até 5% - 3% = 2%. Desta
forma, os ganhos de produtividade são integralmente repassados aos usuários, o que penaliza a
competência do concessionário e não incentiva a busca da produtividade. No entanto, se se
considera um fator de repartição dos ganhos de produtividade entre usuários e concessionário,
pode-se reverter este quadro de desincentivo à produtividade adotando a seguinte fórmula Rt =
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redução de custos, como também possibilita que os usuários se apropriem de parte dos

ganhos de produtividade.

No setor de energia elétrica a segmentação em geração, transmissão e distribuição

permitiu a quebra de barreiras à entrada de novos participantes no Reino Unido. Este

modelo vem sendo adotado por diversos paises com o intuito de incrementar a

competição e a produtividade em setores antes exclusivos da esfera estatal.

A parametrização de indicadores da qualidade é outro instrumento utilizado para o

incremento de produtividade operacional. Como exemplo, na França as concessões de

abastecimento de água prevêem requisitos de qualidade e de custos de operação

compatíveis com aqueles observados em outras regiões do país.

5,*2/21� ������� argumenta, ainda, que a independência legal de uma agência

reguladora pressupõe a independência em quatro dimensões: a independência decisória,

a independência de objetivos, a independência de instrumentos e a independência

financeira.

Nos tópicos seguintes estão caracterizadas as condições de atratividade, competitividade

e produtividade nos ambientes que estarão imersos, os concessionários de rodovias e os

produtores independentes de energia hidrelétrica, vis-a-vis o quadro institucional

configurado a partir das Leis No 8.987 e No 9.074 e casos internacionais da mesma

tipologia.

����������2�$0%,(17(�12�6(*0(172�'(�&21&(66®(6�'(�52'29,$6

Estrutura-se o vetor de atuação de capitais privados no segmento de concessões de

rodovias no Brasil através da criação de uma sociedade com o propósito exclusivo

                                                                                                                                                                         
((1+It-1)/(1+αXt))-1. Com α sendo o fator de repartição dos ganhos e variando entre 0 e 1.
Quando α = 0, significa que os ganhos de produtividade serão integralmente absorvidos pelo
concessionário. Quando α = 1, significa que os ganhos são repassados integralmente aos
usuários. Posições entre 0 e 1 indicam repartições dos ganhos.
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(³VSHFLDO� RU� VLQJOH� SXUSRVH� FRPSDQ\´) de operar a rodovia a ser concedida,

denominada SPE.

O objetivo primordial que dá diretriz à toda ação no âmbito da SPE pode ser descrito,

genericamente, da seguinte forma - ³HVWUXWXUDomR�GH�VLVWHPDV�DVVRFLDGRV�j�RSHUDomR�GD

URGRYLD�REMHWR�GD�FRQFHVVmR��TXH�SHUPLWDP�RIHUHFHU�VHUYLoRV�TXH�VDWLVIDoDP�R�XVXiULR

TXDQWR�jV�FRQGLo}HV�GH�UHJXODULGDGH��FRQWLQXLGDGH��HILFLrQFLD�� VHJXUDQoD��DWXDOLGDGH�

JHQHUDOLGDGH��FRUWHVLD�H�PRGLFLGDGH�GDV�WDULIDV��GH�PRGR�TXH�D�RSHUDomR�VHMD�FDSD]�GH

VDWLVID]HU�REMHWLYRV�GH�GHVHPSHQKR�HFRQ{PLFR�IRUPXODGRV�QD�63(´.

Estabelecido o objetivo principal para a SPE, a análise ambiental tem prosseguimento

sob dois enfoques: análise no âmbito interno da SPE e análise voltada às condições

externas à SPE, sendo ambas as condições, internas e externas, resultantes, em certa

medida, do formato do contrato de concessão, pois, é através do contrato que se busca

estabelecer todos os parâmetros para a atuação da SPE.

A análise do ambiente interno se destina, principalmente, à identificação das contas

associadas à operação do serviço, tendo em vista as exigências previstas no contrato

com relação à qualidade do serviço, o que resultará, conforme o caso, em custos de

operação diferenciados.

Normalmente, as contas de operação da concessão de rodovias, obedecendo a legislação

brasileira envolvem:

• &RQWDV� JHUDLV� GH� DGPLQLVWUDomR� GD� 63( - Envolve todas as contas derivadas da

estrutura organizacional constituida para dar suporte à oferta do serviço de

transporte rodoviário. Sendo a empresa concessionária uma empresa de

empreendimento único, uma sociedade de propósito exclusivo, seu desenho

organizacional pode ser concebido para atender sua única e imutável missão;

• 2SHUDomR�GRV�VLVWHPDV�GD�URGRYLD - Envolve as atividades de operação da rodovia e

respectivos sistemas. São as atividades de FDPSR, no ambiente e no sítio da rodovia.

Compreende a operação dos sistemas de controle de trânsito, arrecadação nas praças
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de pedágio, pesagem de veículos, atendimento e apoio ao usuário, comunicações,

segurança e monitoração dos elementos da rodovia;

• 0DQXWHQomR�H�FRQVHUYDomR - Compreende as atividades que visam prolongar a vida

útil dos componentes da infra-estrutura, pavimentos, sistemas de drenagem e obras

de arte, protegendo-os e mantendo-os com plena capacidade de funcionamento, bem

como dos equipamentos e sistemas de operação da rodovia;

• 6HJXURV�H�JDUDQWLDV - Normalmente, os contratos de concessão para exploração de

rodovias no Brasil obrigam o concessionário a prestar garantia pelo bom

cumprimento do contrato e seguros relativos a: danos materiais, lucros cessantes,

responsabilidade civil e acidentes ;

• )LVFDOL]DomR - A fiscalização da concessão será exercida pelo poder concedente às

expensas do concessionário com o objetivo de assegurar o cumprimento do contrato

de concessão, especialmente no que se refere à execucão de obras de melhorias e de

adequação tecnológica e, à prestação de serviço adequado aos usuários, nas

condições definidas.

Se de um lado exigências de contrato podem gerar contas de operação elevadas, para

manter padrões de serviço adequados, o que induz a busca de produtividade, por outro,

pode inviabilizar a atratividade da concessão.

Na análise dos fatores sobre os quais a capacidade de monitoração da SPE é

praticamente nula, denominada de análise externa, pode-se arrolar: parâmetros do edital

de licitação; cláusulas do contrato de concessão, cujos limites devem estar contidos na

Lei No 8.987/95; as projeções para inserção de mercado e as expectativas para o

andamento da economia.

A análise do edital e do contrato de concessão, com intuito de identificar padrões de

atratividade e competitividade, tem relevância na medida em que nestes estão definidos

o prazo da concessão, o programa de investimento em melhorias e adequação

tecnológica que precede a cobrança de pedágio, a formula de reajuste da tarifa de

pedágio e as próprias despesas envolvidas no processo licitatório, tais como: despesas

legais; elaboração de projetos; consultorias; pagamento pela outorga da concessão;
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demonstrações de viabilidade econômico-financeira e capacidade técnica; orçamentos e

despesas de caráter ambiental.

Para efeito da medida do desempenho econômico esperado da concessão, fator de

atratividade, variável fundamental é a inserção de mercado da rodovia, ou o volume de

tráfego projetado e a respectiva taxa de crescimento esperada.

Tais variáveis guardam expressiva correlação com:

• A intensidade e natureza das atividades econômicas presentes na região que se

localiza a rodovia e nos centros ligados por ela;

• A existência de rotas rodoviárias alternativas de ligação que podem servir a origem

e o destino do mesmo público alvo da rodovia concedida;

• A existência de meios de transporte alternativos instalados entre origem e destino;

• O desenvolvimento de novas tecnologias (“meios”) de transporte na região.

O andamento da economia repercute no desempenho econômico da concessão através

de dois vetores. Primeiro, a retração econômica tende a provocar queda no

deslocamento de pessoas e cargas que de outra forma utilizariam a rodovia. Segundo,

patamares de inflação elevados acentuam a perda do poder de compra da tarifa, dado

que essa tem encaixe nominal diário e ajuste em ciclos anuais, de acordo com a

legislação vigente.

Continuando a análise crítica das condições de atratividade e competitividade geradas

pelo modelo adotado no Brasil convém abordar em seguida, a título de comparação, o

ambiente gerado para concessões de rodovias na Argentina.

(67$&+(� e� &$5%$-2� ������ descrevem que em 1990, início do processo de

transferência das rodovias do setor público para o privado, a Argentina tinha uma malha

rodoviária bem conectada, porém, em estado precário de conservação. A transferência

objetivou, então, a reconstrução e posterior manutenção das principais rodovias. A

estratégia geral de privatização buscou dar prioridade para a transferência das rodovias
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que poderiam ser viáveis para o setor privado5, concentradas principalmente nas regiões

de Buenos Aires, Rosário e Córdoba.

Na primeira onda de privatizações foi autorizada a concessão, com prazos de 12 anos,

de aproximadamente um terço sistema rodoviário entre as principais cidades. A

contrapartida do direito da cobrança de pedágio exigiu um programa de manutenção e

melhorias. Para os reajustes tarifários foi estabelecida uma fórmula mista de SULFH�FDS e

dólar americano.

O serviço adequado foi definido de acordo com um índice de qualidade da

pavimentação que variava de 1 a 10. Metas de desempenho foram estabelecidas para

três períodos: durante os 3 primeiros anos, a meta era atingir um índice de qualidade

equivalente a 6,4; nos 7 anos seguintes, o índice a ser alcançado era de 8 pontos; e

durante os últimos 2 anos de concessão não poderia situar-se abaixo de 7,5.

Os concessionários também foram inicialmente obrigados a pagar uma taxa ao Estado,

devido ao uso da infra-estrutura da rodovia durante o período de concessão e assumir

responsabilidades por acidentes provocados por eventuais más condições do pavimento.

As licitações das concessões foram bastante competitivas, com 147 propostas

apresentadas. No entanto, as concessões foram suspensas para renegociação após 5

meses de operação. Várias foram as causas que conduziram a essa decisão. Primeiro, a

indexação elevou em 50% as tarifas. Segundo, muitos concessionários iniciaram a

cobrança de pedágio sem a contrapartida dos investimentos exigidos. Terceiro, as praças

de pedágio foram locadas de tal forma que se tornou possível a cobrança de pedágio de

tráfego circunscrito à periferia dos centros urbanos.

As renegociações resultaram em redução de tarifas em mais de 50%. A perda dos

concessionários foi compensada com a eliminação do pagamento de taxas ao Estado.

                                                          
5 No Brasil estratégia semelhante está sendo perpetrada no PROCOFE - Programa de
Concessões de Rodovias Federais do DNER.
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Em 1992, o governo iniciou uma segunda onda de concessões rodoviárias, incluíndo no

processo a manutenção, operação e melhorias de três rodovias de acesso estratégicas que

convergiam à Buenos Aires.

Da experiência adquirida na primeira fase, o governo procurou estabelecer, durante a

implementação da segunda onda de concessões, parâmetros para a formatação dos

termos do contrato de concessão e dos critérios para licitação conforme a tabela 1.

7DEHOD�����3DUkPHWURV�GDV�FRQFHVV}HV�URGRYLiULDV�QD�$UJHQWLQD

Prazo Prazos médios das concessões - 22 anos
Propriedade O estado mantém a propriedade da infra-estrutura rodoviária
Operação e
manutenção

Todas as novas obras, adequações, melhorias, manutenção e operação
são encargos dos concessionários, os quais são legalmente
responsáveis por qualquer acidente causado pelas condições da rodovia

Tarifas A tarifa básica é a da oferta vencedora da licitação. Reajuste tarifário
de acordo com a variação do dólar

Investimentos O concessionário é obrigado realizar investimentos antes de iniciar a
cobrança de pedágio e outros serviços de manutenção durante todo o
ciclo da concessão. Ao final do período, o concessionário deve
transferir a rodovia em perfeito estado de conservação

Desempenho
econômico

O concessionário aufere retornos da cobrança de pedágio e da
exploração comercial das margens. O governo não garante níveis
mínimos de tráfico, ou outras garantias quaisquer

Os resultados obtidos na segunda onda não são conclusivos. A eficácia das parâmetros e

critérios adotados foi prejudicada pela forte recessão que sobreveio ao país a partir de

1995.

O principal problema gerado foi a desaceleração do programa de investimentos nas

rodovias e o adiamento do encaixe das receitas de pedágio, que de outra forma estariam

sendo encaixadas de acordo com o programa original.

Não obstante, verificou-se no período de 1992 a 1995 um crescimento expressivo do

volume de tráfego e uma melhoria das condições nas principais rodovias concedidas. A

partir de 1995 o volume de tráfego se estabilizou.
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Os autores ressaltam três pontos na busca do ambiente competitivo no segmento de

concessões rodoviárias, a partir da experiência argentina. Primeiro, é importante que o

processo de licitação tenha critérios de julgamento de propostas simples e transparentes.

Na primeira onda de concessões, os concorrentes tiveram que satisfazer uma longa lista

de critérios de ordem técnica e financeira, todos com diferentes pesos. Já na segunda

fase, nas licitações foram usados critérios simples e o programa de investimentos

negociado com potenciais investidores antes da data da licitação.

Segundo, regras para renegociação contratual devem estar claramente e detalhadamente

parametrizadas nos contratos, o que até a segunda onda de concessões não era um

aspecto considerado relevante.

O ajuste cambial promovido pelo governo argentino em 1995 ressaltou a importância do

estabelecimento de cláusulas contratuais que sirvam de diretriz para o reequilíbrio

econômico-financeiro do contrato, quando da ocorrência de distúrbios no ambiente

econômico.

Terceiro, necessidade da constituição de uma agência reguladora independente, cujas

atribuições principais seriam de conduzir o processo licitatório das concessões,

fiscalização das concessões com relação ao cumprimento do contrato, coordenação e

planejamento estratégico do setor rodoviário.

)(55(,5$������� ressalta problemas semelhantes ocorridos na experiência mexicana,

onde “LQYHVWLPHQWRV�GH�8�����ELOK}HV�LPSOLFDUDP�QD�DGLomR�GH���PLO�NP�GH�URGRYLDV�

)DFH�DR�UHGX]LGR�SUD]R�GRV�HPSUpVWLPRV��RSWRX�VH�SRU�FRQFHVV}HV�GH�PpGLR�SUD]R��GH

��� D� ��� DQRV� HP� PpGLD�� FRQGX]LQGR� D� QtYHLV� WDULIiULRV� GH� FLQFR� D� GH]� YH]HV� DRV

SUDWLFDGRV� QRV� (VWDGRV� 8QLGRV�� $� TXHGD� GR� YROXPH� GH� WUiIHJR�� UHVXOWDGR� GD� FULVH

PH[LFDQD�GH�������DFDUUHWRX�D�QHFHVVLGDGH�GH�UHQHJRFLDU�R�HQGLYLGDPHQWR�H�R�SUD]R

GDV� FRQFHVV}HV� SDUD� ��� DQRV� HP�PpGLD�� DOpP� GD� SURLELomR� GH� TXH� YHtFXORV� SHVDGRV

FRQWLQXDVVHP�D�XWLOL]DU�DV�HVWUDGDV�DQWLJDV”.
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A análise do modelo institucional brasileiro e das experiências argentina e mexicana

permite inferir que a geração de um ambiente, no segmento de concessão de rodovias,

atrativo à capitais privados e, portanto competitivo, onde a produtividade e prestação do

serviço com qualidade são metas a serem atingidas, dependente da:

>L@ - formulação de editais e contratos de concessão que permitam ao concessionário

identificar com qualidade as obrigações perante os usuários e os deveres para com

o poder concedente, para a partir dessa identificação ser capaz de balizar padrões

de rentabilidade e riscos associados ao empreendimento;

>LL@ - existência de alternativas para o equacionamento de fundos6 compatíveis com o

ciclo de maturação dos empreendimentos, tendo em vista características de ordem

estrutural e conjuntural;

>LLL@ - constituição de agências reguladoras independentes, que de um lado, preserve a

prestação do serviço de acordo com padrões de qualidade previamente

estabelecidos e de outro, crie condições para a atratividade no segmento.

����������2� $0%,(17(� 12� 6(*0(172� '(� *(5$d2� ,1'(3(1'(17(� '(

(1(5*,$�+,'5(/e75,&$

O setor elétrico tem sido reestruturado, especialmente no Reino Unido, Argentina,

Chile, Peru e, também, no Brasil, a partir da desagregação das atividades de geração,

transmissão e distribuição de energia.

O objetivo dessa desverticalização é permitir a entrada de capitais privados no setor,

visto que, a ênfase dos organismos multilaterais para o setor elétrico tem sido no sentido

de promover mudanças no modelo de gestão, promovendo a orientação empresarial e a

privatização, em detrimento do financiamento de novos empreendimentos.

                                                          
6 Doravante a expressão alternativas para o equacionamento de fundos será empregada como
meios de IXQGLQJ alternativos.
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Em última análise, a reestruturação do setor elétrico, nos diversos países, visa gerar um

ambiente competitivo nos três segmentos criados a partir da desverticalização, para ser

possível alcançar melhores padrões de produtividade e o equilíbrio das finanças

públicas.

Segundo 0225(�H�'(3,172��������DSXG�)(55(,5$������� uma série de outros

países tem buscado aumentar a participação privada no setor de eletricidade, tais como

Portugal, Turquia, México, Paquistão, Tailândia, China, Filipinas e Guatemala.

Nos Estados Unidos a geração privada de energia foi regulamentada pelo 3XEOLF�8WLOLW\

5HJXODWRU\�$FW (Purpa), de 1978.

A configuração da competitividade que se alcançará com a reestruturação do setor

elétrico, a partir da mudança de um modelo estatal para um modelo com a participação

privada, estará presa:

• Ao desenho institucional da agencia reguladora que deve ser constituída para

disciplinar as relações entre os agentes no mercado; geradores, geradores

independentes, autogeradores, operadores do sistema de transmissão, empresas de

distribuição, grandes consumidores e pequenos consumidores;

• Às novas funções que deverão cumprir as empresas públicas que atuam no setor;

• Ao padrão da oferta vigente - no que tange não só aos meios de produção de

energia, mas, também, à relação com a demanda projetada;

• Às regras de transição - com relação às concessões vigentes e aos contratos de

fornecimento firmados;

• Às regras de acesso ao sistema de transmissão instalado e como estará programada

sua operação e expansão;

• À definição de regras relativas ao acesso do mercado consumidor aos sistemas de

distribuição e geração;

• Às políticas tarifárias a serem implementadas;

• Às políticas para o gerenciamento integrado do sistema - busca da eficiência

sistêmica do setor;
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• Às novas modalidades para o financiamento dos empreendimentos no setor.

