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“Vai passar 

Nessa avenida um samba 

popular 

Cada paralelepípedo 

Da velha cidade 

Essa noite vai 

Se arrepiar 

Ao lembrar 

Que aqui passaram sambas 

imortais 

Que aqui sangraram pelos 

nossos pés 

Que aqui sambaram nossos 

ancestrais 

 

Num tempo 

Página infeliz da nossa história 

Passagem desbotada na 
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A nossa pátria mãe tão distraída 

Sem perceber que era subtraída 

Em tenebrosas transações 

 

Seus filhos 

Erravam cegos pelo continente 

Levavam pedras feito penitentes 

Erguendo estranhas catedrais 

E um dia, afinal 

Tinham direito a uma alegria 

fugaz 

Uma ofegante epidemia 

Que se chamava carnaval 

O carnaval, o carnaval 

(Vai passar) 

 

Palmas pra ala dos barões 

famintos 

O bloco dos napoleões retintos 

E os pigmeus do bulevar 

Meu Deus, vem olhar 

Vem ver de perto uma cidade a 

cantar 

A evolução da liberdade 

Até o dia clarear 

 

Ai, que vida boa, olerê 

Ai, que vida boa, olará 

O estandarte do sanatório geral 

vai passar 

Ai, que vida boa, olerê 

Ai, que vida boa, olará 

O estandarte do sanatório geral 

Vai passar” 
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RESUMO 

Em 2012 o governo brasileiro promoveu mudanças no setor elétrico por meio da Medida 

Provisória 579 (Lei Federal nº 12.783/2013). As medidas alcançaram 21% do parque de 

geração elétrica nacional, 67% das linhas de transmissão e 35% do mercado de distribuição 

de eletricidade no país. As razões para prorrogar as concessões por mais 30 anos eram 

justificadas pela necessidade de reduzir o custo final da eletricidade e tornar o setor 

produtivo mais competitivo. No entanto, o resultado efetivo é contraditório, pois os preços 

da energia elétrica aumentaram nos anos seguintes à promulgação da nova lei. O objetivo 

do trabalho é analisar as disputas em torno da prorrogação ou não dos contratos de 

concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e as consequências da 

MP 579. A pesquisa faz uma interpretação crítica do problema, utilizando a teoria do valor 

trabalho social. O resultado revela uma intensa disputa em torno da propriedade de usinas 

de geração hidráulica amortizadas, capazes de produzir eletricidade a baixo custo. A 

referida MP 579 criou uma nova orientação na política energética, ao impor limites à 

forma hegemônica de comercialização da eletricidade enquanto mercadoria com preço 

internacional. As hidrelétricas amortizadas de controle estatal que aceitaram as regras de 

prorrogação tiveram sua tarifa reduzida em 65%, apontando para uma mudança que 

afetaria as concessões privadas a serem renovadas futuramente. A MP 579 estabeleceu 

preços com base nos custos de operação e manutenção das hidrelétricas amortizadas. No 

entanto, após 2013 verificaram-se aumentos que ocasionaram uma explosão tarifária aos 

consumidores cativos. A pesquisa concluiu que a principal causa dos aumentos foi o 

mecanismo de comercialização da energia por meio do Mercado de Curto Prazo pelo Preço 

de Liquidação das Diferenças. Ou seja, as novas medidas entraram em choque com a 

organização mercantil hegemônica. O centro da disputa deu-se entre tarifa pelo custo de 

serviço versus preço-teto. A nova metodologia eliminou da tarifa a base de remuneração 

bruta (investimentos), os custos financeiros (juros) e o lucro extraordinário decorrente do 

baixo custo de produção das hidrelétricas amortizadas. Portanto, entrou em conflito com 

interesses do capital financeiro.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Medida Provisória 579, Setor elétrico, Concessões, Hidrelétricas, 

Tarifas. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In 2012, the Brazilian government promoted changes in the electricity sector through 

Provisional Measure 579 (Federal Law No. 12.783 / 2013). The measures reached 21% of 

the national electricity generation park, 67% of the transmission lines and 35% of the 

electricity distribution market in the country. The reasons for extending the concessions for 

another 30 years were justified by the need to reduce the final cost of electricity and make 

the productive sector more competitive. However, the actual result is contradictory, as 

electric energy prices increased in the years following the enactment of the new law. The 

purpose of this paper is to analyze the disputes regarding the extension or not of the 

concession agreements for generation, transmission and distribution of electric power and 

the consequences of the PM 579. The research makes a critical interpretation of the 

problem using the theory of social work value. The result reveals an intense dispute over 

the ownership of amortized hydropower generation plants capable of producing electricity 

at a low cost. This PM 579 created a new orientation in energy policy, imposing limits on 

the hegemonic way of commercializing electricity as an internationally priced commodity. 

The state-controlled hydroelectric dams that accepted the extension rules had their tariffs 

reduced by 65%, pointing to a change that would affect private concessions to be renewed 

in the future. The PM 579 established prices based on the operating and maintenance costs 

of the amortized hydroelectric plants. However, after 2013 there have been increases which 

have led to a tariff explosion for captive consumers. The research concluded that the main 

cause of the increases was the trading mechanism of energy through the Short-Term 

Market for the Settlement Price of Differences. That is, the new measures clashed with the 

hegemonic mercantile organization. The center of the dispute was between tariffs based on 

the cost of the service versus maximum price. The new methodology eliminated from the 

tariff the gross remuneration base (investments), the financial costs (interest) and the 

extraordinary profit resulting from the low cost of production of the amortized 

hydroelectric plants. Therefore, it came into conflict with interests of the financial capital.  

 

KEY WORDS: Provisional Measure 579, electric sector, concessions, hydroelectric, 

tariffs. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho de dissertação, que possui como título Em alta tensão: atores 

e conflitos no contexto da renovação das concessões do setor elétrico brasileiro através da 

MP 579/2012 está organizado em oito capítulos. 

Na primeira parte, introdutória, é caracterizado o problema pesquisado, buscando 

mostrar o significado da transformação na contratação da energia de unidades de produção 

amortizadas por meio da MP 579. 

No capítulo 2, se busca recuperar alguns aspectos teóricos, conceitos da teoria do 

valor trabalho social e noções de energia que servem de base para estudar e descrever o 

objeto pesquisado.  

No capítulo 3, recupera-se os principais aspectos históricos que caracterizam e 

organizam a indústria brasileira de eletricidade a partir da historicidade, ou seja, uma 

explicação de como foi sendo organizado o setor elétrico nacional até o chamado modelo 

de mercado. 

No capítulo 4, contém os elementos que caracterizam a estrutura mercantil 

institucionalizada no setor elétrico e o contexto que antecedeu o anúncio da MP 579. 

No capítulo 5 é apresentado as duas questões que envolviam as usinas 

amortizadas alcançadas pela MP 579 e que foi base de todo conflito, ou seja, o que estava 

sendo disputado a nível nacional, expresso nas propostas de licitar ou prorrogar as 

concessões. As duas questões materializam-se no termino dos contratos de concessões e no 

vencimento dos contratos de comercialização da energia produzida por meio dessas usinas.  

No capítulo 6, busca-se demonstrar os elementos principais da MP 579 que 

entraram em choque com a organização mercantil hegemônica e que até então estava 

consolidado em todas as áreas do setor elétrico.   

No capítulo 7, mostra-se que após a MP 579 entrar em vigor as tarifas dos 

consumidores cativos tiveram comportamento em sentido contrário aos seus objetivos, 

causando grandes aumentos posteriores. Nesse mesmo capítulo, levantam-se alguns 

elementos que possibilitam entender as causas da explosão tarifária, buscando demonstrar 

que essas são diferentes das explicações oficiais que colocavam como motivo principal a 

falta de chuva e consequentemente a necessidade de acionamento das usinas térmicas. 

Por fim, a partir do estudo e dos elementos que aproximaram da realidade 

pesquisada são realizadas algumas considerações finais. 
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1 MUDANÇAS NA CONTRATAÇÃO DA ENERGIA DAS HIDRELÉTRICAS 

AMORTIZADAS POR MEIO DA MP 579 

 

1.1 Disputas em alta tensão 

 

O presente trabalho está relacionado em analisar a renovação ou não das concessões 

de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica alcançadas pela Medida 

Provisória 579 de 20121.  

A MP 579 foi anunciada pelo governo de Dilma Rousseff em 11 de setembro de 

2012. Após aprovação pelo Congresso Nacional, as medidas se transformaram em Lei 

Federal nº 12.783/2013 (BRASIL, 2013a). Em torno desses encaminhamentos se 

estabeleceram intensas disputas relacionadas aos contratos de concessões e aos contratos 

de comercialização de energia. 

O decreto presidencial alcançou parcela importante do setor elétrico nacional: a) na 

geração, um conjunto de 85 usinas hidrelétricas amortizadas que representavam 25.165,3 

MW de potência instalada, sendo que 98% pertenciam às estatais federais e estaduais; b) 

na transmissão, nove contratos de concessões que envolviam 85.326 Km de linhas de 

transmissão, sendo 67% de propriedade de estatais; e c) na distribuição, quarenta e quatro 

concessões de concessionárias e permissionárias de distribuição de eletricidade, 

majoritariamente de controle estatal.  

A disputa em torno destes contratos representava, ao final do ano de 2012, 21%   da 

capacidade instalada do parque de geração, 67% do sistema de transmissão e 35% do 

mercado de distribuição energia elétrica nacional.  

O objetivo principal do governo brasileiro era prorrogar as concessões por mais 30 

anos e reduzir o custo final de energia elétrica aos consumidores.  

O resultado imediato teve como efeito a redução média de 20,2% nas tarifas de 

energia elétrica aos consumidores cativos - que compram no ambiente de contratação 

regulada (ACR) -, e que passaram a vigorar a partir de 1º em janeiro de 2013. No entanto, 

em sentido contraditório aos objetivos originais da MP 579, houve constantes aumentos de 

tarifas, sendo que de 2013 a 2017 em muitas distribuidoras os reajustes acumularam 

índices de 100% de aumento nas contas de energia elétrica. 

                                                 
1 Para referir-se à Medida Provisória 579/2012, no decorrer do trabalho se utilizará frequentemente a forma 

abreviada MP 579. 
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Este tema, além de envolver um setor estratégico da economia, afeta diretamente a 

população brasileira por meio das tarifas de energia elétrica, consideradas altas para a 

realidade da indústria brasileira de eletricidade. 

O trabalho teve como objetivo principal analisar as disputas desenvolvidas em 

torno da prorrogação ou não dos contratos de concessões de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica e as consequências que se estabeleceram no contexto da 

renovação das concessões2 do setor elétrico brasileiro por meio da MP 579.  

A hipótese sugeriu que, no contexto de criação deste marco regulatório se 

estabeleceram intensos conflitos em torno da iniciativa de reestruturação proposta pelo 

governo brasileiro. No centro da disputa, estava a apropriação e controle de uma base de 

alta produtividade do trabalho capaz de produzir eletricidade de baixo valor e gerar lucros 

extraordinários a partir de usinas hidrelétricas amortizadas que comercializavam sua 

energia a preços altos. Estabeleceu-se um conflito em torno da receita anual máxima 

permitida às hidrelétricas e linhas de transmissão alcançadas pela MP 579. A receita é o 

centro da disputa, pois a medida provisória confrontava o sistema tarifário de regulação por 

preço teto. A nova institucionalidade para determinação da receita das unidades com 

concessões prorrogadas adotou uma política de preços através do regime de custo de 

serviço com base no valor da eletricidade produzida a partir de unidades de produção 

amortizadas. Desta forma, buscava eliminar a extração de lucros extraordinários, impedia a 

continuidade de receitas ao capital portador de juros, garantia a comercialização de energia 

de baixo valor a baixo preço, destinava que toda garantia física de energia e de potência 

das hidrelétricas fosse disponibilizada ao mercado regulado em regime de cotas. 

A materialização da reforma indicava uma tendência, a qual poderia afetar a 

extraordinária lucratividade de concessões futuras, que não estavam incluídas inicialmente 

na renovação das concessões, mas que em curto prazo seriam as próximas a passar por 

uma mudança da política de preços.   

O objetivo da MP 579 era reduzir o custo da energia. Inicialmente houve redução e 

posteriormente, em sentido contrário aos seus objetivos, verificou-se constantes reajustes 

nas tarifas. As explicações para as causas dos grandes aumentos nas contas de luz tiveram 

duas vertentes: as explicações oficiais, culpabilizavam a escassez de chuvas e a 

necessidade de uso de tecnologias mais caras, como acionamento de usinas térmicas; e as 

                                                 
2 No decorrer do trabalho se utilizará a terminologia renovação das concessões para referir-se ao tema em 

discussão. 
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explicações dos críticos da reforma3, principalmente agentes empresariais, 

responsabilizavam as próprias medidas da MP 579. Diferentemente das duas explicações, 

sugere-se que a centralidade dos aumentos é decorrente dos preços especulativos 

praticados no ambiente de contratação livre, através do Mercado de Curto Prazo (MCP), 

onde se realizam preços muito acima do valor médio da eletricidade.  

No conflito intercapitalista envolveram-se agentes do sistema financeiro e 

industriais controladores desta cadeia produtiva de geração, transmissão, distribuição e 

comercialização. Setores empresariais cujas estruturas de produção são dependentes da 

eletricidade, como grandes consumidores industriais que fazem parte dos consumidores 

livres. Também estiveram envolvidos grupos empresariais estatais sob controle de grupos 

políticos de interesses diferentes, que a exemplo dos grupos privados disputavam a melhor 

base natural e a apropriação do excedente produzido.   

Na disputa entre capital e trabalho envolveram-se setores populares que atuam 

diretamente na indústria de eletricidade, especialmente organizações sindicais e populares 

organizadas na Plataforma Operária e Camponesa de Energia, que articulava e envolvia 

trabalhadores e trabalhadoras eletricitários, petroleiros, populações atingidas por barragens, 

camponeses, entre outros.  

A disputa aconteceu em meio à crise econômica do capitalismo mundial iniciada a 

partir de 2008 e seu agravamento foi um elemento importante na intensificação dos 

conflitos entre os diversos segmentos e agentes envolvidos no tema da renovação das 

concessões do setor elétrico brasileiro.  

O contexto da crise econômica também pode ter levado o governo a realizar 

mudanças de orientações estruturais na política energética para a indústria de eletricidade 

brasileira. Porém, em sentido contrário dos objetivos propostos pela lei, podem ter causado 

explosão nas tarifas de energia elétrica, uma contradição que deve ser melhor investigada. 

Por fim, este movimento realizado pelo governo brasileiro pode ter contribuído para a 

intensificação da luta política dentro do próprio governo. 

Como complemento, a pesquisa também buscou trazer elementos de reflexão sobre 

a organização da indústria brasileira de eletricidade em perspectiva histórica, buscando 

contribuir para a compreensão e a crítica social sobre a realidade nesse setor, em especial o 

sistema tarifário. 

                                                 
3 Neste trabalho são considerados como críticos da reforma, todos aqueles atores que se posicionaram contra as 

mudanças da MP 579. 
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É com esta intencionalidade que se propos estudar, pesquisar e elaborar este 

trabalho, o qual tem como título “Em alta tensão: atores e conflitos no contexto da 

renovação das concessões do setor elétrico brasileiro através da MP 579/2012”. 

 

1.2 As principais medidas anunciadas pelo governo por meio da Medida Provisória 

579 

 

Durante o ano de 2012 o governo brasileiro promoveu mudanças regulatórias no 

setor elétrico nacional por meio da MP 579, ocasionando prorrogação nos contratos de 

concessões, contratos de comercialização de energia elétrica e consequentemente 

alterações nas tarifas finais de energia elétrica aos consumidores cativos.  

As razões da iniciativa eram justificadas pela necessidade de conter os altos preços 

na eletricidade que afetavam 78,7 milhões de consumidores cativos (ano base 2012).  O 

resultado inicial da medida teve como efeito a redução média nas tarifas de energia 

elétrica, porém, durante os anos seguintes, os consumidores cativos, que envolve a 

totalidade dos consumidores residenciais de energia elétrica, foram submetidos a 

constantes aumentos. O resultado efetivo é contraditório e a medida foi e continua sendo 

motivo de divergências e intensos conflitos. 

Para garantir que as concessões fossem prorrogadas e os preços de comercialização 

reduzidos, o governo teve que alterar a lei que vigorava até então. Esse processo se deu por 

meio de decreto. Vale lembrar que o contexto do anúncio se deu em meio ao agravamento 

da crise econômica sobre a economia brasileira e constantes denúncias em relação ao 

elevado preço das tarifas.   

Entre as razões que justificariam a medida, constava na exposição de motivos:  

 

[...] a proposta de edição de Medida Provisória que altera dispositivos da legislação 

vigente com o objetivo de viabilizar a redução do custo da energia elétrica para o 

consumidor brasileiro, buscando, assim, não apenas promover a modicidade 

tarifária e a garantia de suprimento de energia elétrica, como também tornar o setor 

produtivo ainda mais competitivo, contribuindo para o aumento do nível de 

emprego e renda no Brasil. (MME/MF/AGU. Brasília. 11/10/2012). 

 

Pelos objetivos anunciados, a intencionalidade de reduzir os custos com energia 

elétrica visava fortalecer a competitividade da indústria brasileira que denunciava queda na 

lucratividade. 
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As principais indústrias, como Gerdau, Vale, Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN), Votorantim Industrial, Usiminas e Braskem, que até 2011 publicavam através de 

seus relatórios e demonstrações financeiras, lucros bilionários. Enquanto que durante o ano 

de 2012, ano de aprofundamento da crise econômica e anuncio da MP 579, declararam 

prejuízos milionários. A CSN anunciou 480 milhões de reais de prejuízo em 2012, ante um 

lucro de R$ 3,6 bilhões no ano anterior. A Braskem, prejuízo de 738 milhões. A Usiminas, 

prejuízo de R$ 598 milhões. A Votorantim Industrial, que anunciou lucro líquido de R$ 5,1 

bilhões em 2010, teve somente 139 milhões de lucro em 2012. A Vale, que teve lucro de 

R$ 22,6 bilhões em 2011, teve queda na lucratividade para R$ 5,2 bilhões em 2012 e R$ 

406 milhões em 2013. A forte queda na lucratividade também se manifestou em outros 

grupos industriais, revelando a crise econômica que se abatia no setor e uma tendência de 

queda nas taxas de lucro. Vale destacar que estas empresas são filiadas à Confederação 

Nacional das Indústrias (CNI) e, na maioria, à Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (FIESP), organização que realizou em 2011 e 2012 uma intensa campanha 

denunciando os altos custos da eletricidade.   

Evidentemente que estes grupos demandam grandes quantidades de energia e seu 

custo tem influência nas taxas de lucratividade. Conforme o Anuário Estatístico de Energia 

Elétrica 2013, publicado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2013, p. 87), o setor 

industrial foi responsável por 41% do consumo nacional de energia elétrica no ano de 

2012. Portanto, redução nos custos de energia elétrica poderia ser encarada como um 

mecanismo de colaboração na solução da crise de lucratividade ao setor produtivo. 

As medidas anunciadas pela MP 579 estabeleceram novas regras às concessões de 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica que necessitavam prorrogação dos 

contratos.  

Conforme consta na MP 579 (BRASIL, 2012a), as principais medidas anunciadas 

pelo governo foram:  

a) Tornar possível a prorrogação por mais 30 anos das concessões de usinas, linhas 

de transmissão e serviços de distribuição que possuíam contratos a vencer;  

b) Implementar uma redução nas tarifas de energia das usinas e linhas de 

transmissão e aos consumidores finais;  

c) Destinar a totalidade da energia produzida, pelas usinas renovadas, ao ambiente 

de contratação regulado (consumidores cativos) através do sistema de cotas;  

d) Retirar alguns encargos do setor elétrico que insidiam na geração e transmissão; 
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e) Indenizar todos os investimentos pendentes, para que na nova concessão as 

unidades de geração e transmissão fossem consideradas totalmente amortizadas. 

f) Permitir a prorrogação das concessões de geração destinadas à autoprodução com 

potência inferior à cinquenta MW por uma única vez, a critério do poder concedente. 

A MP 579 determinava que as novas tarifas entrassem em vigor a partir 1º de 

janeiro de 2013. Para as concessionárias que aceitassem as novas condições, as concessões 

antigas teriam o fim antecipado para 31 de dezembro de 2012 e as novas concessões 

iniciariam em 01 de janeiro de 2013 com término em 31 de dezembro de 2042. 

As concessionárias poderiam optar se queriam ou não prorrogar, para isso foi 

estipulado prazo de 30 dias para manifestar interesse e a condição expressa era a aceitação 

das tarifas de geração e receitas de transmissão determinadas pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL). 

Os novos contratos deveriam ser assinados até dia 1º de novembro de 2012, já com 

os valores das indenizações e as futuras tarifas definidas. A responsabilidade para conduzir 

todo processo foi delegada à ANEEL. 

Para as unidades de geração, a MP 579 em seu art. 1º definiu que as concessões de 

hidrelétricas poderiam ser prorrogadas pelo prazo de mais 30 anos por uma única vez, 

desde que aceitassem a remuneração por tarifas definidas pela ANEEL para cada usina e 

sua garantia física fosse alocada pelo sistema de cotas às concessionárias de serviços 

públicos de distribuição. 

As linhas de transmissão também teriam direito a renovação por 30 anos desde que 

aceitassem a condição de uma receita anual fixada, conforme critérios estabelecidos pela 

ANEEL.  

As distribuidoras enquadráveis nos critérios da MP 579 também teriam direito de 

prorrogação por 30 anos, desde que aceitassem critérios estabelecidos nos novos contratos 

de concessões ou em termos aditivos. 

Em relação as tarifas das concessões de geração de energia hidrelétrica e as receitas 

nas concessões de transmissão a MP 579 determinou no art. 15º § 4º, que deveriam levar 

em consideração os “custos de operação e manutenção, encargos, tributos e, quando 

couber, pagamento pelo uso dos sistemas de transmissão e distribuição” (BRASIL, 2012a).  

O art. 13 da MP 579 estabeleceu que seria tarefa do poder concedente definir, 

“conforme regulamento, a tarifa ou receita inicial para os concessionários de geração, 

transmissão e distribuição” (BRASIL, 2012a). Portanto, o Estado assumia, neste caso, o 

controle e função de definir a política tarifária e o valor da tarifa.  Na prática, através de 
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uma medida de governo estava impondo uma nova política tarifária baseada no custo de 

serviço das unidades de produção amortizadas, o que garantia redução no preço de 

comercialização da energia elétrica proveniente das usinas com concessões renovadas e 

nas tarifas de transmissão. 

Dessa forma, após a contabilização final da redução nas tarifas e retirada de alguns 

encargos setoriais a ANEEL ficou responsável em realizar a revisão tarifária extraordinária 

da distribuição e de transmissão para que as novas tarifas pudessem entrar em vigor a partir 

do dia 1º de janeiro de 2013. 

A nova legislação também retirou a obrigatoriedade de cobrança sobre os encargos 

setoriais referentes à Reserva Global de Reversão (RGR) e a Conta de Consumo de 

Combustíveis (CCC), e realizou uma alteração centralizando todos os recursos na Conta de 

Desenvolvimento Energético (CDE), a qual passaria ser constituída por créditos 

provenientes da União e recursos de quotas anuais pagas por todos os agentes que 

comercializem energia como consumidores finais, mediante encargo tarifário com 

pagamentos anuais incluídos nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão ou de 

distribuição. Para compensar as reduções o governo comprometia-se em aportar recursos 

vindos da usina de Itaipu, que até então estava sendo repassado parte ao tesouro nacional e 

parte à Eletrobrás - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 

Para as concessões de geração, transmissão e distribuição que não aceitassem os 

termos da MP 579, ficaria impossibilitada a prorrogação. Ao final de suas concessões 

deveriam repassar todo patrimônio ao controle da União, as quais seriam licitadas, na 

modalidade de leilão ou concorrência por concessões de até 30 anos. 

As estatais federais Chesf, Furnas e Eletronorte e mais as estaduais CEEE e CELG 

aceitaram integralmente a prorrogação das concessões nos critérios estabelecidos pela MP 

579. Já as estatais estaduais Cemig, Cesp, Copel e Celesc não aceitaram a redução nas 

tarifas e consequentemente não tiveram o direito de prorrogar seus contratos, dessa forma, 

ao término da concessão antiga tiveram que devolver todas usinas à União.  

Na transmissão todos os nove contratos aceitaram a renovação. Vale destacar que a 

maioria pertencia ao sistema Eletrobrás. Na distribuição não houve polêmicas e todas 

concessionárias prorrogaram suas concessões. 

Conforme ANEEL (2013a), o resultado inicial da aplicação destas medidas teve 

como efeito no ano de 2013 a redução média nas tarifas de 20,2%. Sendo que para os 

consumidores residenciais, a redução mínima chegou a 18% e para grandes consumidores, 

industriais e comerciais de alta tensão, o desconto chegou a 32%. Ainda conforme 
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informações divulgadas pela agência reguladora em 24/01/2013 (ANEEL, 2013a), as 

empresas que renovaram seus contratos passaram a entregar a energia a um preço médio de 

R$ 32,89/MWh4. 

O percentual de redução das tarifas anunciadas pelo governo foi diferenciado 

conforme a tensão de fornecimento: alta tensão e baixa tensão5.   

Após o anuncio e a definição de quem aceitou a prorrogação os resultados 

mostraram que para as residências (baixa tensão) a redução foi de 16,2% e para as 

indústrias (alta tensão) as reduções ficaram entre 19,4% até 28%. O efeito médio foi uma 

redução de 20,2%. Na sequência é detalhado os descontos para cada fração de 

consumidores.  

 

1.2.1 Descontos aos consumidores de alta tensão 

 

Na faixa de consumidores de alta tensão encontram-se a maioria dos consumidores 

industriais e grandes pontos comerciais, os quais se dividem por nível de tensão. Os dados 

a seguir foram disponibilizados pela ANEEL (2013b). 

A1 - O grupo de consumidor de alta tensão A1 (230 kV ou mais) que envolvia 17 

grandes consumidores e, segundo informações da ANEEL, pagavam uma tarifa média em 

2012 de R$ 171,96/MWh, receberam 28% de redução. Ou seja, desconto de cerca de R$ 

48,15/MWh. 

A2 - Aos 419 consumidores de “alta tensão A2 (88 a 138 kV)” que pagavam tarifa 

média de R$ 235,00/MWh em 2012, a redução média foi de 24%. O desconto representou 

cerca de R$ 56,4/MWh. 

A3 - Aos 379 consumidores da “alta tensão - A3 (30 a 69 kV)” com tarifas médias 

R$ 217,18/MWh em 2012 receberam redução de 21,4%. Uma redução de R$ 46,50/MWh. 

A3a - Aos 6.709 consumidores de “alta tensão - A3a (30 a 44 kV)” com tarifas 

médias de R$ 247,27/MWh receberam redução de 20%. Redução de R$ 49,50/MWh. 

A4 - Aos 168.135 consumidores de “alta tensão - A4 (2,3 a 25 kV)” com tarifas 

médias R$ 267,19/MWh receberam redução de 19,4%. Redução de R$ 51,83/MWh. 

                                                 
4 O preço de R$ 32,89/MWh representa a tarifa que consta nos contratos quando as regras entraram em vigor 

a partir de 1º de janeiro de 2013 e este é o valor que frequentemente será utilizado no trabalho como 

referência. No entanto, vale observar que no momento de realização do cálculo, no contexto de publicação da 

MP 579 em 2012, a tarifa média calculada pela ANEEL estava estabelecida em R$ 29,10/MWh. 
5 Consumo alta tensão: tensão nominal de atendimento igual ou superior a 69kV. Resolução Aneel n. 505, de 

26 de novembro de 2001. Consumo baixa tensão: tensão nominal de atendimento igual ou inferior a 1 kV. 