Em seguida estão descritas algumas experiências internacionais da participação de

capitais privados no setor elétrico7.

2�FDVR�DPHULFDQR

Importante característica no funcionamento do setor elétrico americano é a sua

dimensão de 700.000 megawatts de capacidade instalada, assim como, o seu grande

número de concessionárias. As empresas privadas detêm a maior parte do sistema

elétrico, cerca de 73% da capacidade instalada. O controle estatal é de 19% da

capacidade instalada, (9% sob controle do governo federal e 10% dos estados e

municípios). Os restantes 8% da capacidade é controlada por cooperativas de

consumidores e autogeradores. Em geral, as empresas privadas são verticalmente

integradas, as concessionárias municipais atuam como distribuidoras, comprando sua

energia das geradores federais ou das geradoras privadas, integradas verticalmente ou

não.

O setor de energia elétrica americano é fortemente regulamentado. O papel regulador do

governo federal se restringe à regulação das transações comerciais interestaduais das

concessionárias, sendo os reguladores estaduais responsáveis pela supervisão e controle

da atuação das concessionárias, inclusive no que se refere à política tarifária.

Apesar do grande número de concessionárias, o sistema elétrico americano é operado de

forma cooperativa, a partir da criação de SRROV regionais, supervisionados

continuadamente pelos orgãos reguladores.

As concessionárias municipais, cuja operação é de distribuição, são obrigadas a servir

todo consumidor na área de sua responsabilidade, tendo a contrapartida da

exclusividade. Os possíveis conflitos entre a concessionária e os consumidores são

arbitrados pelo regulador responsável.
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A expansão da oferta de energia nos Estados Unidos se intensificou a partir da criação

do conceito dos JHUDGRUHV�TXDOLILFDGRV. Esta figura no sistema é aquele gerador que tem

garantido o mercado para toda sua produção de energia excedente, através da obrigação

de compra pela concessionária de sua área geográfica a uma tarifa equivalente ao custo

marginal para expansão da oferta pela própria concessionária, já que a expansão pode se

dar pelo investimento da concessionária em centrais de geração.

A atratividade suscitada para a geração independente das concessionárias, segundo o

conceito dos JHUDGRUHV�TXDOLILFDGRV, deve-se à prévia fixação das tarifas e aos custos

não serem supervisionados pelo regulador, como ocorre com as concessionárias. Assim,

toda redução de custos obtida pelo gerador independente alavanca seu resultado. O

mesmo não ocorre com as concessionárias porque no seu regime tarifário o resultado é

controlado, sendo toda redução de custos repassada aos consumidores sob a forma de

redução de tarifas.

Deste modo, as concessionárias americanas, paulatinamente, foram perdendo o

monopólio da expansão da oferta de eletricidade, sendo levadas a concorrer com

geradores independentes.

Um outro fator em favor dos geradores independentes é a garantia de acesso às redes de

transmissão, permitindo, assim, que sua energia seja diretamente negociada com os

grandes consumidores. Em contrapartida, a partir de 1992, as concessionárias estão

autorizadas a incorporar uma parte dos ganhos de produtividade, não sendo mais

necessário repassar todo o ganho aos consumidores.

Este panorama resultou na rápida expansão da oferta independente de eletricidade, a

custos sempre inferiores aos das concessionárias, particularmente nos estados onde as

tarifas são muito elevadas, na desverticalização das concessionárias americanas e no

surgimento de um mercado não regulado para os geradores de eletricidade, no qual,

parcela crescente da energia elétrica gerada tem seu preço balizado pelos geradores

                                                                                                                                                                         
7 Com base em '(�3$8/$��������.
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independentes, estruturando-se regimes contratuais e mercados futuros para dar

sustentação aos empreendimentos de geração.

Tal conjuntura de mercado tem provocado fortes reivindicações por parte das

concessionárias junto aos reguladores, no sentido de obter compensações tarifárias para

minimizar as perdas de seus acionistas.

Os grandes consumidores, particularmente aqueles localizados nas regiões de custos

elétricos elevados, argumentam que suas tarifas não podem ser majoradas, pois sua

competitividade seria prejudicada.

Os pequenos consumidores reagem à perspectiva de que o impasse seja absorvido por

eles, com o eventual repasse do aumento de suas tarifas.

Os reguladores estaduais, pressionados por seus constituintes locais, têm se posicionado

na defesa de suas concessionárias do risco de prejuízos ou de seus pequenos

consumidores de aumentos tarifários.

Na busca da solução do conflito de interesses dois novos agentes foram criados: o

Operador Independente do Sistema de Transmissão (³,QGHSHQGHQW�6\VWHP�2SHUDWRU´) e

a Bolsa de Energia (³3RZHU�([FKDQJH´).

O primeiro agente passará a operar o conjunto das redes de transmissão das diversas

concessionárias, tendo como responsabilidades assegurar a confiabilidade do sistema e a

sua operação eficiente, bem como oferecer condições de acesso transparentes e não

discriminatórias a todos os agentes do mercado.

O segundo agente determinará o despacho econômico (³XQFRQVWUDLQHG�GLVSDWFK´) das

centrais com base nas propostas de preço, para cada meia hora ou uma hora do dia, que

lhe serão enviadas pelos geradores (oferta) e pelos consumidores/distribuidores

(demanda). O Operador Independente do Sistema de Transmissão utilizará essa

informação para determinar o despacho físico (³FRQVWUDLQHG� GLVSDWFK´), considerando
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os níveis de congestão nas linhas de transporte. Os geradores receberão o preço

determinado pela interaração das curvas de oferta e demanda de cada centro de carga,

porém os consumidores/distribuidores pagarão um único preço, determinado pela

interação das curvas de oferta e demanda globais8.

2�FDVR�LQJOrV

No governo Thatcher surge a proposta de reestruturação do sistema elétrico na

Inglaterra, que contemplava, simultaneamente, a desverticalização, a privatização e a

introdução da concorrência no setor.

A privatização iniciou-se pelas distribuidoras, em 1990, e apenas em 1991 privatizaram-

se as centrais geradoras. Ainda assim, para evitar qualquer sobressalto no período inicial

do sistema privatizado, os agentes do novo mercado elétrico foram obrigados a assinar

contratos que cobriram os três primeiros anos posteriores à privatização.

Através do regime regulatório adotado foi estruturado um sofisticado mecanismo que

pemitiu o abandono do regime de custos incorridos na formulação das regras tarifárias e

introduzir um regime ditado pela busca da produtividade na operação. Foi também

estabelecido um regime contratual que permite aos participantes do mercado elétrico,

através de contratos individuais, livremente negociados, determinarem as condições de

sua oferta, ou demanda, de energia de longo prazo, se assim o desejarem.

A geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização da energia foram

estruturadas como atividades independentes. Enquanto a transmissão e a distribuição

foram conservadas como monopólios, a comercialização foi liberdada à concorrência e a

geração foi dividida a partir de três empresas que foram submetidas a competirem com

cada uma de seus centrais num SRRO9, mecanismo que monitora o despacho das centrais

e fixa o preço da energia no mercado aberto (³VSRW´).

                                                          
8 Para +(11(<��������DSXG�'(�3$8/$������� existem dúvidas quanto à operacionalidade
dessa solução.
9 Organização baseada no acordo entre produtores, operadores do sistema de transmissão,
distribuidores e consumidores de energia para balizar preços e quantidades a serem contratadas.
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Neste sistema, os geradores devem declarar com antecedência sua capacidade disponível

para geração e o preço que pretendem para cada meia hora do dia. Esta informação

permite à empresa de transmissão estabelecer a curva de oferta de energia elétrica e,

com base na sua experiência passada de comportamento da curva de demanda, oferecer

aos consumidores uma expectativa de preço para cada meia hora do dia seguinte.

O preço mais alto ofertado é adotado como preço marginal do sistema e, se a demanda

for maior que a oferta de energia, todas as centrais despachadas são pagas com base no

preço marginal do sistema, independentemente do preço que declararam inicialmente.

Este sistema prevê, ainda, que nas situações em que a utilização da capacidade instalada

for superior a 80%, o preço pago aos geradores pode ser maior que o preço marginal,

através do acréscimo de uma parcela denominada de YDORU� GR� ULVFR� GH� TXHGD� GR

VLVWHPD, que deve refletir o valor que a sociedade está disposta a pagar para evitar um

possível déficit de energia elétrica. Esta parcela pode funcionar como incentivo à

construção de novas centrais geradoras, pois indica que o mercado está disposto a

remunerar com mais qualidade novos investimentos na geração para evitar eventuais

déficits.

É importante ressaltar, também, que as centrais não despachadas não recebem qualquer

remuneração. Essa circunstância induz as empresas geradoras a praticar preços nos

níveis dos respectivos custos marginais. Por outro lado, a concentração da geração em

poucas empresas possibilita a manipulação dos preços declaradados.

Os distribuidores e os consumidores compram energia diretamente do SRRO pagando o

preço oferecido pelos geradores acrescido de uma parcela adicional, pedágio, que

remunera os investimentos da empresa transmissora, bem como paga seus custos

operacionais.

                                                                                                                                                                         
Não obstante, visar a constituição de um mercado comum, é permitido a novos geradores se
agregarem ao SRRO.
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O valor do pedágio é fixado pelo agente regulador sob um regime de�SULFH�FDS, regime

também utilizado para as distribuidoras pelos seus custos de transporte.

Nesse sistema, os consumidores são caracterizados como cativos, os pequenos, e como

livres, os grandes consumidores. Os consumidores cativos têm tarifas fixadas também

pela agência reguladora em um regime de SULFH�FDS.

Desta forma, destaca-se a figura do regulador, agente supervisor do mercado, cujos

papéis principais são: garantir a aderência de todos os participantes do mercado às

regras operacionais; promover a concorrência e garantir condições adequadas de

suprimento para os consumidores.

No caso dos grandes consumidores foi idealizado um regime de contratos de longo

prazo que permite a geradores, distribuidores e grandes consumidores reduzirem riscos.

Esses contratos são bilaterais, fixando o preço e quantidades a serem transacionados.

Dois tipos de contratos são os mais usuais: dupla opção e simples opção contra o SRRO.

No primeiro caso, nas situações em que o preço no SRRO é superior ao preço do contrato,

o gerador compromete-se a ressarcir o distribuidor/grande consumidor a diferença. Nas

ocasiões inversas, isto é, quando o preço do SRRO é inferior ao do contrato, o

distribuidor/grande consumidor compromete-se a reembolsar a diferença ao gerador. No

segundo tipo de contrato, apenas o gerador fica com o compromisso, assumindo o risco

de arcar com a diferença no evento de os preços no SRRO serem superiores aos do

contrato.

$�UHHVWUXWXUDomR�GR�VHWRU�HOpWULFR�QR�%UDVLO

No Brasil, a reestruturação do setor elétrico iniciou-se a partir da promulgação de Leis

específicas para atuação no setor, da introdução de sistemas geradores pertencentes às

subsidiárias da Eletrobrás no Programa Nacional de Desestatização, e a aprovação, no

âmbito estadual, de programas de desestatização que incluiam as empresas elétricas.
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Em 1993, foram promulgadas a Lei n0 8.631, que eliminou o regime tarifário pelo custo

do serviço, e o decreto n0 1.009, que criou o Sistema Nacional de Transmissão de

Energia Elétrica - SINTREL. Em 1995, foram promulgadas a Lei geral das concessões

n0 8.987 e o decreto n0 9.074, que regulamentam o artigo 175 da Constituição, com o

estabelecimento de normas para outorga e prorrogação das concessões, a criação da

figura do Produto Independente de Energia Elétrica e a liberalização do acesso às redes

de transmissão e distribuição para os produtores e consumidores livres.

A promulgação da Lei n0 9.247/96 cria a Agência Nacional de Energia Elétrica -

ANEEL -, orgão regulador do setor em nível federal, que substituiu o DNAEE

(Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica) e reordenou as áreas de negócios

do setor em: produção de energia (geração); transporte nas tensões mais altas

(transmissão); transporte com o específico objetivo de atendimento a consumidores

finais (distribuição), e; vendas no varejo (comercialização).

Relativamente às tarifas, as recentes privatizações indicam que um regime de reajuste

tarifário baseado no equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão deverá

vigorar para o segmento de distribuição, o qual prevê que o incremento de custos não

monitoráveis pelo concessionário poderá ser repassado ao consumidor.

Desta forma, criaram-se as condições legais para o surgimento de ambiente competitivo

no segmento de geração e suprimento de energia elétrica, de tal modo que,

consumidores finais tenham a oportunidade de optar pelo produtor/fornecedor que lhe

apresentar o melhor binômio SUHoR�TXDOLGDGH do serviço.

Segundo a consultoria Coopers & Lybrand apud '(�3$8/$�������, a implementação

de um ambiente competitivo no setor elétrico brasileiro deverá observar atentamente as

especifidades do mercado brasileiro, principalmente os seguintes aspectos:

• SRU� VHU� IHGHUDWLYR� R� UHJLPH� SROtWLFR� EUDVLOHLUR�� p� LQGLVSHQViYHO� D� GLYLVmR� GRV

SRGHUHV�UHJXODWyULRV�HQWUH�R�JRYHUQR� IHGHUDO�H�RV�JRYHUQRV�HVWDGXDLV�� IDWR�TXH�VH
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WRUQD�PDLV�QHFHVViULR�QD�PHGLGD�HP�TXH�DV�HPSUHVDV�HOpWULFDV�FRQWURODGDV�SHORV

JRYHUQRV�HVWDGXDLV�HVWmR�VHQGR�SULYDWL]DGDV�

• R� VLVWHPD� HOpWULFR� EUDVLOHLUR� p� GH� EDVH� KLGUiXOLFD�� VHQGR� QHFHVViULD� IRUWH

FRRUGHQDomR�GD�RSHUDomR��HP�IXQomR�GH�H[SHFWDWLYDV�SOXYLRPpWULFDV�FRQVHQVDGDV�

SDUD� TXH� VXD� RSHUDomR� VHMD� HFRQRPLFDPHQWH� HILFLHQWH�� DVVLP�� D� LQWURGXomR� GD

FRQFRUUrQFLD� QD� JHUDomR� GHYH� VHU� FRPSDWLELOL]DGD� FRP� QtYHLV� VLJQLILFDWLYRV� GH

FRRUGHQDomR�

• D� UHGH� GH� WUDQVPLVVmR� EUDVLOHLUD� DLQGD� HVWi� HP� FRQVWUXomR�� VXEVLVWHP� GLYHUVRV

PHUFDGRV�LVRODGRV��FRP�ULWPR�IRUWH�GH�H[SDQVmR��TXH�GHYHUmR�VHU�SURJUHVVLYDPHQWH

LQWHUFRQHFWDGRV�HP�XP�VLVWHPD�QDFLRQDO�

• GDGDV� DV� VLJQLILFDWLYDV� GLIHUHQoDV� UHJLRQDLV� H� HPSUHVDULDLV�� PHFDQLVPRV� GH

FRPSHQVDomR�UHJLRQDLV�GHYHUmR�VXEVLVWLU�SRU�XP�SHUtRGR�VLJQLILFDWLYR��H

• D� H[LVWrQFLD� GH� XP� JUDQGH� Q~PHUR� GH� HPSUHVDV� FRQWURODGDV� SRU� JRYHUQRV

HVWDGXDLV��PXLWDV�GHODV�FRP�VLJQLILFDWLYRV�DWLYRV�GH�WUDQVSRUWH�H�JHUDomR��H[LJLUi�D

FRQYLYrQFLD�GH�HPSUHVDV�HVWDWDLV�H�SULYDGDV�QR�PHUFDGR�EUDVLOHLUR�

Tendo em vista essa caracterização, num seminário promovido pelo Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em conjunto com consultores da Coopers &

Lybrand foram propostos dois modelos para o desenvolvimento de um mercado

competitivo de energia elétrica no Brasil.

O primeiro tendo como premissa o ajustamento progressivo do conjunto das usinas

hidrelétricas em operação ao novo mercado elétrico concorrencial. Este modelo tem

como objetivo a manutenção da eficiência da operação do sistema hidráulico com a

abertura do mercado para as centrais térmicas. O segundo propõe que toda geração,

exceto as muito pequenas, e toda demanda não coberta por contratos bilaterais

registrados  poderão ser transacionadas no mercado VSRW a seu preço, e que as novas

concessões deverão ser do tipo produtor independente de energia.

No primeiro modelo, supõe-se que as centrais térmicas seriam mais atrativas, num

primeiro momento, para capitais privados devidos aos menores custos de implantação,
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prazos mais curtos de maturação dos investimentos, modularidade dos projetos e

limitados impactos ambientais.

A principal limitação das usinas térmicas, segundo o estudo do IPEA, é a

disponibilidade do combustível. No caso brasileiro, a competitividade dessas centrais

seria incrementada se pudessem ter acesso ao mercado de energia que não está sendo

coberto pelas centrais hidrelétricas. Estima-se que, em média, 10% da energia gerada

está sendo anulmente vertida por falta de mercado comprador.

O mercado comprador estaria então composto de dois segmentos: o de energia

garantida, ou de energia firme, para os pequenos consumidores, e o de energia não

garantida, ou interruptível, para os grandes consumidores.

De acordo com essa proposta, a competição entre as centrais se daria nos seguintes

termos descrito em '(� 3$8/$� ������� ³$� HQHUJLD� JDUDQWLGD� VHULD� GLULJLGD� SDUD� R

PHUFDGR�GH�HQHUJLD�ILUPH�H�D�QmR�JDUDQWLGD�SDUD�R�PHUFDGR�GH�HQHUJLD�LQWHUUXSWtYHO�

1HVVH�FDVR��D�RSHUDomR�GDV�FHQWUDLV�KLGUiXOLFDV�VHULD�GHFLGLGD�FRP�EDVH�HP�XP�PRGHOR

SUHYLDPHQWH� DFRUGDGR� TXH� GHILQLULD� D� HQHUJLD� JDUDQWLGD� H� QmR� JDUDQWLGD� GR� VLVWHPD

KLGUiXOLFR�� VHQGR� DPEDV� DV� TXDQWLGDGHV� UHSDUWLGDV� SHODV� FHQWUDLV� KLGUiXOLFDV� HP

RSHUDomR� HP� IXQomR� GDV� UHJUDV� WDPEpP� SUHYLDPHQWH� HVWDEHOHFLGDV�� $� HQHUJLD

JDUDQWLGD�GDV�FHQWUDLV�KLGUiXOLFDV�FRPSHWLULD�HP�XP�PHUFDGR�GH�HQHUJLD�ILUPH�FRP�D

HQHUJLD� GDV� FHQWUDLV� WpUPLFDV�� HQTXDQWR� D� HQHUJLD� QmR� JDUDQWLGD� Vy� SRGHUi� VHU

FRPHUFLDOL]DGD� FRP� JUDQGHV� FRQVXPLGRUHV�� HP� UHJLPH� LQWHUUXSWLYR�� RX� FRP� FHQWUDLV

WpUPLFDV��TXH�D�XWLOL]DULDP�SDUD�HYLWDU�D�TXHLPD�GH�FRPEXVWtYHLV�´

O modelo prevê, ainda, que durante um período de transição as centrais hidráulicas em

operação venderiam sua energia garantida em duas parcelas. A primeira, denominada de

EGH1, seria comercializada competitivamente com as centrais térmicas no SRRO e, a

segunda, denominada de EGH2, seria vendida à uma tarifa que garantiria a amortização

dos investimentos para um comprador único, agente temporário, responsável pela

elaboração de PL[ um tarifário, a ser repassada às distribuidoras. Inicialmente, 90% da

energia garantida seria comercializada por esta tarifa e apenas 10% de acordo com
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padrões de mercado. Anualmente, a energia EGH2 seria reduzida de 10% e,

consequentemente, EGH1 incrementada em 10%, resultando, portanto, em 10 anos, o

desparecimento de EGH2.

O segundo modelo proposto no seminário do IPEA propõe que toda demanda de energia

não contratada será transacionada num mercado VSRW.

Deste modo, o mercado deverá estar configurado por meio de contratos bilaterais de

energia garantida entre geradores e comercializadores, que contratarão o transporte aos

transmissores e e distribuidores. Além deste, haverá um mercado VSRW formado por uma

parcela de energia não contratada que será atendida pela energia garantida excedente e

pela energia não garantida oferecida pelo sistema, a uma tarifa com base no custo

marginal de operação.

O modelo prevê, também, a criação da figura do Operador Independente do Sistema, o

qual teria a função de coordenar a operação do sistema, não tendo participação acionária

em agentes ativos do sistema, e que esteja vinculado à operação dos sistemas de

transmissão, pois o despacho de cargas estaria submetido à manutenções, desligamentos

e restrições da referida rede.

Para iniciar o funcionamento desse novo mercado a Coopers & Lybrand recomenda a

elaboração de um conjunto de contratos iniciais, com as seguintes características:

• RV� FRQWUDWRV� LQLFLDLV� URPSHP�R� FRQMXQWR� GH� FRQWUDWRV� YLJHQWHV�� 6HUi� HIHWXDGR�XP

FRQMXQWR� GH� FRQWUDWRV� LQLFLDLV� DVVRFLDGRV� j� XQLGDGHV� JHUDGRUDV� HVSHFtILFDV� TXH

FXEUDP�WRGD�D�JHUDomR�H[LVWHQWH��QRYDV�H�YHOKDV�XVLQDV�KLGUHOpWULFDV��LQFOXLQGR�DV

SHUWHQFHQWHV� j� HPSUHVDV� YHUWLFDOL]DGDV��� (VVHV� FRQWUDWRV� WHUmR� D�PHVPD� GXUDomR

GDV� FRQFHVV}HV� GDV� XVLQDV� D� HOHV� YLQFXODGRV� H�� QR� ILQDO� GDV� PHVPDV�� HVVDV

FRQFHVV}HV�VHUmR�UHOLFLWDGDV��GDQGR�RULJHP�D�XPD�QRYD�³URGDGD´�GH�FRQWUDWDomR

GH�HQHUJLD�

• D�DVVRFLDomR�FRP�XVLQDV�HVSHFtILFDV�SHUPLWH�TXH�RV�FRQWUDWRV�ILUPDGRV�FRP�SUHoRV

EDL[RV�VHMDP�SODQHMDGRV�SDUD�XVLQDV�FRP�UHQGDV�HFRQ{PLFDV�H�TXH�FRQWUDWRV�FRP
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SUHoRV� SUy[LPRV� DR� GR� FXVWR� PDUJLQDO� GH� ORQJR� SUD]R� VHMDP� SODQHMDGRV� SDUD

XVLQDV�PDLV�QRYDV��(VVHV�FRQWUDWRV��TXH�QmR�VmR�SDUD�HQWUHJD�GH�HQHUJLD�ItVLFD�GD

SODQWD� DVVRFLDGD�� SRVVLELOLWDP� D� IRUPDomR�� SRU� SDUWH� GH� FDGD� HPSUHVD

GLVWULEXLGRUD�FRPHUFLDOL]DGRUD�� GH� XP� SRUWIyOLR� GH� FRQWUDWRV� FRP� XPD� JDPD� GH

JHUDGRUDV�� FRP� SUHoRV�� YROXPHV� H� GXUDo}HV� GLIHUHQWHV�� 'H� PDQHLUD� TXH� HVVH

SRUWIyOLR�GH�FRQWUDWRV�WHQKD�XP�FXVWR�PpGLR�VHPHOKDQWH�DR�FXVWR�SDJR�DWXDOPHQWH

SHOD�HQHUJLD�FRPSUDGD�

• RV�FRQWUDWRV�GHYHUmR�VHU�JDUDQWLGRV�HP�DPEDV�DV�GLUHo}HV��RX�VHMD��QR�FDVR�GH�D

HQHUJLD� QHFHVViULD� QmR� VHU� SURGX]LGD�� D� JHUDGRUD� WHUi� GH� FRPSUDU� R� YROXPH

UHVWDQWH� HP� XP� SRRO�� D� VHU� FULDGR�� H� R� FRPSUDGRU� �GLVWULEXLGRUDV� RX� JUDQGHV

FRQVXPLGRUHV��TXH�WHQKD�H[FHGHQWHV�GH�HQHUJLD��WHUi�GH�YHQGr�ORV�WDPEpP�QR�SRRO�

• RV� YROXPHV� GHVVHV� FRQWUDWRV� VHUmR� IXQGDGRV� HP� HVWLPDWLYDV� FRUUHQWHV� GH� HQHUJLD

JDUDQWLGD�GH�FDGD�SODQWD�JHUDGRUD�H�VHXV�SUHoRV�VHUmR�SODQHMDGRV�SDUD�DVVHJXUDU

TXH� FDGD� JHUDGRUD� FXEUD� VHXV� FXVWRV� H� TXH� RV� DWXDLV� EDL[RV� FXVWRV� GDV� XVLQDV

KLGUHOpWULFDV�VHMDP�IL[DGRV�HP�EHQHItFLR�GRV�FRQVXPLGRUHV�SRU�XP�SHUtRGR�UD]RiYHO

GH�WHPSR�

• R� YROXPH� GH� HQHUJLD� JDUDQWLGD� VHUi� GHWHUPLQDGR� SHOR� RSHUDGRU� LQGHSHQGHQWH� GR

VLVWHPD� �D� VHU� FULDGR�� GH� DFRUGR� FRP� XP� FRQMXQWR� GH� UHJUDV� HVWDEHOHFLGDV

FRQIRUPH�R�RUJmR�UHJXODGRU��*HUDGRUHV�H�FRPHUFLDOL]DGRUHV�WHUmR�OLEHUGDGH�SDUD

ID]HU�FRQWUDWRV�ELODWHUDLV�DGLFLRQDLV�SDUD�FRPSHQVDU�SRWHQFLDLV�YROXPHV�GH�HQHUJLD

VREUH�RV�VXEFRQWUDWDGRV��2V�YROXPHV�GRV�FRQWUDWRV�LQLFLDLV�VHUmR�EDVHDGRV�QR�DWXDO

FULWpULR�GH����GH�ULVFR�GH�GpILFLW�

• VHXV�SUHoRV�VHUmR�EDVHDGRV�QR�FXVWR�FRQWiELO�DQXDOL]DGR�GH�FDGD�XVLQD��LQFOXLQGR�D

WD[D� GH� UHWRUQR� GR� FDSLWDO�� 6HUi� DSOLFDGR� XP� WHUPR� GH� LQGH[DomR� SDUD� TXH� RV

SUHoRV�VHMDP�FRQVWDQWHV�HP�WHUPRV�UHDLV�

• RV�FRQWUDWRV�SDUD�SODQWDV�FRP�FXVWRV�HQFDOKDGRV��³VWUDQGHG�FRVW´�� WDPEpP�VHUmR

SUHFLILFDGRV� SHOR� FXVWR� FRQWiELO� DQXDOL]DGR�� $� DORFDomR� GHVVHV� FRQWUDWRV� FRP

SUHoRV� HOHYDGRV� SDUD� RV� FRPHUFLDOL]DGRUHV� VHUi� ULJRURVDPHQWH� DPDUUDGD� FRP� D

DORFDomR� GRV� FRQWUDWRV� GH� EDL[R� SUHoR�� SDUD� DVVHJXUDU� TXH� VHXV� LPSDFWRV� VHMDP

GLOXtGRV�

• R�YROXPH�WRWDO�GR�FRQWUDWR�SRGH�VHU�OLPLWDGR�HP�TXDOTXHU�SHUtRGR�GHWHUPLQDGR�H�

HP� VXD� GHWHUPLQDomR�� DV� HPSUHVDV� GH� GLVWULEXLomR� FRPSHQVDULDP� D� GHPDQGD� GH
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HQHUJLD�FRQWUD�YROXPHV�GH�FRQWUDWRV�HP�RUGHP�GHFUHVFHQWH�GH�SUHoRV��FRPSUDQGR

HQHUJLD�QmR�FREHUWD�SRU�FRQWUDWR��GR�PHUFDGR�VSRW��(��ILQDOPHQWH��RV�FRQWUDWRV�GH

ORQJR�SUD]R�H[LVWHQWHV��WDLV�FRPR�R�GH�,WDLSX��QHFHVVLWDULDP�VHU�DFRPRGDGRV�QHVVH

QRYR�HVTXHPD��H

• D�GXUDomR�SUHYLVWD�SDUD�RV�FRQWUDWRV�LQLFLDLV�p�GH�FLQFR�D�YLQWH�DQRV��RV�FRQWUDWRV

GH�PHQRU� GXUDomR� VHUmR� DTXHOHV� GH� SODQWDV� KLGUiXOLFDV� FRP� SUHoRV� SUy[LPRV� DR

FXVWR�PDUJLQDO�GH�ORQJR�SUD]R��2V�GH�ORQJD�GXUDomR�VHUmR�DTXHOHV�GH�SODQWDV�FRP

FXVWR� EDL[R� H� DV� FRP� FXVWRV� HQFDOKDGRV�� SDUD� DVVHJXUDU� RV� EHQHItFLRV� DRV

FRQVXPLGRUHV��SRU�XP�ORQJR�SHUtRGR��GRV�EDL[RV��OtTXLGRV��FXVWRV�GH�JHUDomR�

Se tais recomendações forem de fato implementadas, é possível que se estabeleça no

Brasil um ambiente concorrencial para a geração de energia elétrica, a partir de um

período de transição, necessário para o parque gerador já instalado se capacite para

tornar-se competitivo em relação aos novos geradores independentes que

inevitavelmente surgirão como novos agentes do setor elétrico brasileiro.

&$3Ë78/2��
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O objetivo nesse capítulo é identificar as oportunidades que se apresentam a

investidores, a partir da elaboração do planejamento estratégico10 e do programa de

concessões, formatado pelo atual governo federal para os segmentos de transporte

rodoviário e de geração de energia, com o balizamento dos respectivos programas de

investimento.

Com isto, chega-se, ao final, à uma matriz de investimentos exigidos em cada segmento

objeto de análise na tese. Informação esta, essencial para efeito de verificação da

capacidade de investimento dos investidores institucionais relativamente às demandas

                                                          
10 Em geral, o planejamento de longo prazo nos setores de energia e de transportes está contido
num programa de governo mais amplo. O que torna a formulação do planejamento estratégico
no setor de infra-estrutura função ministerial ou de orgãos de pesquisa e desenvolvimento
específicos. No Brasil, a função de planejamento da infra-estrutura é do ministério do
planejamento e complementada com apoio do BNDES.
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nos segmentos de transporte rodoviário e de geração de energia apresentados no

capítulo.

Foge ao escopo do trabalho a utilização de modelos dedicados à análise de correlações

intersetoriais, do tipo matriz de insumo-produto11, para identificação do volume de

investimento projetado para cada segmento. Pois, se para o setor de energia tal modelo

pode ser aplicado sem maiores restrições, é discutível que o seja para o setor de

transporte rodoviário

Trabalha-se, então, com base de dados secundários produzidas por instituições ligadas a

orgãos de planejamento do governo federal e associações de classe de empresas privadas

que atuam no setor de infra-estrutura, como se verá nos tópicos que seguem.

Todavia, antes de se expor propriamente os números que dão suporte à condução do

trabalho, convém abordar possíveis oportunidades de investimento, nos segmentos de

transporte rodoviário e de produção de energia elétrica no Brasil, que podem ser geradas

a partir do planejamento estratégico governamental e das recentes tendências de

desenvolvimento de empreendimentos no setor de infra-estrutura verificadas na

experiência internacional.

����������2� '(6(192/9,0(172� '2� 6(725� '(� ,1)5$�(6758785$� �

2325781,'$'(6

A correlação entre desenvolvimento econômico e investimento em infra-estrutura está

empiricamente validada em vários países. Não obstante, se verifica que a correlação se

torna mais consistente quando os investimentos são direcionados para melhorias da

                                                          
11 A matriz insumo-produto é um modelo de estimativa de investimento setorial bastante
simples. Considerando-se como pressuposto básico a interdependência entre todos os setores
econômicos no âmbito de um sistema econômico, o crescimento de um setor econômico
específico, ou da produção no setor, implica no aumento da demanda por insumos, produzidos
em outros setores do sistema econômico, e que compõem o produto cuja demanda sofreu
incremento. O aumento da capacidade de oferta de insumos exigirá, assim, investimentos nos
setores solicitados, resultando para cada taxa de crescimento de um setor em análise uma
estimativa do volume de investimento exigido em setores fornecedores para suportar a taxa de
crescimento do setor em análise.
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infra-estrutura existente do que propriamente para expansão do HVWRTXH de infra-

estrutura disponível.

Segundo 7+(�:25/'�%$1.�������, em média, 40% da capacidade de geração de

energia em países em desenvolvimento não está disponível para produção. Na América

Latina e na Africa a produtividade na operação de sistemas rodoviários poderia ser duas

vezes maior e o investimento em obras duas vezes menor se a manutenção dos sistemas

fosse mais intensa.

Assim, o investimento em infra-estrutura como um instrumento de alavancagem

econômica deve ser entendido não só com o objetivo de incrementar a TXDQWLGDGH de

infra-estrutura, mas também, da melhoria da TXDOLGDGH dos serviços prestados.

A adequação dos sistemas de infra-estrutura é fator determinante no sucesso de um país

- na diversificação da produção, na expansão do comércio doméstico e com o exterior,

na redução da pobreza e melhoria da condições do meio ambiente.

No mesmo trabalho acima mencionado ressalta-se que a infra-estrutura representa a

³LJQLomR´ da atividade econômica. Nos Estados Unidos e Japão, por exemplo,

telecomunicações, eletricidade e água são utilizadas no processo de produção em todos

os setores e um insumo básico de todas ³FRPPRGLWLHV´. A demanda por serviços de

infra-estrutura está ligada não só ao consumo direto, mas também, ao alcance de

produtividade, reduzindo o tempo e esforços necessários para produzir.

Muita pesquisa tem sido realizada com intuito de estimar a produtividade do

investimento em infra-estrutura. Muitos estudos ressaltam a relação entre investimento

em infra-estrutura e o crescimento do produto interno bruto �3,%�.

Alguns estudos sobre crescimento econômico e infra-estrutura mostram que

investimentos, notadamente nos setores de transporte, energia e comunicações mantem

correlações positivas e significativas com o crescimento do PIB em países em

desenvolvimento.
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Na India, estudos indicam que investimentos em transporte aumentaram o acesso de

fazendeiros a novos mercados e modernas técnicas de irrigação provocaram a expansão

da agricultura. Ao mesmo tempo em que melhorias no sistema de comunicação

diminuiram o custo bancário na concessão de empréstimos, assim, houve incremento de

linhas de crédito e aumento da produção agrícola.

O que evidencia a forte associação existente entre a disponibilidade de infra-estrutura,

principalmente, energia elétrica, rodovias, telecomunicações e acesso à agua com o

padrão de renda da sociedade.

No entanto, infra-estrutura de qualidade é precondição necessária, mas não suficiente,

para o crescimento - a composição adequada de outros fatores devem estar presentes.

O impacto do investimento em infra-estrutura no crescimento econômico também

depende da qualidade da alocação de recursos em projetos específicos, pois, é possível

haver investimentos que não eliminem gargalos do sistema.

A qualidade do setor de infra-estrutura é um fator chave, também, na competição por

mercados externos. O crescimento do comércio internacional, nas duas últimas décadas,

se deve não somente a liberalização de políticas comerciais, mas também, aos avanços

em comunicações, transporte e tecnologias de armazenamento.

Deste modo, um sistema de infra-estrutura de qualidade pode incrementar a

produtividade e reduzir custos de produção na economia. O crescimento econômico

pode ser, ao mesmo tempo, causa e efeito da melhoria das condições dos equipamentos

de infra-estrutura, pois não é possível o desenvolvimento sustentado sem a

disponibilidade de uma infra-estrutura minimamente adequada, assim como, a

adequação da infra-estrutrura é fator indutor do desenvolvimento econômico.

A correlação precisa entre condições da infra-estrutura e desenvolvimento ainda está

aberta ao debate, no entanto, estatísticas do Banco Mundial demonstram que exigências
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de investimento em infra-estrutura acompanham patamares de crescimento econômico

projetados.

Estima-se que 1% de crescimento do produto interno bruto exige 1% de acréscimento

no estoque de infra-estrutura instalado e, na medida que ocorre o desenvolvimento, a

infra-estrutura deve ser adaptada para suportar mudanças de padrões de demanda. Em

países de renda alta a participação relativa de setores como, geração de energia, rodovias

e telecomunicações no estoque total de infra-estrutura é maior do que a de serviços

básicos, tais como, abastecimento de água e saneamento básico.

A retomada do crescimento econômico sustentado no Brasil, com ênfase na busca da

competitividade dos produtos brasileiros no mercado externo, exigirá, como se viu,

intensos aportes de recursos no setor de infra-estrutura, tanto, na expansão, para

eliminação de gargalos que impedem taxas de crescimento em patamares mais elevados,

como na melhoria da qualidade da capacidade instalada.

Devido à precária situação do setor, tanto do ponto de vista capacidade de prover quanto

das condições de operação dos serviços, oportunidades de investimento atraentes têm

surgido com o programa de privatização dos serviços baseados em empreendimentos de

infra-estrutura.