Resolução Aneel nº 505, de 26 de novembro de 2001. 
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Conforme o Anuário Estatístico de Energia Elétrica – AEEE (EPE, 2013, p. 121) o 

consumo total de energia elétrica no ano de 2012 ligados a alta tensão foi de 249,8 milhões 

de MWh.  Vale destacar que 73% dessa faixa de consumo referem-se ao setor industrial, 

faixa de tensão que recebeu o maior percentual de desconto entre todos os consumidores. 

Outra questão importante é que as medidas anunciadas pelo governo beneficiavam o 

mercado regulado de energia.  Ou seja, os 120,7 milhões de MWh consumidos pelo 

mercado livre, mesmo que estejam nesta faixa de tensão não recebem o desconto conforme 

os percentuais anunciados pelo governo. 

 

1.2.2 Desconto aos consumidores de baixa tensão 

 

Na faixa de consumidores de baixa tensão situam-se os consumidores residenciais, 

pequenas indústrias e pontos comerciais, serviços públicos, consumidores rurais, entre 

outros. Conforme dados da ANEEL (2013b), no contexto do anuncio da MP 579 nesta 

faixa foram consumidos 198,2 milhões de MWh durante o ano de 2012 e existiam 72 

milhões de consumidores que pagavam tarifas médias (sem impostos) de R$ 322,92/MWh. 

Desse total os consumidores residenciais somavam 61,4 milhões de unidades 

consumidoras em dezembro de 2012 e consumiram 119 milhões de MWh. No contexto da 

MP 579, as residências possuíam tarifas médias nacionais sem impostos de R$ 

338,74/MWh. O desconto médio para as unidades consumidoras de baixa tensão foi de 

16,2%. Um desconto equivalente a R$ 55,00/MWh. 

Os dados mostram que quanto maior a tensão menor é a tarifa e maior foi a redução 

percentual. A redução pode ter sido aplicada a partir de um valor monetário padrão a todos, 

conforme análise divulgada pela empresa de consultoria PSR (PSR, 2012), que colaborou 

na organização da MP 579. Segundo a empresa, a medida buscou repassar um desconto 

médio de R$ 53,00 para cada MWh consumido. Como os grandes consumidores pagam 

menos, o desconto representa porcentual maior, enquanto que consumidores com tarifas 

mais altas o percentual equivalente é menor. No entanto, a proporcionalidade do benefício 

na distribuição do volume monetário para cada consumidor é diferente, enquanto que para 

um consumidor residencial que consumiu em média 2 MWh em 2013 representou R$ 

110,00 de desconto, para um consumidor de alta tensão A2, que consumiu em média 

15.500 MWh, o desconto representou 850 mil reais.  
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1.3 Breve explicação da regulação pelo preço teto versus custo de serviço 

 

Antes de explicar o significado da proposta de receita determinada pela MP 579 às 

usinas hidrelétricas, transmissoras e distribuidoras em caso de aceitação da prorrogação 

dos contratos, faz-se necessário uma breve explicação sobre a base metodológica 

hegemônica utilizada na indústria brasileira de eletricidade para a definição das tarifas.  

Tem sido utilizado basicamente duas metodologias de cálculo das tarifas de 

serviços de energia elétrica.  Uma que predominou até 1993, chamada de tarifa pelo custo 

de serviço, na qual as tarifas são calculadas com base nos custos operacionais reais 

acrescido de uma remuneração pré-estabelecida. A outra é conhecida como regime de 

preço teto (Price cap), utilizada atualmente em todas etapas da indústria brasileira de 

eletricidade, regulada por incentivos a partir do estabelecimento de um preço teto máximo 

para a tarifa, a qual vai sendo reajustada e revisada periodicamente. O valor teto é definido 

com base em parâmetros internacionais utilizados pela agência reguladora. 

O preço da energia elétrica estabelecido pelo custo do serviço, possuía como base 

jurídica a lei federal 5.655/1971 (BRASIL, 1971) a qual fixava uma taxa de remuneração 

do investimento de 10 a 12% ao ano. Este modelo também incorporava um mecanismo de 

equalização de tarifas para diminuir as desigualdades regionais, na qual através da 

solidariedade criava uma padronização nacional através da aplicação de uma única tarifa 

em todo o Brasil. 

A regulação pelo preço teto começou a ser introduzida pela lei federal nº 

8.631/1993 (BRASIL, 1993a) quando se definiu que a fixação dos níveis das tarifas de 

energia elétrica a serem cobrados dos consumidores finais deveria ser proposta pelo 

próprio concessionário de distribuição. A lei definiu que os valores necessários deveriam 

corresponder a todos os custos do serviço de cada distribuidora. Assim, o decreto de 

regulamentação nº 774/1993 (BRASIL, 1993b) passou a estabelecer dezessete itens para 

plena cobertura do custo referente à nova metodologia de tarifa. 

Esta metodologia foi instituída na área de distribuição através da lei federal nº 

9.427/1996 (BRASIL, 1996), que criou a ANEEL e disciplinou o regime das concessões de 

serviços públicos de energia elétrica. Conforme o art. 15º da lei o serviço pelo preço é 

entendido como o regime econômico-financeiro mediante o qual as tarifas máximas do 

serviço público de energia elétrica são fixadas nos contratos de concessão e devem ser 

pagas pelos consumidores finais. 
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Conforme o art. 35 da lei federal nº 9.074/1995 (BRASIL, 1995), essa estrutura 

tarifária deve assegurar e preservar por mecanismos de revisões e reajustes nas tarifas o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Na transmissão esse regime passou a vigorar 

a partir de 1999 através do estabelecimento da receita máxima permitida para lotes de 

linhas de transmissão. E na geração passou a vigorar a partir da reforma do setor elétrico 

estabelecida em 2004 pela lei 10.848/2004 (BRASIL, 2004a). 

O preço teto foi introduzido em um contexto de reestruturação do setor elétrico 

nacional. O Estado empresarial foi dando lugar ao Estado regulador, deixando as 

atividades empresariais de produção de eletricidade à iniciativa privada (MAGGI, 2013, 

p.79). 

A nova política para produção de energia elétrica passou a ser orientada pelas 

regras de mercado, tendo como princípio básico a necessidade de introduzir a competição e 

o livre mercado de energia.  

Para isso teve de ser estabelecida uma nova institucionalidade, que possuía como 

pré-requisitos a privatização das empresas estatais, a (des)regulamentação retirando 

barreiras legais para permitir a entrada de novos agentes empresariais e a criação de um 

ambiente de competição, o qual exigia a fragmentação do setor elétrico em várias unidades 

de negócios independentes – geração, transmissão, distribuição e comercialização. Desta 

forma, o mercado passou a ter papel central para estabelecer preços, organizar a produção 

e a distribuição de energia (GONÇALVES, 2007, p. 72). 

Esta forma de organização dos serviços de eletricidade, também chamado de 

modelo de mercado, sofreu uma reforma em 2004 através das leis federais nº 10.848/2004 

e 10.847/2004 (BRASIL, 2004b). As mudanças não alteraram o conteúdo e forma do 

modelo de mercado instituído na década passada, apenas procurou reduzir os riscos dos 

investidores privados e evitar alguns erros do passado, impedindo racionamentos e 

assegurando a expansão com planejamento. Para isso foi criado a Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) e dois ambientes de contratação de energia elétrica: Ambiente de 

Contratação Regulado (ACR) e Ambiente de Contratação Livre (ACL) (GONGALVES, 

2007, p. 96). 

De acordo com Santana e Gomes (Apud BORENSTEIN et al 1999, p. 76) 6 na tarifa 

pelo custo de serviço a regulamentação do preço deve cobrir os custos mais uma 

                                                 
6 O autor citado, Edvaldo Santana, foi diretor da ANEEL como Superintendente de Estudos Econômicos do 

Mercado e exercia grande influência na agência. Ao sair da ANEEL, desde o ano de 2016 é presidente da 
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remuneração pré-fixada. Segundo os autores, esta metodologia “não proporciona 

incentivos à redução de custos (eficiência produtiva)”, pois são automaticamente 

repassados ao consumidor e, com remuneração assegurada, as empresas tendem ao excesso 

de investimentos sem uma adequada análise. Enquanto que o regime de preço teto,  

 

Determina um preço limite a ser praticado pelas empresas, o que as incentiva a 

conter custos – eficiência produtiva – pois a remuneração dos investimentos é uma 

resultante. Entretanto, esse dispositivo regulatório expõe as firmas a oscilações de 

custos ocasionadas por variáveis exógenas não controláveis (ex. uma brusca 

variação de demanda ou da oferta de algum insumo) (SANTANA & GOMES 

Apud BORENSTEIN et al, 1999, p. 77). 

 

O preço limite que o autor se refere é a definição de um valor máximo, um teto, 

para que cada contrato consiga preservar o equilíbrio econômico financeiro de seu negócio 

de forma contínua. 

Para Gonçalves (2007, p. 82) a metodologia de preço-teto está sempre vinculado à 

ideia de competição. A tese principal é que permite o estabelecimento de processos de 

competição que possibilitariam produzir maiores níveis de eficiência econômica e, ao 

mesmo tempo, a sua racionalidade busca a “negação do Estado como agente de produção”. 

Desta forma, este pensamento enfatiza a ineficiência das estatais e a eficiência dos agentes 

privados. Segundo o autor, o pensamento hegemônico de mercado considera a metodologia 

do preço-teto a mais adequada para ser aplicada em locais de monopólio natural, pois pode 

simular características que se aproximam das condições de competição perfeita do 

mercado.  

O regime tarifário de preço teto foi criado na década de 1980 para substituir o 

regime de custo de serviço. Essa metodologia foi inicialmente usada nos Estados Unidos e 

Inglaterra e posteriormente foi adotada como referência pelo Banco Mundial, instituição 

que desenvolvia intensa crítica ao modelo de custo de serviço alegando constantemente 

que não atendia os anseios da sociedade e não induzia as empresas à busca da eficiência.  

Além disso, alegavam que não havia formas de dimensionar a base de remuneração do 

capital investido e a taxa interna de retorno para remuneração adequada das empresas, e 

que podia levar as empresas a investimentos excessivos em capital fixo, conduzindo à 

ineficiência. 

 

                                                                                                                                                    
ABRACE - Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores 

Livres. 
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1.3.1 O preço teto e sua origem na distribuição 

 

Conforme Oliveira & Losekann (Apud BORENSTEIN et al 1999, p. 183) a 

metodologia de preço-teto foi instituído no Brasil no processo de privatização da Light e 

desde então, vem sendo aplicado em todas as distribuidoras. Para o autor, a tarifa da 

concessionária, ou Receita Requerida, é composta em duas parcelas: a primeira refere-se a 

custos não controláveis e a segunda aos custos controláveis pela administração da 

concessionária. 

 

A Parcela A é a parcela da receita correspondente aos seguintes custos 

denominados não gerenciáveis, ou seja, os custos que a empresa não tem como 

influenciar, tais como a energia comprada para revender, os encargos setoriais 

(Cota da Reserva Global de Reversão - RGR; cotas da Conta de Consumo de 

Combustíveis - CCC; valores relativos à taxa de fiscalização do serviço público de 

distribuição concedido; entre outros) e os custos de transmissão. A outra parte da 

receita é a Parcela B. Esta corresponde ao valor remanescente da receita da 

concessionária, excluído o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS), após a dedução da Parcela A  (GONÇALVES, 2007, P. 379, grifo nosso). 

 

Os valores que compõe a Parcela A são automaticamente e integralmente 

repassados aos custos finais para compor a tarifa da concessionária. O montante final da 

receita desta parcela, deve ser capaz de pagar todos os gastos declarados com compra de 

energia, inclusive com toda a lucratividade dos agentes que atuam neste ramo (as receitas 

das geradoras), gastos com transporte de energia e os lucros dos agentes de transmissão 

(receitas das transmissoras), além de encargos setoriais e alguns tributos que incidem nas 

áreas de geração e transmissão. Pelos critérios definidores desta metodologia a empresa 

não teria nenhum mecanismo de interferência para reduzir seu valor, por isso são 

considerados custos não gerenciáveis. 

O principal item da Parcela A é constituído pelo gasto com compra de energia que, 

conforme o sub módulo 3.2 do PRORET da ANEEL (2016a), incorpora a totalidade dos 

custos da distribuidora referente a contratos bilaterais, leilões de energia existente (energia 

velha), leilões de energia nova, leilões de fonte alternativa, leilões de ajuste, custos de 

geração própria, geração distribuída, e as cotas de Proinfa, Itaipu Binacional, Angra 1 e 

2, e a cota de concessões renovadas através da MP 579. Foi interferindo basicamente no 

item concessões renovadas que foi possível reduzir a tarifa final dos consumidores em 

20,2% de média.   

As receitas referentes à Parcela B constituem o valor equivalente para garantir o 

negócio da distribuidora, de tal modo que consiga pagar os custos operacionais. Eles 
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incluem todos os custos com atividades de operação, manutenção, tarefas comerciais e 

administrativas, pagamento de pessoal, serviços de terceiros, seguros, custos com leituras e 

faturas, vistorias, contabilidade, tributos e seguros relativos à atividade de distribuição, 

entre outros; os custos de remuneração do capital com a rentabilidade da distribuidora; e 

amortização dos investimentos. Com base nestes dados a agência reguladora cria uma 

empresa de referência (espelho) com a qual a distribuidora deverá competir e ao obter 

ganhos de eficiência e produtividade, possa além do lucro normal receber um incentivo 

extra em sua lucratividade. Conforme a metodologia, os valores que compõem esta parcela 

são diretamente administráveis pela empresa, portanto gerenciáveis. 

Ao somar as receitas necessárias para remunerar os gastos com as duas parcelas 

(Parcela A + Parcela B) e acrescido dos tributos finais, como ICMS, tem-se então o preço 

teto final (Receita Requerida) a ser garantido para cada concessionária de distribuição de 

eletricidade, que por sua vez, será cobrado dos consumidores cativos.  

A figura 1, representa a estrutura que compõem cada parcela até a formação final 

da receita requerida das distribuidoras. 

 

Figura 1 - Estrutura representativa da Receita Requerida 

Fonte: CONGRESSO NACIONAL – Relatório Final: CPI Tarifas de energia elétrica, 2009, p.124. 

 

O gráfico 1, representa a distribuição dos gastos em cada uma das parcelas que 

compõem a tarifa final de energia elétrica na formação da receita requerida, a partir da 

metodologia do preço teto na área de distribuição. 
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Gráfico 1 - Distribuição do custo final da energia elétrica aos consumidores cativos. 

 
Fonte: ANEEL, 2018a. 

 

Na prática, a metodologia é composta praticamente por três instrumentos: 

 

O primeiro instrumento corresponde ao preço de mercado das tarifas, o qual, 

corresponde ao preço teto. O segundo instrumento refere-se ao índice aplicado 

para as correções periódicas, sendo definido a partir de um índice de preços dos 

produtos no mercado descontado a produtividade. E o terceiro instrumento que 

completa a metodologia, refere-se a revisão das tarifas, oportunidade, em que os 

custos operacionais e de capital, não atualizados pelos reajustes, são revistos 

(GONÇALVES, 2017, p. 82-83, grifo nosso). 

 

O primeiro instrumento, preço de mercado das tarifas, como explicado 

anteriormente, é formado e garantido pela incorporação do somatório dos custos da Parcela 

A (compra de energia + transporte + encargos setoriais e tributos) com a Parcela B (custos 

operacionais + depreciação + remuneração do capital), sempre considerando os custos 

marginais. Os outros dois instrumentos servem para garantir o equilíbrio econômico-

financeiro da concessionária, através do Reajuste Tarifário Anual (RTA) que ocorre 

anualmente baseado em índice de preços e fator de produtividade e a Revisão Tarifária 

Periódica (RTP) que acontece de quatro em quatro anos e tem sido o momento em que 

define a receita anual máxima requerida. Vale destacar que a ANEEL também pode 

acionar outros dois mecanismos de reposicionamento das tarifas: a Revisão Tarifária 

Extraordinária (RTE), realizada a qualquer momento, a pedido da concessionária, quando 

algum evento comprometer a lucratividade financeira, e o acionamento das bandeiras 

tarifárias, um preço a mais que é incorporado às geradoras. 

Todos estes mecanismos baseiam-se em parâmetros, metodologias e orientações 

internacionais de forma a permitir que os preços sejam determinados e mantidos oscilando 

em torno da eletricidade de maior valor, que é o preço médio internacional.  
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Inicialmente, o regime de preço teto era aplicado somente aos contratos de 

distribuidoras de energia elétrica. Posteriormente, a mesma metodologia foi sendo 

introduzida para determinar as receitas das transmissoras e para definir os preços máximos 

dos leilões de usinas de geração. 

 

1.3.2 O preço teto nas linhas de transmissão 

 

O preço teto para as instalações de transmissão foi instituído a partir da lei federal 

nº 9.074/1995 quando autorizou, através do art. 17º, que as linhas de transmissão do 

sistema integrado nacional deveriam ser “objeto de concessão mediante licitação”, com 

regras aprovadas pela ANEEL (BRASIL, 1995). Procedimento que foi consolidado pelo 

parágrafo único do art. 9º da lei 9.648/1998 (BRASIL, 1998), quando autoriza a ANEEL 

“regular as tarifas e estabelecer as condições gerais de contratação do acesso e uso dos 

sistemas de transmissão”. 

Por meio dessa nova legislação, a ANEEL passou a realizar os leilões de linhas de 

transmissão, estabelecendo em editais a Receita Anual Autorizada, que posteriormente 

convencionou-se chamar de Receita Anual Permitida (RAP). A empresa vencedora da 

concessão seria aquela que ofertasse a menor receita anual. Assim, o vencedor passa a ter 

direito a receita anual pelos 30 anos de concessão, com reajustes anuais e revisões 

tarifárias garantidas na concessão.   

A tarifa dos contratos de cada lote de linhas de transmissão definida através da RAP 

é garantida independente da utilização ou não de suas estruturas pelo sistema interligado 

nacional. Vale destacar que para estimativa final da RAP anual, utiliza-se a mesma 

metodologia do preço teto.  

Conforme o sub módulo 9.8 da ANEEL (2015a), a receita final garante a 

incorporação do pagamento de todo investimento para construção da respectiva linha de 

transmissão, os custos de capital próprio e de terceiros, através de pagamento de juros, os 

custos com operação e manutenção para pagamento de todas as despesas com pessoal, 

materiais e equipamentos, pagamento da depreciação, pagamento de todos encargos 

setoriais e tributos como P&D, TFSEE, PIS, COFINS, CSPJ e IR. Por fim é acrescida 

ainda uma taxa de remuneração, uma lucratividade. Tudo isso é garantido no contrato de 

concessão, reajustado anualmente e revisado periodicamente durante os 30 anos de 

concessão e incorporado na tarifa final para que a RAP seja cobrada mensalmente por 

intermédio das contas de energia elétrica.   
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As tarifas estabelecidas pela metodologia do preço teto por meio da RAP vem 

sendo implementada nesta área desde 1999. No entanto, com o anuncio da MP 579 o 

governo buscou alterar a metodologia para definição da receita máxima, limitando a RAP 

aos custos de gestão das linhas amortizadas, situação que será melhor explicada em 

capítulo posterior.  

 

1.3.3 O preço teto nas usinas de geração de energia elétrica 

 

Na área de geração as receitas e tarifas tem sido estabelecida por dois mecanismos 

básicos: a) pelo preço teto garantido em edital de leilão através da lei 10.848/2004 e b) 

pelo regime de cotas de garantia física e potência através da MP 579. 

 

a) As origens do preço teto em usinas 

 

As tarifas de usinas estabelecidas pela regulamentação do preço teto foi introduzida 

pelo marco regulatório de 2004 através da lei 10.848, quando estabeleceu que a 

comercialização de energia elétrica deveria dar-se mediante contratação regulada e livre.  

Desde então, para atender o ambiente de contratação regulado passaram a ser 

realizadas licitações através da contratação de energia de novos empreendimentos a serem 

construídos e de usinas já existentes (energia velha). 

Antes de realizar o leilão é calculada a tarifa teto para o respectivo 

empreendimento e previamente definidas em editais de leilão. Ou seja, seu preço máximo é 

apresentado antes do leilão para que sirva como referência aos lances. Neste valor consta a 

receita para garantir a lucratividade de todos agentes que participam do empreendimento, 

constando todos os custos de investimento, serviços da dívida, depreciação, custos 

operacionais, rentabilidade, encargos setoriais e tributos. 

Também fica estabelecido que somente 70% da garantia física deve ser 

comercializada em leilões ao Ambiente de Contratação Regulado, pois os demais 30% é 

reservado ao mercado livre. O vencedor da nova usina é aquele agente que oferecer a 

menor tarifa a partir do preço teto que foi estabelecido do edital. 

Assim, com a nova legislação deu-se início a realização dos leilões de geração 

através de várias modalidades. De 2005 a 2018 foram realizados 27 leilões de energia 

nova, dez de energia de reserva, três de fontes alternativas e três de estruturantes. Através 

desses leilões, foram comercializados 40.574 MW médios, com tarifas médias de R$ 
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212,80/MWh (ano base 2017), que totalizam receitas de 1,634 trilhões de reais a serem 

devidamente cobrados nos próximos 30 anos dos consumidores cativos. Esta situação será 

explicada com detalhes no capítulo 4 do trabalho. 

 

b) As origens da tarifa em regime de cotas pelo custo de serviço e tensões pós MP 579 

 

As tarifas estabelecidas pelo regime de cota pelo custo de serviço foram criadas 

pela lei federal nº 12.783/2013 com o intuito de renovar as concessões de usinas 

amortizadas e destinar toda energia ao ambiente de contratação regulado.  

Para ambas as situações – renovação ou licitação - o novo contrato de concessão de 

geração prevê às geradoras uma receita anual fixada pela ANEEL denominada Receita 

Anual de Geração (RAG).  

A RAG é composta basicamente por duas parcelas. Uma parcela de custos 

gerenciáveis denominada de Custo de Gestão dos Ativos de Geração (GAG), calculado 

pela ANEEL com base nos custos de operação e manutenção e administração, também 

chamado de custos operacionais de geração, acrescidos de uma taxa de 10% de 

remuneração. 

 

Tabela 01 - Contas consideradas no cálculo dos custos operacionais de geração 

1. Pessoal 

Remuneração 

Encargos 

Previdência Privada - Complementar 

Previdência - Fundação - Mantenedora 

Participação nos Lucros e Resultados - PLR 

Outros 

2. Serviços de Terceiros 

3. Administradores 

4. Materiais  

5. Matéria-Prima e Insumos para Produção de Energia Elétrica 

6. Arrendamento e Aluguéis 

7. Seguros 

8. Tributos 

9. Outros Custos e Despesas Operacionais 

Contribuição Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

Despesas com Comunicação Interna 

Taxas Bancárias 

Fonte: ANEEL, 2012b - Nota Técnica n° 385/2012- SRE/SRG. p. 07 
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A outra parcela de custos é composta pelos gastos com encargos setoriais de uso e 

conexão do sistema e tributos, como P&D, CFURH, TFSEE, Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD).  

Para determinar os valores de cada item, a ANEEL solicitou das concessionárias os 

custos operacionais exclusivos às atividades de geração e administração de cada usina 

alcançada pela medida provisória referente aos valores de 2011 o que lhe forneceu um 

banco de dados das próprias empresas. A agencia reguladora, conforme Nota Técnica 

385/2012 (ANEEL, 2012b), também selecionou uma amostra de 169 hidrelétricas do 

parque de geração nacional que representavam 65.802 MW de capacidade instalada 

(33.746 MW médios) e também calculou os custos operacionais das usinas de geração. Em 

ambos os casos os resultados foram muito semelhantes. 

O resultado foi uma tarifa média de custos operacionais de R$ 8,90/MWh para o 

conjunto de usinas estudadas. Assim, com o acréscimo da margem de lucro de 10%, tem-se 

as tarifas que foram publicadas pelo Ministério de Minas e Energia (MME) de R$ 

9,80/MWh (ano base 2012). Ao ser acrescentado a segunda parcela de custos (encargos e 

tributos) tem-se a tarifa final de R$ 32,89/MWh resultante da MP 579.  

As usinas que não aceitassem a renovação das concessões com essa tarifa seriam 

licitadas a partir dos mesmos mecanismos de estabelecimento da RAG.  

Assim foi com a UHE de Três Irmãos, que pertencia à Cesp, e ao não ter sua 

concessão prorrogada, foi leiloada em março de 2014 a partir do estabelecimento de uma 

GAG inicial de R$ 31,62 milhões/ano. O valor representou uma tarifa de R$ 16,60/MWh 

(ano base 2014), muito próximo da proposta inicial estabelecida pela MP 579.  

Vale destacar que a partir de 2015 a MP 579 sofreu mudanças. Através da Medida 

Provisória 688/2015 (BRASIL, 2015), além dos custos operacionais e encargos setoriais e 

tributos, foi instituído na RAG a Bonificação pela Outorga de Geração (RBO) e mais uma 

outra parcela adicional referente aos investimentos em ampliação e melhorias das usinas, 

além de reservar 30% da energia ao mercado livre. A RAG que até então era definida pelo 

custo de serviço, passou a ser determinada pelo preço teto, como será explicado em 

detalhes no capítulo 6. 

Assim, a nova metodologia de determinação da RAG das usinas passou a ser 

formado pelo somatório da GAG + RBO + parcela investimentos em melhorias e 

ampliação + encargos setoriais e tributos, a ser cobrado na tarifa referente aos 70% da 

garantia física destinada aos consumidores cativos. 
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Esta nova metodologia passou a ser aplicada para o leilão de 29 hidrelétricas que 

não aceitaram a prorrogação e pertenciam à Cesp, Cemig e Copel. As usinas foram 

leiloadas em novembro de 2015. Neste caso, as hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira que 

anteriormente pertenciam a Cesp faziam parte deste bloco e foram adquiridas pela estatal 

chinesa China Three Gorges (CTG). A empresa pagou R$ 13,8 bilhões de RBO, que serão 

cobrados ao longo do contrato de 30 anos na RAG. E receberá R$ 2,38 bilhões pelo preço 

teto referente a RAG anual. Assim a tarifa média das duas usinas referente aos 70% da 

parcela cotizada da usina e conforme declarado em relatório financeiro da companhia ficou 

em R$ 149,90/MWh (CTG BRASIL, 2017, p. 57). A companhia também declarou que 

adquiriu mais dois empréstimos para melhorias que somam R$ 5,94 bilhões, sendo que 

45% é a taxas de juros de 13,36% ao ano. Estes valores posteriormente serão incorporados 

na tarifa através da revisão tarifária e incorporado como componente da parcela 

“investimentos em melhorias e ampliação”, o que encarecerá ainda mais a tarifa. Vale 

lembrar que esta energia vinha sendo comercializada em 2012 na concessão anterior à R$ 

95,26/MWh.     

Dessa forma verifica-se que a tarifa definida pela RAG custo de serviço através da 

MP 579 estabelecia um preço médio da energia de hidrelétricas amortizadas (prorrogadas 

ou licitadas) em torno R$ 32,89/MWh. Após a MP 688/2015 que reestabeleceu a regulação 

pelo preço teto, a partir de um conjunto de mecanismos de mercado, a tarifa estabelecida 

pela RAG preço teto para energia de mesmas características (hidrelétricas amortizadas) 

ficou em torno de R$ 149,90/MWh.  

Esta diferença nas duas tarifas para mesmo tipo de energia tem consequência direta 

na RAG e consequentemente nas taxas de lucratividade. A MP 579 eliminou a extração e 

apropriação da lucratividade extraordinária e a MP 688/2015 devolveu aos agentes 

empresariais do setor elétrico a retomada da mais valia extraordinária em usinas de geração 

hidráulica amortizadas e será melhor explicado no capítulo 6.  

Portanto, aqui revela o centro da disputa que foi inicialmente estabelecido pelo 

novo regime de tarifa pelo custo de serviço, determinado pela MP 579, versus o regime de 

preço teto, reestabelecido pela MP 688. 