����������2325781,'$'(6�12�6(*0(172�'(�&21&(66®(6�52'29,È5,$6

As oportunidades de investimento privado em concessões rodoviárias emergem segundo

três vetores de atuação com padrões de investimento e risco distintos: concessão para

operação e exploração de rodovias já implantadas, mediante recuperação e melhorias

funcionais; concessão para construção, operação e exploração de rodovias (BOT - “built,

operate, transfer”) e; operação e exploração da rodovia já implantada.

Para cada vetor de atuação, evidentemente, estão associados padrões de risco distintos e

como o volume de investimento tende a variar conforme a modalidade da concessão, a
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viabilidade econômica exigirá patamares de tarifas de pedágio diferenciados,

considerando-se, também, na análise, as projeções de tráfego.

Rodovias já em operação apresentam um histórico de volume de tráfego que permite

balizar o risco do investimento com maior qualidade em relação ao balizamento de

riscos associados a uma rodovia a ser implantada, na qual o lançamento de uma

expectativa para o comportamento do tráfego é no mínimo frágil, como informação para

dar suporte a decisão de investir.

Todavia, com o intuito de estabelecer um quadro referencial de oportunidades no

segmento, não se pode descartar o vetor de atuação de implantação de novas rodovias.

O planejamento de longo prazo para expansão e adequação da malha rodoviária federal

estabelece como objetivo a ser atingido, a construção de uma infra-estrutura rodoviária

capaz de promover o desenvolvimento econômico das diversas regiões brasileiras e

inseri-las no mercado internacional, em especial na América Latina, mediante o

estabelecimento de alguns eixos viários, cujo objetivo prioritário fosse o de que se

constituíssem em “corredores de integração econômica”. Além disso, estes teriam

também, como objetivo maior dotar todo o território nacional de uma infra-estrutura

básica, possibilitando adentrar no espaço geográfico latino americano, o que viabilizaria

a criação efetiva de um mercado comum sul-americano.

Entende-se como “corredores de integração econômica” todo um complexo de

facilidades que tem início com a implantação de um eixo de transportes, dos mais

variados modos, tais como rodovias, ferrovias, hidrovias, terminais portuários, pátios

intermodais, etc.

/,0$�� 1$66,)� e� &$59$/+2� ������ apresentam os seguintes corredores de

integração a serem priorizados:

• Sudeste/Sul, a ser recuperado e reestruturado;

• Sudeste/Nordeste, a ser recuperado e reestruturado;
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• Centro-Oeste/Nordeste, a ser recuperado, reestruturado e ampliado;

• Centro-Oeste/Sul, a ser construído;

• Centro-Oeste/Sudeste, a ser recuperado e reestruturado;

• Centro-Oeste/Norte, a ser recuperado e reestruturado; e

• Nordeste/Norte, a ser construído.

Dois desses corredores passam pelo Planalto Brasileiro (Sudeste/Sul, Sudeste/Nordeste),

três se materializam também pelo Litoral Atlântico (Sudeste/Sul, Sudeste/Nordeste,

Nordeste/Norte), outros envolvem a ligação dos espaços de tráfego da Bacia do Prata e

do Planalto Brasileiro (Centro-Oeste/Nordeste e Centro-Oeste/Sul), outro a ligação da

Bacia Amazônica e da Bacia do Prata (Centro-Oeste/Norte) e, finalmente, a ligação da

Bacia Amazônica e do Planalto Brasileiro (Nordeste/Norte).

As perspectivas de surgimento de oportunidades no setor, no curto e médio prazo, são

promissoras. O programa de concessões em andamento no Brasil, nas esferas federal e

estadual, é ambicioso. Cerca de 18 mil quilômetros de rodovias podem estar sendo

licitadas nos próximos anos. Na área federal, no âmbito do Programa de Concessão de

Rodovias (PROCOFE) , já foram concedidos cerca de 856 quilômetros, numa primeira

fase, com investimentos da ordem US$ 1,3 bilhão. Numa segunda fase, cerca de 5.244

quilômetros foram considerados como passíveis de concessão plena. (ver tabelas 2 e 3)

Os governos estaduais, especialmente no Sul e Sudeste, também estão desenvolvendo

extensos programas de concessão. Só em São Paulo, cerca de 4.800 quilômetros devem

ser concedidos. Todos os estados da região Sul têm em andamento programas nesse

sentido, com características próprias, envolvendo cerca de 5.600 quilômetros de

rodovias. Em Santa Catarina, a SC 401 (acesso a Canasvieiras) já está sendo operada

pela iniciativa privada. No Sudeste, o estado do Rio de Janeiro já concedeu duas

rodovias e, em Minas Gerais, entre rodovias federais e estaduais estima-se que cerca de

6,4 mil quilômetros possam ser transferidos para o setor privado, nos próximos quatro

anos.
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É um dado importante da reestruturação do setor a possibilidade aberta pela Lei no

9.277, de maio de 1.996, de delegação de trechos de rodovias federais para

administração pelos estados, inclusive com alternativa de exploração pelo setor privado.

Os prazos previstos para as concessões foram fixados em até 25 anos, renováveis por

igual período, o que viabilizaria a entrada de capitais privados nesses trechos,

individualmente ou de forma integrada, nos programas estaduais.

7DEHOD��
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RODOVIA EXTENSÃO TARIFA TARIFA
(Km) (R$) (R$/Km)

Rio de Janeiro - São Paulo 407 13 0,031

Rio de Janeiro - Petrópolis - Juiz de Fora 180 8 0,043

Rio de Janeiro - Teresópolis 144 5 0,035

Osório - Porto Alegre 112 5 0,045

Ponte Rio - Niterói 13 1,3 0,100

Fonte: Revista do BNDES, Rio de Janeiro, V.3, N.6, P.79-114, DEZ.1996.
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RODOVIA TRECHO EXTENSÃO
(Km)

5RGRYLDV�)HGHUDLV�6HOHFLRQDGDV�SDUD�&RQFHVVmR�3OHQD �����

)DVH�� �����
BR-010/PA Castanhal-Belém 66
BR-101/RN Divisa PB/RN-Natal 89
BR-153/SP Divisa MG/SP-Divisa SP/PR 348
BR-101/PB Divisa PE/PB-Divisa PB/RN 129
BR-040/MG Entr.BR-135 (Curvelo)-Belo Triunfo (Juiz de Fora) 337
BR-267/MS Entr.BR-267 (Nova Alvorada)-Divisa MS/SP 249
BR-393/RJ Divisa MG/RJ (Além Paraíba)-Entr.BR-116 (Presidente Dutra) 192
BR-324/116/BA Salvador-Feira de Santana-Divisa BA/MG 646

)DVH�� �����
BR-116/MG Entr.Itanhomi-Divisa MG/RJ (Além-Paraíba) 395
BR-163/MS Campo Grande-Dourados 220
BR-153/PR Divisa SP/PR-Entr.BR-272 (A) (Japira) 105
BR-101/PE Divisa PE/PB-Divisa PE/AL 213
BR-163/MT Entr.BR-070 (Vargem Grande)-Jangada 86
BR-060/153/DF/MG Brasília-Goiânia-Divisa GO/MG 385
BR-262/381/MG Anel Belo Horizonte-João Molevade-Goverandor Valadares 301

)DVH�� �����
BR-101/RJ Divisa ES/RJ-Ponte Presidente Costa e Silva 322
BR-163/MT Divisa MT/MS-Cuiabá 323
BR-262/MG/ES João Molevade-Entr.BR-101 (Vitória) 378
BR-101/ES Divisa BA/ES-Dvisa ES/RJ 460

5RGRYLDV�)HGHUDLV�6HOHFLRQDGDV�SDUD�&RQFHVVmR�GH�&RQVHUYDomR
���

BR-116/RS Divisa SC/RS-Porto Alegre 271
BR-277/PR Paranaguá-Curitiba-Foz do Iguaçu 694
7RWDO �����

Fonte: Revista do BNDES, Rio de Janeiro, V.3, N.6, P.79-114, DEZ.1996.
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As oportunidades para atuação do setor privado na produção independente de energia

elétrica surgem, na atual conjuntura brasileira, na medida em que a expansão da

capacidade de geração energia elétrica do país estiver baseada, em parte, na criação de
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um mercado de fornecimento de energia que permita a livre concorrência e a

indepedência eletiva dos consumidores.

E em parte, também, pela própria dimensão da expansão exigida da oferta de energia

elétrica.

A expansão da capacidade de geração de energia elétrica do país é definida com base em

processos de planejamento que abrangem diferentes horizontes, cuja atribuição é

atualmente da Eletrobrás.

Assim, através do planejamento de longo prazo identificam-se, em períodos de até 30

anos, as principais diretrizes de desenvolvimento dos sistemas de geração e transmissão,

face aos diferentes cenários de crescimento da economia, do consumo e da conservação

da energia elétrica. As diretrizes estão consolidadas no Plano Nacional de Energia

Elétrica 1993/2015 - PLANO 2015 da Eletrobrás, que como principal instrumento de

planejamento estratégico do setor elétrico, orienta a estratégia de expansão e a condução

do processo de planejamento de médio prazo, no horizonte de 15 anos, e os de curto

prazo, no horizonte de 10 anos.

No planejamento de médio prazo, ou tático, busca-se um detalhamento das alternativas

de expansão do parque gerador formuladas no planejamento estratégico, definindo a

sequência adequada de construção dos projetos de geração e interligações regionais

necessárias ao atendimento do mercado.

O processo de planejamento voltado para o curto prazo, consolidados num Programa

Decenal de Geração 1997/2006 inserido no PLANO 2015, analisa, em detalhe, os

programas de expansão da geração dos diversos sistema elétricos do país e propõem

diretrizes quanto ao início de construção dos novos projetos, bem como a priorização da

continuidade das obras em andamento. Esse programa detalha, e corrige desvios, os

primeiros 10 anos de planejamento estratégico e tático para o parque gerador, dentro de

um processo sistemático de controle e revisão anual, considerando as flutuações das

condições hidrológicas, custos de implantação e da demanda de mercado.
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O PLANO 2015 estabeleceu diversas diretrizes estratégicas para o setor elétrico

brasileiro, mas, considerando as metas elaboradas nesta tese, importa relatar as

prioridades a serem adotadas no Plano Decenal de Expansão 1997/2006.

1) Utilizar todas as fontes disponíveis para geração de energia elétrica, procurando

melhorias na sua composição de forma a se obter a solução mais adequada;

2) Desenvolver o programa hidrelétrico, complementado por um programa

termelétrico nuclear a carvão e gás natural. Esse programa termelétrico, exceto o

nuclear, deverá ser, prioritariamente, desenvolvido pela iniciativa privada que

deverá inclusive decidir entre as alternativas de ação a de melhor viabilidade

(qualidade).

3) Implantar a interligação Norte/Sul (interligação do Sistema Norte/Nordeste com o

Sistema Sul/Sudeste/Centro-Oeste) através de uma linha de transmissão entre

imperatriz e a usina de Serra da Mesa em Goiás, com aproximadamente 1.000

quilômetros de extensão.

Cabe destacar que a exigência de licitação para a outorga da concessão para projetos de

geração de energia obriga, na programação do projeto, o lançamento de uma estimativa

de prazo mínimo para o cumprimento da licitação.

2�VLVWHPD�JHUDGRU�H[LVWHQWH

O sistema gerador de energia elétrica brasileiro está hoje segmentado em três sistemas

distintos, a saber:

• 6LVWHPD�,QWHUOLJDGR�6XO�6XGHVWH�&HQWUR�2HVWH, com uma capacidade instalada de

41.713 MW, considerando somente 50% (6.300 MW) da capacidade instalada de

Itaipú; possui 187 usinas hidrelétricas (38.281 MW - 91,8%) e 25 usinas

termelétricas (3.432 MW - 8,2%).
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A sua capacidade instalada hidrelétrica representa 66,5% do total nacional em

operação, dispondo, ainda, de XP�SRWHQFLDO�GH��������0:, já inventariado, para ser

aproveitado.

A capacidade de transferência do sistema de transmissão que interconecta as regiões

Sul e Sudeste/Centro-Oeste é da ordem de 3.700 MWmédios, no sentido

Sul/Sudeste e 4.000 MWmédios no sentido inverso. Esta interligação apresenta um

comportamento marcadamente sazonal, com fluxos na direção Sudeste/Centro-

Oeste durante o período de maio a novembro, período seco, e na direção Sul,

durante o período de dezembro a abril, período chuvoso.

• 6LVWHPD�,QWHUOLJDGR�1RUWH�1RUGHVWH, que corresponde aos mercados da região do

baixo Tocantins, Belém, área de influência da usina hidrelétrica de Tucuruí e toda a

região Nordeste, com uma capacidade instalada de 14.172 MW, possui 18 usinas

hidrelétricas (13.879 MW - 97,9%) e 2 usinas termelétricas (293 MW - 2,1%).

A sua capacidade hidrelétrica instalada representa 24,1% do total nacional em

operação, dispondo, ainda, de XP�SRWHQFLDO�GH��������0:, já inventariado, para ser

aproveitado, considerando, no caso do norte, as bacias do Tocantins/Araguaia,

Xingú e Tapajós.

A capacidade de transferência da interligação entre as duas regiões é de 600

MWmédios, no sentido Nordeste e 670 MWmédios no sentido Norte. Esta

interligação também apresenta um comportamento marcadamente sazonal, com

fluxos de energia na direção Nordeste no primeiro semestre do ano, quando existe

abundância de água na bacia do rio Tocantins, usina de Tucuruí, e no sentido

inverso no segundo semestre do ano, quando as vazões no Tocantins se reduzem

afetando o reservatório de Tucuruí. Assim, durante o primeiro semestre, a região

Nordeste armazena energia nos seus reservatórios, aproveitando os excedentes de

água da usina hidrelétrica de Tucuruí, que são transportados pela interligação na

forma de energia elétrica e devolve parte desta energia, da mesma forma, quando

existe escassez de água no reservatório da usina hidrelétrica de Tucuruí.
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• 6LVWHPDV� LVRODGRV, com cerca de 300 localidades eletricamente isoladas uma das

outras, a maioria na região Norte. Dentre elas destacam-se as seguintes capitais

estaduais: Boa Vista, Macapá, Manaus, Porto Velho e Rio Branco.

A capacidade total nos Sistemas isolados no Brasil é de 1.680 MW, dos quais 1.104

MW correpondem às usinas termoelétricas e 576 MW às usinas hidrelétricas. Os

sistemas isolados da região Norte, que englobam os Estados do Amazonas,

Roraima, Rondônia, Amapá e Acre, têm um parque gerador de 1.431 MW (85% do

total dos sistemas isolados do país).

Os restantes 15% da capacidade instalada total estão distribuídos pelos estados do

Pará, Maranhão, Tocantins, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio

Grande do Sul, totalizando 249 MW.

([SDQVmR�GD�FDSDFLGDGH�LQVWDODGD

O detalhamento das diretrizes gerais de planejamento, no plano decenal, para o período

1997/2006 orientam para uma expansão da oferta de energia elétrica, com a participação

da iniciativa privada, utilizando o potencial hidrelétrico concomitantemente com a

construção de novas usinas térmicas.

As tabelas 4 e 5 mostram a projeção da expansão da oferta de energia elétrica, no

período de 1997/2006, com base no programa de operação das usinas já com a outorga

de concessão autorizada e, daquelas ainda sem concessão, podendo estas serem tomadas

como oportunidades de investimento no setor de geração.
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7DEHOD��

352*5$0$�'(&(1$/�'(�*(5$d2������������

6,67(0$�,17(*5$'2�1257(�125'(67(

67$786�'2�352*5$0$� &$3$&,'$'( ,1Ë&,2�'(
5(*,2 ,167$/$'$ 23(5$d2

727$/��0:� �3(5Ë2'2�

USINAS EM OPERAÇÃO/FASE DE MOTORIZAÇÃO

125'(67( 3.000 Nov/97
7RWDO ����� 1RY���

USINAS PLANEJADAS - COM CONCESSÃO

1257( 4.150 Out/02
7RWDO ����� 2XW���

USINAS PLANEJADAS - SEM CONCESSÃO

125'(67( 1.364 Jul/00 - Dez/04
1257( 2.128 Dez/04 - Abr/06
7RWDO ����� -XO������$EU���

7RWDO�*HUDO ������ 1RY������$EU���

Fonte: Eletrobrás - Grupo Coordenador do Planejamento dos Sistemas (GCPS), 1997.
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7DEHOD��

352*5$0$�'(&(1$/�'(�*(5$d2������������

6,67(0$�,17(*5$'2�68/�68'(67(�&(1752�2(67(

67$786�'2�352*5$0$� &$3$&,'$'( ,1Ë&,2�'(
5(*,2 ,167$/$'$ 23(5$d2

727$/��0:� �3(5Ë2'2�

USINAS EM OPERAÇÃO/FASE DE MOTORIZAÇÃO

68'(67(�&(1752�2(67( 820 Jan-98 - Mar/98
7RWDO ��� -DQ������0DU���

USINAS EM CONSTRUÇÃO

68'(67(�&(1752�2(67( 5.963 Abr/97 - Dez/00

68/ 3.040 Jun/99 - Dez/00

7RWDO ����� $EU������'H]���

USINAS PLANEJADAS - COM CONCESSÃO

68'(67(�&(1752�2(67( 3.030 Mar/98 - Dez/05

68/ 1.805 Jul/97 - Set/03
7RWDO ����� -XO������'H]���

USINAS PLANEJADAS - SEM CONCESSÃO

68'(67(�&(1752�2(67( 5.384 Jul/99 - Jun/05
68/ 4.178 Set/98 - Dez/05
7RWDO ����� 6HW������'H]���

7RWDO�*HUDO ������ $EU������'H]���

Fonte: Eletrobrás - Grupo Coordenador do Planejamento dos Sistemas (GCPS), 1997.

����������(67,0$7,9$� '$� 1(&(66,'$'(� '(� ,19(67,0(1726� 126

6(*0(1726

As informações relativas ao volume de investimento em infra-estrutura, necessário para

suportar o crescimento da economia brasileira nos próximos anos, estão bastante

dispersas.

No setor de geração de energia elétrica, a estimativa de investimentos exigidos para dar

suporte a uma determinada taxa de crescimento global da economia pode ser associada
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diretamente a esta mesma taxa, visto que, o crescimento da economia a uma

determinada taxa, exige a expansão da oferta de energia em termos proporcionais.

Já no setor rodoviário, esta relação não se apresenta da mesma forma. Os investimentos

na ampliação e melhorias da malha rodoviária serão exigidos na medida em que a

existência de gargalos em trechos da malha travarem a expansão econômica. Um outro

fator indutor de investimentos no segmento está relacionado com a adoção de programas

estratégicos de desenvolvimento e integração regional, cujo vetor de implementação se

baseia na integração econômica por meio de rodovias.

Neste trabalho, que exige a adoção de parâmetros de investimento exigido nos setores

de rodovias e geração de energia, para ser possível o cotejo com a capacidade de

investimento de investidores institucionais, faz-se uso de informações geradas pelo

BNDES, IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), ABDIB (Associação

Brasileira de Infra-estrutura e Indústria de Base) e pela Secretaria de Assuntos

Estratégicos (SAE)12.

Estudos do BNDES, baseados no Plano Plurianual do atual governo federal, apontam a

necessidade de investimentos anuais no setor de energia elétrica, para os próximos 4

anos, de US$ 10 bilhões, para atender o crescimento da demanda. Para o setor de

rodovias, baseado somente na segunda etapa do PROCOFE13, a exigência de

investimentos situa-se em torno de US$ 7 bilhões. Um dado importante nos estudos do

BNDES refere-se aos custos anuais de manutenção da malha rodoviária federal,

estimados em US$ 500 milhões/ano.

O IPEA prevê, com base no plano decenal 1996/2005, já relatado, da Eletrobrás, uma

necessidade de investimentos anuais da ordem de US$ 6,5 bilhões, considerando as

projeções para o crescimento do PIB no período.

                                                          
12 Através do documento “Concessões de Serviços Públicos no Brasil” 70p - (Documentos da
Presidência da República).
13 Programa de Concessões de Rodovias Federais do DNER.
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As projeções da ABDIB beseiam-se na catalogação de 1.001 projetos no setor de infra-

estrutura que perfazem investimentos de US$ 190 bilhões, dos quais 295 (US$ 43

bilhões) já estão em andamento, nas fases de captação de recursos ou de implantação.

De acordo com esses estudos as estimativas, para o setor de geração de energia somam

US$ 63 bilhões para os próximos 10 anos e, US$ 15 bilhões até 2.003 para o setor

rodoviário.

No estudo da SAE as projeções indicam investimentos médios anuais da ordem de US$

6 bilhões, no horizonte decenal, para o setor de energia elétrica. Esses investimentos

referem-se a acréscimos anuais de 3.000 MW de capacidade e aos correspondentes

investimentos em transmissão e distribuição. Para o setor de rodovias as estimativas

também baseiam-se na segunda etapa do PROCOFE, cobrindo cerca de 15.000

quilômetros de rodovias (30% da malha federal), projetando-se investimentos da ordem

de US$ 6 bilhões. Nesta tese trabalhar-se-á com os seguintes valores:

>L@ - Para a expansão da oferta de energia elétrica serão exigidos investimentos de US$

6,5 bilhões anuais, no horizonte decenal, de acordo com planejamento da

Eletrobrás;

>LL@ - Para o setor de transporte rodoviário, considera-se: a segunda etapa do PROCOFE,

6.200 quilômetros, envolvendo aproximadamente investimentos de US$ 7 bilhões;

a transferência de 13.000 quilômetros da malha federal aos estados para futuras

concessões, e; algumas concessões estaduais já em andamento, totalizando

aproximadamente 17.000 quilômetros, o que resulta num programa que exigirá

investimentos da ordem de R$ 35 bilhões, se a situação das rodovias a serem

concedidas estiverem em estado de conservação e funcional nos mesmos

patamares das selecionadas para a segunda etapa do PROCOFE. Se o horizonte de

trabalho é de dez anos, então, tem-se a exigência de R$ 4,2 bilhões anuais para o

setor.
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&$3Ë78/2��

2�%1'(6�&202�3529('25�'2�³)81',1*´�12�6(725�'(

,1)5$�(6758785$�12�%5$6,/

O Sistema BNDES é a principal instituição de financiamento de projetos de longo prazo

de maturação, caso dos empreendimentos de infra-estrutura. O sistema está constituído

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelas suas subsidiárias,

a Agência Especial para o Financiamento Industrial (Finame) e o BNDES Participação

S.A. (BNDESpar). Cada uma dessas três entidades que integram o sistema tem suas

atribuições específicas.

O Banco é responsável pela concessão de financiamento aos investimentos fixos em

projetos-chave ao desenvolvimento da economia nacional; a Finame direciona suas

atividades ao financiamento da aquisição de máquinas e equipamentos fabricados no

país e, sob certas condições, o financiamento da importação de bens de capital; o

BNDESpar realiza participação acionária direta, sob a forma de aporte de capital de

risco, em projetos privados julgados prioritários para o desenvolvimento do país,

participando também da subscrição de debêntures e ações.

O BNDES é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo, como revela

3,1+(,52�������, através dos dados reproduzidos na Tabela 6.

7DEHOD��

(VWDWtVWLFDV�&RPSDUDWLYDV�GR�%1'(6�H�%DQFRV�GH
'HVHQYROYLPHQWR�6LPLODUHV�������
�(P�86��%LOK}HV�
%$1&2 $7,926 3$75,0Ð1,2 '(6(0%2/626
Bird 157 30 12,6
BNDES 45 14 7,1
BID 35 9 5,2
Nafinsa 31 3 4,5

Fonte: Revista do BNDES, Rio de Janeiro, V.3, N.5, P.87-104, JUN.1996.
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A atuação do BNDES no período de 1952/89 caracterizou-se pela prioridade de seus

aportes em projetos onde o volume de recursos para investimentos era elevado,

constituindo-se, assim, uma barreira à entrada de capitais privados e em projetos com

longos períodos de maturação, tendo como IXQGLQJ do Banco, principalmente, fundos

compulsórios.

No período de sua criação (1952/56), o Banco esteve voltado para o financiamento de

projetos de ampliação do sistema de transportes, principalmente projetos ferroviários,

sendo seu principal meio de IXQGLQJ o adicional do imposto de renda.

No período de consolidação (1957/63), sua atuação baseou-se em critérios definidos no

Plano de Metas do governo de Juscelino Kubitschek, tendo inclusive participação na

coordenação do Plano. A fonte mais relevante de recursos para o Banco continuou a ser

o adicional do imposto de renda.

),/+$� ������ destaca o período que compreende 1964 a 1973 como o período de

diversificação dos investimentos do BNDES, pois “...FRP�R�ILP�GRV�JUDQGHV�SURMHWRV�GH

LQG~VWULDV�EiVLFDV��VLGHU~UJLFDV��H�WHQGR�VLGR�FULDGDV�DV�KROGLQJV�(OHWUREUiV�H�5))6$�

R�%DQFR�SDVVRX�D�WHU�PDLRU�GLVSRQLELOLGDGH�GH�UHFXUVRV�SDUD�LQFHQWLYDU�D�LPSODQWDomR

GH�LQG~VWULDV�HP�RXWURV�VHWRUHV��OHYDQGR�DVVLP�D�FLFORV�GH�LQYHVWLPHQWRV�VHWRULDLV��TXH

VH�GLVWULEXtDP�SRU�GLYHUVDV�iUHDV�GD�HFRQRPLD��2V�SODQRV�GH�GHVHQYROYLPHQWR�VHJXLQWHV

LQGLFDYDP�� HQWmR�� PDLRU� JDPD� GH� VHWRUHV� SDUD� RV� TXDLV� GHYHULDP� VHU� HVWDEHOHFLGDV

SROtWLFDV�JRYHUQDPHQWDLV�H�TXH�GHYHULDP�FRQWDU�FRP�R�DSRLR�GR�%1'(6��TXH�SDVVRX�D

DWXDU�DWUDYpV�GH�XP�Q~PHUR�PDLRU�GH�SURJUDPDV�GH�DSRLR�ILQDQFHLUR����³.

No período do II PND (1974/78), o BNDES volta a concentrar sua atuação em setores

de base como siderurgia, indústria química e petroquímica, papel e celulose, metalurgia

e bens de capital, enfatizando-se o apoio às empresas privadas nacionais. Os recursos do

PIS-Pasep constituem as principais fontes de recursos do Banco. Neste período

sistematiza-se a participação acionário do Banco em algumas dessas empresas.
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Cabe ressaltar que, neste período, os saldos devedores referentes aos financiamentos

concedidos sofriam reajustes em patamares menores que a inflação geral na economia,

demonstrando o grande empenho governamental na montagem de um parque industrial

de insumos básicos e bens de capital.

No período que compreeende 1979 a 1981, os setores que mais receberam empréstimos

do Banco foram a siderurgia e energia elétrica. As diretrizes de planejamento nesse

período indicam um deslocamento da estratégia de atuação do Banco, especialmente

enfocando o setor de  infra-estrutura e a produção de bens de consumo essenciais, em

particular de origem agropecuária e agroindustrial. Nesta fase, o PIS-Pasep continua

sendo o principal meio de IXQGLQJ do Banco, não obstante as restrições orçamentárias

que começam a ser impostas.

Com a deterioração do balanço de pagamentos e com a aceleração inflacionária, no

período da crise (1982/89) o BNDES atravessou uma fase de conturbações, em face das

dificuldades financeiras do Estado, o que resultou numa perda de orientação estratégica

e na definição de prioridades. Os setores mais privilegiados com novos aportes de

recursos foram siderurgia, setor elétrico, transportes e armazenagem. Novos setores

passaram a ser financiados, o que provocou uma redução no volume de recursos a ser

derivado à cada um dos setores individualmente.

Nesse período, o BNDES foi atingido pela política de controle do déficit público,

concentrando sua atuação para contribuir para a geração de divisas e preservar o parque

industrial nacional, para tanto, agrega-se às fontes de origem compulsória (PIS-Pasep e

FAT) o Finsocial, também compulsoriamente, como mais um componente do IXQGLQJ

do BNDES.

%21(//,�e�3,1+(,52������� ressaltam o papel do Banco como indutor do processo

de privatização no Brasil quando relatam que “1R� ILQDO�GD�GpFDGD�GH�����R�%DQFR� VH

GHGLFRX�D�LQFHQWLYDU�D�PRGHUQL]DomR�H�D�DSRLDU�Do}HV�YLVDQGR�HOHYDU�D�FRPSHWLWLYLGDGH

GDV�HPSUHVDV�EUDVLOHLUDV��$R�PHVPR�WHPSR��FLHQWH�GD�PXGDQoD�QR�SDSHO�GR�(VWDGR�QR
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GHVHQYROYLPHQWR� HFRQ{PLFR�� FRQWULEXLX� GHFLVLYDPHQWH� QD� GHILQLomR� H� SURPRomR� GR

SURFHVVR� GH� SULYDWL]DomR�� XPD� YH]� TXH�� SRU� GHFLVmR� GR� JRYHUQR� EUDVLOHLUR�� IRL

GHVLJQDGR� JHVWRU� GR� )XQGR� 1DFLRQDO� GH� 'HVHVWDWL]DomR�� UHVSRQViYHO� SHOR� VXSRUWH

WpFQLFR��DGPLQLVWUDWLYR�H� ILQDQFHLUR�DR�3URJUDPD�1DFLRQDO�GH�'HVHVWDWL]DomR� �31'��

$OpP� GLVVR�� WDPEpP� IRL� LQFXPELGR� GD� PRELOL]DomR� GH� FDSLWDO� SULYDGR� SDUD� QRYRV

LQYHVWLPHQWRV�HP�LQIUD�HVWUXWXUD�”.

Na tabela 7, apresentada a seguir, identifica-se o volume de empréstimos concedidos

pelo BNDES no período 1952/89.

7DEHOD��

&RQFHVV}HV�GH�(PSUpVWLPRV�SHOR�6LVWHPD�%1'(6�
SRU�6HWRU�����������
�9DORUHV�HP��86��PLO�

$*5,&8/785$ ,1'Ò675,$ ,1)5$� 287526 727$/
$12 (�3(&8È5,$ (6758785$
1952 0 0 175.538 0 175.538
1953 0 29.774 159.094 3.496 192.364
1954 0 23.751 269.317 12.539 305.607
1955 0 17.169 205.913 4.029 227.111
1956 0 64.998 404.871 21.106 490.975
1957 0 137.109 401.537 17.778 556.424
1958 0 363.440 313.937 19.800 697.177
1959 0 211.965 226.208 5.871 444.044
1960 0 408.192 64.001 1.716 473.909
1961 0 208.378 365.093 17.157 590.628
1962 0 291.090 63.198 16.143 370.431
1963 0 335.698 23.684 3.576 362.958
1964 0 379.912 96.603 609 477.124
1965 0 957.306 11.907 27.606 996.819
1966 0 962.939 138.165 10.253 1.111.357
1967 0 820.819 302.758 79.784 1.203.361
1968 0 835.552 671.394 101.434 1.608.380
1969 0 987.603 462.398 103.607 1.553.608
1970 0 1.006.641 456.132 160.069 1.622.842
1971 0 1.756.453 385.594 285.216 2.427.263
1972 0 2.116.924 751.281 155.243 3.023.448
1973 0 3.078.640 745.030 378.129 4.201.799
1974 0 6.485.240 2.184.900 373.683 9.043.823
1975 0 9.176.607 2.587.313 571.374 12.335.294
1976 0 13.064.380 2.645.271 423.549 16.133.200
1977 0 5.829.846 1.648.434 265.455 7.743.735
1978 0 7.396.538 10.800.721 693.442 18.890.701
1979 0 7.230.125 2.755.423 890.588 10.876.136
1980 86.622 6.132.015 5.640.993 359.629 12.219.259
1981 43.825 7.555.646 5.183.531 847.909 13.630.911
1982 16.092 4.046.081 2.904.428 577.742 7.544.343
1983 17.207 3.671.207 2.554.097 1.981.131 8.223.642
1984 36.496 3.884.628 3.118.413 1.953.666 8.993.203
1985 60.933 3.406.067 2.708.351 926.947 7.102.298
1986 83.895 5.523.606 1.970.464 798.669 8.376.634
1987 183.772 6.019.703 3.302.158 1.336.098 10.841.731
1988 259.890 6.281.304 2.735.972 564.064 9.841.230
1989 272.583 4.489.353 940.182 213.859 5.915.977

727$/ 1.061.315 115.186.699 60.374.304 14.202.966 190.825.284 Fo

nte: Revista do BNDES, Rio de Janeiro, V.1, N.1, P.17-36, JUN.1994.
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A partir do início da década de 90 o BNDES vem paulatinamente priorizando políticas

operacionais para os segmentos de infra-estrutura, especialmente, os empreendimentos

que sejam capazes de atrair a participação da iniciativa privada e que tenha um viés para

modernização e capacitação tecnológica do setor.

O Banco vem oferecendo condições muito favoráveis para financiamentos de

empreendimentos no setor de infra-estrutura.

Para investimentos de longo prazo, no setor de infra-estrutura, o período máximo de

amortização do financiamento é de 10 anos, com prazo de carência de até 6 meses após

a implantação do empreendimento, com a possibilidade de se negociar prazos mais

longos conforme o caso. O BNDES financia no máximo 75% do montante do

investimento exigido, no caso de empresas estatais recém privatizadas que recorrem ao

Banco para realizar investimentos o percentual máximo pode atingir 80%.

O Banco cobra juros equivalentes à taxa de juros de longo prazo (TJLP), acrescida de

um VSUHDG de 6% ao ano (3% referentes aos encargos e 3% a título de risco). Nos

finaciamentos de máquinas e equipamentos os prazos variam de um a oito anos, com o

Banco aportanto de 70% até 90% do exigido para investimento. Os juros sobem para

6,5% ao ano além da TJLP.

O sistema BNDES também presta garantias, a exemplo do Banco Mundial15, aval e

fiança, em operações de financiamento de empreendimentos de infra-estrutura, seja o

provedor de recursos doméstico ou externo.

Outra atividade importante nas recentes operações do sistema é a busca da inserção de

empresas privadas no mercado de capitais através da garantia da subscrição de valores

                                                          
14 A elaboração deste tópico está apoiada no trabalho de )(55(,5$�������
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mobiliários e financiamento ao acionista. As operações de financiamento ao acionista

envolvem tanto a concessão de financiamento direto quanto a subscrição de emissões

públicas garantidas pelo BNDES, seja de ações ou debêntures.

A atuação do Banco no gerenciamento da privatização e na promoção de uma maior

participação do setor privado em infra-estrutura envolve os níveis federal, estadual e

municipal. O BNDES firma acordos de assistência técnica e contrata financiamentos

com diferentes esferas governamentais visando estimular a participação da iniciativa

privada em empreendimentos de infra-estrutura.

Finalizando, o Sistema BNDES presta serviços de assessoria financeira, aportando parte

dos recursos exigidos para investimento no empreendimento sob a forma de capital de

risco ou de empréstimo e coordenando a composição do IXQGLQJ�do empreendimento.

Com a estabilização econômica os desembolsos do Sistema ampliaram-se, sendo os

setores industriais e de infra-estrutura os que mais recursos receberam, conforme pode

ser observado na tabela 8.

7DEHOD��

'HVHPEROVRV�GR�6LVWHPD�%1'(6�

SRU�6HWRU�����������
�9DORUHV�HP��86��PLO�

$*523(&8È5,$�( ,1'Ò675,$��&20e5&,2 ,1)5$� 287526 727$/
$12 $*52,1'Ò675,$ (�6(59,d26 (6758785$
1990 121,0 2.498,0 555,6 0,0 3.174,6
1991 255,5 2.499,3 777,7 0,0 3.532,5
1992 556,9 2.078,5 1.167,1 0,0 3.802,5
1993 610,8 1.857,5 934,7 0,0 3.403,0
1994 985,0 2.345,4 1.658,3 0,0 4.988,7
1995 731,2 4.519,0 1.847,7 0,0 7.097,9
1996 754,7 6.119,3 3.796,4 645,4 11.315,8

727$/ 4.015,1 21.917,0 10.737,5 645,4 37.315,0

Fonte: )(55(,5$�������.

A tabela 9 apresenta uma amostra dos empreendimentos de infra-estrutura privada que o

BNDES está financiando ou estudando a possibilidade de participar. A lista compreende

                                                                                                                                                                         
15 O Banco possui uma subsidiária especializada em prestar garantias para investidores
estrangeiros em projetos de infra-estrutura nos países em desenvolvimento, a MIGA -
Multilateral Investment Guarantee Agency.
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empreendimentos de geração de energia, reforma e expansão de rodovias, construção de

gasodutos e outros. Espera-se que a demanda por recursos para financiar

empreendimentos com longo prazo de maturação se amplie, deste modo, o Sistema

BNDES deverá desenvolver novos instrumentos e modalidades operacionais que

permitam combinar formas de financiamento público e privado para o setor de infra-

estrutura.