 

1.3.4 O project finance na composição do preço teto 

 

Uma das características centrais da atual política energética e principal mecanismo 

de apropriação de grande volume de excedente é a predominância do sistema financeiro 
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internacional por meio do sistema de financiamento, chamado project finance. Este sistema 

tem o financiamento assegurado na receita do empreendimento e integralmente 

incorporado ao preço teto que é repassado nas tarifas finais em usinas. 

Este mecanismo de financiamento originou-se após a crise do capitalismo da 

década de 1970, período que também era iniciada uma profunda reestruturação no sistema 

financeiro internacional que gerou uma “nova arquitetura de financiamento” 

principalmente para a indústria de eletricidade (GONÇALVES, 2007, p. 357-361). 

Conforme Pinto Junior (Apud BORENSTEIN et al, 1999, p. 168), o project finance 

é quando um “banco concede um crédito para o desenvolvimento de um projeto, sendo a 

dívida reembolsada a partir das receitas futuras com operação do empreendimento”, a 

expectativa de lucratividade futura é realizada com base no fluxo de caída do 

empreendimento, assegurado por uma forte base contratual, e os riscos são assumidos entre 

diversos participantes.   

Conforme Maggi (2013, p. 58) o financiamento de Itaipu foi a experiência piloto 

desta engenharia financeira no Brasil, implementada na década de 1970. Conforme o autor, 

a usina teve um custo de investimento na ordem de U$ 11,8 bilhões, no entanto os 

empréstimos tomados de 1975 a 1991 foram de U$ 27 bilhões. Até 2011 foram pagos 53,2 

bilhões de dólares e ainda restavam 14,8 bilhões de dívida. Ou seja, através deste modelo 

de financiamento os bancos e instituições financeiras receberão ao final U$ 68 bilhões. 

Este arcabouço financeiro é responsável por 60% do preço da tarifa final de eletricidade da 

Itaipu Binacional, sendo que o maior componente de encarecimento da tarifa é resultante 

dos juros da dívida. 

O novo modelo de financiamento é assegurado pela viabilidade econômica do 

próprio projeto, que deve demonstrar segurança, garantia e viabilidade de realização plena 

para extração de valor futuro e que possa atender a todos os agentes que de alguma forma 

são partes integrantes do projeto, entre os quais “os donos; os financiadores; os 

fornecedores; os compradores da produção; os administradores independentes; as 

seguradoras; as instituições de estado e governo; as instituições de direito privado” 

(GONÇALVES, 2007, p. 358).  

Para Gonçalves (2007, p. 358) o projeto de financiamento tem sua garantia 

assegurada pela sua receita e pelas tarifas finais aos consumidores, tarifas definidas pelo 

sistema de preço teto, ou preço marginal. Este mecanismo permite acessar o lucro 

extraordinário e oferecer o “equilíbrio econômico financeiro” ao longo do tempo de 

concessão. Para isso, os contratos de concessão estabelecem critérios de reajuste e revisão 
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nas tarifas de energia elétrica, correção da inflação, fórmulas para incorporação de todas as 

demandas e custos no cálculo das tarifas, o tempo da concessão, as condições para 

renovação, quase sempre definidos por metodologia “técnicas” e consultoria internacionais 

“neutras”.  

Desta forma, o sistema de financiamento baseado no project finance é parte 

constitutiva da tarifa e é totalmente incorporado na composição do preço teto. Assim, esta 

estrutura de financiamento e a regulação da tarifa pelo regime de preço teto podem ser 

consideradas bases centrais determinantes da organização da indústria de eletricidade. 

A MP 579, ao adotar tarifas pelo custo de serviço eliminou o lucro extraordinário e 

excluiu este mecanismo financeiro de usinas hidrelétricas amortizadas. Ou seja, entrou em 

conflito com o capital financeiro. 

 

1.4 Receitas e tarifas no contexto de anuncio da MP 579  

 

A MP 579 em seu artigo 13 estabeleceu que o poder concedente definiria, conforme 

regulamento, a tarifa ou receita inicial para as concessionárias de geração, transmissão e 

distribuição. 

A medida provisória também estabeleceu, em seu inciso I e II, § 1º do art. 1º, que as 

concessões de geração de energia hidrelétrica, para que pudessem ser prorrogadas, 

dependeriam de aceitação expressa pela concessionária da remuneração por tarifa 

calculada pela ANEEL para cada usina. Para as concessões de transmissão alcançadas pela 

medida provisória, conforme inciso I, § 1º do art. 6º, a prorrogação dependeria de aceitação 

da receita fixada conforme critérios estabelecidos pela agencia reguladora. E para as 

distribuidoras, dependeria da aceitação das condições estabelecidas no contrato de 

concessão ou no termo aditivo. 

Portanto a definição das tarifas e receitas ficou sob a responsabilidade do Estado, 

onde o governo determinou a política tarifária e a ANEEL ficou encarregada de conduzir o 

processo de prorrogação e definição dos preços.  

 

1.4.1 Receitas para distribuidoras: sem alterações 

 

Na área de distribuição, conforme lista de concessionárias divulgada pela ANEEL 

(2012a), os contratos de concessão, em sua grande maioria pertenciam ao controle estatal. 

As principais empresas envolvidas eram a CEEE-D, Celesc-D, Copel-D, CEB, Cemig-D, 
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as sete distribuidoras pertencentes ao grupo Eletrobrás (Amazonas, Ceal, Eletroacre, 

Ceron, Cepisa, Celg e Boa Vista) e as demais eram cooperativas e apenas algumas poucas 

distribuidoras pertenciam a grupos empresariais privados. 

Para a área de distribuição não houve rejeição pois possuíam critérios bem 

definidos, pelos quais é garantida uma receita anual capaz de cobrir a totalidade dos custos 

de capital e operacionais, acrescida de uma taxa média de lucratividade. Manteve-se na 

distribuição a metodologia que vigorava no setor elétrico (Receita Requerida = Parcela A + 

Parcela B), que configura o dimensionamento de Receita Teto fundamentada na 

metodologia do preço-teto. 

Todos os critérios que compõe o regime de preço teto constam em cláusulas nos 

seus respectivos contratos de concessão celebrados entre o poder concedente e cada 

distribuidora, desde a reestruturação do setor elétrico nacional sob a ótica do modelo de 

mercado.  

Portanto, a aceitação da prorrogação não alterava em nada os negócios empresariais 

das concessionárias de distribuição, pois conforme o parágrafo único do art 7º, o critério 

para prorrogação dependeria da aceitação expressa das condições estabelecidas no contrato 

de concessão. Por isso, todas as distribuidoras aceitaram a prorrogação sem contestações. 

 

1.4.2 Receitas para linhas de transmissão prorrogadas 

 

Diferentemente das distribuidoras, a prorrogação das concessões de linhas de 

transmissão implicava mudanças profundas na receita de cada contrato. 

Nas áreas de transmissão de energia elétrica dos 85.326 Km de linhas de 

transmissão envolvidos em nove contratos. Na tabela 2 são reproduzidos os contratos e as 

respectivas empresas que possuíam suas concessões em processo de vencimento e que 

foram alcançadas pela MP 579.  

 

Tabela 02 - Concessões de transmissão enquadráveis na Medida Provisória 579/2012 

Contrato de Concessão Concessionária 

063/2001-ANEEL Celg Geração e Transmissão S.A. - CELG-GT 

006/1997-DNAEE Cemig Geração e Transmissão S.A. - CEMIG GT 

058/2001-ANEEL Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. -ELETRONORTE 

059/2001-ANEEL Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP 

055/2001-ANEEL 
Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - 

CEEE-GT 

061/2001-ANEEL Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 
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060/2001-ANEEL Copel Geração e Transmissão S.A. - COPEL 

057/2001-ANEEL Eletrosul Centrais Elétricas S.A. - ELETROSUL 

062/2001-ANEEL Furnas - Centrais Elétricas S.A. - FURNAS 

Fonte: MME, 2012a - Portaria 579 de 31/10/2012. 

 

O valor total estabelecido pelo governo aos nove contratos que deveriam ser 

prorrogados ficou em torno de 2,8 bilhões de reais, para o ano de 2013. Esse valor é 

denominado de RAP – Receita Anual Permitida. Conforme pode-se observar na tabela 03. 

 

Tabela 03 - Receitas Anuais Permitidas para ano 2013 das instalações de transmissão 

enquadradas na MP 579 

Concessionária RAP - R$/ano % 

FURNAS 629.802.717,27 22,46 

CHESF 517.607.206,41 18,46 

ELETROSUL 406.109.440,15 14,49 

ELETRONORTE 276.252.486,49 9,85 

Subtotal 1.829.771.850,32 65,27 

CEEE-GT 177.047.949,36 6,32 

CEMIG GT 148.535.678,05 5,30 

COPEL GT 116.093.982,73 4,14 

CELG-GT 16.468.803,68 0,59 

Subtotal 458.146.413,82 16,34 

CTEEP 515.621.172,35 18,39 

Total 2.803.539.436,49 100,00 

Fonte: MME, 2012a - Portaria nº 579 de 31/10/2012. Elaboração do autor. 

 

As quatro estatais federais representavam 65% da receita proveniente das linhas de 

transmissão em disputa no processo de renovação ou licitação. As outras quatro estatais de 

controle dos governos estaduais correspondiam a 16,34% e a única empresa privada 

envolvida era a CTEEP, que possuía uma parcela significativa quando comparado com a 

totalidade, pois representava quase um quinto das renovações na transmissão. 

Recentemente a ANEEL emitiu a Nota Técnica nº 336/2016–SGT (ANEEL, 2016b, 

p. 04 e 22), no documento revela que a Receita Anual Permitida referente a totalidade do 

sistema de transmissão nacional no ano de 2012 correspondia a R$ 13,8 bilhões e a receita 

das concessionárias aqui discutidas representavam um montante total de R$ 9,07 bilhões. 

Portanto, o que estava em disputa representava 66% da receita total do sistema de 

transmissão nacional. 
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Figura 2 - Evolução da Receita Anual Permitida de 2012 a 2016 – Valores Históricos 

 

Fonte: ANEEL, 2016b - Nota Técnica no 336/2016-SGT, p. 22. 

 

Observe na figura 2 e constate que durante 2012, ano de anúncio da MP 579 e 

período que ainda não incidia as novas regras, todo sistema de transmissão nacional 

possuía uma RAP total de R$ 13,8 bilhões. Já no ano de 2013, após a revisão 

extraordinária em função da redução de tarifa resultante da aplicação da medida provisória, 

a figura 2 mostra a queda na RAP a um patamar de R$ 7,5 bilhões/ano. Portanto, o 

resultado da prorrogação das concessões com as novas regras revela que a indústria de 

eletricidade na área de transmissão, através das nove empresas que possuíam a titularidade 

dos 85.326 Km de rede, tiveram uma redução de 6,3 bilhões no primeiro ano de vigência 

das novas regras.  

A regulação econômica, do segmento de transmissão, se caracteriza pela receita 

teto (revenue cap), a qual garante ao agente o recebimento do valor da RAP, independente 

da variação do mercado pagante. 

A receita teto na prorrogação das concessões de transmissão passou a desconsiderar 

todos os custos decorrentes de capital investido, pois os investimentos não amortizados ou 

não depreciados foram indenizados com base no Valor Novo de Reposição (VNR). Desta 

forma, a tarifa apenas considerou os custos operacionais, chamados custos de operação, 

manutenção e administração da rede, acrescido de uma margem de 10% de remuneração 

sobre os custos operacionais.  
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1.4.3 Receitas para usinas prorrogadas 

 

Conforme o art. 15º, § 4º, as tarifas das concessões de geração prorrogadas ou 

licitadas nos termos da MP 579, deveriam levar em consideração os custos de operação e 

manutenção, encargos, tributos e, quando couber, pagamento pelo uso do sistema de 

transmissão e distribuição. 

Desta forma, para definir as tarifas finais de cada Usina Hidrelétrica (UHE) o MME 

emitiu em 31 de outubro de 2012 a portaria nº 578 (MME, 2012b), onde em seu art. 1º 

resolve “definir as tarifas iniciais, de que trata o art. 13 da medida provisória 579”, e junto 

à portaria emitiu um anexo no qual consta a relação de todas usinas enquadráveis e o 

respectivo valor anual que teriam direito após a renovação através da nova normativa. A 

partir do valor determinado para cada usina é possível identificar a tarifa final a ser 

aplicada após a assinatura dos novos contratos.  

Os documentos mostram que o poder concedente definiu a tarifa ou receita inicial 

para cada usina com base no valor do custo da Gestão dos Ativos de Geração (GAG)7, 

onde incluem-se nos valores das tarifas os custos regulatórios de operação, manutenção e 

administração que cada empresa possuía para gestão das respectivas usinas, mais uma taxa 

de 10% de remuneração. Conforme a portaria, esses valores foram calculados usando como 

data-base o mês de outubro de 2012. Outra informação importante é que as tarifas 

anunciadas na portaria 578/2012 foram baseadas nas informações fornecidas pela ANEEL 

através da Nota Técnica nº 385/2012-SER/SRG (ANEEL, 2012b).   

A partir dos dados disponibilizados na Nota Técnica nº 385/2012 e na Portaria 578 

de 31/11/2012/MME (MME, 2012b) é possível verificar que a tarifa anunciada pelo 

governo está em R$/MW.ano, forma definida em unidade monetária/potência elétrica x 

tempo. É um mecanismo de contratação da energia aplicado no contrato Itaipu Binacional, 

que contrata a potência instalada (MW), enquanto que na maioria dos demais contratos do 

setor elétrico é contratada a energia firme (MWh).  

A forma de precificação (R$/MW.ano) apesar de ser uma unidade que dá o preço 

da energia elétrica em unidade monetária/potência elétrica x tempo não expressa 

exclusivamente o preço da energia em unidades monetárias por unidades de energia 

gerada.  

                                                 
7 A GAG segundo a ANEEL, é a tarifa final para operação, manutenção e administração dos respectivos 

ativos, sem a contabilização de impostos e tributos. Portanto é a tarifa que a empresa receberia, isenta de 

qualquer tributação. 
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Este conceito de tarifa procura expressar o valor da tarifa referente ao custo da 

gestão dos ativos de geração, e que conforme § 1º do artigo 1º da portaria 578 (MME, 

2012b), “estão incluídos nos valores das tarifas os custos regulatórios de operação, 

manutenção, administração, entre outros”. Por isso, a forma anunciada pelo governo 

através de tarifas em R$/MW.ano obtém-se a receita anual de cada usina8, mas não ainda a 

tarifa final total que posteriormente onera os consumidores. 

Os custos operacionais apresentados pela ANEEL através da Nota Técnica 

385/2012 (MME, 2012b), que define as tarifas para cada usina, foram baseadas em 

informações prestadas pelas próprias empresas proprietárias das usinas, o que dificulta a 

contestação pelos agentes da veracidade, conforme anunciado pela própria agência 

reguladora em seu documento. 

 

Os custos operacionais contábeis de cada usina foram encaminhados pelas 

geradoras como resposta ao Oficio Circular 008/2012 SER/SFF/ANEEL, de 30 de 

maio de 2012. Nesse Oficio foi solicitado o detalhamento dos custos operacionais 

da atividade de geração por usina, referente à 2011. Esses custos são aqueles 

relativos à atividade exclusiva de geração de energia e os custos administrativos 

associados a essa atividade (ANEEL, 2012b, NT 385, p. 6). 

 

A partir destas considerações e utilizando como referência os dados oficiais 

emitidos pelo MME e pela ANEE é possível demonstrar detalhadamente o valor que cada 

usina teria direito de receber para a gestão dos ativos referentes aos custos de operação e 

manutenção.   

Na tabela 04, foi selecionado as quinze maiores hidrelétricas enquadráveis9 na MP 

579, junto consta a potência instalada e a garantia física de cada uma das usinas. A quinta 

coluna mostra a tarifa para gestão de cada MW por ano, ou seja, qual o valor monetário 

para cada MW de potência instalada que a usina teria direito de receber para prestar o 

serviço adequadamente durante um ano, caso aceite a renovação da sua concessão nas 

normativas da MP 579.  

A coluna da “receita anual” é o valor monetário total anual que a usina teria direito 

a receber para fazer adequadamente a gestão desse ativo, resultante do produto entre a 

potência (em MW) e a tarifa em R$/MW.ano.  Por fim, a partir da garantia física e receita 

                                                 
8 Na Nota Técnica nº 385/2012-SER/SRG da ANEEL os custos operacionais para cada usina estão 

anunciados em R$/MW.ano e na Portaria nº 578/2012/MME a tarifa para Gestão dos Ativos de Geração de 

cada usina estão em R$/kW.ano. No entanto os valores expressados são idênticos. Para conversão em valores 

e medidas equivalentes basta considerar que 1 MW = 1000 kW. 
9 Vale lembrar que está sendo analisando as condições que as usinas teriam caso aceitassem a prorrogação 

das concessões. O fato de muitas usinas constarem nas análises não significa que posteriormente aceitaram as 

condições de renovação através da MP 579. 
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anual foi calculado a tarifa final de cada MWh produzido, esse valor é a tarifa de referência 

para comercialização da energia produzida pelas usinas amortizadas e renovadas a partir da 

nova configuração normativa.  
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Tabela 04: Valores e tarifas anunciadas pelo governo em 2012 para usinas possíveis de renovação das concessões através da MP 579. 

Empresa  Usina Hidrelétrica Potência 
Garantia 

Física 
Tarifa  GAG10 

Tarifa 

GAG 
  

MW MWmédios R$/MW.ano  R$/ano R$/MWh 

CHESF Paulo Afonso (I, II, III, IV) 4.279,6 2.225,0 29.916,67 128.031.380,93 6,57 

CHESF Xingó 3.162 2.139,0 35.609,67 112.597.776,54 6,01 

CHESF Luiz Gonzaga 1.479,6 959,0 42.674,33 63.140.938,67 7,52 

FURNAS Marimbondo 1.440,0 726,0 39.217,77 56.473.588,80 8,88 

FURNAS Furnas 1.216,0 598,0 40.602,44 49.372.567,04 9,42 

FURNAS Estreito 1.048,0 495,0 41.579,83 43.575.661,84 10,05 

ELETRONORTE Coaracy Nunes 76,9 63,4 100.254,9 7.714.614,56 13,89 

CESP Ilha Solteira 4.251,5 1.049,0 28.625,18 121.699.952,77 13,24 

CESP Jupiá 1.551,0 886,0 40.258,51 62.449.000,71 8,05 

CEMIG Três Marias 396,0 239,0 58.485,53 23.160.269,88 11,06 

CEMIG Volta Grande 380,0 229,0 59.080,92 22.450.749,60 11,19 

CEMIG Salto Grande 102,0 75,0 89.279,21 9.106.479,42 13,86 

EMAE Henry Borden 889,0 127,7 102.158,53 90.818.933,17 81,19 

COPEL Gov. Parigot 260,0 109,0 57.109,4 14.848.444,00 15,55 

CEEE Jacuí 180,0 123,0 75.043,83 13.507.889,40 12,54 

CEEE Passo Real 158,0 68,0 65.591,24 10.363.415,92 17,40 

Fonte: MME, 2012b - Portaria 578/2012; ANEEL, 2012b - Nota Técnica nº 385/2012-SER/SRG. Elaboração do autor. 

                                                 
10 A receita anual para Gestão dos Ativos de Geração (GAG) é calculada utilizando a potência instalada (em MW) de cada usina multiplicando pelo valor da tarifa (em 

R$/MW.ano) definida pelo Ministério de Minas e Energia através da Portaria 578/2012. Para exemplificar podemos utilizar o complexo Paulo Afonso que possui uma 

potência instalada de 4.279 MW.  Ao multiplicar a tarifa de R$ 29.916,67/MW.ano pela potência chega-se a receita anual da usina para a gestão dos ativos de R$ 

128.031.380,93/ano. Essa é a GAG anual. A este valor será acrescido os demais custos que compõem para compor a Receita Anual de Geração (RAG). 
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Utilizando como exemplo a usina de Xingó, cujos dados mostram uma garantia 

física de 2.139 MW médios, o que equivale a uma produção total de 18.737.640 de 

unidades de MWh em um ano11 e considerando que a receita anual estabelecida pelo 

governo foi de R$ 112.597.776,54, fazendo a relação entre a produção e a receita anual 

pode-se concluir que a tarifa final que se pagará à Chesf para cada MWh produzido 

equivale a R$ 6,01/MWh.  

Portanto, a coluna “tarifa GAG” é a nova tarifa referente aos custos operacionais 

definida pelo governo que deveria ser aplicada às usinas enquadráveis e que aceitassem a 

renovação de suas concessões sob as regras da MP 579. Como os próprios documentos do 

governo expressam, esse valor representa a tarifa para “gestão dos ativos de geração”, que 

pode considerar como o preço ou regime de “custo do serviço” para produção de cada 

unidade de energia elétrica gerada pelas hidrelétricas amortizadas e submetidas à 

renovação das concessões.  

Vale destacar que a tarifa apresentada na tabela 4, em R$/MWh, ainda não consta a 

incidência de alguns encargos e tributos, e portanto não expressa o preço final que deveria 

ser transferido às distribuidoras através da Parcela A (custos não gerenciáveis) para ser 

cobrado nas contas de energia elétrica dos consumidores finais. 

Como pode ser observado na tabela 4, as usinas da Chesf possuem a menor tarifa. 

Assim, para que se tenha uma referência da tarifa de menor custo de serviço proposto pelo 

governo será utilizada essa empresa como parâmetro.  

Assim que o governo anunciou a MP 579 e a portaria 578/2012 (MME, 2012b), a 

Chesf realizou um estudo interno das tarifas futuras para suas usinas, caso a empresa 

optasse pela renovação. Os dados analíticos constam “Nota Técnica nº 

01/2012/CHESF/Prorrogação das Concessões/Avaliação Econômico-Financeira” (CHESF, 

2012). No documento, a empresa indica que a receita anual para “gestão dos ativos de 

geração” referente a “operação, manutenção e administração” (GAG O&M e A) para suas 

onze usinas seria de 324,5 milhões de reais e considerando que a soma da garantia física 

das suas usinas é de 3.345 MW médios (29.302.200 MWh/ano) a tarifa média (sem 

tributos e encargos) das usinas ficaria em R$ 11,07/MWh (ano base 2012). 

                                                 
11 Para calcular a produção total de energia elétrica de uma usina em um ano é necessário multiplicar a 

garantia física (em MWmédios) pelo número de horas de um dia (24 horas) e pelo número de dias do ano 

(365 dias), dessa forma obtemos a produção total de unidades de energia elétrica anual da usina. Para 

exemplificar utilizamos a usina de Xingó: 2.139 MWméd. X 24 horas X 365 dias = 18.737.640 MWh de 

produção. 
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Sobre a tarifa média de R$ 11,07/MWh faz-se necessário acrescentar os encargos 

do sistema elétrico de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), a Taxa de Fiscalização dos 

Serviços de Energia Elétrica (TFSEE), a Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos 

Hídricos (CFURH), a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e ainda os tributos 

de PIS/PASEP e COFINS. Ao acrescentar estes custos ao valor da GAG - O&M e A 

chega-se em fim a tarifa final média (R$/MWh), ou custo de serviço, a serem aplicadas às 

usinas renovadas.  

Conforme o documento da Chesf, uma vez optando pela prorrogação da concessão, 

a tarifa média para o ano de 2013 seria de R$ 22,44/MWh. Para evidenciar de forma 

detalhada reproduz-se abaixo uma tabela da própria empresa com o detalhamento de todos 

os valores anuais de cada encargo, tributos e o valor para gestão das usinas. 

 

Tabela 05 - Tarifa média das usinas da Chesf com a renovação 

Ano 2013 CHESF (em R$) 

R$/MWh (*) 22,44 

GAG - O&M e A 324.527.433,00 

P&D 3.245.274,00 

TFSEE 1.298.110,00 

CFURH 236.399.897,00 

TUST 412.701.536,00 

Custos sem Impostos 978.172.250,00 

PIS/PASEP e COFINS 99.703.508,00 

RAG R$/ano 1.077.875.758,00 

* Tarifa média. 

Fonte: CHESF, 2012. NT 01/2012, p. 36. 

 

Vale destacar que a tarifa média final para renovação das concessões das usinas da 

Chesf situam-se entre as menores, quando comparadas com as tarifas de usinas de outras 

empresas em mesma situação. Se quiser dimensionar o que teria sido a tarifa média da 

totalidade das usinas tem-se que realizar uma análise completa das mais de 80 usinas 

listadas pelo governo. No entanto, o objetivo aqui é trazer uma aproximação da nova tarifa 

que o governo propôs a partir da MP 579 pois, como é sabido, nem todas as empresas 

aceitaram as condições de renovação das concessões.  

Somente a partir da decisão definitiva de cada empresa pela renovação pode-se ter a 

exata noção da tarifa aplicada à totalidade das usinas renovadas. Desta forma, a tarifa final 

média da energia elétrica proveniente da lei 12.783/2013 (antes MP 579) que passou a 

vigorar a partir do ano de 2013, incluindo todos os custos, pode ser acessado analisando os 
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documentos das revisões tarifária periódica de cada empresa distribuidora, que foram 

publicados através das audiências públicas realizadas pela ANEEL.   

Uma das primeiras distribuidoras que teve as tarifas publicadas, após a MP 579 

entrar em vigor, foi a distribuidora Cemig. Todos os valores de tarifas referentes ao custo 

com compra de energia para seus clientes estão publicados na Nota Técnica nº 28/2013-

SER (ANEEL, 2013c), através da Audiência Pública número 02/2013 realizada nos meses 

de janeiro e fevereiro. 

Nestes documentos, a agência reguladora publicou a tarifa média das usinas que 

aceitaram as condições da MP 579, como “Cota lei 12.783/2012”. O custo médio aplicado 

no primeiro mês do ano de 2013 ficou estabelecido em R$ 32,89/MWh.  

Para que se possa realizar uma comparação com tarifas praticadas por outras usinas 

e fontes de geração no mesmo período, final de 2012 e início de 2013, buscou-se organizar 

a tabela 06, utilizando como referência os dados de leilões de energia disponibilizados pela 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e de Notas Técnicas produzidas 

pela ANEEL para os processos de revisão tarifária da Cemig, CPFL Paulista e AES 

Eletropaulo referentes a este mesmo período. Os valores, quando necessário, foram 

atualizados para o mês de janeiro de 2013 através do índice de correção inflacionária (IGP-

M ou IPCA) respectivo aos contratos.  
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Tabela 06: Tarifas aplicadas para compra de energia elétrica de usinas em janeiro de 2013 

Data 

Leilão 
Descrição Fonte de geração R$/MWh 

07/12/2004 Energia Velha 1º Existente 2005-08 (UHEs) 86,36 

07/12/2004 Energia Velha 1º Existente 2006-08 (UHEs) 101,11 

07/12/2004 Energia Velha 1º Existente 2007-08 (UHEs) 113,32 

02/04/2005 Energia Velha 2º Existente 2008-08 (UHEs) 121,98 

11/10/2005 Energia Velha 3º Existente 2008-08 (UHEs) 90,94 

11/10/2005 Energia Velha 4º Existente 2009-08 (UHEs) 137,10 

16/12/2005 Energia Nova 1º Nova A-5 2010-H30 (UHE Porto Góes) 165,41 

16/12/2005 Energia Nova 1º Nova A-5 2010-T15 (UTE Candiota III) 177,78 

29/06/2006 Energia Nova 2º Nova A-3 2009-H30 (UHE Itá) 189,10 

10/12/2007 Energia Nova UHE Santo Antônio 105,08 

09/05/2008 Energia Nova UHE Jirau 92,92 

17/12/2010 Energia Nova 11º Nova A-3 2015-H30 (UHE Teles Pires) 66,19 

07/11/2002 

Contrato Bilateral (CPFL 

Paulista) UHE Barra Grande 190,18 

07/11/2002 

Contrato Bilateral (CPFL 

Paulista) UHE Foz de Chapecó 190,65 

07/11/2002 

Contrato Bilateral (CPFL 

Paulista) UTE da Petrobrás 147,64 

07/12/2000 Contrato Bilateral (Eletropaulo) AES Tietê (9 UHEs e 3 PCHs) 187,08 

- Cota Itaipu UHE Itaipu 116,78 

- Cota Eletronuclear UTE Angra I, II 135,68 

01/01/2013 Cota Lei 12.783/2013 Várias UHEs 32,89 

Fonte: ANEEL, 2019 - Notas Técnicas nº 60/2012-SER; nº 28/2013-SER; nº 21/2013-SER); CCEE 2018a. Elaboração do autor. 
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A Cota Lei 12.783/2013, que consta na segunda coluna da tabela 6, é o conjunto 

dos contratos decorrentes da prorrogação de concessões de geração nos termos da Lei 

12.783/2013 (MP 579).  O valor de R$ 32,89/MWh representa a tarifa média da totalidade 

das hidrelétricas prorrogadas.  