7DEHOD��

3ULQFLSDLV�(PSUHHQGLPHQWRV�3ULYDGRV�HP�,QIUD�(VWUXWXUD

$JRVWR�GH������
Setor/Nome Empreendimento Total BNDES Situação

R$ Milhões R$ Milhões
Energia 5.307 1.695
Serra da Mesa conclusão de hidrelétrica 858 610 contratado
Igarapava conclusão de hidrelétrica 82 55 em análise
Guilman Amorin construção de autogeradora 113 72 em análise
Itá construção de usina elétrica 1.241 506 enquadrada
Canoas I e II construção de hidrelétrica 104 68 em consulta
Salto Caixas construção de hidrelétrica 867 224 em consulta
Jacuí construção de termoelétrica 242 160 em consulta
Gasoduto Bolívia-Brasil construção de gasoduto 1.800 consulta
Transportes 4.222 1.072
Ferronorte construção de ferrovia 947 320 contratado
Linha Azul construção rodovia Florianópolis-Canasvieiras 30 17 contratado
Itapemirim termianl de carga 98 52 contratado
Rio-Niteroi recuperação e modernização da ponte 70 36 contratado
Dutra reforma e expansão de auto-estrada 541 171 aprovado
Rio-Juiz de Fora reforma e expansão de auto-estrada 261 129 contratado
Rio-A. Paraíba recuperação e modernização de rodovia 67 39 aprovado
Anhanguera/Bandeirantes reforma e expansão de auto-estrada 400 a definir em perspectiva
Linha Amarela construção de linha urbana expressa 168 11 aprovado
Metrô de São Paulo expansão do metrô de São Paulo 1.600 277 enquadrada
Rio Bonito recuperação e modernização de rodovia 40 20 em perspectiva
Portos 1.524 508
Codesp modernização do porto de Santos 1.524 508 enquadrada
Telecomunicações 5.617 1.063
Teleporto Rio centro de telecomunicações 480 a definir em consulta
Celular banda B implantação de banda privada de telefonia 5.000 1.000 em perspectiva
TEVECAP implantação sistema TV por assinatura 45 16 em consulta
NET São Paulo expansão de redes de cabo fibra ótica 92 47 em consulta
Saneamento básico 342 208
Limeira água e esgoto 45 10 enquadrada
Itú esgoto 19 12 aprovado
Águas do Paraíba água e esgoto em Campos 26 15 enquadrada
CIEL (Vega Sopave) incineração 181 126 enquadrada
Jundiaí tratamento de esgotos 28 16 enquadrada
Ribeirão Preto esgoto 43 29 aprovado
7RWDO 17.012 4.546

Fonte: )(55(,5$�������.

����������129$6� 02'$/,'$'(6� 23(5$&,21$,6� �� 3(563(&7,9$6� '(
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A retomada do crescimento econômico em bases sustentáveis exigirá uma intensa

elevação do volume de investimento em infra-estrutura. Estima-se que para se produzir
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as taxas de crescimento da década de 70 sejam necessários investimentos em capital

fixo da ordem de 8% do PIB.

O BNDES será instrumento fundamental na canalização de recursos para estes

investimentos, pois, além de ser atualmente a principal fonte de créditos de longo prazo,

continuará sendo importante ainda por muitos anos.

A quantificação da demanda por recursos junto ao BNDES para os anos vindouros é de

dificil projeção. 3,1+(,52� ������ estima que no advento de uma estabilização

sustentada esta demanda seja em torno de 1% do PIB.

O autor enfatiza, ainda, que a retomada dos níveis de investimento no setor não significa

uma volta aos padrões operacionais do Banco das décadas passadas, buscando

sustentação a esta assertiva em quatro argumentos. Primeiro, o crescimento do produto

não depende apenas da taxa de investimento, mas também, da produtividade global

alcançada a partir da adequação do investimento em empreendimentos capazes de

alavancar o desenvolvimento, conforme já ressaltado nesta tese. Segundo, a participação

do Estado no setor de infra-estrutura, como financiador e investidor, deverá ser bem

menor do que no passado. Isto significa que o BNDES deverá cada vez mais intermediar

a poupança privada. Terceiro, a importância e a forma de contratação da poupança

externa deve mudar. Quarto, não é provável que os grandes investimentos exigidos em

infra-estrutura venham a ser feitos exclusivamente pelo Estado.

O autor acredita que o BNDES não conseguirá financiar o acréscimo da demanda por

recursos com verbas do Tesouro ou com uma expansão dos recursos do Fundo de

Amparo ao Trabalhador (FAT). O Estado encontrará dificuldades na elevação de sua

capacidade de arrecadação. Além disso, a disputa por recursos será grande,

principalmente de parte das áreas sociais, com destaque para a saúde e o treinamento

para recolocação profissional derivado da reestruturação e reciclagem dos processos

produtivos. Some-se a isso, a manutenção da taxa de desemprego estrutural e do grau de

informalização contribuindo para o não crescimento das receitas do FAT

proporcionalmente ao crescimento do PIB. Finalmente, o incentivo às exportações,
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visando melhorar a posição das conta externas, sugere a simples extinção do Programa

de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

(Cofins) no bojo de uma reforma tributária mais ampla.

O papel do BNDES, conforme já mencionado, será o de facilitar a derivação de capitais

privados para o ingresso em empreendimentos de longa maturação, buscando estruturar

produtos financeiros adaptados às diferentes etapas dos empreendimentos, cada qual

com necessidades e padrões de risco distintos.

Em geral, os empreendimentos de infra-estrutura concentram riscos elevados no período

de implantação, em função dos custos irrecuperáveis. Na fase de operação o perfil de

risco tende a tornar-se mais estável. O adequado desenho de garantias para capitais que

ingressam no projeto, de acordo com a etapa de ingresso e risco associado, é fator

crucial para o equacionamento financeiro do empreendimento.

Com esta perspecticva )(55(,5$� ������ destaca que ³�������� R� %1'(6� SRGHULD

DVVXPLU�ULVFRV�GH�PpGLR�SUD]R�QR�SHUtRGR�GD�FRQVWUXomR��SRU�PHLR�GH�ILQDQFLDPHQWRV�H

SUHVWDo}HV� GH� JDUDQWLD� SDUD� FREULU� HOHYDo}HV� LQHVSHUDGDV� GH� FXVWR�� $� SUHVWDomR� GH

JDUDQWLD�SRGHULD�VH�GDU�VRE�D�IRUPD�GH�OLQKDV�GH�FUpGLWR�VWDQG�E\��DV�TXDLV�DSUHVHQWDP

D�YDQWDJHP�GH� WHU�SULRULGDGH�QR�UHFHELPHQWR� IUHQWH�DR�SDJDPHQWR�GH�GLYLGHQGRV�DRV

DFLRQLVWDV��HVWLPXODQGR�D�JHVWmR�HILFLHQWH�GR�SURMHWR.”

O autor ressalta, ainda, a importância do Banco na estruturação de empreendimentos no

setor devido à qualidade e experiência em análises de viabilidade econômico-financeira.

Este mesmo autor sugere que o BNDES poderia participar da criação de fundos de

investimento voltados exclusivamente para empreendimentos de infra-estrutura, geridos

em regime de parceria seguindo modelo dos fundos de investimento em empresas

emergentes do BNDESpar, o qual o BNDESpar, além de constituir o seu próprio fundo,

está auxiliando na montagem de outros semelhantes através da elaboração de estatutos,

subscrição de cotas e participação no conselho de investimentos.
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Segundo )(55(,5$� ������,o BNDES desenvolve estudos no sentido de criar

instrumentos financeiros para financiar empreendimentos no setor de infra-estrutura,

como o (TPR) Título de Participação em Receita de Serviço Público Concedido. Esse

papel, emitido por empresa privada concessionária do serviço público baseado no

empreendimento, poderia ser adquirido pelo BNDES, fundos de pensão e outros

investidores privados. 3,1+(,52� ������ propõe esquema financeiro similar,

enfatizando investidores institucionais, principalmente, fundos de pensão como o

público alvo preferencial para títulos dessa tipologia.

*$5&,$������� apud )(55(,5$������� propõe a criação de um outro instrumento

que visaria facilitar a derivação de recursos privados para o setor, o seguro de risco

macroeconômico de crédito. De acordo com o autor, a mobilização de recursos privados

para a formação de um mercado de crédito de longo prazo exige equacionar riscos de

caráter macroeconômico. Como exemplo de risco macroeconômico a ser contido por tal

seguro de crédito, o autor cita o descolamento entre as taxas de juros de curto prazo e as

taxas de retorno associadas aos empreendimentos de longo prazo, provocado pela

elevação das primeiras pelo Bacen visando atingir determinado objetivo de política

monetária.

A forma de implementar o seguro seria através de um redesconto oferecido pelo

BNDES aos títulos vinculados aos empreendimentos de longo prazo. Os recursos para

implementação do programa seriam originários do orçamento da União, cabendo ao

BNDES a gerência dos recursos e dos seguros. Tal programa poderia ser acoplado aos

programas de garantia da (MIGA) do Banco Mundial.

����������$6�)217(6�'(�5(&85626

Os recursos institucionais, entendidos como poupança compulsória, constituem a

principal fonte de recursos do BNDES. O FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador,

composto a partir das contribuições do PIS/Pasep, é o principal fundo de poupança

compulsória para o BNDES. Na Constituição de 1988 foi definido que no mínimo 40%

da arrecadação das contribuições para o PIS/Pasep seriam destinados ao Sistema
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BNDES para aplicação em programas de desenvolvimento econômico enquanto 60%

seriam destinados ao financiamento do programa de seguro desemprego.

O BNDES recebe anualmente em média, a partir de 1990, em torno de R$ 2 bilhões

provenientes do FAT.

Agregando-se à poupança compulsória, a geração interna de recursos é outra importante

componente do IXQGLQJ do Sistema BNDES, incluí-se aí o retorno das operações do

Banco, correspondendo aos recursos provenientes das amortizações, dos serviços de

juros e da cobrança de taxas e comissões referentes aos financiamentos concedidos.

Os recursos externos captados pelo BNDES junto a instituições financeiras privadas, por

meio da emissão de bônus e outros títulos, ou junto aos organismos multilaterais de

crédito, têm perdido relevância na composição do IXQGLQJ do Banco desde o começo da

década de 90.

O Sistema conta ainda com recursos vinculados, provenientes da administração de

fundos específicos. Estes recursos são depositados no Banco com destinação específica,

identificada a programas ou projetos. Os fundos administrados, cujos recursos possuem

destino específico, são o Fundo da Marinha Mercante (FMM), o Fundo Nacional de

Desenvolvimento (FND) e o Fundo de Participação Social (FPS). Esses fundos

administrados totalizavam em 1995, R$ 7 bilhões.

Deve-se considerar ainda, como eventual componente do IXQGLQJ do Sistema BNDES,

os aportes do Tesouro.

Propostas inovadoras para a ampliação da base de IXQGLQJ do Sistema BNDES têm sido

elaboradas recentemente. )(55(,5$� ������ é da opinião que o Banco deve adotar

uma política mais agressiva de captação nos mecados financeiros internacionais.

Já 3,1+(,52� ������ propõe que o Banco passe a operar como um WUXVW� EDQN,

responsável pela administração das receitas do sistema previdenciário, a exemplo do
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Development Bank of Japan. 3,1+(,52������� também considera que parcerias com

fundos de pensão poderiam produzir novas modalidades de IXQGLQJ para o Banco. O

esquema da parceria se basearia na aquisição de títulos de longo prazo emitidos pelo

BNDES vinculados a projetos específicos, com isenção tributária e aval do Tesouro.

Uma outra possibilidade aventada pelo autor é o estabelecimento de um contrato

coletivo de longo prazo entre o Banco e os fundos que se comprometeriam em realizar

aportes periódicos de recursos, através da aquisição de títulos do BNDES.

A cobrança, junto a fundos de pensão, por serviços de assessoria técnica na avaliação de

empreendimentos de infra-estrutura, que eventualmente sejam de interesse dos fundos,

seria outra fonte de recursos alternativa proposta por 3,1+(,52�������.

����������$6�'(0$1'$6�12�6(725�'(�,1)5$�(6758785$�(�$�&$3$&,'$'(

'(�,19(67,0(172�'2�%1'(6

De acordo com os pressupostos adotados e expostos na seção 2.4 deste trabalho, serão

necessários investimentos anuais da ordem de US$ 6,5 bilhões no segmento de geração

de energia e US$ 4,2 bilhões no segmento de rodovias, no horizonte decenal, ou no

período que compreende o ano de 1998 a 2007.

Para fins de condução desta tese, trabalhar-se-á, então, com a referência de US$ 10,7

bilhões como o volume de recursos a ser aportado anualmente nos segmentos em

análise.

Evidentemente trata-se de uma simplificação. A complexidade da decisão de realizar

investimento nos setores, sejam os recursos de origem privada ou estatal, suas

correlações com outros setores econômicos, no âmbito interno e com outras economias,

assim como, a própria dinâmica do processo de crescimento econômico do Brasil,

esperado para próxima década, recomenda que se trabalhe com as projeções de

investimento a ser realizado, com o viés da especulação crítica dos números.
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Da mesma forma, as estimativas para a disponibilidade do BNDES para investir em

infra-estrutura devem ter um caráter de orientação e balizamento. Tendo como objetivo

principal especular a capacidade do BNDES ser o meio de IXQGLQJ exclusivo nos

segmentos de rodovias e geração de energia no período considerado na tese.

As tabela 7 e 8, apresentadas nas seções 3.1 e 3.2 respectivamente, indicam que, apesar

de haver grandes flutuações ano a ano, os investimentos do BNDES em infra-estrutura

cresceram, do ano da criação do Banco, 1952, a 1996, à taxa anual de aproximadamente

8%, média equivalente. Quando se trata dos investimentos totais do Banco, a taxa de

crescimento, média anual equivalente, é de aproximadamente 10%. Das tabelas 7 e 8

pode-se, também, extrair que o setor de infra-estrutura recebeu, em média 35% dos

investimentos totais do Banco desde a sua criação até 1996.

Assim, para especulação da capacidade de investimento do BNDES, trabalha-se com um

espectro de taxas de crescimento para o montante de investimento a ser realizado, tanto

no setor de infra-estrutura, quanto o volume total de investimento, considerando as taxas

de crescimento históricas e o volume dos recursos investidos em 1997, que foram de

aproximadamente US$ 17 bilhões no total16. O gráfico abaixo indica o montante total a

ser investido pelo Banco, durante o próximo decênio, conforme a taxa de crescimento

média anual.

                                                          
16 Este valor foi obtido na página do BNDES na internet, no VLWH de estatísticas operacionais.
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As taxas de crescimento simuladas variam de 0 a 10% ao ano, tendo como base o

volume total de recursos investidos no ano de 1997. Assim, tem-se um espectro de

valores simulados que varia de US$ 17 bilhões, na condição mais desfavorável, cuja

taxa de crescimento do montante de investimento é nula, até US$ 44 bilhões na

condição mais favorável, no último ano do período considerado, quando a taxa de

crescimento é de 10% ao ano.

Considerando que do total dos investimentos a serem realizados no período de 1998 ao

final de 2007, 35%, média histórica, terão destino no setor de infra-estrutura, resulta o

espectro de valores do gráfico 2.
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Do gráfico 2 apresentado observa-se que:

Se os investimentos a serem realizados pelo BNDES, em infra-estrutura, forem alocados

integralmente nos segmentos de geração de energia e de rodovias, a capacidade de

investimento do Banco em satisfazer às demandas nos segmentos somente será

alcançada em:

• 2004 se a taxa de crescimento dos investimentos for de 10% ao ano; resultando num

déficit acumulado de US$ 13.701 milhões até o final do referido ano;

• 2005 se a taxa de crescimento dos investimentos for de 9% ao ano; resultando num

déficit acumulado de US$15.231 milhões até o final do referido ano;
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• 2006 se a taxa de crescimento dos investimentos for de 8% ao ano; resultando num

déficit acumulado de US$ 17.249 milhões até o final do referido ano;

• 2007 se a taxa de crescimento dos investimentos for de 7% ao ano; resultando num

déficit acumulado de US$ 20.042 milhões até o final do referido ano.

Para taxas de crescimento inferiores, a capacidade do BNDES de suportar os

investimentos necessários será alcançada somente após o término do período

considerado nesse estudo.

Esta condição denota a exigência de provedores alternativos do IXQGLQJ para o

desenvolvimento de empreendimentos nos segmentos em análise. Em realidade esta

necessidade é mais crítica ainda, já que, trabalhou-se com a hipótese de todos os

investimentos em infra-estrutura estarem voltados, exclusivamente, para os segmentos

considerados nesta tese.

&$3Ë78/2��

)81'26�'(�3(162�&202�3529('25(6�$/7(51$7,926�'2

)81',1*´�12�6(725�'(�,1)5$�(6758785$�12�%5$6,/

Conforme já mencionado, neste trabalho se admite que parte das exigências de

investimento para os próximos anos, no setor de infra-estrutura, poderá ser suportada

por entidades de previdência privada em atuação no país.

A possibilidade do ingresso dos recursos administrados por estas entidades em

empreendimentos de infra-estrutura decorre, primeiro, da capacidade de investimento

dos fundos frente às exigências no setor e, segundo, da capacidade dos

empreendimentos remunerarem, à taxas compatíveis com o padrão de risco associado,

os recursos que neles ingressam, tendo como quadro de referência o binômio

UHQWDELOLGDGH�[�ULVFR da carteira de investimentos dos fundos.
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O primeiro vetor de análise será objeto de especulação no presente capítulo. O segundo

exige a formatação de modelos específicos para análise da qualidade econômica de

empreendimentos protótipo, para a partir da manipulação do modelo, gerar os

indicadores que permitam identificar e hierarquizar as alternativas de investimento. Em

outro artigo, complementar a esse, trato da estruturação dos modelos para análises da

qualidade econômica nos setores de concessões de rodovias e de concessões para

geração independente de energia elétrica.

����������&$5$&7(5,=$d2�'26�3/$126�'(�3(162

Um fundo de pensão pode ser definido como uma entidade que agrega recursos dos

participantes de um plano de pensão visando gerar um fluxo de recebimentos no futuro,

resultado da aplicação dos recursos, aos participantes do plano sob a forma de renda de

natureza previdenciária.

Os planos de previdência podem ser estruturados através do sistema oficial de

seguridade, patrocinado e gerenciado pelo estado, ou através de entidades privadas de

seguridade, ou ainda, sistemas mistos.

Em geral, o sistema estatal adota o modelo de repartição simples, no qual o fluxo de

recebimentos de uma geração, já aposentada, é suportado pela transferência de uma

parte da renda da geração subsequente, em fase laborativa. Neste caso, o risco de

insolvência do sistema reside na proporção descalibrada entre ativos e inativos. Quando

a renda transferida da geração em fase laborativa, para fins de pagamento de benefícios

da população inativa, não for capaz de satisfazer as exigências do fluxo de recebimentos

desta última, apresentam-se duas hipóteses: aumento da contribuição dos ativos para

fazer frente ao pagamento de benefícios dos inativos; aportes de recursos no sistema,

provenientes do tesouro nacional.

O sistema adotado pelas entidades de previdência de natureza privada é o de

capitalização. Os recursos gerados através da contribuição dos participantes do plano

são investidos em ativos que permitam gerar um fluxo de recebimentos futuros para o
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pagamento dos benefícios aos participantes. Neste caso, o valor do benefício dependerá

da taxa de retorno auferida pelos ativos do fundo administrado pela entidade, o ônus da

má performance dos ativos recai integralmente sobre os participantes.

3,1+(,52� ������ classifica em cinco as dimensões em que os sistemas

previdenciários podem divergir:

D���HOHV�SRGHP�VHU�S~EOLFRV�RX�SULYDGRV��VHQGR�TXH�D�PDLRU�SDUWH�GRV�SDtVHV�DGRWD�XP

VLVWHPD�PLVWR�

E���SRGHP� VHU� ILQDQFLDGRV� SRU� IXQGRV� FDSLWDOL]DGRV� SHORV� SUySULRV� EHQHILFLiULRV�� VHP

TXH�KDMDP�WUDQVIHUrQFLDV�LQWHUJHUDFLRQDLV��RX�DWUDYpV�GR�VLVWHPD�GH�UHSDUWLomR��HP

TXH� RV� WUDEDOKDGRUHV� GH� KRMH� ILQDQFLDP� D� DSRVHQWDGRULD� GDV� JHUDo}HV� DQWHULRUHV�

VHP�DFXPXODomR�GH�UHFXUVRV�

F���SRGHP�VHU�GH�FRQWULEXLomR�GHILQLGD�RX�GH�EHQHItFLR�GHILQLGR�

G���R� SURYLVLRQDPHQWR� SDUD� D� DSRVHQWDGRULD� SRGH� VHU� IHLWR� SHVVRDOPHQWH�� DWUDYpV� GH

FRQWDV�LQGLYLGXDLV��RX��FRPR�p�PDLV�FRPXP��DWUDYpV�GH�IXQGRV�FROHWLYRV�XVXDOPHQWH

SDWURFLQDGRV� SRU� HPSUHVDV� �� D� HVFROKD� HQWUH� XP� H� RXWUR� SRGH� WHU� LPSRUWDQWHV

LPSDFWRV�VREUH�R�IXQFLRQDPHQWR�GR�PHUFDGR�GH�WUDEDOKR��H

H���ILQDOPHQWH�� HP� XP� VLVWHPD� GH� FDSLWDOL]DomR�� RV� UHFXUVRV� SRGHP� WHU� DGPLQLVWUDomR

LQWHUQD��TXDQGR�JHULGRV�SRU�XPD�SHVVRD�RX�LQVWLWXLomR�LQGHSHQGHQWH�GR�IXQGR��1HVWH

~OWLPR�FDVR��R�PDLV�FRPXP�p�D�JHUrQFLD�GRV�IXQGRV�VHU�HQWUHJXH�D�WUXVW�EDQNV�RX�D

EDQFRV�GH�LQYHVWLPHQWR�17

)(55(,5$� ������ dá especial ênfase na diferenciação dos planos de pensão em

função das obrigações contratuais relativas aos benefícios e contribuições. Segundo este

critério dois são os tipos de planos: os de benefício definido e os de contribuição

definida.

Nos planos de benefício definido está previsto o nível do benefício futuro a que terá

direito o participante, normalmente, proporcional ao último salário ou à média durante a

                                                          
17 Em 1990, mais da metade do patrimônio total dos 200 maiores fundos de pensão americanos
era gerida por administradores externos
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carreira. As contribuições são calculadas através de métodos atuariais, constantemente

revistas para evitar o risco de que o patrimônio do fundo não seja capaz de honrar os

compromissos de pagamento dos benefícios.

Nos planos de contribuição definida, a regra estabelece como nível de contribuição uma

certa percentagem do salário, sendo o benefício a que terá direito o participante

resultado dos retornos auferidos pelo conjunto de ativos nos quais a massa de recursos

acumulada durante a fase laborativa foi investida.

Relativamente ao risco envolvido à incapacidade da patrocinadora do plano de honrar

compromissos referentes ao pagamento de benefícios pode-se supor, numa primeira

análise, que o sistema de contribuição definida é mais instável, que o sistema de

benefício definido, pelo fato de os benefícios serem dependentes da qualidade

econômica dos ativos nos quais as contribuições foram segregadas.

No entanto, pode ser possível adotar instrumentos de garantia mínima de rentabilidade

para as aplicações dos fundos, além do que, este tipo de sistema tende a incentivar a

busca por melhores alternativas de investimento e um tratamento mais rigoroso no

sentido de preservar o patrimônio constituído, devido, justamente, às condições de risco

em que estarão imersos os recursos administrados pelos fundos.

Tendência inversa ocorre nos planos com benefício definido, posto que, o principal

instrumento para se conter o risco de insolvência se baseia em revisões nas

contribuições dos participantes, postura esta que não exige, a rigor, a busca por

alternativas de investimento, dos recursos detidos pela patrocinadora, com um padrão

mínimo de qualidade econômica intrínseca.

A seguir relata-se o desenvolvimento dos fundos de previdência privados em alguns

países e em especial no Brasil.
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O surgimento dos fundos de pensão privados pode ser entendido como uma resposta aos

anseios de manutenção do padrão de renda, alcançado na fase laborativa, no período da

aposentadoria. Esta condição dificilmente se atinge através do sistema oficial de

previdência, sendo exigido a adoção de sistemas complementares de aposentadoria.

Nos países desenvolvidos, em especial nos Estados Unidos, na Alemanha e no Japão, o

sistema de previdência complementar privado tem permitido a manutenção de padrões

de renda próximos ao último salário antes da aposentadoria.

O modelo segundo o qual vem crescendo a previdência complementar varia de país para

país. Estados Unidos, Europa e Brasil optaram pela reforma de sua previdência social

acompanhada da abertura de um maior espaço para fundos suplementares, em geral, sem

finalidade de lucro, enquanto vários países da América Latina escolheram sistemas de

previdência regulados pelo mercado.

Cada modelo tem seus críticos e defensores, uns e outros prometendo oferecer a melhor

proteção pelo menor custo para o participante e à nação.

Aspecto importante na adoção de modelos complementares à previdência oficial,

sistema de repartição já implementado, é o chamado “déficit de transição”, ressaltado

por %(/752�HW�DOOL��������nos seguintes termos:

³2� TXH� RFRUUH�� QD� UHDOLGDGH�� p� TXH�� QR� PRPHQWR� HP� TXH� VH� LQVWLWXL� XP� UHJLPH� GH

FDSLWDOL]DomR� VXEVWLWXWLYR� DR� UHJLPH� GH� SUHYLGrQFLD� EiVLFD�� FHVVDP� DV� UHFHLWDV� GH

FRQWULEXLo}HV� SDUD� R� DQWLJR� VLVWHPD�� ID]HQGR� FRP� TXH�� QR� PRPHQWR� GD� UHIRUPD�� VH

H[SOLFLWH� XPD� HQRUPH� QHFHVVLGDGH� GH� ILQDQFLDPHQWR� DGLFLRQDO�� 6H� D� GHFLVmR� IRU

VXEVWLWXLU� LQWHJUDOPHQWH�R� UHJLPH�GH� UHSDUWLomR� QD� SUHYLGrQFLD� EiVLFD�� R� TXH� LPSOLFD

XPD� OLQKD� GH� FRUWH� QR� QtYHO� ]HUR�� D� PDVVD� GH� UHFXUVRV� QHFHVViULRV� WHQGH� D� VHU

JLJDQWHVFD��SRGHQGR��LQFOXVLYH��LQYLDELOL]DU�R�VLVWHPD��(P�FRQWUDSDUWLGD��TXDQWR�PDLRU
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R�QtYHO� GH� UHQGLPHQWRV� HP�TXH� VH� HVWDEHOHFH� D� OLQKD� GH� FRUWH��PHQRU� D� GHPDQGD�SRU

UHFXUVRV�SDUD�ILQDQFLDU�D�WUDQVLomR�´

Todavia, parece haver uma tendência no sentido de aumentar a importância da

previdência complementar dentro do sistema de seguridade em diversos países, qualquer

que seja o modelo adotado.

Os Estados Unidos, que não foi o berço dos fundos de pensão - têm sua origem na

Alemanha no século passado -, mas vem sendo desde a década de 50 o país onde essa

tendência mais se intensificou, o patrimônio dos 1.000 maiores planos alcançou, em

setembro de 1997, US$ 4 trilhões.

Em dois países europeus - a Holanda e a Suiça - os fundos acumulam uma pupança

previdenciária superior aos respectivos Produtos Internos Brutos. Os planos holandeses

atingem 127% do PIB e os suíços 117% do PIB. A seguir, no ranking europeu, vem a

Dinamarca, com 84% do PIB, e o Reino Unido, que atingiu 77% do PIB. Nos Estados

Unidos os fundos de pensão alcançam um patrimônio equivalente a 70% do PIB.

Na América Latina, com um contigente de 27 milhões de participantes, os fundos

terminaram o ano de 1997 com um patrimônio da ordem de US$ 136 bilhões, um valor

28% superior ao final de 1996 e equivalente a cerca de 8% do PIB da região.

Estima-se que os ativos administrados por fundos de pensão na América Latina alcance

no ano 2000 o equivalente a US$ 213 bilhões ou 11% do PIB. Para 2015, as estimativas

indicam o total de ativos administrados em torno de US$ 954 bilhões o que equivaleria a

26 % do PIB, conforme pode ser observado nas tabelas 10 e 10a.
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)XQGRV�GH�3HQVmR�3ULYDGRV�QD�$PpULFD�/DWLQD
Estimativa de evolução dos ativos administrados, em US$ milhões

$7,926

País 1996 1997 2000 2015

Argentina 5.326 8.818 20.963 156.653

Bolívia - 790 1.564 3.997

Brasil 71.315 81.417 112.486 445.256

Chile 27.523 32.359 44.460 128.617

Colômbia 879 1.607 4.014 51.776

México - 8.994 25.614 138.893

Peru 945,6 1.547 3.583 25.055

Uurguai 47 167 615 3.950
727$/ 105.090 135.699 213.299 954.197

Fonte: Salomon Smith Barney apud Revista Abrapp18, dezembro de 1997.

7DEHOD���D

)XQGRV�GH�3HQVmR�3ULYDGRV�QD�$PpULFD�/DWLQD

$7,926�(0�5(/$d2�3,%

País 1996 1997 2000 2015

Argentina 1,8% 2,8% 5,8% 22,5%

Bolívia - 13,3% 22,1% 27,0%

Brasil 9,6% 9,9% 12,4% 25,3%

Chile 39,5% 43,8% 49,6% 55,8%

Colômbia 1,0% 1,8% 4,0% 26,8%

México - 2,8% 6,7% 23,6%

Peru 1,6% 2,4% 4,9% 18,9%

Uurguai 2,0% 0,8% 2,6% 9,3%
727$/ 6,7% 7,9% 11,0% 26,1%

Fonte: Salomon Smith Barney apud Revista Abrapp, dezembro de 1997.

O “VKDUH” do Brasil no montante total da América Latina, que atualmente é de cerca de

60%, deverá declinar para 50%, de acordo com o estudo apresentado na tabela 10.

As estimativas apresentadas para o crescimento dos ativos administrados pelos fundos

privados no Brasil referem-se, na pesquisa, às entidades privadas fechadas e abertas e,

                                                          
18 Associação brasileira da entidades fechadas de previdência privada.
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ao surgimento de Fundos de Aposentadoria Programada Individual, o FAPI, criado

recentemente.

A previdência complementar privada está organizada no Brasil sob os auspícios da Lei

6.435/77 e dos decretos 81.240 e 81.402, ambos de 1978. De acordo com esta

legislação, as entidades de previdência privada (fundos de pensão) podem ser

classificadas em duas categorias: as entidades fechadas e entidades abertas. As entidades

fechadas (EFPPs) destinam-se exclusivamente aos empregados de uma empresa ou

grupo de empresas e não pode ter fins lucrativos. As entidades abertas, que podem ter ou

não fins lucrativos, são aquelas cujo acesso não é exclusivo a um determinado grupo de

empregados. No Brasil a previdência complementar privada se desenvolveu com ênfase

nas entidades fechadas.

O FAPI destina-se às camadas da população de renda média e alta que não têm a

oportunidade de acesso aos planos fechados de pensão, mas que tem interesse de efetuar

provisão para a aposentadoria.

A expansão das entidades fechadas no Brasil se deve, principalmente, ao atrelamento da

constituição de fundos de previdência à estratégia de recursos humanos implementada

em grandes empresas, privadas e públicas, visando manter ou incorporar os

profissionais mais bem preparados em seus quadros de funcionários, dado que, o aporte

de recursos pelas patrocinadoras dos fundos constituem, também, uma forma de salário

indireto.

Quanto às entidades abertas o seu desenvolvimento foi prejudicado devido à imagem de

descrédito da população com relação ao pagamento de benefícios de tais entidades no

período de inflação alta, no qual o pagamento era feito de acordo com valor nominal,

havendo, desta forma, perda do poder de compra real para o contribuinte. Da mesma

forma, verificou-se, em vários casos, um má gestão na aplicação dos recursos.

Quando aos FAPIs, a sua evolução ainda é uma incógnita. Na pesquisa da Salomon

Smith Barney, na qual se baseou a tabela 10 apresentada, as estimativas indicavam o
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montante dos ativos administrados pelos fundos fechados e abertos, no Brasil, em US$

103,1 bilhões no ano 2000 e US$ 346,5 bilhões no ano 2015. Com a perspectiva de

aceitação dos FAPIs pela população, estes números foram revistos para US$ 112,5 e

US$ 445,3 bilhões nos 2000 e 2015 respectivamente, conforme indicado na tabela.

Na tabela 11 estão consolidados os dados relativos aos 20 maiores de fundos de pensão

fechados nacionais, classificados por volume de investimentos realizados.

7DEHOD���

(QWLGDGHV�)HFKDGDV�GH�3UHYLGrQFLD�3ULYDGD�QR�%UDVLO
���0DLRUHV��FODVVLILFDGRV�SRU�LQYHVWLPHQWR�UHDOL]DGR

Posição Fundos Investimen- Partipação Partici-
de Pensão -tos, US$ mil no total (%) -pantes

1 PREVI 20.457.792 26,28% 78.394
2 FUNCEF 5.950.496 7,65% 50.906
3 FUND CESP 4.339.526 5,58% 33.520
4 PETROS 4.087.759 5,25% 46.125
5 SISTEL 4.087.519 5,25% 75.845
6 CENTRUS 3.253.425 4,18% 102
7 VALIA 1.744.590 2,24% 14.751
8 AERUS 1.286.647 1,65% 33.778
9 ITAUBANCO 1.138.602 1,46% 30.520

10 FORLUZ 1.038.224 1,33% 12.718
11 REAL GRAND 969.070 1,25% 6.425
12 FAPES 871.628 1,12% 1.721
13 REFER 805.693 1,04% 14.799
14 IBM 700.345 0,90% 3.174
15 ELETROCEEE 697.847 0,90% 9.789
16 TELOS 687.631 0,88% 10.581
17 CAPEF 685.927 0,88% 3.929
18 FEMCO 656.261 0,84% 8.680
19 FUNBEP 655.398 0,84% 10.491
20 USIMINAS 645.444 0,83% 10.617

20 maiores 54.759.824 70,36% 456.865
727$/�()33 77.832.485 1.665.802

Fonte: Abrapp, Consolidado Estatístico, março de 1998.

A tabela denota a concentração de recursos nas 20 maiores entidades fechadas de

previdência privada, de um total de 350 entidades, segundo a Abrapp. Na seção seguinte

apresenta-se como estão direcionados estes investimentos.
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As diretrizes de investimento dos fundos de pensão e das entidades abertas de

previdência privada são regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional, que

estabelece parâmetros máximos para cada tipologia de ativo em que podem ser alocados

os recursos disponíveis para investimento.

Através da resolução no 2324 de 30/10/96 do Banco Central regulamentou as diretrizes

de investimento das entidades fechadas de previdência privada, estabelecendo os limites

máximos das aplicações dos recursos disponíveis para investimento, relativamente ao

total administrado por um determinado fundo, dentro de um espectro de alternativas

presentes na economia brasileira. A tabela 12 apresenta os limites máximos permitidos

para cada modalidade de ativo considerada.

7DEHOD���

/LPLWHV�0i[LPRV�GH�,QYHVWLPHQWRV
5HVROXomR�1 � ������GR�%$&(1�GH���������

02'$/,'$'( /,0,7(�0È;,02����

Títulos Públicos 100%

Renda Fixa 80%

Renda Variável 50%

Títulos Rurais 3%

Fundos Imobiliários 10%

Fundos de Empresas Emergentes 5%

Imóveis 20% até 1997

19% até 1998

18% até 1999

17% até 2000

16% até 2001

15% a partir de 2002

Empréstimos a Participantes 3%

Financiamento Imobil. aos Participantes 7%

Empréstimos às Patrocinadoras 10%

Fonte: Abrapp, Consolidado Estatístico, março de 1998.

A referida resolução faz menção, ainda, à proibição da utilização dos recursos detidos

pelos fundos em determinadas atividades. É vedado às entidades fechadas de
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previdência privada: atuar como instituição financeira; como incorporadoras; aplicar

recursos no exterior; prestar fiança ou aval; locar, emprestar, penhorar ou caucionar

títulos e valores mobiliários; aplicar recursos na aquisição de ações de emissões de

companhias sem registro para negociação tanto em bolsas de valores quanto em

mercado de balcão organizado; atuar em modalidades operacionais e/ou negociar com

duplicatas, títulos de crédito ou outros ativos que não os previstos na resolução e

realizar operações com títulos, valores mobiliários e demais ativos financeiros e/ou

modalidades operacionais por meio negociações privadas.

A resolução prevê, também, requisitos de diversificação na aplicação dos recursos. Na

emissão de títulos públicos, um único fundo não pode exceder em 15% a participação

sobre o total da emissão. Para títulos de renda fixa o limite de participação é de 10% da

emissão. As aplicações em ações e bônus de susbcrição de ações de uma única

companhia não podem exceder 5% do montante emitido, nem representar mais do que

20% do capital votante ou 20% do capital total. Quando a emissão referir-se a outros

valores mobiliários, que não ações e bônus de subscrição de ações, a participação do

fundos não pode exceder 20% de uma determinada série da respectiva emissão.