A energia velha são contratos de comercialização provenientes das hidrelétricas 

prorrogadas e envolvidas na MP 579, antes da medida entrar em vigor. A tarifa média de 

comercializavam da energia dessas usinas em 2013 era R$ 95,26/MWh. 

A energia nova representa os contratos de comercialização de usinas leiloadas e 

construídas a partir no “novo marco regulatório do setor elétrico” estabelecido pela lei 

10.847/2004. São usinas não amortizadas.  

Os contratos bilaterais, são contratos de comercialização firmados a partir da livre 

negociação entre agentes de geração e distribuidoras, geralmente com tempo de duração de 

15 anos realizados antes da Lei nº 10.848/2004.  

Vale lembrar que a quase totalidade das usinas que comercializaram na modalidade 

de leilões de energia velha são proveniente das hidrelétricas da Chesf, Furnas, Eletronorte, 

Cemig, Cesp, Copel, CEEE E EMAE, em grande parte são as mesmas unidades de geração 

envolvidas na MP 579. As três geradoras federais foram responsáveis por 65% da energia 

comercializada (ou 10.995 MW médios) no 1º leilão de energia existente em dezembro de 

2004. Neste leilão foram feitos contratos com início de suprimento nos seguintes anos: 

2005, 2006 e 2007. Todos contratos foram realizados com prazo de oito anos, portanto 

com término ao fim de: 2012, 2013 e 2014. Remanescentes destes tipos de contratos estão 

registrados nas três primeiras linhas da tabela nº 6.  Essa energia estava sendo 

comercializada no momento da renovação das concessões a preços, como mostra a tabela 

nº 6, que variavam entre R$ 86,36 a R$ 113,32/MWh. Após a renovação das concessões, 

suas tarifas foram reduzidas à R$ 32,89/MWh. 

Os valores que a energia velha vinha sendo comercializada são, em alguns casos, 

superiores às tarifas de energia nova, não amortizadas, como das hidrelétricas de Santo 

Antônio e de Jirau construídas em Rondônia no rio Madeira, leiloadas em 10/12/2007 e 

09/05/2008 respectivamente ou até mesmo da usina de Teles Pires no Mato Grosso.  

Os demais casos de energia nova e os contratos bilaterais destacados na tabela têm 

suas tarifas situadas na faixa dos R$ 190,00/MWh. Esse valor de tarifa é a base de 

referência quando se trata de preços de mercado em hidreletricidade, e portanto referência 

para os empreendimentos privados. A UHE Ita, por exemplo, que comercializou parte de 

sua energia em contrato de 30 anos (2.009 à 2.039) pertence a uma empresa privada 
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francesa Tractebel (atualmente Engie) e como se pode observar sua tarifa estava sendo 

comercializada a R$ 189,10/MWh, o que representa quase o dobro mais cara que a maioria 

das usinas analisadas até aqui, inclusive mais cara que o preço de Itaipu e da Eletronuclear.  

A energia elétrica de usinas termoelétricas pertencentes à Petrobrás e à Companhia 

de Geração Térmica de Energia Elétrica –CGTEE (Candiota III) tem seu preço de 

comercialização semelhante ou menor que as tarifas de hidrelétricas pertencentes a grupos 

privados, ou seja, mesmo sendo de menor produtividade conseguem comercializar a preços 

menores que as hidrelétricas privatizadas. 

Se compararmos a nova tarifa das usinas prorrogadas através da MP 579, com o 

preço que as mesmas vinham praticando em contratos de energia velha até o anuncio da 

medida provisória, percebe-se que suas tarifas foram reduzidas em aproximadamente 65%. 

Vale destacar, que essa redução é sobre uma tarifa que, quando comparada com as tarifas 

de mercado de hidrelétricas de controle privado, já vinham sendo praticadas com preços 

em torno de 50% a menos.  

Realizando uma comparação dos R$ 32,89/MWh com a tarifa das usinas da AES 

Tietê, usinas amortizadas com mais de 40 anos de operação, onde sua energia estava sendo 

comercializada em janeiro de 2013 a R$ 187,08/MWh, significaria uma redução de cerca 

de 82%. Essa situação poderá servir de parâmetro quando se analisará em capítulos 

posteriores, a forte reação de empresas privadas, mesmo que não possuíssem usinas 

envolvidas na MP 579. 

As hidrelétricas enquadráveis nas regras da MP 579 vinham comercializando sua 

energia, através dos contratos de comercialização de energia velha a preços médios de R$ 

95,26/MWh. Aquelas que aceitaram a renovação com as novas regras tiveram sua tarifa 

reduzida a R$ 32,89/MWh, uma redução de 65%.  

Vale destacar que o governo estabeleceu para as usinas da Chesf a menor tarifa 

entre todas as demais empresas, sendo que os próprios documentos da estatal revelaram o 

preço em torno de R$ 22,44/MW. Outra questão importante nesse processo revelou que o 

custo de serviço para operação, manutenção e administração das suas usinas da Chesf 

situa-se na faixa de R$ 11,07/MWh, chegando algumas usinas a R$ 6,01/MWh. Estes 

dados indicam o baixo valor e um preço de comercialização equivalente ao valor da 

geração hidráulica.  

Para uma noção aproximada da receita em disputa foi organizado a tabela seguinte 

projetando a receita total anual em três cenários:  

a) A receita a partir da tarifa média determinada pela MP 579, de R$ 32,89/MWh.  



60 

 

b) Receita ao preço médio dos contratos vigentes a qual a energia era 

comercializada até o anuncio da MP 579, de R$ 95,26/MWh. 

c) Receita considerando a tarifa média praticada em usinas de controle privado, R$ 

190,00/MWh.  

 

Tabela 07 - Projeção de receita das usinas com potencial para renovação das concessões 

(ano base janeiro 2013) 

 Por hora Por dia Por ano 

Energia Gerada (MWh) 13.883,8 333.211,2  121.622.088,0  

Tarifa Receita (R$) Receita (R$) Receita (R$) 

a) Tarifa R$ 32,89/MWh 456.638,18  10.959.316,37  4.000.150.474,32  

b) Tarifa R$ 95,26/MWh 1.322.570,79 31.741.698,91 11.585.720.102,88 

c) Tarifa R$ 190,00/MWh 2.637.922,00 63.310.128,00 23.108.196.720,00 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A energia gerada representa a energia firme de todas as usinas alcançadas pela 

medida provisória. Os números revelam que a energia gerada pelo conjunto das usinas 

envolvia uma receita em torno de 11,6 bilhões de reais por ano. Após a renovação a receita 

teve queda equivalente a R$ 7,6 bilhões no ano (65% de queda na receita). No entanto, em 

caso de liberalização da tarifa para que as geradoras pudessem negociar a venda a valores 

de mercado, a receita potencial tenderia a 23 bilhões de reais ao ano.  

É em torno desta parcela importante do patrimônio das empresas estatais que 

estabeleceu-se a principal disputa. Pelo lado do controle, a disputa se concentrou entre 

renovação das concessões versus licitação (privatização) e pelo lado da tarifa, a disputa 

esteve entre regulação pelo custo do serviço versus preço-teto. 

 

1.5 A energia foi destinada ao Ambiente de Contratação Regulado 

 

No que se refere ao destino da energia proveniente dos empreendimentos que 

seriam renovados, foi garantido que a totalidade da energia gerada fosse destinada ao 

chamado mercado regulado de energia (consumidores cativos) por meio do sistema de 

cotas proporcional ao mercado de cada distribuidora. Portanto, o chamado mercado livre 

(consumidores livres), que domina 27% da energia elétrica comercializada, e que inclui as 

comercializadoras e os grandes consumidores livres, não teve direito a cotização. 

A MP 579 determinou que, as concessões de energia hidrelétrica para prorrogação 

de seus contratos, dependeria da aceitação expressa pelas concessionárias para que 100% 
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da garantia física e potência das hidrelétricas fosse alocada pelo sistema de cotas às 

distribuidoras de energia elétrica pertencentes ao Sistema Interligado Nacional.   

Conforme consta no art 2º, § 4o, do decreto nº 7.805/2012 (BRASIL, 2012b) que 

regulamenta a MP 579, as concessionárias deveriam aceitar que “toda a garantia física de 

energia e de potência das usinas hidrelétricas será disponibilizada ao mercado regulado, 

para a contratação em regime de cotas”. 

Na área de geração o governo fez uma opção pelo fortalecimento do mercado 

regulado, indicando uma tendência contrária ao que o próprio governo praticava nos 

contratos de comercialização de energia desde a década de 1990, e principalmente após a 

reforma de 2004, que tinha sido coordenada pela então ministra de Minas e Energia, Dilma 

Rousseff. 

A lei federal 10.848/2004 (BRASIL, 2004a) criou dois ambientes de 

comercialização de energia elétrica, o regulado e o livre. Conforme o decreto presidencial 

nº 5.163/2004 (BRASIL, 2004b) de regulamentação, caracteriza o Ambiente de 

Contratação Livre como o segmento do mercado em que se realizam compra e venda de 

energia com preços livremente negociados entre os agentes geradores, comercializadores e 

consumidores livres, enquanto que o Ambiente de Contratação Regulado é o segmento de 

mercado que se realiza a compra e venda de energia através de leilões para que as 

distribuidoras possam garantir o atendimento aos consumidores cativos. A Lei 10.848/2004 

também estabelece que a comercialização de energia elétrica no ambiente regulado deve 

garantir o atendimento à totalidade de seu mercado por meio de licitação.  

Desta forma os consumidores finais de energia elétrica estão divididos em dois 

segmentos: consumidores livres e consumidores cativos. Os livres compõem o ACL e seus 

contratos de compra e venda podem ser realizados diretamente entre usinas e consumidores 

livres ou mediado por uma comercializadora. Os cativos pertencem ao ACR e o contrato é 

realizado no ato da licitação.  

Após a criação dos dois ambientes de negócio, os editais de leilões para construção 

de novas usinas passaram a reconhecer e reservar a garantia física do empreendimento aos 

dois ambientes, proporcional ao seu mercado. Ou seja, uma hidrelétrica ao ser licitada tem 

parte de sua energia destinada ao ACR e outra parte ao ACL. De maneira geral, nos editais 

de leilões é garantida a comercialização de 70% da energia firme através do mercado 

regulado e 30% é reservado para empresa negociar posteriormente no ambiente livre.  

A UHE Belo Monte, por exemplo, dos 4.570 MW médios de garantia física, 3.200 

MW médios foram comercializados através do leilão realizado em abril de 2010, no qual 
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as distribuidoras compraram sua energia até o ano de 2045 a R$ 78,00/MWh. Os demais 

1.370 MW médios a companhia negociou no mercado livre a cerca de R$ 130,00/MWh.  

Ou seja, os 70% garante um fluxo de caixa até o final da concessão para garantir a 

remuneração do investimento e o restante a companhia busca as diversas oportunidades de 

comercialização pelo ambiente livre, sendo que um mecanismo deste ambiente é o 

Mercado de Curto Prazo e que por vezes permite comercializar a energia ao Preço de 

Liquidação das Diferenças (PLD), que no ano de 2014 chegou a um valor máximo de R$ 

822,83/MWh. 

Vale destacar que os preços dos contratos de curto prazo, de um modo geral, estão 

balizados pelo PLD mas não são expressos no PLD. Por exemplo, um contrato de curto 

prazo no período úmido, em geral, procura tirar partido dos baixos preços da eletricidade 

em função do PLD baixo nos períodos de abundância nas afluências as hidrelétricas. Mas, 

como os contratos sempre expressam um certo grau de incerteza em relação ao futuro, duas 

tendências se manifestam no preço da energia dos contratos curto prazo: (i) será mais 

próximo ao PLD quanto menor for o período contrato de curto prazo, caso de contratos 

realizados por alguns meses; e (ii) mais distante do PLD quanto maior o período contrato 

de curto prazo, situação de contratos realizados por poucos anos. 

Enquanto as distribuidoras são obrigadas a adquirir 100% da energia ao mercado 

regulado através de leilões realizados pelo governo, aos agentes de geração de energia é 

reservado o direito de atuar nos dois ambientes de comercialização.  

Vale destacar que uma reivindicação dos agentes empresariais que atuam no 

mercado livre - como geradoras, comercializadoras e até os grandes consumidores livres -, 

era de 30% da energia das concessões alcançadas pela MP 579 fossem reservados ao 

ambiente de contratação livre. 

Portanto, os elementos históricos revelam que até o anúncio da MP 579 o governo 

buscava conciliar a comercialização de energia elétrica em dois ambientes de negócios. 

Através da MP 579 o governo fez uma opção clara pelo ambiente onde o Estado consegue 

ter maior controle nos preços.  

Ao destinar a totalidade da energia elétrica das usinas prorrogadas para o ambiente 

de contratação regulado, o governo de certa forma criou uma nova orientação política de 

futuro, indicando que a totalidade da energia proveniente de unidades de produção 

amortizadas deveriam ser destinadas aos consumidores cativos e deveriam praticar preços 

equivalentes ao valor das mercadorias produzidas.  Na prática, ao impedir que parcela 

desta energia fosse destinada ao mercado livre, o governo buscava evitar que as unidades 
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de MWh de baixo custo de produção pudessem vir a ser comercializadas a preços altos, 

equivalente a eletricidade de alto custo de produção.  

 

1.6 A MP 579 como tendência para eliminar a metodologia de preço teto  

 

Quando a MP 579 determinou em seu § 4º do art. 15º, que as tarifas das concessões 

de hidrelétricas e as receitas de transmissão prorrogadas ou licitadas pelas regras desta 

medida provisória deveriam levar em consideração os custos de operação e manutenção, 

encargos, tributos e, quando couber, pagamento pelo uso dos sistemas de transmissão e 

distribuição, na prática se abandonava a regulamentação pelo preço teto e se adotava o 

regime de custo de serviço, ou custo de produção mais a taxa de retorno sobre os 

investimentos em custos de produção.  

Ao buscar definir as tarifas a partir dos custos de operação e manutenção, a 

determinação do preço passava a eliminar todos os componentes referentes aos custos de 

investimentos e serviços da dívida. Para isso a MP 579 determinava a indenização da 

parcela restante de investimentos, como consta em seu § 1º do art 15º, orientando que os 

investimentos pendentes que ainda não tinham sido amortizados e depreciados deveriam 

ser imediatamente indenizados.  

Para indenização foram utilizados os recursos do fundo da “Reserva Global de 

Reversão” que possuía saldo de R$ 21 bilhões na época, e se ainda fosse insuficiente 

aportaria os recursos provenientes de Itaipu que eram repassados à União na forma de 

pagamento do saldo devedor.  O valor das indenizações seria calculado com base no 

“Valor Novo de Reposição – VNR”. Para o caso das linhas de transmissão somente seriam 

indenizados os bens investidos a partir de 31 de maio de 2000.  

O valor inicial das indenizações foi estimado em R$ 20 bilhões, sendo que as 

indenizações destinadas às geradoras estavam estimadas em 7 bilhões de reais, às 

transmissoras cerca de 13 bilhões de reais. Desse valor as empresas do sistema Eletrobrás 

receberiam 14,3 bilhões de reais, as estatais estaduais Cemig, Cesp, Copel e Celesc outros 

R$ 3 bilhões e a transmissora CTEEP mais R$ 2,9 bilhões.  O pagamento das indenizações 

foi imediato.   

No entanto, os valores foram contestados pelas empresas indicando uma forte 

disputa em torno dos valores de amortização ou não. O forte conflito levou o governo a 

abrir a possibilidade de rever os valores. Os dados finais da revisão indenizatória serão 

detalhados em capítulo 6. Vale destacar que no início do ano de 2017 a ANEEL anunciou 
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que o montante complementar de indenização pelos ativos instalados estava estimado em 

mais 62,2 bilhões de reais, sendo que metade disso corresponde aos juros.  

Independentemente do valor final das indenizações, todas as estruturas e bens 

correspondentes aos meios de produção passariam a ser considerados totalmente 

amortizados. Na prática, o componente financeiro referente a Base Remuneração Bruta 

tanto nas hidrelétricas quanto nas linhas de transmissão ficou proibido de compor as tarifas 

finais. Ou seja, os gastos com pagamento de amortização mais juros de capital próprio e 

terceiros empregados no financiamento dos ativos amortizado, deixava de incidir no preço 

final da energia.  Vale lembrar que no caso de Itaipu este componente é responsável por 

60% do custo de sua tarifa. 

Ao considerar apenas os custos de operação e manutenção acrescidos de alguns 

encargos setoriais e tributos e mais uma taxa de retorno pela administração e gestão de 

cada empreendimento, a nova regulamentação estabelecia uma receita anual e sua 

respectiva tarifa muito próxima ao custo de produção, ou regulação pelo custo de serviço já 

que, a tarifa destinava cobrir o custo operacional mais o custo da taxa de retorno arbitrada 

pelo regulador. Assim o baixo custo operacional das hidrelétricas, associado a uma taxa de 

retorno - para cobrir os investimentos em custos operacionais - arbitrada pelo regulador, 

passou a ser compatível com o baixo valor das tarifas de geração definida pela nova 

metodologia para as hidrelétricas amortizadas. 

Ao limitar a receita anual de cada empreendimento prorrogado ao custo de 

produção estava se impondo uma limitação na forma hegemônica de produção da 

eletricidade enquanto mercadoria para produção e apropriação de valor excedente.  

Criavam-se desta forma as condições para a retomada do modelo de precificação da 

eletricidade ao preço pelo custo de produção. 

A metodologia adotada para definição das tarifas em usinas amortizadas acabava 

eliminando os seguintes custos na composição da tarifa de geração: (i) base de 

remuneração bruta, que no caso das hidrelétricas diz respeito aos investimentos nos custos 

das instalações hidrelétricas – barragem, vertedouros, sistemas de adução, casa de 

máquinas, máquinas e equipamentos de comando e controle, etc.; (ii) o custo financeiro de 

mercado sobre o investimentos, na medida que a taxa de retorno sobre o investimentos 

passava a ser arbitrada pelo regulador; e (iii) o lucro extraordinário decorrente do baixo 

custo de produção das hidrelétricas. 
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Vale destacar que as medidas indicavam uma tendência do que seria praticado não 

somente nas hidrelétricas e linhas de transmissão alcançadas pela MP 579, mas para todos 

os demais empreendimentos que em poucos anos teriam suas concessões finalizadas. 

Ao analisar os principais contratos de concessões disponibilizados pela ANEEL 

com vencimento entre 2015 e 2030, se pode constatar que existiam em torno de 65.000 

MW de potência instalada pertencentes a 72 hidrelétricas12 amortizadas ou em processo 

final de amortização. Portanto, são usinas que necessitariam em curto prazo a prorrogação 

de suas concessões através dos mecanismos de receita estabelecidos pela MP 579.  

 

Tabela 08 - Hidrelétricas amortizadas com termino de concessões entre 2015 e 2029. 

Empresa Potência (MW) Nº UHEs 

Chesf 10.237  10 

Furnas 8.976  11 

Eletronorte 8.829  3 

Itaipu Binacional 7.000  1 

Subtotal Federais 35.042  25  

Cesp 7.454  6 

Cemig 5.086  8 

Copel 4.428  4 

CEEE 895  4 

Subtotal 

Estaduais 17.863  22  

Suez -Tractebel 7.270  8 

AES Tietê 2.641  9 

Duke Energy 2.151  8 

Subtotal privadas 12.062  25  

Total 64.967  72  

Fonte: ANEEL, 2018b. Elaboração do autor. 

 

Se considerar este conjunto de 72 hidrelétricas, apenas 25.000 MW foram 

alcançados pela MP 579 e destes somente 15.000 MW aceitaram as condições de 

prorrogação. Ou seja, apenas 23% das usinas amortizadas tiveram redução da receita anual. 

Estes dados revelam o que estaria em disputa no próximo período caso as novas regras se 

mantivessem. 

 

 

 

                                                 
12 Não foram considerados as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) amortizadas, hidrelétricas de menor 

porte e nem as hidrelétricas originarias de novos empreendimentos (não amortizadas). Portanto os números 

tendem a ser maiores que os apresentados na tabela. 
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2 ASPECTOS TEÓRICOS PARA SUBSIDIAR A INVESTIGAÇÃO DO 

PROBLEMA DA MP 579 

 

2.1 Aspectos ligados ao método de construção do conhecimento 

 

Parte-se do pressuposto que a prática social deve ser coerente com a realidade 

histórica. Desta forma o método para construção do conhecimento deve representar a 

realidade concreta em sua totalidade.  

Segundo Sposito (2004, p.23), o método é um “instrumento intelectual e racional 

que possibilita a apreensão da realidade objetiva pelo investigador, quando este pretende 

fazer uma leitura dessa realidade e estabelecer verdades científicas para a sua 

interpretação”.  

Para Gonçalves (2007, p.41-43) a maior parte da literatura científica procura 

explicar a organização da indústria da eletricidade a partir de processos de conhecimento 

com abordagens ligadas às ciências da natureza, às tecnologias e à economia, as quais são 

apresentadas geralmente como “leis naturais”, que constituem as abordagens hegemônicas 

presentes no setor elétrico cujas representações são parciais, segmentadas e 

metodologicamente separadas entre si.  

Por essa perspectiva, a produção do conhecimento caracteriza-se na interação de 

quem investiga (sujeito) com o que é investigado (objeto) e pode ocorrer, principalmente, 

por meio de dois modos: o “naturalista” com predomínio do objeto sobre o sujeito, e o 

“idealista” com o domínio do sujeito sobre o objeto.  No primeiro modo o conhecimento é 

um processo de reflexo ou de cópia do objeto, semelhante a um espelho que registra sinais 

e estímulos externos, tornando-se científico quando a tese formulada representa o objeto 

refletido. Já no segundo modo é dado ao sujeito o papel de criador da realidade. Dessa 

forma a representação, nos dois casos, parece condicionada a comportamentos que não se 

relacionam entre sujeito e objeto. Por isso podem ser investigados isoladamente e assim 

concebidos como “leis da natureza”, com propriedades imutáveis. Independentemente das 

posições antagônicas entre os dois, são utilizadas e combinadas pelo “pensamento 

hegemônico” para representar a realidade na eletricidade (GONÇALVES, 2007, p.41-43).  

Este pensamento concebe a energia e sua produção como um recurso natural em 

escassez frente às necessidades crescentes do homem, afirmando a energia como algo 

proveniente da natureza e sem historicidade, que oculta ou nega qualquer vínculo social ou 

trabalho humano ali incorporado. Esta noção pode ser verificada na definição abaixo. 
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Energia é um ingrediente essencial para a vida humana e para as múltiplas 

atividades que os seres humanos realizam; essas, quanto mais complexas, mais 

consomem energia. 

Para nos mantermos vivos são necessárias apenas mil quilocalorias de energia por 

dia, que obtemos dos alimentos que ingerimos; as transformações químicas que 

ocorrem no nosso organismo convertem essa energia que através dos nossos 

músculos nos permitem realizar as tarefas necessárias, como se locomover ou 

mudar a posição dos objetos. 

O homem moderno, porém, precisa de muito mais energia do que a contida nos 

alimentos, pois usa uma variedade de serviços exteriores a ele como iluminação, 

temperatura ambiente adequada, refrigeração, transporte, telecomunicação e 

produtos de consumo que por sua vez exigem energia. (GOLDEMBERG, 2002, p. 

227) 

 

Outra abordagem pode ser verificada na explicação de Sposito (2004, p. 23 - 29) é 

sobre o método dialético. Para o autor as relações entre o sujeito e o objeto se desenvolvem 

de forma contraditória, onde o sujeito se constrói e se transforma vis-à-vis o objeto e vice 

versa. 

Desta forma, a abordagem do método dialético 

 

[...] compreende necessariamente a noção de movimento da História. Esse 

movimento ocorre quando, na confrontação de tese e antítese, a síntese contem 

aspectos positivos da tensão anterior, e apresenta-se como estágio superior que, por 

sua vez, se coloca também como uma nova tese. A História é a única ciência que 

deve existir, superando-se a divisão das ciências, que faz com que se tenha sempre 

uma visão parcial da sociedade. (SPOSITO, 2004, p. 44). 

 

Nesta concepção de construção do conhecimento o autor chama atenção para o 

aspecto da historicidade, das contradições, das relações existentes entre ambas as partes e 

da necessidade de superar as análises fragmentadas. 

A superação das análises fragmentadas torna-se possível ao considerar o aspecto da 

totalidade, a qual aproxima-se da noção desenvolvida por Lukács. 

 

A categoria de totalidade significa portanto, de um lado, que a realidade objetiva é 

um todo coerente em que cada elemento está, de uma maneira ou de outra, em 

relação com cada elemento e, de outro lado, que essas relações formam, na própria 

realidade objetiva, correlações concretas, conjuntos, unidades, ligadas entre si de 

maneira completamente diversas, mas sempre determinadas. (LUKÁCS, 2011, p. 

39). 

 

Para Lukács (2011, p. 32-33), o conhecimento é um processo de aproximação 

infinita da realidade, pois o seu conjunto é sempre mais rico que a lei mais adequada para 

sua compreensão e representação, “na medida em que é justo, isto é, total, reflete sempre 
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um conjunto composto de totalidades unidas por laços orgânicos, mas só acede a ele por 

aproximação”. 

Portanto, para melhor compreensão da realidade que se pretende investigar 

considera-se que “o concreto é concreto, porque é a síntese de muitas determinações, isto 

é, unidade do diverso” (MARX, 2008, p. 256). 

 

Aqui, é importante recuperar no método de investigação utilizado por Marx em 

todo o seu desenvolvimento da teoria do valor trabalho social como forma de 

aproximar da realidade social capitalista, onde a categoria contradição aparece 

como guia para sua construção teórica. A cada contexto novas questões surgem, 

estas se transformam em contradições que colocam em cheque a reprodução. Isto 

exige novas soluções que determinaram novos cenários, novos contextos. Contudo, 

não existe uma teleologia, nem linearidade no método de abordagem. São os 

homens que fazem à história. O futuro não está determinado, no entanto, as 

tendências podem ser captadas, e, dadas certas condições, certos encadeamentos de 

fatos, as tendências podem se verificar. Ressalta-se a constatação de que a 

finalidade da produção capitalista é o lucro. Isto não significa que a interpretação 

aqui empregada, supõe esta sociedade dirigida por um “piloto automático”. É o 

poder social presente resultado da luta e da correlação de forças entre os interesses 

de classes que determina o caminho que se manifesta como tendência, porém, 

incerto. Não poderia ser diferente, pois quem procura compreender o caminho para 

transformá-lo não o imagina determinado (GONÇALVES, 2007, p. 140). 

 

Dessa forma, para realizar o estudo e representação da realidade na indústria 

brasileira de eletricidade e seus aspectos ligados ao processo de prorrogação das 

concessões de energia elétrica através da MP 579 julga-se importante considerar a 

abordagem teórica recorrendo a conceitos da Crítica da Economia Política, considerando a 

teoria do valor social e buscando relacioná-los com o tema da energia.  

Para isso utilizam-se categorias que contribuem para esta fundamentação, tais 

como: a mercadoria eletricidade, o valor-social, contradição capital-trabalho, concorrência 

intercapitalista, mais-valia, mais-valia extraordinária, historicidade, totalidade, indústria de 

eletricidade e hidreletricidade. Cada uma será conceituada com maior rigor no decorrer do 

trabalho. 

 

2.2 O valor da mercadoria e a noção de energia 

 

A energia elétrica na sociedade capitalista tem sua gênese na relação social capital-

trabalho e tem sido utilizada para intensificar e transformar os processos de trabalho para 

geração de valor e valor excedente. Desta forma não se trata aqui de abordar e 

compreender a eletricidade enquanto um conjunto de propriedades químicas, físicas e 

mecânicas, e sim enquanto força material a partir das relações sociais de produção.  
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Uma questão fundamental é a necessidade de compreender as mudanças na 

organização da produção, o que implica necessariamente “entender os processos de 

transformação do valor” (GONÇALVES, 2007, p. 128). 

De acordo com a teoria do valor social sob regime de produção capitalista, o 

produto e a produção adquirem uma nova característica, que é a produção de valor. Em 

todos os modos de produção que antecederam o capitalista, a produção em geral consistia 

na transformação dos produtos da natureza em objetos úteis, um processo exclusivo de 

criação de valores de uso. No entanto,  

 

Na sociedade mercantil (e, em particular, na sociedade capitalista), a produção 

segue sendo uma criação de valores de uso – como é em qualquer época histórica -

, mas é também, sobretudo, criação de valor. O processo de produção mercantil 

cria valores de uso, mas, ao mesmo tempo, incorpora aos bens uma nova dimensão 

que já não é material, mas social: o valor. Essa dimensão social é que permite que 

os valores de uso possuam a capacidade de intercambiarem-se no mercado, de 

poderem ser vendidos. Sem essa qualidade social, sem serem valores, os valores de 

uso não seriam senão objetos úteis não intercambiáveis. Quando um valor de uso 

adquire a qualidade de ser valor, constitui o que se chama de mercadoria 

(CARCANHOLO, 2013, p. 36, grifo nosso) 

 

Para se chegar a teoria do valor foi necessário analisar a célula do capitalismo, a 

mercadoria. Para Marx (2008, p. 49), a riqueza na sociedade burguesa aparece como uma 

“imensa acumulação de mercadorias, sendo a mercadoria isolada a forma elementar dessa 

riqueza”. Assim, para o autor, as mercadorias possuem valor de uso e valor de troca.  

A mercadoria é algo que “satisfaz as necessidades humanas” diretamente como 

meio de subsistência, como bem de consumo, e indiretamente como meio de produção. A 

mercadoria tem uma utilidade, o que faz dela um valor-de-uso. Como valor-de-uso a 

mercadoria só se realiza com sua utilização ou consumo (MARX, 2006, V1. L1, p. 57-60).  

Porém existe uma qualidade diferente em cada mercadoria, por exemplo, a 

mercadoria eletricidade tem utilidade como iluminação, aquecimento e meio de mover 

máquinas elétricas, enquanto a mercadoria petróleo tem utilidade como matéria prima para 

produção de outras mercadorias e utilização como combustível em motores a combustão. 

Por esse motivo o valor de uso de uma mercadoria não está relacionado diretamente 

com a quantidade de trabalho para sua produção, mas com a sua qualidade. 

A mercadoria também é valor e valor de troca. A mercadoria tem algo em comum, 

é produto do trabalho humano, ainda que se diferenciem ente si pela quantidade de 

trabalho para sua produção. Por isso que as mercadorias são providas de valor. Por serem 

diferentes em valor de uso (qualidade) e iguais em trabalho humano, são trocadas por meio 
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de relações sociais, passando a adquirir um valor de troca. Nesse sentido o valor de troca 

seria uma expressão quantitativa do valor. Como valor de uso as mercadorias são de 

qualidade diferente e como valor de troca só se diferenciam na quantidade social de 

trabalho, portanto o que determina a grandeza do valor, “é a quantidade de trabalho 

socialmente necessária ou o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de 

um valor de uso” (MARX, 2006, V1. L1, p. 57-60).  

Dessa forma segundo Carcanholo (2013, p. 36), o valor além da dimensão social 

possui magnitude.  

A magnitude do valor de uma unidade de mercadoria é medida pelo número de 

horas de trabalho social utilizadas em sua produção, acrescentada do número de horas na 

produção da matéria-prima e auxiliares e mais as horas referentes ao desgaste das 

máquinas, instalações e instrumentos. Assim a incorporação do trabalho anterior associado 

ao trabalho dispendido à sua produção em si, na exata proporcionalidade, determina seu 

valor social. Ou seja, a totalidade desse esforço significa o “número de horas de trabalho 

socialmente necessário utilizadas em sua produção” (CARCANHOLO, 2013, p. 37).  

O que a teoria do valor social sustenta é que a substância do valor é o trabalho, ou 

seja, o trabalho é criador de valor, no qual a medida de sua magnitude é o tempo de 

trabalho socialmente necessário à produção de determinado bem.  

Outra questão é que “mercadorias que contém iguais quantidades de trabalho, ou 

que podem ser produzidas no mesmo tempo de trabalho, possuem, consequentemente, 

valor da mesma magnitude” (MARX, 2006, V1. L1, p. 61).  

Também se pode afirmar, que a grandeza do valor de uma mercadoria individual de 

mesma utilidade muda com a variação na produtividade do trabalho. E a produtividade é 

determinada pela destreza média dos trabalhadores, pelo grau de desenvolvimento da 

ciência e tecnologia, pela organização social no processo de produção, pelo volume e 

eficácia dos meios de produção e pelas condições naturais ou bases naturais. Ou seja: 

 

Generalizando: quanto maior a produtividade do trabalho, tanto menor o tempo de 

trabalho requerido para produzir uma mercadoria e, quanto menor a quantidade de 

trabalho que nela se cristaliza, tanto menor seu valor. Inversamente, quanto menor 

a produtividade do trabalho, tanto maior o tempo de trabalho necessário para 

produzir um artigo e tanto maior seu valor. A grandeza do valor de uma 

mercadoria varia na razão direta da quantidade e na inversa da produtividade do 

trabalho que nela se aplica (MARX, 2006, V1. L1, p. 62). 

 

Vale destacar que se o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de 

trabalho, muitos poderiam interpretar que produtores de mercadorias originárias de 
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processos de produção de menor produtividade levariam vantagem, pois estariam 

produzindo mercadorias de maior valor. Para responder a essa questão Marx afirma que:  

Se o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho gasta 

durante sua produção, poderia parecer que, quanto mais preguiçoso ou inábil um 

ser humano, tanto maior o valor de sua mercadoria, pois ele precisa de maior 

tempo para acaba-la. Todavia, o trabalho que constitui a substância dos valores é o 

trabalho humano homogêneo, dispêndio de idêntica força de trabalho. Toda a força 

de trabalho da sociedade – que se revela nos valores do mundo das mercadorias – 

vale, aqui, por força de trabalho única, embora se constitua de inúmeras forças de 

trabalho individuais (MARX, 2006, V1. L1, p. 61). 

 

Portanto o valor de uma mercadoria é determinado por seu caráter médio, pelo 

tempo de trabalho nas “condições de produção socialmente normais existentes e com o 

grau social médio de destreza e intensidade do trabalho” (MARX, 2006, V1. L1, p. 57-60).   

Outra observação importante, segundo Carcanholo (2011, p. 39), é que a magnitude 

do valor da mercadoria não se determina pela quantidade de trabalho para produzi-la, mas 

sim para reproduzi-la. Assim, é determinada não pelo tempo social nas condições 

tecnológicas vigentes do passado, mas nas condições médias do presente. 

Vele destacar que,  

 

Qualquer que seja a mudança na produtividade, o mesmo trabalho, no mesmo 

espaço de tempo, fornece sempre a mesma magnitude de valor. Mas, no mesmo 

espaço de tempo, gera quantidades diferentes de valores de uso: quantidade maior 

quando a produtividade aumenta, e menor, quando ela decai (MARX, 2006, V1. 

L1, p. 68). 

 

Diante dessas considerações e noções iniciais da teoria do valor social, para fins 

deste trabalho, a energia é concebida como produto de uma ação exclusivamente humana, 

resultante da atuação consciente dos seres humanos sobre a natureza para intensificar e 

transformar os processos de produção. Dessa forma a energia e, em especial, a eletricidade 

não são algo objetivo da “natureza”. Ao contrário das interpretações que idealizam a 

energia como produto da natureza, sem história social e nenhuma relação social de 

produção, entende-se a energia como produto do trabalho humano. Onde o trabalho é: 

 

Uma ação exclusivamente humana, pois assume uma forma consciente, não 

intuitiva: antes de produzir um objeto é necessário ao trabalhador elaborá-lo em 

seu cérebro, para então partir para a execução. Já as atividades que os animais 

executam (a aranha em sua teia, o joão-de-barro em sua casa) são meramente 

intuitivas; daí o trabalho ser uma atividade exclusiva da espécie humana 

(CARCANHOLO, 2011, p. 148). 
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As manifestações físicas, químicas e mecânicas da natureza se manifestavam 

historicamente, no entanto as sociedades não percebiam nestas manifestações potencial de 

produção. A eletricidade passou a ser utilizada como elemento de produção e incorporado 

às “forças materiais de produção” quando os “agentes organizadores da produção”, 

buscando aumentar a geração de “lucro”, incorporam estes elementos no processo 

produtivo, visando aumentar a produtividade do trabalho para produzir maior número de 

unidades de mercadorias (valor-de-uso) e maior valor excedente (GONÇALVES, 2007, p. 

128).   

 

Assim, a noção energia não é algo objetivo na natureza sem vestígios sociais. O 

objetivo na natureza-social são as transformações que os seres sociais, do modo de 

produção capitalista, realizam na interação-produção social. Desse modo, a energia 

é uma noção desenvolvida, no interior da sociedade capitalista, frente a 

necessidade de compreender – quantificar e qualificar – as transformações 

objetivas decorrentes da incorporação de fenômenos naturais como forças 

produtivas para fortalecer e intensificar a reprodução do valor (GONÇALVES, 

2007, p. 139). 

 

2.3 A mercadoria eletricidade e seu valor 

 

No atual modo de produção a eletricidade é uma mercadoria, um produto resultante 

dos processos de produção em unidades fabris, como por exemplo, usinas hidrelétricas e 

termelétricas.  

Para fins de conceituação, este estudo aborda o setor elétrico ou indústria brasileira 

de eletricidade aproximando-se da seguinte compreensão: 

 

[...] é compreendido em sua totalidade, desde as fábricas de máquinas e 

equipamentos elétricos em geral, até as empresas de construções das instalações de 

produção; de transporte e usos finais da energia elétrica, considerando ainda, os 

processos de desenvolvimento tecnológico e de capacitação de pessoal. Compõe 

ainda esta indústria: a produção; o transporte e a distribuição para os usos finais da 

energia elétrica ou eletricidade, que também está intrinsecamente ligada a uma 

série de serviços que devem ser realizados para que esta se concretize, tais como: o 

planejamento e o desenvolvimento de estudos e projetos de geração, transporte-

distribuição para os usos finais. Toda esta diversidade de atividades requer uma 

produção técnico-científica que sustenta: o planejamento; a operação e a 

coordenação deste sistema. (GONÇALVES, 2007, p. 32). 
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A eletricidade enquanto noção desenvolvida no modo de produção capitalista 

possui um valor de uso e um valor de troca, portanto se constitui como mercadoria, com 

características especiais13. 

A mercadoria eletricidade enquanto valor de uso, se diferencia da grande parte das 

demais mercadorias, assume ao mesmo tempo um duplo caráter. É bem de consumo e bem 

de produção, ou meio de subsistência e meio de produção.  

Segundo Borba (2013, p. 32), “ser utilizada como bem de consumo e bem de 

produção revela uma das características da mercadoria energia que é a sua utilidade, ou no 

conceito marxista, o seu valor de uso”. 

Como bem de consumo é utilizada diariamente pela quase totalidade da população 

brasileira. Cerca de 71 milhões de residências estão conectados e acessam o Sistema 

Interligado Nacional (SIN) para satisfazer as necessidades humanas através da iluminação, 

aquecimento de água em chuveiros e condicionamento de temperatura. Conforme o 

Anuário Estatístico de Energia Elétrica (EPE, 2017a) da EPE, em 2016 as residências 

utilizaram 133 milhões de unidades da mercadoria de eletricidade. Considerando sua 

totalidade, juntamente com os demais setores da economia, foram 460 milhões de MWh 

consumidos.  

Como bem de produção é utilizada em processos industriais e agrícolas como meios 

de produção, visando impulsionar mecanismos tecnológicos para aumentar a produtividade 

do trabalho dos trabalhadores.  Ou seja, para reduzir o tempo de trabalho necessário à 

produção de outras mercadorias, inclusive auxiliando nos processos de transporte e 

comunicação. O uso da eletricidade como bem de produção na maquinaria é meio para 

produzir maior volume de unidades de valores de uso e valor excedente em outros setores 

da economia.  

Portanto a eletricidade é um produto especial com duplo caráter em seu valor de 

uso, com uma infinidade de utilidades em ambos os ambientes, de uso massivo, sem 

substituto na sociedade e pouco susceptível a crises. Como afirma Gonçalves:   

 

Vale destacar que a eletricidade, na atualidade da sociedade capitalista, é um 

produto fundamental em múltiplos espaços sociais. Tem larga utilização como bem 

de consumo; bem de produção; e bem de serviço. É uma mercadoria 

imprescindível socialmente e sem substituta, condição que lhe assegura um imenso 

número de compradores cativos. Como mercadoria à eletricidade é um produto que 

                                                 
13 Vale destacar que a mercadoria mais importante no processo de produção capitalista é a força de trabalho, 

a única que produz valor. A mercadoria eletricidade não produz valor, mesmo assim possui grande 

importância. 
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não tem como ser estocado após a sua produção. Por isso, o ato de produção é 

também circulação (GONÇALVES, 2007, p. 312). 

 

A utilização da eletricidade como bem de consumo e especialmente como bem 

produção não é o objeto principal deste trabalho, apesar de sua importância. No entanto, é 

importante destacar que se trata de uma mercadoria especial para o modo de produção 

capitalista, principalmente como valor de uso para potenciação de valor, não no sentido de 

criar valor, haja vista que somente o trabalho dos trabalhadores é capaz disso, mas no 

sentido de ser um meio de aumentar a produtividade do trabalho para gerar maiores 

excedentes nas unidades industriais de produção.  

A mercadoria eletricidade também possui valor de troca. Segundo a teoria marxista 

o valor de troca é fundamental, pois permite a troca e a realização do valor produzido em 

cada mercadoria. Segundo Marx (2006, p. 220), produzir valor de troca significa produzir 

valor de uso para outras pessoas.  

No caso da eletricidade é produzida para ser valor de uso (bem de consumo e bem 

de produção) e porque possui valor de troca é produzida para ser vendida aos 

consumidores residenciais, comerciais e industriais. O valor que a eletricidade possui é 

correspondente ao tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de cada 

unidade de eletricidade, no caso, sua produção é dimensionada em unidades de 

quilowatt/hora, megawatt/hora, entre outras grandezas.  Como valor é resultante de um 

processo de produção industrial nas relações sociais de produção capitalista. Resultante, 

portanto, de um processo de produção de valor. Neste caso a importância estratégica da 

eletricidade encontra-se nas próprias unidades de produção da mercadoria eletricidade. 

Ressalta-se que como valor, a mercadoria eletricidade possui processos de 

produção diferentes entre países e dentro de cada país. A nível mundial são hegemonizadas 

por unidades de produção termelétricas e em raros países, caso brasileiro, as hidrelétricas 

são predominantes na geração de eletricidade.   

Ao analisar a mercadoria eletricidade em perspectiva de totalidade, cabe destacar 

que esta possui um preço médio mundial decorrente do custo de produção médio mundial e 

lucro médio. Porém, a eletricidade produzida a partir de hidrelétricas tem um custo de 

produção abaixo do custo de produção médio mundial – custo de produção da 

termoeletricidade – e se for vendida ao preço médio mundial possibilita aos produtores o 

lucro médio mais um lucro extraordinário decorrente da diferença do custo de produção 

termelétrica e custo de produção de hidrelétrica. Essa condição diferencial de valores em 

uma mercadoria de mesma qualidade (valor de uso), dependendo da situação, é uma 
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questão fundamental para compreender determinadas disputas empresariais na busca pela 

apropriação de valor excedente. Se o agente empresarial controlar uma unidade de 

produção que possui o menor valor médio entre todas as unidades, aquela de maior 

produtividade, e conseguir comercializá-la pelo valor médio geral que é maior, haverá um 

diferencial, o lucro extraordinário, fonte de disputa.  

Em síntese: o processo de produção da mercadoria eletricidade é produção de valor 

(e valor excedente) e na sua utilização enquanto valor de uso, no aspecto de bem de 

produção, serve para elevar a produtividade do trabalho dos trabalhadores para gerar maior 

volume de excedentes em outros processos industriais de produção de mercadorias. Ou 

seja, é fonte de lucro ou meio de potencializar o lucro do capital, objetivo principal dos 

agentes empresarias. 

No entanto vale destacar que como bem de produção, ao consumi-la em algum 

mecanismo industrial (através de maquinarias por exemplo) o valor de cada unidade de 

MWh é apenas transferido às mercadorias produzidas, enquanto que no próprio processo 

de produção da eletricidade há criação de valor novo, por isso é importante analisar os 

acontecimentos em torno da MP 579 a partir deste ponto de vista. Ou seja, enquanto 

processo de produção de valor.  

Este processo é fonte da concorrência intercapitalista. A disputa se dá no sentido de 

determinar quem fica com o lucro extraordinário da hidroeletricidade: (i) o capitalista 

produtor de eletricidade a partir de hidrelétricas que vende ao preço médio mundial (em 

torno do custo de produção termelétrica + lucro médio); (ii) ou o capitalista compra 

eletricidade como bem de produção abaixo do preço médio mundial (preço abaixo da 

média mundial = custo de produção de hidrelétrica + lucro médio) e repassando aos seus 

produtos custos de eletricidade ao preço médio mundial. 

Em O Capital, Marx afirma que para revelar o “mistério da criação do valor 

excedente” (mais-valia) é necessário analisar o “local reservado da produção”, pois é ali 

que se verá como o capital produz e como é produzido. Isso requer superar os métodos 

superficiais de análise que apenas permanecem ou frequentam a esfera da circulação ou da 

troca de mercadorias, dentro da qual se operam a compra e a venda da força de trabalho 

(MARX, 2006, L1. V1, p. 206). 

Portanto o objeto principal desse trabalho não é analisar as diferentes (duplo 

caráter) formas de utilização do valor-de-uso da mercadoria eletricidade, mas a própria 

eletricidade como mercadoria, como processo de produção de valor.  A partir dessa 

compreensão se pretende relacioná-la com as disputas intercapitalistas explicadas 
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anteriormente que aconteceram e seguem acontecendo no interior da indústria brasileira de 

eletricidade, em especial no processo de renovação das concessões de energia elétrica 

através da MP 579. 

Dessa forma, a produção de eletricidade e o desenvolvimento da indústria de 

eletricidade surgem como atividades produtivas para produção e reprodução capitalista. 

Pela capacidade de geração de valor, a indústria de eletricidade, especialmente 

aquelas localizadas em territórios ou locais com características especiais, ou seja, que 

permitem a geração de unidades da mercadoria eletricidade de menor valor, como é o caso 

dos locais com predomínio de fonte hidráulica, são foco de intensas disputas em 

perspectiva nacional e internacional.  

Vale destacar que as unidades de base hidráulica são as mais produtivas quando 

comparadas com outras fontes. Portanto o domínio sobre estes locais permite apropriação 

de elevado valor excedente, configurando-se como ponto central das disputas pelo seu 

controle.    

Por isso que unidades de produção de eletricidade através de hidrelétricas podem 

ser caracterizadas como especiais, locais de produção de lucros acima da média e espaços 

de disputas intercapitalistas.  

 

2.4 O processo produção de valor excedente  

 

O papel central que assume o trabalho abstrato é resultado de ser ao mesmo tempo 

determinante de valor e medida de valor. Ou seja, as mercadorias somente possuem valor 

porque tem trabalho socialmente incorporado e, como medida de valor, são instrumentos 

que viabilizam a troca entre duas mercadorias de natureza e quantidades diferentes 

(CARCANHOLO, 2011, p. 151). 

Se a fonte de valor é o trabalho, pode-se afirmar que é falsa a tese de que o capital 

se origina na circulação das mercadorias, através de relações como M (mercadoria)-

D(dinheiro)-M(mercadoria), ou por meio da venda de uma mercadoria para a compra de 

outra mercadoria, da troca simples de D-M-D. 

No primeiro caso é uma troca que tem o objetivo de adquirir uma mercadoria de 

outra qualidade que sai da esfera da circulação e entra na do consumo.  Esse processo se 

mantem no limite da troca de mercadorias de diferentes qualidades (valores de uso).  

No segundo caso o motivo é o próprio valor de troca sem acréscimo de valor, é 

como se trocasse 100 reais por uma determinada mercadoria (par de sapato por exemplo) e 
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na sequência voltasse a devolvê-lo ou repassasse em troca dos mesmos 100 reais. Em 

qualquer das situações o valor das mercadorias não se modifica. Ou seja, não há acréscimo 

de valor novo. 

Vale destacar que de maneira geral, no processo de troca Marx (2006, p. 182) 

afirma que “a equivalência é, antes, condição de sua normalidade”.  Portanto, troca de 

equivalentes não produz excedente de valor.  

 

Seja o que for que façamos, o resultado permanece o mesmo. Se se trocam 

equivalentes, não se produz valor excedente (mais-valia), e, se se trocam não-

equivalentes, também não surge nenhum valor excedente. A circulação ou a troca 

de mercadorias não criam nenhum valor (MARX, 2006, L1. V1, p. 193/194). 

 

Conforme Carcanholo (2013, p. 35), os teóricos neoclássicos centram suas 

explicações nos “mecanismos de determinação dos preços” para explicar o valor 

excedente. Para eles, a organização capitalista da produção é a única capaz de garantir a 

ótima alocação dos recursos escassos da sociedade devido à “estrutura de preços”. Ou seja, 

buscam mostrar que é através dos “preços”, na concorrência entre agentes produtores e 

consumidores que se determinar a produção e acumulação de valor. 

Atribuir aos preços e à concorrência o motor do progresso e da eficiência capitalista 

na produção de valor é pura aparência. Essa lógica supõe uma disputa entre produtores e 

consumidores na esfera dos preços das mercadorias. Todo possuidor de mercadoria que vai 

ao mercado trocá-las é vendedor e ao mesmo tempo comprador. Dessa forma, vendedores 

são compradores e vice-versa. Se em uma primeira fase consegue vender mais caro, na 

sequência como comprador, compra mais caro e o saldo seria zero, ou seja, em perspectiva 

de totalidade, um possível acréscimo no preço de venda tem efeito nulo.  

O fato é que o valor não provém do acréscimo nominal dos preços, mas do trabalho 

socialmente incorporado na produção das mercadorias.  

Segundo Carcanholo (2013, p. 37) “os preços das mercadorias correspondem aos 

seus valores ou, o que é igual, que estão determinados diretamente pela magnitude de seus 

valores”.  

Para Marx (2006, p. 196) “as contínuas oscilações dos preços de mercado, subidas e 

quedas, compensam-se, anulam-se reciprocamente e reduzem-se ao preço médio, a sua lei 

interna”. Ou seja, o preço de produção médio é o centro em torno do qual gravitam e 

tendem os preços.  
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 Na totalidade, os preços correspondem ao seu valor, no entanto os preços médios 

não coincidem diretamente com a magnitude do valor das mercadorias. Em última 

instância, guiam-se por um preço médio.  A concorrência é apenas o mecanismo que impõe 

tais oscilações de preços, pois o capital migra de um local de baixa taxa de lucro para 

locais de taxa de lucro mais alta, ao final o centro real da oscilação é o valor das 

mercadorias, ou preço médio de produção. 

Assim o valor a mais ou lucro do capitalista “não pode provir da circulação das 

mercadorias, porque esta última só conhece a troca de equivalentes; não pode também 

provir de um aumento de preços, dado que as perdas e os lucros recíprocos dos 

compradores e vendedores se equilibram” (LENIN, 1980, p. 29). 

Portanto manter-se nos limites da aparente troca de mercadorias não explica o 

mistério da criação de valor excedente. Para Marx (2006, p. 196) o “capital, portanto, nem 

pode originar-se da circulação nem fora da circulação. Deve, ao mesmo tempo, ter e não 

ter nela sua origem”. Aqui Marx nos dá a chave para o entendimento do valor. O valor só 

pode ser entendido na totalidade das relações de produção capitalista: produção/circulação 

simultaneamente.   

Dessa forma a transformação do dinheiro em capital “tem de ser explicada à base 

das leis imanentes da troca de mercadorias”. Essa lei é baseada nas relações sociais de 

troca que se estabelecem entre a força de trabalho e o capitalista, no processo de produção 

de mercadorias (MARX, 2006, 196). 

Marx conceitua o processo de produção de valor como a formula geral do capital. 

Baseado em uma análise do funcionamento do capital industrial, revelou o processo 

D(dinheiro)–M(mercadoria)–D`(mais dinheiro)14, no qual ao final o dinheiro tem de 

diferenciar-se pela quantidade maior que o inicial. Ou seja, o D`= D +∆D.  

Para obter um valor a mais, é necessário que o possuidor do dinheiro encontre no 

mercado uma mercadoria especial. 

 

Uma mercadoria cujo valor usual possuísse a virtude particular de ser fonte de 

valor, uma mercadoria cujo processo de consumo fosse simultaneamente um 

processo de criação de valor. Ora, essa mercadoria existe: é a força de trabalho 

                                                 
14 Vale destacar que pode acontecer casos de uma forma particular de uma espécie de capital que busca 

comprar para vender mais caro, em um processo de D – M – D`, mas não é a regra geral, este caso seria o 

capital mercantil. Neste caso não há produção de valor, apenas transferência de valor por uma troca de não 

equivalentes de valor.  No setor elétrico brasileiro, equivaleria ao papel das comercializadoras de energia 

elétrica. 
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humano. O seu consumo é o trabalho, e o trabalho cria o seu valor (LENIN, 1980, 

p. 29). 

 

E segundo Marx: 

 

A força de trabalho é, na sociedade capitalista de nossos dias, uma mercadoria 

como qualquer outra, mas, certamente, uma mercadoria muito especial. Com 

efeito, ela tem a propriedade especial de ser uma força criadora de valor, uma fonte 

de valor e, principalmente com um tratamento adequado, uma fonte de mais valor 

do que ela própria possui (MARX, 1982, p. 148). 

 

O trabalho é a forma pela qual a força de trabalho se relaciona com a natureza, 

agindo para transformá-la em seu favor. Para que este processo ocorra plenamente, os 

agentes empresariais organizarão a produção de mercadorias buscando seu valor de uso, 

com vistas a serem trocados no mercado. Para isso precisam inicialmente adquirir os 

elementos que compoem o processo de trabalho: a) força de trabalho; b) objetos de 

trabalho e; c) meios de trabalho. 

A partir da combinação e organização destes elementos é que se viabiliza a 

produção de valor. No processo produtivo os seres humanos não atuam apenas sobre a 

natureza, mas também uns sobre os outros. Para produzirem e trocarem mercadorias 

entram em determinadas ligações e relações uns com os outros. As condições em que 

trocam suas atividades e participam do ato global da produção são diferentes conforme o 

caráter dos elementos que compõem os meios de produção. 