Desta forma, a securitização de empreendimentos no setor de infra-estrutura, tendo

como investidor alvo para os títulos, fundos de pensão, exigirá a composição de pelo

menos cinco fundos de pensão distintos para integralização total da emissão.

A Abrapp considera restritiva a política de investimento regulada, entende que a ação do

Estado no que se refere às entidades de previdência privada deve se limitar à

fiscalização e à monitoração das condições financeiras das entidades.

De fato, as restrições presentes na regulamentação não consideram as peculiaridades de

cada fundo individualmente, nos aspectos de montante de recursos administrados, tipo

de benefício, experiência adquirida em aplicações distintas e, principalmente, as

condições conjunturais que podem exigir, num momento particular, redirecionamentos

no portfólio de forma a administrar, da melhor maneira possível, conforme o caso, o
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fluxo de receitas e pagamentos de benefícios, tendo em vista condições de rentabilidade,

risco e liquidez associados a cada alternativa de investimento.

A estrutura da regulamentação, que serve de diretriz de comportamento para a

formulação de estratégias e políticas de investimento dos fundos de pensão, também não

é capaz de orientar, com agilidade, o posicionamento dos fundos relativamente às

alternativas de investimento inovadoras que frequentemente surgem, não só no mercado

financeiro, com a criação de novos produtos e instrumentos financeiros, mas também,

no âmbito de novas tipologias de empreendimentos empresariais ou de negócios.

A Abrapp considera o limite de investimento em ativos de renda variável obsoleto. Essa

entidade propõe que, a exemplo de outros países, seja fixado um limite máximo de 80%

para os investimentos em títulos de renda variável, ao invés do 50% atuais.

No entanto, verifica-se uma tendência internacional de aplicação em ativos de renda

fixa, conforme relatado em $%5$33� ������, na Europa, os fundos aplicam grande

parte de seus recursos em renda fixa, com exceção das carteiras do Reino Unido, que

têm aplicados 53% de seu patrimônio em ações dos mercados locais e 22% adquiridas

em bolsas do exterior. Essa preferência dos britânicos por ativos de renda variável é

geralmente explicada, principalmente, por quatro fatores. Primeiro, melhor casamento

com os títulos do tesouro. Segundo, os imóveis e os títulos de renda fixa não apresentam

maior liquidez e vêm apresentando retornos insatisfatórios. Terceiro, baixos

rendimentos pagos pelos títulos públicos nos anos 70 e, por fim, o método atuarial

usado para avaliar os investimentos.

Os fundos franceses dirigem 75% de seus investimentos para títulos de renda fixa

oferecidos na própria França. Já os italianos chamam a atenção pela concentração de

seus investimentos, 40% da carteira, em empreendimentos imobiliários.

A tabela 13 apresentada a seguir indica a composição da carteira de investimentos dos

fundos europeus.
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&DUWHLUD�GH�,QYHVWLPHQWRV�GRV�)XQGRV�(XURSHXV
����GR�7RWDO�GH�5HFXUVRV�$GPLQLVWUDGRV

3DtV Ações Renda Fixa Ações Renda Fixa Imóveis Patrimônio

Domésticas Doméstica Estrangeiras Estrangeiras sobre o PIB

Bélgica 18 31 24 12 5 11

Dinamarca 17 65 7 1 8 84

Finlândia 9 69 1 1 7 35

França 8 75 5 10 0 7

Alemanha 6 71 3 4 13 14

Irlanda 24 26 33 4 6 42

Itália 2 56 0 0 40 7

Holanda 15 47 19 10 7 127

Noruega 13 60 6 6 7 23

Portugal 14 72 4 1 2 9

Espanha 9 65 2 1 0 4

Suécia 20 64 8 0 8 66

Suíça 10 25 5 7 16 117

Reino Unido 53 9 22 6 2 77

Fonte: Pensions & Investments apud Revista da Abrapp, dezembro de1997.

Nos Estados Unidos, percebe-se uma retração dos investimentos em renda fixa. A

participação das ações nas carteiras dos 200 maiores fundos de pensão cresceu, quando

o benefício é definido, do ano de 96 para o de 97, de 56,2% para 60,1%, e a participação

da renda fixa declinou de 32,9% para 30,5%. No mesmo período, a parcela dos imóveis

também, declinou de 3,8% para 3,5%. No caso das contribuições definidas, as ações

saltaram de 58,6% para 67,5%, a renda fixa retraiu-se de 11,3% para 8,1% e os títulos

públicos permaneceram estáveis, flutuando entre 17,4% e 17,5%.

Na América Latina, a participação dos fundos de pensão em ativos de renda variável

ainda é incipiente. Do patrimônio total de US$ 136 bilhões, estão destinados à renda

variável cerca de US$ 38 bilhões, ou aproximadamente 28% do total.

Com relação às entidades fechadas de previdência privada no Brasil nas tabelas que

seguem está apresentada a evolução da carteira de investimento dos fundos no período

que compreende dezembro/91 - dezembro/97. Conforme pode ser observado, o mercado

acionário constitui-se no principal destino dos investimentos dos fundos de pensão. Em

segundo lugar, estão as aplicações no mercado financeiro, sob a forma de depósitos a
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prazo, 7,6% em dezembro de 1997, e de quotas de fundos mútuos de investimento, que

perfazem, em dezembro de 1997, 30% do total do investimento realizado, sendo 19,3%

em fundos de renda fixa e 10,7% em fundos de renda variável. O crescimento das

aplicações em renda fixa, a partir de 1991, se deu a uma taxa anual equivalente de 53%.

O crescimento do investimento em fundos de renda variável foi mais intenso ainda,

passando a representar 10,7% da carteira em dezembro de 1997 contra 2,6% em

dezembro de 1996.
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)XQGRV�GH�3HQVmR���&DUWHLUD�FRQVROLGDGD�SRU�WLSR�GH�DSOLFDomR

9DORUHV�HP�86��PLOK}HV

Dez/91 Dez/92 Dez/93 Dez/94 Dez/95 Dez/96 Dez/97

Ações 5.180 6.062 11.331 21.537 17.393 21.330 22.154

Imóveis 3.470 4.677 5.213 7.929 8.785 8.879 8.099

Depósitos a prazo 2.272 3.671 4.732 6.320 8.599 6.632 5.935

Fundos de renda fixa 266 971 3.178 6.847 7.015 11.611 14.990

Fundos de renda variável ND ND ND ND ND 1.763 8.335

Empréstimo a participantes 180 332 358 1.051 1.097 1.532 1.454

Financiamento imobiliário 642 951 1.017 2.541 3.420 3.550 3.515

Debêntures 1.023 942 827 1.021 3.075 3.317 3.032

Títulos públicos 1.335 1.502 1.290 2.098 2.628 3.961 2.903

Outros 2.035 1.206 2.087 1.423 1.485 1.640 1.683

Oper. c/ patrocinadoras 1.586 2.713 2.535 4.315 5.558 4.768 5.731

727$/ 17.989 23.027 32.568 55.082 59.055 68.983 77.831

Taxa de câmbio 1.068,80 12.387,50 326,11 0,844 0,973 1,039 1,116

Fonte: Abrapp, Consolidado Estatístico, março de 1998.
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)XQGRV�GH�3HQVmR���&DUWHLUD�FRQVROLGDGD�SRU�WLSR�GH�DSOLFDomR

������SDUWLFLSDomR�UHODWLYD

Dez/91 Dez/92 Dez/93 Dez/94 Dez/95 Dez/96 Dez/97

Ações 28,7 26,3 34,8 39,1 29,5 30,9 28,5

Imóveis 19,3 20,3 16,0 14,4 14,9 12,9 10,4

Depósitos a prazo 12,6 15,9 14,5 11,5 14,6 9,6 7,6

Fundos de renda fixa 1,5 4,2 9,8 12,4 11,9 16,8 19,3

Fundos de renda variável ND ND ND ND ND 2,6 10,7

Empréstimo a participantes 1,0 1,4 1,1 1,9 1,9 2,2 1,9

Financiamento imobiliário 3,6 4,1 3,1 4,6 5,8 5,1 4,5

Debêntures 5,7 4,1 2,5 1,9 5,2 4,8 3,9

Títulos públicos 7,4 6,5 4,0 3,8 4,4 5,7 3,7

Outros 11,3 5,2 6,4 2,6 2,5 2,4 2,2

Oper. c/ patrocinadoras 8,8 11,8 7,8 7,8 9,4 6,9 7,4

727$/ 100 100 100 100 100 100 100

Fonte: Abrapp, Consolidado Estatístico, março de 1998.
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As estimativas relativas à capacidade de investimento das entidades de previdência

privada, incluindo as fechadas, abertas e os FAPI, neste trabalho, baseiam-se na sua

evolução relativamente à sua participação no PIB do Brasil, conforme estudos

apresentados nas tabelas 10 e 10a.

Tais estudos indicam uma participação relativa, do volume de recursos administrados

pelos fundos como percentual do PIB brasileiro, da ordem de de 9,9% no ano de 1997,

12,4% em 2000 e 25,3% em 2015. Segundo os dados compilados nestas tabelas espera-

se, então, um crescimento, média anual, para o PIB brasileiro, no período de 1997 a

2000 de aproximadamente 3,3%, e para o volume de recursos administrados pelo fundos

de pensão, no mesmo período de 11,4% ao ano. A partir do ano 2000, o estudo estima

um crescimento de 4,8% ao ano para o PIB, até 2015, e de 10,3% anuais para os

recursos dos fundos, no mesmo período. O gráfico 3 permite a visualização dessas

projeções de evolução.
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Com base nas tabelas 10 e 10a

Dos recursos administrados pelos fundos, aqueles que poderiam ingressar em

empreendimentos de infra-estrutura, como já se disse, a entrada neste segmento

dependerá da qualidade econômica associada aos empreendimentos, relativamente à

carteira das entidades. Cabe sistematizar, neste tópico, os limites máximos estabelecidos

pela legislação em vigor, para fazer o cotejo da capacidade de investimento dos fundos,

respeitados os limites legais, com as necessidades de investimento nos dois setores em

análise na tese.

De acordo com o proposto nesse trabalho, o meio segundo o qual se dará o ingresso de

recursos detidos pelos fundos de pensão, em empreendimentos de infra-estrutura, é a

securitização - criação de títulos vinculados aos empreendimentos que serão
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transacionados no mercado de capitais. Títulos estes no formato de debêntures de

emissão pública, sendo uma parte do rendimento, fixado, e outra variável.

Segundo a regulamentação em vigor, o investimento em títulos dessa natureza, por parte

das entidades fechadas de previdência privada, é limitado a 50% do total dos recursos

administrados. O qual é um primeiro delimitador para a derivação de recursos para os

segmentos em análise na tese.

Todavia, outro aspecto deve ser considerado. A tabela 15 indica que a participação

relativa de debêntures na carteira consolidada dos fundos varia entre 1,9% e 5,7% do

total, no período de 1991 a 1997. Um redirecionamento abrupto da aplicação dos

recursos para debêntures de emissão pública, ao nível do limite máximo permitido na

legislação, exigiria uma desmobilização em todos os outros ativos, o que tenderia a

provocar uma desvalorização imediata de toda a carteira.

Portanto, considerou-se que a derivação de recursos para os setores de infra-estrutura,

por meio da securitização, se dará na medida em que o incremento do volume

administrado for paulatinamente ocorrendo, seja através das contribuições de associados

seja pelos retornos associados aos ativos da carteira.

A participação relativa das debêntures na carteira equivale, no final do ano de 1997, a

aproximadamente 3,9% do total dos recursos aplicados. Com o intuito de especular o

incremento, dos recursos administrados, necessário para fazer frente às exigências de

investimento nos segmentos em análise, adotou-se seis patamares de participação de

debêntures, a partir de 1998, equivalentes a 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e 100% do

incremento, no ciclo anual, verificado no gráfico 3, para o volume de recursos

administrados, supondo que parte desta aplicação em debêntures esteja voltada àquelas

vinculadas a empreendimentos de infra-estrutura, em particular, nos segmentos de

concessão de rodovias e de geração de energia hidrelétrica.

Assim, considera-se que o vetor de crescimento dos ativos detidos pelos fundos, de

acordo com os patamares adotados, se dará, numa certa medida, com a atuação no setor
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de infra-estrutura, cujos empreendimentos têm longo período de maturação, tal qual os

passivos das entidades de previdência.

A tabela 16, abaixo apresentada, indica qual participação relativa da aplicação em

debêntures, na carteira, considerando: primeiro, as taxas de crescimento dos ativos, a

partir do gráfico 3; segundo, os patamares de participação adotados para as debêntures

no incremento de recursos e; terceiro, as debêntures estão vinculadas a

empreendimentos de concessão de rodovias e de geração de energia.

7DEHOD���

)XQGRV�GH�3HQVmR���'HErQWXUHV
������SDUWLFLSDomR�UHODWLYD�QD�FDUWHLUD

3DUWLFLSDomR�GRV�VHJPHQWRV�GD�WHVH��DWUDYpV�GD�VHFXULWL]DomR�
QR�LQFUHPHQWR�GRV�UHFXUVRV�DGPLQLVWUDGRV

50% 60% 70% 80% 90% 100%

1998 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1999 5,1% 6,1% 7,2% 8,2% 9,2% 10,2%
2000 5,1% 6,1% 7,2% 8,2% 9,2% 10,2%
2001 5,1% 6,1% 7,2% 8,2% 9,2% 10,2%
2002 4,7% 5,6% 6,6% 7,5% 8,4% 9,4%
2003 4,7% 5,6% 6,6% 7,5% 8,4% 9,4%
2004 4,7% 5,6% 6,6% 7,5% 8,4% 9,4%
2005 4,7% 5,6% 6,6% 7,5% 8,4% 9,4%
2006 4,7% 5,6% 6,6% 7,5% 8,4% 9,4%
2007 4,7% 5,6% 6,6% 7,5% 8,4% 9,4%
2008 4,7% 5,6% 6,6% 7,5% 8,4% 9,4%

No gráfico 4, que segue, projeta-se a disponibilidade de recursos para investimento nos

setores em análise neste trabalho, tendo em vista o crescimento dos recursos

administrados pelos fundos de pensão e a participação que estes setores podem vir a ter

na carteira de ativos dos fundos de pensão, a partir deste crescimento.
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Do gráfico acima infere-se que:

• Para uma participação relativa de 100% das debêntures, no incremento dos ativos, é

possível suportar o programa de investimentos nos segmentos em análise na tese já

no ano de 2001, considerando o crescimento dos recursos administrados pelos

fundos segundo a taxa admitida no gráfico 3, inclusive com uma folga de

aproximadamente de US$ 300 milhões e dentro do limite máximo estabelecido pela

regulamentação;

• O mesmo é válido para uma participação relativa de 90%, com a ressalva do ano de

ocorrência, que neste caso é em 2003;
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• Para uma participação relativa de 80% do crescimento, em debêntures, somente em

2004 será possível suportar o programa de investimentos, sem folgas, considerando

a taxa de crescimento adotada para a totalidade dos recursos detidos pelos fundos de

pensão;

• O mesmo ocorre para uma participação relativa de 60%, ao final do ano 2007;

• No caso do crescimento dos ativos dos fundos se dar através da aplicação em

debêntures, ao nível de 70%, a capacidade de suportar os investimentos será

alcançada entre os anos de 2005 e 2006;

• Para uma participação das debêntures, no crescimento dos fundos, em 50%, a

capacidade será alcançada em 2009, tendo neste ano, uma folga de

aproximadamente US$ 350 milhões.

Na tabela 17 expressa-se, em termos percentuais, a capacidade relativa dos fundos de

pensão em suportar, ano a ano, as necessidades de investimento nos setores

considerados nessa tese, a partir dos patamares de participação desses setores no

crescimento dos ativos dos fundos.

7DEHOD���

)XQGRV�GH�3HQVmR���&DSDFLGDGH�GH�,QYHVWLPHQWR
������GDV�QHFHVVLGDGHV�GH�LQYHVWLPHQWR�QRV�VHJPHQWRV

3DUWLFLSDomR�GRV�VHJPHQWRV�GD�WHVH��DWUDYpV�GD�VHFXULWL]DomR�
QR�LQFUHPHQWR�GRV�UHFXUVRV�DGPLQLVWUDGRV

50% 60% 70% 80% 90% 100%

1998 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1999 41,4% 49,7% 57,9% 66,2% 74,5% 82,8%
2000 46,1% 55,3% 64,5% 73,7% 83,0% 92,2%
2001 51,3% 61,6% 71,9% 82,1% 92,4% 102,7%
2002 51,9% 62,3% 72,6% 83,0% 93,4% 103,8%
2003 57,2% 68,7% 80,1% 91,6% 103,0% 114,5%
2004 63,2% 75,8% 88,4% 101,1% 113,7% 126,3%
2005 69,7% 83,6% 97,6% 111,5% 125,4% 139,4%
2006 76,9% 92,3% 107,6% 123,0% 138,4% 153,8%
2007 84,8% 101,8% 118,7% 135,7% 152,7% 169,6%
2008 93,6% 112,3% 131,0% 149,7% 168,4% 187,1%
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Os eventuais déficits, no período ou acumulado, deverão ser financiados através de

outro provedor de IXQGLQJ para o setor de infra-estrutura, possivelmente o próprio

BNDES, considerando as projeções apresentadas no capítulo 3, ou outras agências de

fomento internacionais, como o Banco Mundial ou o Banco Interamericano de

Desenvolvimento (BID).

A utilização da poupança externa, intermediada por Bancos de investimento

internacionais, para o financiamento do setor, evidentemente, não está descartada como

hipótese viável. O tratamento sistemático de tal alternativa exigiria novas abordagens,

especialmente, ao estudo das condições de risco para o investidor externo, nas vertentes

do risco político, cambial e do próprio risco empresarial do empreendimento, segundo o

entendimento de um investidor que é estrangeiro, o que ampliaria intensamente os

limites desta tese, portanto, deixa de se abordar esta alternativa de captação.

Importa neste sentido avaliar a qualidade econômica que a securitização, nas concessões

para exploração de rodovias brasileiras e para produção independente de energia

elétrica, possa ser capaz de alcançar, para ser possível fazer o cotejo entre os indicadores

da qualidade econômica associados aos títulos vinculados às concessões e os

indicadores médios da carteira padrão dos fundos de pensão.

Com este propósito, no próximo artigo, estrutura-se uma rotina, com base num

protótipo, para análise da qualidade econômica da securitização nas concessões

rodoviárias e, também com base num protótipo, uma outra rotina para análise da

qualidade econômica da securitização nas concessões para produção independente de

energia hidrelétrica.
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