 

As relações sociais em que os indivíduos produzem, as relações sociais de 

produção alteram-se portanto, transformam-se com a alteração e desenvolvimento 

dos meios materiais de produção, as forças de produção. As relações de produção 

na sua totalidade formam aquilo a que se dá o nome de relações sociais, a 

sociedade, e na verdade uma sociedade num estádio determinado, histórico, de 

desenvolvimento, uma sociedade com carácter peculiar, diferenciado. A sociedade 

antiga, a sociedade feudal, a sociedade burguesa são outras tantas totalidades de 

relações de produção, cada uma das quais designa ao mesmo tempo um estádio 

particular de desenvolvimento na história da humanidade (MARX, 1982, p. 162-

162). 

 

A força de trabalho é adquirida no mercado pelo seu valor. Como em qualquer 

outra mercadoria, esse valor é determinado pelo tempo de trabalho necessário à sua 

existência e reprodução, ou os meios de subsistência para que possa continuar existindo em 

condições de vida normal, viabilizar sua reprodução, e condições de existência de seus 

substitutos, de modo que essa mercadoria tão especial se perpetue no mercado (MARX, 

1982, p. 160). 
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O proprietário da força de trabalho não possui nenhum outro meio de produção. É 

obrigado a dirigir-se “livremente” ao mercado para vende-la aos proprietários das 

matérias-primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios de vida, isto é, ao capitalista.  

Se estabelece dessa forma uma relação entre capital e trabalho que regula as relações troca, 

por meio do assalariamento.  

Segundo Carcanholo (2011, p. 148), “os objetos de trabalho e os meios de trabalho 

juntos formam os meios de produção”. Para o autor, os “objetos de trabalho” são os 

elementos tirados da natureza e ou que tenham alguma modificação pelo trabalho, servindo 

como matéria-prima e acessórios.  Os “meios de trabalho” são todos os instrumentos 

necessários para executar o trabalho sobre os objetos de trabalho, como ferramentas, 

máquinas, equipamentos, etc. 

O capitalista de posse de capital (dinheiro) vai ao mercado adquirir as mercadorias 

(força de trabalho e meios de produção) para organizar o processo de produção de valor. 

Adquiridas todas as mercadorias necessárias, o capitalista vai consumi-las como valor de 

uso.  

O ato do trabalho faz com que tanto a força de trabalho como os meios de produção 

sejam consumidos durante a jornada.  Ao ser consumido produzem um valor a mais, um 

excedente. Ao final o produto originado nesse processo fica sob controle e propriedade do 

capitalista, que por sua vez apropria-se do mais valor. 

Dessa forma a mais-valia (valor-excedente) é o acréscimo ou o excedente sobre a 

soma de dinheiro originalmente adiantada.  Segundo Marx (2006, p. 181) “os valores 

originalmente antecipados não só se mantem na circulação, mas nela altera sua própria 

magnitude, acrescenta uma mais-valia, valoriza-se. Esse movimento transforma-o em 

capital”. 

 

O empresário compra matérias-primas, matérias auxiliares, equipamentos, 

ferramentas e, supomos, as paga exatamente pela magnitude do valor delas. Ele 

contrata também o trabalhador e, vamos supor, paga ainda exatamente o valor da 

força de trabalho. Põe o trabalhador para transformar a matéria-prima, utilizando-

se dos referidos materiais, por um período de 8 horas, que supomos ser a jornada 

normal. 

O trabalho realizado em 8 horas tem três efeitos: a) produz uma nova mercadoria, 

transformando os materiais utilizados; b) o valor consumido desses materiais, o 

trabalhador incorpora à nova mercadoria; e finalmente; c) produz um valor novo 

que fica materializado nela. 

Caso o empresário de forma efetiva consiga vender essa mercadoria exatamente 

pelo seu valor, depois de fazer as contas, concluirá que obteve um extra de 6 horas 

de valor (8 horas da jornada menos as 2 horas que pagou ao trabalhador). Esta é a 

mais-valia (CARCANHOLO, 2011. p. 133/134). 
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Para o capitalista o processo de produção é apenas o consumo das mercadorias que 

ele adquiriu no processo de troca, de equivalentes iguais. Como pagou pelo seu valor, de 

acordo com seu ponto de vista não há exploração, e sim apenas o consumo dos valores de 

uso que lhe pertencem. Assim o produto resultante desse processo também lhe pertence.  

Para o trabalhador, que não tem consciência de sua condição também parece não 

haver exploração, pois recebeu a remuneração pela jornada. Porém o trabalhador 

consciente de sua exploração consegue compreender a diferença entre o que ganha e o que 

entrega, pois o processo de trabalho continua para além do tempo necessário para 

remunerar o valor da força de trabalho. É este segredo que os teóricos defensores do valor 

a partir dos preços (via livre concorrência) não conseguem ou não querem revelar. 

No processo de produção, o espaço onde ocorre a compra da força de trabalho dá-se 

na circulação de mercadorias. Mas ao consumi-la, este consumo ocorre na esfera da 

produção, e o consumo da força de trabalho é a sua atividade, o seu trabalho durante a 

totalidade da jornada pela qual foi contratado. E é durante este processo de consumo da 

força de trabalho para produção de mercadorias que o trabalhador produz valor novo 

equivalente ao valor de sua força de trabalho e mais um valor superior ao próprio valor 

pelo qual ele foi trocado na forma de assalariamento. Portanto, o trabalhador cria um valor 

a mais que o inicial. Superior inclusive que o valor da sua própria força de trabalho. 

Excedente que é doado ao capitalista. Trabalho não pago. 

Desta forma, o capital configura-se como uma relação social de exploração. Nessa 

troca,  

 

O operário recebe meios de subsistência em troca da sua força de trabalho, mas o 

capitalista, em troca dos seus meios de subsistência, recebe trabalho, a atividade 

produtiva do operário, a força criadora por meio da qual o operário não só substitui 

o que consome como dá ao trabalho acumulado um valor superior ao que 

anteriormente possuía. O operário recebe do capitalista uma parte dos meios de 

subsistência existentes (MARX, 1982, p. 163). 

 

Portanto é neste espaço que se encontra a principal contradição do modo de 

produção capitalista, sendo que a produção é social mas a apropriação é privada. É na 

relação capital versus trabalho, na qual o “mais valor ou mais valia, ou trabalho excedente 

não pago, nasce na produção como produto do trabalho do trabalhador que não é pago” 

(GONÇALVES, 2007, p 132). 

Nas novas mercadorias produzidas o trabalhador conserva o valor original referente 

aos meios de produção consumidos no processo de trabalho por meio da transferência ao 
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novo produto como parte componente do seu valor. Ou seja, as matérias-primas, 

acessórios, máquinas, equipamentos, instrumentos consumidos (ou que foram se 

desgastando com seu uso) desaparecem para reaparecer no novo produto resultante do 

processo de trabalho. Ao mesmo tempo, a força de trabalho consegue acrescentar valor 

novo pela adição de certa quantidade de trabalho proporcional a sua jornada.  

Dessa forma, ao produzir novas mercadorias o trabalhador transfere o valor contido 

nos meios de produção e cria valor novo. Por isso a força de trabalho é uma mercadoria 

especial. Segundo Marx, 2006, p. 197) uma mercadoria cujo valor de uso possui a 

propriedade particular de ser fonte de valor, de modo que ao consumi-la seja realmente 

incorporar trabalho, criar valor.  

Assim, o valor dos novos produtos carrega uma síntese que contem no produto final 

a) o valor antigo, transferido dos meios de produção (objetos e meios de trabalho) e b) o 

valor novo criado, necessário e correspondente ao valor da força de trabalho e a parcela 

correspondente ao valor excedente. Ou seja, o trabalho dos trabalhadores tem a capacidade 

de ao mesmo tempo criar valor pelas horas trabalhadas e preservar o valor antigo através 

da transferência proporcional ao desgaste de cada máquina.  

Marx denominou o valor da força de trabalho de capital variável e o valor dos 

meios de produção de capital constante. Para o autor: 

 

A parte do capital, portanto, que se converte em meios de produção, isto é, em 

matéria prima, materiais acessórios e meios de trabalho não muda a magnitude do 

seu valor no processo de produção. Chamo-a, por isso, parte constante do caital, ou 

simplesmente capital constante. 

A parte do capital convertida em força de trabalho, ao contrário, muda de valor no 

processo de produção. Reproduz o próprio equivalente e, além disso, proporciona 

um excedente, a mais-valia, que pode variar, ser maior ou menor. Esta parte do 

capital transforma-se continuamente de magnitude constante em magnitude 

variável. Por isso, chamo-a parte variável do capital, ou simplesmente capital 

variável (MARX, 2006, p. 244). 

 

O capital constante não cria nenhum valor novo no processo de produção, apenas é 

transferido para o produto final na exata proporção do seu desgaste. Já o capital variável 

que é a força criadora de valor novo, tem influência direta na produção do valor excedente, 

no lucro. Como o objetivo do capital é ampliar a taxa e o volume de lucratividade, o valor 

da força de trabalho torna-se foco de tensionamento. Para isso o capital buscará promover 

intensas e frequentes mudanças organizacionais e tecnológicas visando ampliar a produção 

de valor excedente. 
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No processo de produção, torna-se necessário o consumo da força de trabalho, 

máquinas e matéria prima e o resultado é um novo produto. Entre os produtores e os 

produtos coloca-se a distribuição, mediada por certas leis sociais que determinam a parte 

que será apropriada à cada agente (capitalista e trabalhador). Conforme Marx (2008, 250), 

“a organização da distribuição acha-se completamente determinada pela organização da 

produção. A própria distribuição é um produto da produção”. A distribuição se apresenta 

na vida cotidiana das pessoas de forma afastada e independente do espaço da produção. Ou 

seja, na aparência, a produção parece ser organizada e determinada pela distribuição, no 

entanto na realidade a distribuição é determinada pela produção. Por esse motivo Marx 

afirma que:  

 

Antes de ser distribuição de produtos é: 1º - a distribuição dos instrumentos de 

produção; 2º - o que é uma nova determinação da mesma – a distribuição dos 

membros da sociedade nos diferentes gêneros de produção (subordinação dos 

indivíduos sob relações determinadas de produção). A distribuição dos produtos, é 

manifestamente um resultado dessa distribuição que se encontra incluída no 

próprio processo de produção e determina a organização da produção. Considerar a 

produção deixando de lado essa distribuição que encerra é, evidentemente, 

abstração vazia (...) (MARX, 2008, p. 251). 

 

A distribuição dos resultados do trabalho existente no interior da esfera da produção 

de mercadorias analisado anteriormente é sistematicamente ocultada da realidade e 

somente com a teoria do valor em Marx essas questões são reveladas. 

Por fim, se pretendesse resumir os principais elementos apresentados 

anteriormente, se poderia afirmar que na circulação ou troca de mercadorias não há criação 

de nenhum valor. O valor também não se origina de acréscimo nos preços das mercadorias. 

O valor é produto do trabalho humano é o centro em torno do qual gravitam e tendem os 

preços. A produção de valor acontece na relação social de produção estabelecida entre 

força de trabalho e o proprietário do capital. Para produção, de posse do capital os agentes 

empresariais compram no mercado os meios de produção (objetos e meios de trabalho) e 

força de trabalho. No processo de produção a força de trabalho, os meios de produção e o 

produto ficam sob propriedade e controle do capitalista. Neste processo a força de trabalho 

é a mercadoria especial, a única capaz de transferir o valor original e produzir valor novo.  

A produção de valor dá-se no processo de consumo da força de trabalho. Durante a jornada 

o trabalhador além de transferir o valor produz um valor novo equivalente ao valor de sua 

força de trabalho e um excedente, chamado de mais-valia ou lucro do capital. Este é o 

segredo e a fonte de produção do lucro e objetivo principal do capital. É uma relação social 

de exploração e principal contradição que tem sido sistematicamente ocultado. 
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2.5. Estratégias de ampliação do valor excedente 

 

O objetivo principal do capital é a extração de mais-valia. Para isso além de 

produzir mercadorias (valor de uso) para que tenham valor de troca, necessitam produzir 

valor excedente. Considerando que é produto do trabalho humano sua ampliação pode ser 

conseguida de duas formas: “aumentando o tempo de trabalho dos trabalhadores, a qual é 

chamada de mais-valia absoluta; ou diminuindo o tempo de trabalho necessário para 

produção das mercadorias, a qual é chamada de mais-valia relativa”, (SILVA, 2013, p. 

33).  

Um dos movimentos mais frequentes na organização e produção capitalista para 

ampliar a extração de mais valor é aumentar a jornada de trabalho dos trabalhadores. A 

mais-valia absoluta significa adotar estratégia para aumentar o número de horas 

trabalhadas no dia. No entanto há um claro limite físico (24 horas) e social. Se o agente 

empresarial fizer o trabalhador trabalhar dez horas, ao invés de oito mantendo o mesmo 

salário, ele consegue ampliar em duas horas o valor excedente, seu lucro. Mas este 

processo é mediado por intensa contradição. 

Enquanto o capitalista afirma ser seu direito a necessidade de prolongar a jornada, o 

trabalhador afirma como seu direito a necessidade de limitar ou até reduzir a jornada. É 

uma luta de direito versus direito. E segundo a teoria marxista,  

 

Entre direitos iguais e opostos, decide a força. Assim a regulamentação da jornada 

de trabalho se apresenta, na história da produção capitalista, como luta pela 

limitação da jornada de trabalho, um embate que se trava entre classe capitalista e a 

classe trabalhadora.( MARX, 2006, p. 273). 

 

A produção capitalista também organiza o trabalho em vários turnos para manter a 

produção durante todas as 24 horas do dia, pelo mecanismo de revezamento de 

trabalhadoras. Esse mecanismo se difere da ampliação do tempo de trabalho em uma única 

jornada com única força de trabalho. Em hidrelétricas são organizadas por exemplo três 

turnos de forças de trabalho de modo a possibilitar o funcionamento ininterrupto da 

produção as 24 horas do dia e os sete dias por semana. Neste caso são três jornadas que 

exigem 3 forças de trabalho limitadas por 8 horas. A lógica capitalista objetiva 24 horas em 

uma jornada de força de trabalho única, esse é o limite físico que se impõe à lógica 

capitalista, pois nenhum trabalhador aguentaria tamanho desgaste. O limite social é um 
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processo que ocorre na luta organizada dos trabalhadores pela limitação da jornada de 

trabalho.  

Como há claros limites para ampliar o lucro por meio da mais-valia absoluta, o 

capitalista “concentra-se com mais força na diminuição do tempo de trabalho para 

produção das mercadorias, o que é possível com constante avanço tecnológico” (SILVA, 

2013, p. 34). 

 

Chamo de mais-valia absoluta a produzida pelo prolongamento do dia de trabalho, 

e de mais-valia relativa a decorrente da contração do tempo de trabalho necessário 

e da correspondente na alteração quantitativa em ambas as partes componentes da 

jornada de trabalho (MARX, 2006, p. 366). 

 

A estratégia de aumentar o valor excedente sem alterar a jornada só pode ocorrer 

reduzindo o tempo de trabalho necessário – correspondente ao valor da força de trabalho. 

Ou seja, reduzindo aquela parte de valor novo produzido que retorna na forma de salário.  

A redução do valor da força de trabalho pode acontecer de duas formas: reduzindo 

o valor dos meios de subsistência, correspondente ao salário ou ainda, diminuindo esse 

valor abaixo do necessário para a sua produção e reprodução, colocando em risco a 

reprodução da própria força de trabalho.  

Segundo Mandel (1982, p53), esta situação é verificada quando os agentes 

empresariais fazem com que o preço pago pela mercadoria foça de trabalho fique um nível 

abaixo do seu valor social. Ou seja, abaixo do preço social médio, desta forma o salário 

dos trabalhadores é inferior ao necessário para sua sobrevivência. Por isso é um 

mecanismo perverso, pois pode levar ao trabalho análogo à escravidão. A expansão do 

exército de reserva por longo prazo pode contribuir com esta estratégia. 

A outra estratégia de prolongamento de trabalho excedente, sem aumento de 

jornada, visa contrair o tempo de trabalho necessário para reprodução da força de trabalho. 

Como consequência aumenta a parcela de mais valia. Para isso necessita aumentar a 

produtividade do trabalho.  

O objetivo do aumento da produtividade é diminuir o valor individual de cada 

mercadoria, por meio da diminuição do valor da força de trabalho e do valor dos meios de 

produção. Para isso o capital tem de revolucionar as condições de produção do seu trabalho 

– condições técnicas e condições sociais (MARX, 2006, 365). 

A elevação da produtividade do trabalho corresponde a uma modificação capaz de 

“encurtar o tempo de trabalho socialmente necessários para a produção de uma mercadoria, 
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conseguindo-se produzir, com a mesma quantidade de trabalho, quantidade maior de valor-

de-uso” (MARX, 2006, 365). 

Dessa forma os agentes organizadores da produção terão de alterar os instrumentos 

(meios de produção), alterar os métodos de trabalho e acessar bases naturais vantajosa, 

como explicado por Gonçalves,  

 

Quando o modo capitalista de produção tende a ser o modo dominante, as forças 

produtivas estabelecem uma combinação, que dialeticamente, conduzem 

inexoravelmente a inúmeras contradições, cuja superação exige intensa mobilidade 

no âmbito social. Assim, os agentes organizadores da produção visando superar os 

obstáculos que surgem na produção do “lucro” vão cada vez mais intensificando o 

movimento através do rearranjo da “natureza”, das técnicas, das tecnologias e dos 

agentes de produção (força de trabalho), de modo que, esta prática produtiva 

relacionada a um intenso movimento na sociedade implica uma prática subjetiva 

capaz de representar este movimento existente na produção (GONÇALVES, 2007, 

p. 135). 

 

Os rearranjos sobre a natureza podem ser caracterizados como a disputa pela base 

natural vantajosa. Para a produção de energia elétrica são utilizados objetos de trabalho, 

matéria prima de diferentes tipos como água, terra, sol, vento, uranio, petróleo, gás, carvão, 

etc. Vale destacar que produtos da natureza que não tenham trabalho incorporado não tem 

valor. Mas como esses diferentes produtos são utilizados em unidades de produção 

distintas para produzir o mesmo valor de uso (eletricidade) – por exemplo, água em 

geradores hidráulicos e carvão em termelétricas – cada produto da natureza necessita maior 

ou menor processo de modificação pelo trabalho. Ou seja, para sua utilização como 

matéria prima adequada ao meio de trabalho (gerador), possuem magnitude de trabalho 

incorporado diferentes, alguns mais outros menos, algumas não necessitam de trabalho 

para serem filtradas da natureza e outras exigem muito trabalho.  

Nos casos da água, do vento e do sol, se analisados isoladamente, o trabalho 

necessário para sua utilização como matéria prima é praticamente nulo. Já petróleo, gás, 

uranio e carvão são produtos que demandam grande quantidade de trabalho. A teoria 

marxiana afirma que o capital, para ampliar seu valor excedente, busca reduzir o valor 

individual de cada unidade de mercadoria, portanto a base natural que entrar no processo 

de produção com capacidade de transferir valor menor para a produção de cada unidade de 

valor de uso, torna-se vantajosa. Portanto, a água pode ser considerada uma base natural 

vantajosa para o processo de produção da eletricidade.  

Ao contrário dos elementos fósseis (fontes de matéria prima para geração em 

termelétricas), que demandam grande quantidade de trabalho para serem produzidos, 
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transportados e armazenados, a água se renova anualmente nas bacias hidrográficas 

conforme o ciclo natural das chuvas, possibilitando sua disponibilidade como matéria 

prima permanentemente, com necessidade de incorporação de trabalho relativamente baixo 

ou praticamente nulo.  

Outra questão é que a mesma água pode ser reutilizada várias vezes sem nenhuma 

necessidade de incorporação de trabalho. Situação observada quando há construção de 

hidrelétricas em cascata nesse caso, a água que passou pela turbina da primeira usina volta 

a ser (re)utilizada nas usinas abaixo.  

Este é o caso das usinas que compõem a bacia do rio Grande e rio Paraná, onde 

existem dezesseis hidrelétricas em cadeia. Na ponta de cima tem-se a UHE Camargos e na 

ponta de baixo a UHE Itaipu, entre elas situam-se outras quatorze UHEs. É como se o 

mesmo combustível de um tanque de um automóvel pudesse ser utilizado dezesseis vezes.   

Desta forma unidades de produção ou locais de base natural vantajosa tornam-se 

mais disputadas pelo capital, pois possibilitam a “ampliação da rentabilidade do trabalho 

para a produção de maior quantidade de mercadorias, e, consequentemente, maior 

possibilidade de extração de mais-valia e acumulação de capital” (DALLA COSTA, 2016, 

p. 21). 

A água enquanto base natural, tem relação com a viabilidade de técnicas e 

tecnologias de maior produtividade do trabalho. Já foi mencionado que é possível a 

construção e operação de usinas em cascata. Também é possível a utilização de técnicas de 

organização das unidades de produção que permitem o armazenamento da água em 

grandes lagos para uso posterior. A organização do sistema elétrico permite a operação das 

usinas em “sistema interligado”, para levar e ceder energia de uma região para outra, 

conforme a intensidade das chuvas, fazendo os lagos das hidrelétricas funcionarem como 

grandes caixas de água interligadas, obtendo ganhos na eficiência. 

Vale destacar que as técnicas e tecnologias, são meios e instrumentos de trabalho 

produzidos pelos próprios trabalhadores, a busca da inovação constante consiste em reduzir 

o tempo de trabalho necessário para produção de cada unidade de mercadoria com objetivo 

de ampliar o valor excedente. No caso das usinas de geração hidráulica, quando 

comparadas com geradores termelétricos, são sistemas que possuem menor necessidade de 

manutenção e operação, maior tempo de existência (até que sejam totalmente consumidos) 

e são mais eficientes, ou de maior produtividade do trabalho.  

 



89 

 

Além da vantagem do ‘combustível’, as hidrelétricas também possuem facilidade 

de manutenção e operação e o tempo de existência destas fontes são sem 

comparação com as fontes térmicas. Por isso, pode-se afirmar com extrema 

segurança que a energia elétrica oriunda de sistemas hidráulicos, tem custos muito 

menores que a energia produzida nos sistemas térmicos, sem contar os limites 

impostos pelas leis da termodinâmica (enquanto nas instalações térmicas os 

melhores rendimentos chegam a 50% caso das térmicas a ciclo combinado, as 

hidrelétricas podem atingir rendimentos da ordem de 90% no conjunto da 

instalação (GONÇALVES, 2002, p. 203). 

 

Portanto, as hidrelétricas são unidades de produção que no mesmo tempo de 

trabalho chegam a produzir o dobro de unidades de mercadorias de eletricidade. 

Em um exemplo meramente ilustrativo consideremos dois casos: o caso um como 

“UHE” e o caso dois como “UTE”. Suponhamos que no primeiro, um trabalhador em uma 

usina hidrelétrica tenha uma jornada de 8 horas (480 minutos) e produza 32 unidades de 

eletricidade (MWh). No segundo caso, um outro trabalhador de uma usina termelétrica 

trabalhe a mesma jornada de 8 horas e produza 16 unidades de eletricidade (MWh). O 

valor total presente no resultado das duas situações são oito horas de trabalho socialmente 

incorporado. No entanto quando comparamos o valor unitário incorporado em cada 

unidade produzida há uma enorme diferença: o valor unitário de cada MWh produzido no 

caso “UHE” equivale a quinze minutos de trabalho, já no caso “UTE” o valor é equivalente 

a 30 minutos. Portanto o primeiro é 50% mais produtivo que o segundo, ou seja, o tempo 

requerido para produzir uma mesma unidade de mercadoria é 50% menor. Apesar de 

representar um caso hipotético, o exemplo aproxima-se da realidade e casos reais serão 

apresentados posteriormente. 

Pelos motivos descritos, pode-se afirmar que hidrelétricas, em tendência, são mais 

produtivas e fontes de maior produção de valor excedente. Portanto foco de maior disputa 

empresarial para controlá-las. 

Segundo a teoria marxiana, o fundamento central para a produção de valor é o 

trabalho. Por esse motivo os capitalistas buscam de todas as formas manter os 

trabalhadores sob seu controle, especialmente aqueles de maior produtividade. Os 

trabalhadores eletricitários que atuam em unidades de produção de eletricidade, 

especialmente em usinas hidrelétricas, são considerados trabalhadores de alta 

produtividade do trabalho, fonte de grande geração de mais-valia.  

Isso, segundo Dalla Costa (2016, p. 150), “faz com que haja sempre uma enorme 

disputa por aqueles trabalhadores que, com o mesmo tempo de trabalho dispendido, em 

determinadas condições de tecnologia e uso de territórios, são responsáveis pela produção 

de extraordinária mais-valia”. 
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Em síntese, para aumentar o valor excedente os agentes empresariais necessitam 

realizar movimentos para: 1) aumentar a jornada de trabalho, sem que isso implique custos 

a mais. No entanto para aumentar a lucratividade sem aumento de jornada, buscam adotar 

alternativas como: 2) reduzir o salário dos trabalhadores abaixo do preço médio ou valor da 

força de trabalho; 3) fazer contrair o tempo de trabalho necessário a produção de cada 

mercadoria através do aumento da produtividade do trabalho, para isso necessitam 

apropria-se das tecnologias de maior produtividade do trabalho ou a) fazer cair o valor da 

força de trabalho (capital variável), o que necessitaria estratégias de inovações para 

diminuir o valor dos meios de subsistência; b) fazer cair o valor dos produtos do capital 

constante (meios de produção), para isso teria que b.1) inovar em instrumentos de trabalho 

para introduzir maquinarias mais eficientes, por meio das quais possa se produzir maior 

número de mercadorias no menor tempo de trabalho, de tal modo que o valor transferido 

por unidade de mercadoria produzida seja menor; e b.2) diminuir o valor em objetos de 

trabalho (matéria prima) dominando os bens naturais de base vantajosa ou de menor valor, 

de tal modo que o valor transferido a cada unidade de mercadoria produzida seja menor. E 

por fim, c) estabelecer e dominar as melhores técnicas organizacionais do trabalho, 

exercendo o domínio sobre os trabalhadores mais especializados, as melhores técnicas de 

cooperação e divisão social do trabalho, as quais consigam reduzir o tempo de trabalho 

necessário à produção de cada unidade de mercadoria.  

Estas são as tendências e métodos pelos quais os agentes controladores dos meios 

de produção buscam transformar as condições técnicas e sociais do processo de trabalho, 

com vistas a resolver as contradições na relação social entre o capital e os trabalhadores, 

bem como na concorrência com outros capitalistas. 

 

2.6 Hidrelétricas: locais de baixo valor da eletricidade e alta produção de excedente  

 

A partir dos conceitos apresentados anteriormente pode-se analisar como acontece a 

organização e o processo de produção de valor através das unidades de produção de 

eletricidade. 

Já vimos que as hidrelétricas são processos industriais de produção de valor e que a 

mercadoria produzida é a eletricidade.  

Vale destacar que a disputa em torno das unidades de produção de energia 

alcançadas pela MP 579 deu-se predominantemente pelo controle da energia hidráulica 

amortizada. Esta é a fonte predominante da geração e eletricidade brasileira. Assim, revelar 
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a produção de excedente a partir dessas unidades é base fundamental para a compreensão 

dos acontecimentos que este trabalho busca revelar.  

Para revelar a produção de valor excedente em hidrelétricas, se utilizará como 

referência uma usina não amortizada que se encontra em fase final de construção e grande 

volume de capital original investido, a usina hidrelétrica de Belo Monte (UHE Belo 

Monte).  

 

2.6.1 Um caso exemplar: a hidrelétrica de Belo Monte 

 

Mesmo que a teoria do valor trabalho social esteja ancorada na totalidade da 

produção capitalista, neste subcapítulo se busca analisar uma unidade de produção para 

que se tenha uma noção aproximada da produção de valor excedente em unidades de 

geração hidráulica. Para isso se analisará uma das principais hidrelétrica do sistema 

elétrico nacional.  

A análise da produção de valor de acordo com a teoria do valor trabalho social, a 

partir da UHE Belo Monte se dá em razão de ser usina de fonte hidráulica de maior valor 

investido e não amortizada. Corrobora com a escolha o fato de a construção dessa usina ser 

frequentemente questionada sob argumentos que trata-se de uma obra inviável 

economicamente.  

Parte-se do pressuposto que se na usina de Belo Monte há produção de valor 

excedente, certamente nas hidrelétricas amortizadas, envolvidas pela MP 579, a condição 

de lucratividade é mais favorável.  

Com a nova situação política a partir de 2003, o Congresso Nacional autorizou a 

Eletrobrás a retomar os Estudos de Impacto Ambiental (EIA). A partir do ano de 2005 e 

em 2008 o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) definiu a UHE Belo Monte 

como potencial a ser explorado. Em abril de 2010 o Governo Federal realizou o leilão de 

concessão para construção e operação da usina, sendo que em junho de 2011 se iniciaram 

as obras (NORTE ENERGIA, 2016a, p. 12-13). 

Conforme o contrato de concessão realizado entre MME e UHE Belo Monte, o 

tempo de duração seria de 35 anos após a assinatura, ocorrido em 26 de agosto de 2010. O 

contrato descreve que cinco anos seriam reservados à construção e 30 anos para a geração 

de eletricidade. Ou seja, a concessão vai de 2010 a 2045.  
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A UHE Belo Monte é a maior usina em território brasileiro e pertence à Norte 

Energia S/A15, uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) de acionistas público-

privado. Quando concluída sua construção terá duas casas de força, a principal com 18 

unidades geradoras situada no sitio Belo Monte, com potência16 instalada de 11.000 MW e 

a complementar com 6 unidades geradoras e 233 MW de potência, situada no sítio 

Pimental. Portanto a capacidade instalada é de 11.233 MW e a garantia física de 4.570 

MW médios (NORTE ENERGIA, 2014, p. 24). 

Conforme dados disponibilizados pela Norte Energia (2014, p.70) o aporte inicial 

de capital viria de financiamento público e capital próprio, sendo R$ 22,5 bilhões 

provenientes do BNDES e o restante dos recursos da própria companhia.  Desta forma 

conforme o relatório financeiro de 2017 da companhia, em 31 de dezembro os valores 

atualizados dos investimentos correspondiam: a) BNDES (TJLP + spreed): R$ 

22.987.002.000,00; b) BNDES (pré-fixo): R$ 4.267.568.000,00; e c) Capital próprio 

(CDI): R$ 12.689.000.000,00. O custo total da UHE Belo Monte ao final do ano de 2017 

correspondia a R$ 39.943.558.000,00 (trinta e nove bilhões, novecentos e quarenta e três 

milhões, seiscentos e oitenta e nove mil)17. 

Sua energia já foi totalmente contratada. Conforme a Norte Energia (2014, p. 70) a 

companhia assinou contrato de concessão com a União em agosto de 2010. De acordo com 

o referido contrato, 70% da energia assegurada será destinada ao mercado regulado, 10% 

para os autoprodutores e 20% destinada ao mercado livre.  

                                                 
15 A Norte Energia S/A é uma concessionária de uso de bem público, responsável pela construção e operação 

da Usina Hidrelétrica Belo Monte (UHE Belo Monte). Os acionistas são: Grupo Eletrobrás: 49,98% 

(Eletrobrás: 15,00%; Chesf:15,00%; Eletronorte: 19,98%; Entidades de Previdência Complementar: 20 % 

(Petros:10,00%; Funcef: 10,00%); Sociedade de Propósito Específico: 19,77% (Neo Energia S/A: 10,00%; 

Cemig e Light: 9,77%); Autoprodutoras: 10% (Aliança Norte Energia Participações S/A - Vale: 9,00%; 

Sinobras: 1,00%); J. Malucelli Energia: 0,25%. (NORTE ENERGIA S/A, 2016a, p. 10). 
16 A “potência”, como o próprio nome diz, está relacionada ao potencial instalado de produção de energia, 

ou de unidades de valor de uso. Nas usinas, a unidade de medida utilizada é o Watt(W), que também serve 

para estimar o potencial de mercadoria a ser produzida pelo trabalho dos trabalhadores. Como é produzido 

muita eletricidade em uma hidrelétrica, utiliza-se uma medida maior, o Megawatt(MW) e nas contas de luz 

da população utiliza-se o QuiloWatt(kW). Já a garantia física está relacionada ao que realmente pode ou é 

produzido. Para saber a quantidade produzida de mercadorias convencionou-se medir em horas(h), ficando 

MegaWatthora (MWh) ou QuiloWattHora (kWh). 
17 Investimentos: Em abril de 2010, era estimado investimento na ordem de R$ 25,8 bilhões. O BNDES 

aprovou no dia 21 de novembro de 2012, um financiamento de R$ 22.500.000, sendo R$ 3.685.300 relativos 

à linha de crédito FINAME - PSI e R$18.814.700 à linha de crédito do FINEM, esse valor será repassado da 

seguinte forma: R$ 9.814.700 serão repassados diretamente pelo BNDES, R$ 7.000.000, pela Caixa 

Econômica Federal e outros R$ 2.000.000, pelo Banco de Investimentos BTG Pactual. A Companhia ainda 

declarava que dependeria de quantias significativas em custos de organização, desenvolvimento e pré-

operação para conclusão da Usina Hidrelétrica, as quais, de acordo com as estimativas e projeções, deveriam 

ser absorvidas pelas receitas de operações futuras. (NORTE ENERGIA, 2015a, p. 70). 
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Os 70% foram comercializados no chamado Ambiente de Contratação Regulado 

(ACR), por meio do leilão realizado pelo governo em 20 de abril de 2010, no qual foram 

comercializados 794.925.102 MWh e a produção foi vendida até o ano de 2045. O preço 

de venda no leilão ficou em R$ 78,00/MWh (data base abril/2010) (CCEE, 2010). 

Os demais 30% foram comercializados por meio do ACL. Pelo acordo realizado 

entre os donos de Belo Monte (acordo de acionistas), 20% a Eletrobrás será obrigada a 

comprar e pagar R$ 130/MWh. E os demais 10%, os autoprodutores comprarão e o preço 

de venda ficou a R$ 100/MWh. Portanto Belo Monte já vendeu 100% da produção até o 

ano 2045.  

Como estes preços são referentes ao ano de 2010 e proporcionais ao volume de 

cada estratégia de comercialização, equivaleria a tarifa média final de R$ 91,00/MWh. Ao 

atualizar a correção pelo índice inflacionário (IPCA), estabelecido em clausula de contrato, 

o preço médio de comercialização da energia de UHE de Belo Monte ao final de 2017 

pode ser considerado em R$ 140,00/MWh. 

Na tabela abaixo é calculado a receita total de Belo Monte e a geração de 

eletricidade ao longo dos 30 anos de concessão. 

 

Tabela 09 - Produção de energia e receita da UHE Belo Monte (ano base 2017 e tarifa 

média R$ 140,00/MWh). 

  Por hora Por dia Por ano Por 30 anos 

Energia produzida 

(MWh) 
4.570 109.680 40.033.200 1.200.996.000 

Receita (R$) 639.800,00 15.355.200,00 5.604.648.000,00 168.139.440.000,00 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Por meio dos dados descritos na tabela, pode-se estimar o valor excedente 

produzido em Belo Monte. Conforme a teoria marxiana, para iniciar a produção de 

eletricidade é necessário reunir o capital dinheiro. Desta forma ao final de 2017 o 

investimento total necessário para aquisição dos meios de produção e construção da usina 

correspondia a R$ 40 bilhões.  

De propriedade do capital dinheiro, os agentes empresariais vão ao mercado 

adquirir os elementos que constituem o processo de trabalho para organizar a produção de 

valor e valor excedente. Comprar as mercadorias pelo seu valor, inclusive a mercadoria 

força de trabalho é a condição de normalidade, bem como realizar um investimento para ao 

final ter mais dinheiro que o valor original. No caso de uma hidrelétrica, necessitam 

basicamente comprar objetos, meios e força de trabalho. 



94 

 

Para organizar as condições de produção de eletricidade, em geral, os agentes 

organizadores da produção necessitam:  

1) Adquirir uma série de estudos prévios que identificam o melhor local e os 

projetos de concepção e condições de viabilidade de sua implementação, os quais 

foram realizados previamente ao leilão. Todos estes custos são transferidos e 

incorporados posteriormente como componente final dos custos gerais da usina;  

2) Adquirir todos os locais onde se pretende construir a usina, como as terras para 

construção do canteiro de obras e as demais áreas que serão alagadas pelo futuro 

reservatório;  

3) Comprar o direito de uso da água pagando taxas ao governo e com isso receber a 

concessão de uso deste local18;    

4) Adquirir todos os objetos e meios necessários para a construção do barramento 

(muro), como cimento, ferro, aço, explosivos, maquinarias, equipamentos e 

cerca de 20 mil operários19 que possibilitam a construção plena da estrutura de 

toda usina – obras, muros, desvios, instalações, entre outros;  

5) Comprar as turbinas de geração, sistemas computacionais, fiação, 

transformadores, equipamentos, montagem, que, junto com a estrutura, servirão 

como meios de trabalho e também alguns materiais de acessórios para o processo 

de operação e manutenção da usina; e  

6) Comprar força de trabalho para realizar trabalho e consumir todos os meios e 

objetos citados anteriormente para que ao final se possa produzir eletricidade.  

Os itens de 1 a 5, após serem adquiridos, construídos, instalados e testados de 

acordo com as normas e exigências técnicas de funcionamento pleno, passam a compor os 

meios de produção para o processo de produção de eletricidade em UHE Belo Monte, ou 

seja, compõem os instrumentos e objetos de trabalho. O gasto de capital dinheiro de R$ 40 

                                                 
18 Para explorar o potencial hidrelétrico da UHE Belo Monte, um bem considerado público, a Norte Energia 

divulgou em seu relatório anual de 2014 que recolherá à União o valor anual de R$ 16,6 milhões por ano a 

título de Uso de Bem Público (UBP). Se comparar com o valor do investimento original, é praticamente 

insignificante. 
19 Conforme Relatório Financeiro da Norte Energia, o projeto estava em fase de licenciamento em 2010 e 

havia zero empregos gerados. Em 2012, foram 17.461 pessoas (13.569 do consórcio construtor CBBM e 

3.892 de terceiros).  Em 2014 (com 58% da obra executada) chegou a 32.197 pessoas (28.343 do CCBM e 

3.854 de terceiros) e em 2015, com 94% da obra executada havia 12.226 pessoas (11.342 do CCBM e 884 de 

terceiros). Os dados divulgados pela própria empresa indicam o uso médio de 20.000 trabalhadores no 

processo de construção (NORTE ENERGIA, 2015, p 20). 
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bilhões (ano base 2017) de certa forma, foram utilizados para garantir que os meios de 

produção estejam prontos para uso.  

A companhia divulgou através de seus relatórios que o dinheiro seria gasto em 

quatro áreas: 1) obras civis, cimento e aço (51%); 2) fabricação e montagem de máquinas e 

equipamentos (21%); 3) socioambiental (13%); 4) demais gastos (9%). Isso é o que se 

chama de capital constante. 

Vale destacar que o trabalho dos trabalhadores que foi incorporado na construção 

da usina, referente a força de trabalho composta pelos 20 mil operários ao longo dos 5 anos 

de construção, é valor que se incorporou na totalidade dos meios de produção, portanto 

torna-se capital constante, o qual será apenas transferido aos novos produtos (MWh 

produzidos ao logo de 30 anos).    

A teoria marxista também determina que, além do valor para aquisição dos meios 

de produção já mencionados, se deve considerar o dinheiro para aquisição cotidiana dos 

elementos referentes a operação e manutenção como acessórios, lubrificantes, troca de 

equipamentos. Para isso se utilizará os parâmetros das usinas de Jupiá e Ilha Solteira. 

Conforme as demonstrações financeiras de 2017 da China Three Gorges Brasil Energia 

Ltda (CTG Brasil), referente às duas hidrelétricas20, a empresa teve gastos médios de R$ 

7,50 por MWh21 produzido, correspondente aos custos de manutenção, como materiais, 

serviços de terceiros, encargos de uso da rede e aluguéis. Estes produtos também fazem 

parte do capital constante que paulatinamente seu valor será transferido aos novos 

produtos. Desta forma, ao utilizar este gasto como referência para os trabalhos de 

manutenção e operação da usina de Belo Monte ao longo de cada ano, conclui-se que 

seriam necessários mais R$ 9 bilhões para suas aquisições.  

Desta forma o capital original total para aquisição dos meios de produção da UHE 

Belo Monte (ano de referência 2017) está estimado em R$ 49 bilhões.  

O outro componente do processo de trabalho é a compra de força de trabalho que 

os agentes adquirem no mercado para ser consumida ao longo dos 30 anos de utilização da 

                                                 
20 Estas duas usinas pertenciam à CESP e estavam incluídas na MP 579. Ao não renovar suas concessões o 

governo realizou licitação e desde janeiro de 2016 pertencem à CTG Brasil. Juntas possuem 4.995 MW de 

potência e garantia física de 2.617 MW médios. Conforme as Demonstrações Financeiras de 2017, sua 

concessão vai até 2046 e a companhia possui 278 trabalhadores próprios.  
21 Vale destacar que conforme Nota Técnica nº 01/2012 da CHESF, empresa 100% estatal, o custo de suas 

onze usinas para “gestão dos ativos de geração” (GAG) referente a “operação, manutenção e administração” 

em 2012, eram de R$ 11,07/MWh. Neste valor inclui-se gastos com valor da Força de Trabalho e o valor 

com equipamentos e acessórios para a lida diária dos trabalhadores (gasto com matéria prima). No entanto 

em várias usinas inclusas na MP 579 os valores são menores. Se descontado o valor da força de trabalho o 

gasto com manutenção é relativamente baixo.  
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UHE Belo Monte22. O enchimento do lago deu-se em 2015, o que permitiu que as 

primeiras turbinas fossem ligadas, sendo que a totalidade das 24 turbinas estarão 

plenamente aptas ao final de 2018. A partir desta data se terá a noção exata do número de 

trabalhadores que comporão a força de trabalho de Belo Monte.  Vale destacar que a Norte 

Energia não possui relatórios de realidade histórica que expressam o número de 

trabalhadores que comporão a força de trabalho para geração de eletricidade na UHE Belo 

Monte. Desta forma será utilizada como referência o valor da força de trabalho demandada 

na CTG Brasil.  

Considerando que nas hidrelétricas de Jupiá (1.551 MW) e Ilha Solteira (3.444 

MW) há um trabalhador para cada 18 MW de potência instalada, na UHE Belo Monte seria 

necessária uma força de trabalho composta por cerca de 625 operários após sua construção 

e início da geração plena. Nas duas usinas da CTG Brasil que produz em média 23 milhões 

de MWh por ano, conforme a demonstração financeira (2017, p. 26) da companhia o gasto 

com trabalhadores representou R$ 3,10/MWh produzido. Em outro caso, o custo com força 

de trabalho durante o ano de 2016 em doze hidrelétricas amortizadas da AES Tietê foi de 

R$ 7,50/MWh produzido. 

Considerando a geração total de 1,2 bilhões de MWh em Belo Monte que serão 

gerados e o parâmetro maior do valor da força de trabalho (R$ 7,50/MWh) e se este valor 

se mantivesse constante ao longo dos 30 anos, pode-se concluir que o capital necessário 

para aquisição da força de trabalho na UHE Belo Monte seria em torno de R$ 9 bilhões23.  

Em relação a este capital variável, pela lógica e estratégia de produção capitalista, 

os agentes empresariais controladores de Belo Monte podem adotar medidas semelhantes 

aos custos chineses, o que reduziria o valor da força de trabalho a R$ 3,7 bilhões, 

                                                 
22 Vale destacar que no processo de construção da hidrelétrica, na medida que se possibilita o fechamento do 

lago os agentes organizam para que em meio a construção as primeiras turbinas possam ir entrando em 

operação.  Desta forma a entrada em operação das turbinas acontece em meio a uma transição. Ou seja, é 

muito comum que os agentes iniciem a produção de eletricidade pelas primeiras turbinas antes mesmo da 

construção plena da usina. Desta forma, como as hidrelétricas são projetos complexos, intensivos em capital 

e de elevado tempo de construção, o termino da construção (meios de produção) e até a geração eletricidade 

através de todas as turbinas acontece em um processo híbrido. No entanto, para melhor elucidar a geração de 

mais-valia se utilizará como referência o tempo de concessão, já descontado os 5 anos reservados à 

construção, ou seja, 30 anos de produção de eletricidade.  
23 O trabalho dos trabalhadores da UHE Belo Monte produzirá até o ano de 2.045, período final de sua 

concessão, cerca de 1.200.996.000 MWh. Ao multiplicar a produção pelo valor da força de trabalho 

correspondente à cada unidade da mercadoria eletricidade produzida (R$ 7,50/MWh) chega-se ao capital 

dinheiro necessário de R$ 9.007.470.000,00 (nove bilhões, sete milhões e quatrocentos e setenta mil). Se 

Belo Monte adotar o valor que a CGT Brasil possui o valor necessário seria de R$ 3,7 bilhões. Vale destacar 

ainda, que caso sejam construídas as outras três usinas acima (São Felix, Pombal e Altamira) para 

regularização da vazão, sem nenhum aporte a mais de capital original, haveria um acréscimo de mais 1.800 

MW médio, o que daria uma produção de 473.000.000 de MWh a mais durante os 30 anos, isso reduziria 

ainda mais o valor de cada unidade de energia produzida. 
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transformando o restante em valor excedente.  Evidentemente que o valor maior ou menor 

da força de trabalho também é resultado da luta entre as duas classes. Deve-se considerar 

também que o aporte deste volume de recurso vem da própria receita de venda da 

eletricidade, pois o ato de produção é ao mesmo tempo ato de realização do valor e no 

limite o tempo de comercialização é de um mês por isso, este valor não conta 

necessariamente como adiantamento de capital. 

Desta forma tem-se o valor total de capital dinheiro investido pelos agentes 

empresariais para a produção de eletricidade por meio da UHE Belo Monte de R$ 58 

bilhões, dos quais R$ 40 bilhões são referentes a construção da usina, R$ 9 bilhões são 

referente aos custos de manutenção e mais R$ 9 bilhões referente ao valor da força de 

trabalho necessária ao longo dos 30 anos de concessão. Vale destacar que segundo a teoria 

marxista, as mercadorias são em regra de normalidade adquiridas pela magnitude de seu 

valor, são compradas e vendidas em condição de equivalência de trabalho socialmente 

necessário à sua produção.  

Em síntese pode-se dizer que os agentes empresarias, de posse do capital-dinheiro 

foram ao mercado e compraram todas as mercadorias necessária à produção de eletricidade 

(objetos, meios e força de trabalho), pelo custo de R$ 58 bilhões. Compradas pelo seu 

devido valor, inicia-se o consumo da força de trabalho pelos agentes empresariais que 

controlam a usina, fazendo os trabalhadores consumirem os meios de produção ao longo 

dos 30 anos de sua vida útil da UHE Belo Monte.  

O resultado deste processo por meio do trabalho dos trabalhadores será a produção 

de 1.200.996.000 MWh de eletricidade, que também ficarão sob domínio dos agentes 

empresariais que controlam os meios de produção. De posse das mercadorias produzidas 

foram ao mercado vendê-las aos consumidores brasileiros por meio do leilão realizado em 

2010 por um órgão do Estado, a Agencia Nacional de Energia Elétrica, garantindo assim 

antecipadamente a comercialização de 100% do produto até o ano de 2045, a um preço 

médio de R$ 140,00/MWh (ano base 2017). Essa tarifa será cobrada mensalmente dos 

consumidores cativos, especialmente os consumidores residenciais, na forma de “custos 

não gerenciáveis” que serão transferidos pelos agentes empresariais controladores das 

distribuidoras de energia.  

Ao finalizar o recebimento do dinheiro através da comercialização de sua energia 

conclui-se que o produto equivale a R$ 168.139.440.000,00 (cento e sessenta e oito 

bilhões, cento e trinta e nove milhões e quatrocentos e quarenta mil). Dinheiro que virou 
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mais dinheiro, que virou capital. Este é o processo de produção capitalista de eletricidade 

através de unidades de produção hidráulica.  

No interior deste processo de troca e consumo da força de trabalho constata-se que 

o capital dinheiro originalmente adiantado de R$ 58 bilhões, no processo de produção se 

transmutou. Ao seu final, não só manteve o valor original, como transformou-se em R$ 

168 bilhões. Valorizou-se.  

Conforme Gonçalves (2007, p. 125) o “processo de produção capitalista está 

fundado na relação social, em que o trabalhador sob a direção do capital, durante a sua 

jornada de trabalho, trabalha para si, criando o valor necessário, e para o capitalista, 

criando o mais valor ou mais valia”.   

Ao analisar com maior rigor a totalidade deste capital, constata-se que parte é 

capital constante, que apenas foi transferido. Conforme a teoria marxiana, incluir o valor 

do capital constante nos cálculos para determinar o valor criado não traria nenhuma 

alteração, porque os R$ 49 bilhões são apenas transferidos, não é criando nenhum valor 

novo. Contabilizando ou não os resultados finais para o dimensionamento da mais valia 

mantem-se o mesmo (MARX, 2006, p. 249). 

Desconsiderado o capital constante contido no valor total, tem-se o valor novo 

criado. Portanto, ao descontar o valor original referente ao capital constante (meios de 

produção), que desaparece (do produto original) e reaparece (no produto novo), o valor 

novo criado na UHE Belo Monte equivale a R$ 119 bilhões. Este valor divide-se em 

capital variável, correspondente ao valor da força de trabalho (R$ 9 bilhões) e o valor 

excedente. Desta forma, a mais-valia produzida pelo trabalho dos trabalhadores equivale a 

110 bilhões de reais a ser produzida durante os 30 anos de concessão da usina. 

Uma vez comprimida a força de trabalho e todo o processo de produção de valor de 

Belo Monte em uma jornada de trabalho única de 8 horas, tem-se 35 minutos para o tempo 

de trabalho necessário para o pagamento do valor da força de trabalho, ou 8% da jornada 

de 8 horas, sendo que 7 horas e 25 minutos são destinados ao tempo de trabalho excedente, 

o que equivale a 92% da jornada. 

Se a taxa de mais-valia é segundo Marx (2006, p 252), a relação entre a mais-valia 

e o capital variável, ou trabalho excedente sobre o trabalho necessário, pode-se dizer que, 

no caso da UHE Belo Monte a proporção é 1 para 12.  Ou seja, para cada uma unidade de 

tempo que o trabalhador trabalhou para si, outras 12 unidades de tempo de trabalho são 

doadas. Essa é a taxa de exploração. 
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Já a taxa de lucro, que é a relação entre a mais-valia e o capital investido 

originalmente (capital constante + capital variável) se apresenta em uma proporção de 1 

para 1,9, ou seja, a cada unidade de valor investido, terá 1,9 de lucro. 

 

2.6.2 A distribuição do valor excedente produzido em hidrelétricas 

 

Identificada a mais valia, veja como se dá o processo de distribuição do valor 

produzido e do valor excedente, analisando o volume total de equivalente em valor e a 

representatividade em cada unidade de mercadoria produzida.  

Ao decompor a tarifa média praticada de 140,00 reais por MWh produzido em cada 

um dos elementos que compõem o valor dessas unidades de megawatt hora, se verificou 

que: a) O capital constante 49 bilhões de reais aplicado para compra dos meios de 

produção representa 40,80 reais em cada MWh, e que sua magnitude corresponde ao valor 

antigo que apenas foi transferido às novas mercadorias; b) O valor referente ao capital 

variável, valor da força de trabalho de 9 bilhões de reais equivale a 7,50 reais em cada 

MWh, e sua magnitude corresponde a valor novo criado; e c) O valor excedente produzido 

de 110 bilhões de reais que equivale a 91,70 reais em cada MWh e sua magnitude também 

representa valor novo criado. 

Analisemos agora como é distribuído, ou por quem é apropriado o valor excedente. 

O capital portador de juros fica com a maior parte do valor excedente. Foi 

explicado anteriormente que a companhia aportou dinheiro do BNDES e capital próprio. O 

volume de capital aportado representava 39,94 bilhões de reais a diferentes taxas de 

juros24. Ao calcular os devidos juros aos respectivos volumes de cada um dos empréstimos 

e ao final da plena amortização do financiamento, o capital portador de juros terá recebido 

em torno de R$ 55,50 bilhões em juros, ou seja, 50% da mais valia será apropriado pelo 

sistema financeiro. Valor que equivale a R$ 46,20 em cada MWh produzido.  

Esta é a parte do trabalho dos trabalhadores socialmente incorporado ao longo desta 

jornada que é apropriado pelos bancos, ou sistema financeiro. Deste total, os juros sobre o 

capital próprio correspondem a R$ 21,4 bilhões, que serão apropriados pelos próprios 

acionistas de Belo Monte ou, se estes optaram em captar o recurso através de títulos de 

                                                 
24 Analisando as condições do financiamento (ano base 2017) e os cenários projetados pela Norte Energia 

(2017, p. 46) é possível identificar que em relação aos financiamentos do BNDES as taxas de juros estão 

condicionadas à TJLP mais Spread (média de 2,46%) e uma parte menor do financiamento a taxa pré-fixada 

em 5,5%.  Vale destacar que o início das devoluções e pagamentos é 2017. Em relação ao capital próprio da 

“Companhia” está atrelado majoritariamente à variação do CDI. Do início da construção da usina, 2011 até 

31 de dezembro de 2017 a taxa CDI ficou em média 10,8615%.  
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dívida via debêntures, serão apropriados por investidores internacionais. Os demais R$ 

34,1 bilhões serão apropriados parte pelo BNDES e pelos demais bancos relacionados que 

exercem papel de intermediador do financiamento, como o BTG Pactual, que aportou R$ 2 

bilhões ao montante financiado. No entanto os juros não são os únicos mecanismos de 

apropriação de valor excedente pelo sistema financeiro, gastos com seguros, taxas, 

comissões e variações cambiais são outros tantos mecanismos que auxiliam na ampliação 

da parcela do sistema financeiro. Portanto, o mais dinheiro apropriado pelos bancos através 

de juros e demais mecanismos representa um valor equivalente a construção de uma nova 

hidrelétrica de Belo Monte. 

O Estado também se apropria de parte considerável do valor excedente produzido 

nas usinas. No caso das hidrelétricas são vários os tributos e encargos que retornam aos 

cofres da União, estados e municípios através do PIS, COFINS, ICMS, Compensação 

Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos (CFURH), Taxa de Fiscalização dos Serviços 

de Energia Elétrica da ANEEL (TFSEE), Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica (IRPJ), 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Uso do Bem Público (UBP). A CTG 

Brasil declarou gasto com estes itens o ano de 2017 equivalente a R$ 23,00/MWh25. Como 

a tributação em hidrelétrica segue uma padronização nacional pode-se utilizar o mesmo 

parâmetro para Belo Monte. Este patamar representará ao final uma apropriação do valor 

excedente pelo Estado ao longo dos 30 anos de funcionamento equivalente a R$ 27,60 

bilhões, cerca de 25% da mais valia.  

A terceira parte da mais valia é apropriada pelos acionistas ou empresa proprietária 

de Belo Monte por meio do lucro líquido, que transforma-se em remessa de dividendos e 

reserva legal, e através de mais alguns mecanismos como a taxa de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D).  O valor que será apropriado pela Companhia equivale a 22,50 

reais por MWh e representa o montante de 27 bilhões de reais, algo em torno de 25% da 

mais valia. 

Portanto, do valor excedente produzido pelos trabalhadores que compõem a força 

de trabalho da UHE Belo Monte, cerca de 50% será apropriado pelo sistema financeiro 

através da sociedade de bancos, 25% pelo Estado e 25% pela própria sociedade capitalista 

de propósito especifico, representada pelos acionistas da companhia proprietária da usina, 

a Norte Energia S.A.  

                                                 
25 Conforme as Demonstrações Financeiras 2017 da CTG Brasil referente as suas duas usinas (Jupiá e Ilha 

Solteira) os gastos totais com PIS, CONFINS, ICMS, CFURH, TFSEE, IRPJ e CSLL totalizaram R$ 482 

milhões em 2017 e a energia física exigida da geração é de 22,93 milhões de MWh,(2.617 MW médios) o 

que representa R$ 23,00/MWh.   
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A síntese deste resultado é apresentada na tabela abaixo, onde consta o 

detalhamento de cada elemento do valor representado em cada unidade da mercadoria 

eletricidade (megawatt hora), seu percentual correspondente e a respectiva grandeza em 

volume de dinheiro expresso em moeda brasileira. 

 

Tabela 10 - Representação e destinação do valor produzido na usina de Belo Monte (ano 

base 2017). 

  Por MWh   Receita total 

Item (Em R$) % (Em 1.000 reais) 

Custos de construção 33,30 23,76 39.943.558,00 

Custos de manutenção 7,50 5,36 9.007.470,00 

Subtotal 40,80 29,12 48.951.028,00 

Custos com força de trabalho 7,50 5,36 9.007.470,00 

Mais Valia (Excedente) 91,70 65,52 110.131.333,00 

Bancos - Juros 46,20 33,01 55.486.015,00 

Estado - tributos 23,00 16,43 27.622.908,00 

Empresa - lucro líquido 22,50 16,08 27.022.410,00 

Total 140,00 100 168.089.831,00 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

2.6.3 Considerações sobre os valores produzidos e apropriados em hidrelétricas 

 

2.6.3.1 Produz-se eletricidade com baixo valor 

 

A primeira constatação que se deve levar em consideração é o baixo valor da 

mercadoria produzida pelos trabalhadores em hidrelétricas. No entanto o preço de 

comercialização pode não corresponder ao valor das unidades de mercadorias produzidas 

em usinas de fonte hidráulica. Pelo contrário o preço alto de venda é equivalente a 

unidades de eletricidade de grande valor. 

Para qualquer interpretação dos resultados é preciso considerar, conforme Marx 

(2006, p. 128), que o preço é a expressão monetária do trabalho incorporado na 

mercadoria. Conforme Carcanholo (2013, p. 45), em perspectiva de totalidade o preço 

corresponde ao valor das mercadorias, ou trabalho socialmente incorporado. No entanto 

quando analisado as unidades de produção separadamente, podem ocorrer situação em que 

o valor da mercadoria produzida não corresponde ao preço que é comercializado. Esta 

situação é constatada na geração de eletricidade, principalmente em unidades de geração 

hidráulica onde as unidades de MWh são produzidas a baixo valor e comercializadas a 
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preço alto. Ou seja, o preço não corresponde ao valor. Neste caso, preço e valor não 

coincidem. 

Ao analisar a tabela 10, considerando apenas os itens que compõem o preço de 

custo26 (capital constante mais capital variável), ou custos de construção, manutenção e 

força de trabalho, tem-se na usina de Belo Monte um custo médio por unidade de MWh 

equivalente a R$ 48,30. Este preço tende a coincidir com o valor das mercadorias que 

compõem seus itens, já que em negociações de mercado entre grandes grupos empresariais 

as mercadorias tentem a ser negociadas pelo seu valor. Por exemplo: na compra das 24 

turbinas entre Norte Energia e as fornecedoras Alstom, Andritz e Voith Siemens o preço 

tende a coincidir com o valor. Assim também pode ser para construção e instalação com 

Consórcio Construtor de Belo Monte (CCBM).  

O que se quer dizer é que em negociações de mercado entre capitalistas de grande 

porte, os preços tendem a coincidir com o valor das mercadorias. Portanto o custo de R$ 

48,30/MWh tende mostrar e aproximar da realidade, do valor. Após a concessão quando os 

custos referentes a construção já estiverem amortizados, o valor ou custo de produção desta 

energia corresponderá ao gasto com força de trabalho e mais os gastos de manutenção, 

neste caso equivalente a R$ 15,00/MWh27. Valor extremamente baixo. 

Na tabela 11 é apresentado o preço de custo da energia em cinco empresas. Os 

valores foram calculados com base nos dados divulgados pelas companhias em seus 

respectivos balanços financeiros. Conforme Carcanholo (2013, p. 45), o preço de custo 

engloba a totalidade dos custos com capital constante mais capital variável.  

No custo com capital variável, foram incluídos todos os custos com força de 

trabalho que compõe o quadro de funcionários próprios e gastos com terceiros. Nos custos 

com capital constante foram considerados apenas com manutenção, que engloba os gastos 

de capital circulante. Desta forma foi excluída a parcela de valor equivalente à 

amortização/depreciação, pois algumas usinas não possuem. Desta forma este pode ser 

considerado um preço de custo como de usinas amortizadas. Assim se pode observar o 

                                                 
26 Conforme Carcanholo (2013, p. 45) o Preço de Produção é composto pelo lucro médio mais o custo de 

capital constante e capital variável. E o Preço de Custo é os custos referentes ao capital constante mais capital 

variável.  
27 No relatório das Demonstrações Financeiras da Norte Energia SA de 2017 (p. 04) a empresa declarou que 

gastou em manutenção (serviços operação, encargos de transmissão e conexão e outros) cerca de R$ 483 

milhões, o que corresponde a R$ 12,06/MWh de energia firme. Custo com trabalhadores declarou R$ 97 

milhões, que equivale a R$ 2,50/MWh e o item amortização de R$ 417 milhões, o que corresponde a R$ 

10,50/MWh. Evidente que a usina não está em plena operação e nem possui todos os trabalhadores 

contratados. Mesmo assim os valores confirmam os dados levantados no trabalho. O preço de custo em 2017 

ficou em torno de R$ 25,00/MWh (sem amortização é R$ 14,56).    
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baixo custo de operação e manutenção destas usinas. O que expressa o baixo valor por 

unidade de mercadoria.  

 

Tabela 11 - Preço de Custo para produção da eletricidade em hidrelétricas (R$/MWh e ano 

base 2017) 

Usina Custos de Força Trabalho Custos de Manutenção Total 

AES Tietê (dez UHEs) 10,71 21,86 32,57 

CTG Brasil (02 UHEs) 5,07 5,65 10,72 

Itaipu* 24,59 7,20 31,79 

Barra Grande** 6,30 12,80 19,10 

Belo Monte 7,50 7,50 15,00 

Fonte: AES Tietê 2017; CTG Brasil 2017; Itaipu 2017; BAESA 2014; Norte Energia, 2017. Elaboração do 

autor. 

* Valores convertidos a reais. Dólar: 3,60. 

**Valores atualizados de 2014 para 2017 pelo IPCA. 

 

 

Estes custos são muito semelhantes ao preço médio estabelecido pela renovação das 

concessões de energia através da MP 579, estabelecido em R$ 32,89/MWh para o ano de 

2013. Se corrigido para 2017 estaria próximo à R$ 42,40/MWh, contidos alguns tributos e 

uma taxa de lucro para administração das usinas. Portanto, os custos de operação e 

manutenção nas usinas hidráulicas se aproximam em torno de valores baixos. 

Vale destacar que o preço de custo é diferente do custo de produção social médio. 

Conforme Gonçalves (2007, p.171), este corresponde ao capital empregado em meios de 

produção e força de trabalho, em condições médias no segmento de produção, mais o lucro 

médio geral. Ou seja, o preço de produção é o lucro médio mais o preço de custo. 

 

2.6.3.2 Comercializa-se a energia das hidrelétricas a preço alto 

 

A energia elétrica proveniente de fonte hidráulica tem sido comercializada a preços 

muito superiores ao tempo de trabalho socialmente necessário para sua produção. Sua 

comercialização tem sido referenciada no preço de produção médio da eletricidade a partir 

das fontes hegemônicas mundialmente (combustíveis fósseis), e não no preço de produção 

médio da hidroeletricidade, que é de maior produtividade e portanto de menor valor. 

Evidentemente esta é uma estratégia para aumentar o valor excedente apropriado.  

Em condições de normalidade para ampliar o valor excedente nas hidrelétricas, o 

capital teria que aumentar a jornada de trabalho dos trabalhadores para além das 8 horas 

diárias, por meio da mais valia absoluta, ou reduzir o valor da força de trabalho, que no 
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caso de Belo Monte representava 35 minutos de uma jornada de 8 horas. Por mais que 

promova uma quase completa automatização, a margem para ampliação da mais valia 

relativa torna-se bastante limitada. Por exemplo, para ampliar o valor excedente em mais 

17,5 minutos teria que reduzir em 100% o valor da força de trabalho. Tanto o mecanismo 

da ampliação de jornada, como compressão do tempo necessário para pagar a força de 

trabalho são estratégias muito limitadas.  

Por esse motivo a estratégia de vender a energia a um preço mais alto, equivalente 

ao preço médio mundial da eletricidade ou até equivalente àquelas unidades de maior valor 

(menor produtividade) torna-se o mecanismo mais eficiente de ampliação da lucratividade. 

Para isso os agentes empresariais necessitam de uma política de preços que permita chegar 

ao teto mundial, ou preço teto.  

Em um estudo realizado por Alexandra Borba da Silva (2013, p. 116), sobre a UHE 

Barra Grande (680 MW), usina não amortizada verificou-se que em 2012 a mais valia 

correspondeu a 95%. Dos 418 milhões de reais de receita da usina, R$ 71 correspondiam 

ao capital constante, R$ 17 milhões ao custo com força de trabalho própria e terceirizada e 

R$ 330 milhões de excedente. Em uma jornada de 8 horas, cerca de 25 minutos 

correspondem ao valor da força de trabalho e 455 minutos de trabalho excedente, uma 

proporção de 1 para 19. Já a taxa de lucro foi de 380%.  

A distribuição do excedente seguiu a mesma tendência de Belo Monte. Conforme 

Silva (2013, p. 116), dos R$ 330 milhões, 53% foram para pagamento de juros, 28% ao 

Estado e 19% ficou como lucro da companhia. Se comparado com a hidrelétrica de Belo 

Monte, os dados mostraram que o custo de produção é 45%28 menor e todos os índices 

relacionados a produção de valor excedente em sua maioria são superiores.  

Essa extraordinária lucratividade é consequência da usina possuir contratos de 

comercialização em que parcela da energia é comercializada com preços 75% superior à 

usina de Belo Monte.  A UHE Barra Grande possui contrato bilateral com a CPFL Paulista 

que em 2017 vinha sendo comercializada próximo à 244,70 reais por MWh29. 

                                                 
28 A UHE Barra Grande possui garantia física de 380 MW médios, portanto são produzidos em média 

3.328.800 MWh por ano. A Usina teve uma receita com a comercialização de sua energia em 2012 de R$ 

418,32 milhões o que equivale a uma tarifa média de comercialização de R$ 125,66/MWh, ou seja, cerca de 

30% maior que o preço médio de comercialização que as hidrelétricas envolvidas na MP 579, recebiam neste 

mesmo ano antes da renovação de suas concessões. Se atualizar sua tarifa média pela infração IPCA para o 

ano 2017, ficaria na faixa de R$ 171,50/MWh e a parcela correspondente ao preço de custo (capital constante 

+ capital variável) representaria algo em torno de R$ 26,50/MWh. Ou seja, enquanto em Belo Monte é de R$ 

48,3/MWh, em Barra Grande é 45% menor.  
29 Dados coletados da Nota Técnica no 02/2018-SGT/ANEEL, de 15/01/2018 referente a Audiência Pública 

número 003/2018 sobre a Quarta Revisão Tarifária Periódica da ANEEL.  
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Ao analisar o caso das usinas amortizadas que possuem semelhanças com as 

unidades envolvidas na MP 579, construídas a mais de 30 anos, tomaremos como 

referência o caso das dez hidrelétricas situadas em São Paulo, a maioria construídas nos 

anos de 1970 e pertencentes a empresa privada AES Tietê. Conforme declarado, a empresa 

comercializou sua energia em 2012 ao preço médio de R$ 148,04/MWh, sendo que cerca 

de 70% por meio de um contrato bilateral com a AES Eletropaulo a um preço médio de R$ 

178,01/MWh. 

Para ilustrar esta realidade, reproduzimos o gráfico elaborado por Maggi (2013, 

p.85) que relaciona a tarifa média praticada em seis grupos de energia, que revelam o preço 

em 2013.  

 

Gráfico 2 – Tarifa média de energia praticada em 2013. 

 
Fonte: MAGGI, 2013, p. 85. 

 

A coluna 2, revela os preços da energia praticado pelas hidrelétricas da AES Tietê 

privatizadas amortizadas. A coluna 3 inclui as hidrelétricas de controle privado não 

amortizadas, como Barra Grande, Campos Novos e Foz do Chapecó. A coluna 4 são 

hidrelétricas em parceria público-privado como Jirau e Santo Antônio. E a coluna 5 todas 

as hidrelétricas com concessão renovadas pela MP 579. A coluna nuclear representa às 

térmicas de Angra. As colunas 2 e 3 mostram a realidade dos preços de mercado e sua 

tendência. Destaca-se que são preços praticados acima dos custos de geração nuclear.  
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2.6.3.3 Hidrelétricas: locais de alta lucratividade 

 

A terceira constatação é que a lucratividade em unidades de produção de 

eletricidade com base hidráulica é alta.  

O caso das hidrelétricas da AES Tietê é exemplar para explicitar a alta 

lucratividade. A partir dos dados disponibilizados pela AES Tietê em suas demonstrações 

contábeis de 2012, ano de anuncio da MP 579, constata-se que a companhia possuía dez 

hidrelétricas com 2.658 MW de potência instalada e 1278 MW médios de garantia física. 

Estas usinas eram operadas por 390 trabalhadores que produziram 14.269.600 MWh (cerca 

de 1.628 MWh/hora). Cada trabalhador produziu cerca de 100 MWh/dia. A Tabela 12 

apresenta a receita total e os respectivos valores gastos ou distribuídos nestas usinas. 

 

Tabela 12 - Produção e distribuição de valor nas hidrelétricas da AES Tietê (ano base 

2012). 

Itens Receita (em mil reais) % 

Capital constante 474.679,00  21,3 

Capital Circulante 312.035,00  14,0 

Materiais 4.541,00  0,2 

Custo compra energia 196.591,00  8,8 

Encargos de uso transmissão e conexão 107.303,00  4,8 

Outros 3.600,00  0,2 

Capital Fixo 162.644,00  7,3 

Depreciação e amortização 162.644,00  7,3 

Capital variável 152.837,00  6,9 

Empregados  66.179,00  3,0 

Serviços Terceiros 86.658,00  3,9 

Valor excedente 1.601.432,00  71,8 

Estado 601.363,00  27,0 

CS e IR 436.235,00  19,6 

Pis, Cofins, INSS, outros 91.213,00  4,1 

CFURH 68.354,00  3,1 

TFSEE 5.561,00  0,2 

Bancos 77.723,00  3,5 

Juros e aluguéis 77.723,00  3,5 

Empresa 922.346,00  41,4 

Lucros Liquido 901.263,00  40,4 

P&D 21.083,00  0,9 

Total 2.228.948,00  100,0 

Fonte: AES Tietê 2012, p. 06 e 10. Elaboração do autor. 
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Se o preço de comercialização correspondesse ao valor da eletricidade, seria 

equivalente a R$ 1,75 bilhões de riqueza produzida. Deste total, para cada uma unidade de 

valor produzida, outros 10,5 são valor excedente. E a taxa de lucro é de 1 para 2,5.  

Evidentemente o método de economia utilizado pela companhia para identificar seu 

lucro é diferente. Além dos custos de capital constante e capital variável, são incluídos a 

totalidade dos valores repassados ao Estado e ao sistema financeiro. Portanto o chamado 

lucro líquido anunciado pela empresa através de seus relatórios, é a parcela do valor 

excedente que sobra para ser apropriado pelos acionistas da companhia através da remessa 

de dividendos.   

Mesmo adotando o método da companhia a lucratividade é alta. Ao estabelecer 

uma relação entre receita líquida com o lucro líquido dos últimos cinco anos divulgados 

em seus relatórios financeiros se verificou que o lucro médio foi de 31,12%.   

 

Tabela 13 - Histórico de lucro líquido da Empresa AES Tietê (Em mil reais). 

 Ano 
Receita 

Líquida 
Lucro Líquido Taxa Lucro 

2016 2.625.821 803.316 30,59 

2015 2.625.821 803.316 30,59 

2014 3.205.007 449.344 14,02 

2013 2.336.933 881.359 37,71 

2012 2.112.435 901.263 42,66 

  12.906.017 3.838.598 31,12 

Fonte: AES Tietê 2012; 2013; 2014; 2015; 2016. Elaboração do autor. 

 

No caso da UHE Belo Monte, usina não amortizada e com preço de 

comercialização inferior, mesmo assim o lucro é alto. Considerando apenas a parcela de 

valor excedente apropriado pela companhia na forma de lucro líquido representa R$ 27 

bilhões, ou 25% do valor excedente. Vale destacar que há diversas formas de dissimular o 

lucro dos agentes empresariais, uma das principais se dá por meio do mecanismo de juros, 

que neste caso representa mais R$ 55,5 bilhões.  

A UHE Belo Monte pela tarifa final e pela baixa capacidade de geração média, 

talvez seja o caso de menor taxa de lucratividade quando se refere à geração hidráulica. 

Enquanto as hidrelétricas amortizadas (25.165,3 MW de potência) envolvidas na MP 579 

pertencentes às empresas estatais, comercializavam sua energia no início de 2013, à R$ 

95,26/MWh, cerca de 26 hidrelétricas (12.163 MW de potência) construídas no século 

passado e pertencentes às empresas privadas como AES Tietê, Suez-Tractebel e Duke 
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Energy, comercializavam sua energia em contratos com tarifas de aproximadamente R$ 

190,00/MWh30. Atualizando a tarifa de mercado praticada em usinas de controle privado 

para o ano de 2017 pelo IPCA, o preço estaria em torno de R$ 245,00/MWh, ou seja, 75% 

mais cara que a tarifa de Belo Monte. Portanto, não há como contestar que, com exceção 

das hidrelétricas que aceitaram a renovação via MP 579 que tiveram sua tarifa reduzidas à 

R$ 32,89/MWh, a lucratividade na maioria das hidrelétricas é maior que em Belo Monte. 

Vale destacar, que a lucratividade de Belo Monte é viabilizada mesmo possuindo 

um dos piores índices de geração, quando estabelecido a relação entre potência instalada e 

geração firme. Considerando a capacidade instalada (11.233,1 MW) e a sua produção 

média (4.571 MW médios) o fator de capacidade de geração é de 40% (ou 0,41)31, bem 

menor que a média nacional de 55%32 e 40% menor que o índice de Itaipu, o qual nos 

últimos 15 anos teve produção média de 68% da sua capacidade. Conforme Silva et al 

(2014, p. 22) Belo Monte também possui índice abaixo das hidrelétricas de Três Gargantas 

na China, com fator de 55% e equivalente às medias de hidrelétricas europeias. Portanto, é 

uma usina com baixo índice de aproveitamento dos meios de produção, onde 60% do seu 

tempo ou de sua capacidade fica ociosa e mesmo assim há enorme geração de valor 

excedente e lucratividade. Desta forma nas usinas que tiverem índices melhores a 

lucratividade tende a ser maior, situação da maioria das demais hidrelétricas brasileiras, 

especialmente as 85 usinas hidráulicas envolvidas na MP 579.  

Ao analisar alguns casos da MP 579 e selecionar a maior usina de cada empresa, se 

verifica que na Chesf a maior hidrelétrica envolvida é a usina de Xingó, possui 68% de 

capacidade de geração firme, em Furnas a maior é a UHE Marimbondo com capacidade de 

50%, na CESP é a UHE Ilha Solteira com 57%, na Cemig a maior é UHE São Simão com 

70% e a UHE Jaguara que é a segunda maior chega a ter 79% e da CEEE é a UHE Jacuí 

com 65%. Estes números demonstram que as hidrelétricas disputadas no processo de 

renovação possuem índices de geração entre os maiores e melhores. Portanto em tendência 

são unidades de produção com elevada capacidade de produção de lucratividade. São 

                                                 
30 A AES Tietê em janeiro de 2013 possuía um contrato bilateral com a AES Eletropaulo onde 

comercializava energia de 12 hidrelétricas a R$ 187,08/MWh. A Suez-Tractebel também comercializava em 

valores muito próximos, como é o caso da energia de Itá que possui contrato até 2039 através do leilão “2º 

Nova A-3 2009-H30” e que em 2013 era comercializada a R$ 189,10/MWh.  Outras usinas o valor 

ultrapassava R$ 190,00. 
31 Caso sejam construídas as três hidrelétricas acima de Belo Monte, sem nenhum acréscimo de novas 

turbinas a usina conseguiria elevar sua vazão de 5.600 m³/segundo para 7.800 m³/s, o que acrescentaria mais 

1.800 MW médios. Portanto passaria de 4.571 MW médios para 6.371 MW médios, e seu fator de geração 

seria de 57%. 
32 Conforme o Balanço Energético Nacional (BEN 2017, p. 125) o fator de capacidade das hidrelétricas 

brasileiras é de 55%.   
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hidrelétricas que quando comparadas com outras pode-se afirmar que são as de maior 

capacidade de produção de valor excedente, ou mais valia. Não necessita dizer que os 

agentes empresariais no modo de produção capitalista buscam sempre movimentar-se para 

controlar aqueles locais de maior volume e capacidade de produção de valor excedente, 

locais de maior lucratividade. 

 

2.6.3.4 Hidrelétricas: locais de produção e apropriação de grande volume de riqueza  

 

A quarta constatação é o grande volume de receita financeira adquirida em uma 

única unidade de produção de energia através de hidrelétricas. Esta receita é originária do 

valor produzido pelo trabalho dos trabalhadores e também pelo valor transferido de outros 

setores da economia, proporcional a diferença entre o valor da eletricidade e o preço 

praticado acima do valor.  

No caso de Belo Monte a receita anual equivalente a R$ 5,5 bilhões pode servir 

como noção do grande volume de riqueza produzida e apropriada. Essa realidade é 

sistematicamente reproduzida em cada hidrelétrica, evidentemente considerando sua 

garantia física e proporcional ao preço que cada usina comercializa, que na maioria é 

superior à Belo Monte.  

Para uma dimensão da totalidade, conforme os dados divulgados pela ANEEL 

(2018d) referente ao ano de 2017, a receita total de fornecimento de energia elétrica com 

tributos do Setor Elétrico Brasileiro (SEB) foi de R$ 183 bilhões (ou US$ 51 bilhões)33. 

Evidentemente, parte desse montante representa capital constante da geração, transmissão 

e distribuição. Porém os valores correspondentes à geração representam a cerca de 40% do 

montante faturado no setor elétrico nacional.  

Vale destacar que a área de geração (e transmissão) é mais intensiva em capital 

constante e menos intensiva em capital variável (força de trabalho), enquanto na 

distribuição é o contrário. Belo Monte que concentra-se na área de geração, produzirá 

cerca de 40 milhões MWh por ano, terá cerca de 625 trabalhadores próprio permanentes, 

enquanto que a distribuidora Eletropaulo, que possui volume de eletricidade 

comercializada de 42,9 milhões MWh, a força de trabalho de 2017 era composta por 7.355 

trabalhadores. Na prática significa que locais mais intensivos em capital constante (geração 

                                                 
33 Dólar = R$ 3,60 (Data: 13-05-2018) 
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e transmissão) transferem mais valor às mercadorias produzidas e locais mais intensivos 

em trabalho produzem mais valor, criam valor novo. 

Se a área de geração é que transfere mais valor (capital morto) por unidade de 

MWh produzido, porém apropria-se de grande volume de valor, este só pode vir de outras 

áreas, por transferência do trabalho dos trabalhadores da distribuição ou por apropriação do 

valor controlado pela sociedade e transferido por meio do pagamento da tarifa de energia 

elétríca. 

Se o valor da eletricidade não coincidir com o preço pelo qual é comercializada em 

nosso território, o valor criado é menor que o apropriado pelos agentes empresariais que 

controlam a indústria brasileira de eletricidade. Independente se este valor é criado no 

interior da indústria de eletricidade ou é apropriado de outras áreas da economia, como por 

exemplo do valor da força de trabalho de todos os operários assalariados que destinam 

parte do dinheiro para pagar a conta de energia elétrica mensalmente, constata-se que há 

grande volume de valor apropriado, principalmente em unidades de geração hidráulica. 

Para ilustrar a tendência de disputas futuras, basta analisar o que estava em disputa 

no contexto de anuncio da MP 579 no ano de 2012. Existia no setor elétrico nacional 

115.162 MW de potência instalada, sendo 77.001 MW de fonte hidráulica.  

Ao analisar os contratos de concessões disponibilizados pela ANEEL (2018b) das 

maiores companhias de geração existiam cerca de 65.000 MW34 de potência instalada de 

hidrelétricas em processo final de amortização, referente a 72 usinas. Equivale a 56% da 

potência nacional em 2012. Portanto, além dos 25.000 MW envolvidos na MP 579, outros 

40.000 MW de hidrelétricas amortizadas entrariam na fila da política determinada pela 

medida provisória.  

 

2.6.3.5 Hidrelétricas amortizadas proporcionam um lucro a mais 

 

Uma quinta constatação que deve ser considerada é o papel que o capital constante 

exerce em unidades de produção de eletricidade amortizadas. Quando uma usina torna-se 

amortizada sem que sua utilidade chegue ao final, pode proporcionar uma situação de 

                                                 
34 Estes números correspondem a um levantamento dos contratos de concessões de 11 empresas, 

considerando apenas hidrelétricas em fase final de amortização, acima de 30 MW de potência e que haviam 

sido construídas no século passado. Estes contratos, no período de anuncio da MP 579, envolviam 72 

hidrelétricas com 64.967 MW de potência instalada, sendo que 52.905 MW (81%) pertenciam a empresas 

estatais.  
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vantagem, um lucro extra por meio deste diferencial. Ou seja, consegue ampliar o volume 

de mais valia e sua taxa de lucro, caso mantenha o preço de comercialização.  

Conforme Lenin (1980, p 29), no processo de produção o valor referente ao capital 

constante “passa tal qual (de uma só vez ou por parcelas) para o produto acabado”. O 

produto neste caso é a própria eletricidade produzida em cada projeto. Desta forma, se a 

estratégia do capital é amortizar uma usina antes que os valores dos meios de produção 

sejam totalmente transferidos ao produto final, mantendo a eletricidade ao preço de 

produção médio da mercadoria eletricidade, conseguirá aumentar o valor excedente. Ou 

seja, sem aumento de tarifa e apenas com manutenção da política de preço o agente 

empresarial conseguiria ampliar a massa de valor excedente. 

Importante mencionar que a vida útil de uma hidrelétrica é bem maior que o tempo 

de uma concessão, porém os contratos entre governo e empresas consideraram como vida 

útil da usina o respectivo tempo de concessão de 30 anos. Na prática a realidade é 

diferente. Mais de 80 usinas de geração hidráulica que fizeram parte da renovação das 

concessões via MP 579 possuem mais de 40 anos e receberam uma nova concessão por 

mais 30 anos, indicando uma vida útil de 70 anos. Assim, foi o caso das hidrelétricas de 

Jupiá e Ilha Solteira, que foram concluídas em 1974 e 1978 respectivamente, ao não 

aceitaram as condições de renovação, ao final de seus contratos foram leiloadas e tiveram 

suas concessões renovadas até o ano de 2046, o que representará cerca de 70 anos de 

utilização. Essas usinas, como as demais, sem nenhuma necessidade de novas construções, 

seguem com plena capacidade de utilidade, transferindo valor na exata proporção de seu 

desgaste e servindo como meios de trabalho para geração de valor excedente pelos 

trabalhadores. 

 No caso da eletricidade ao antecipar o giro, os agentes empresariais recebem 

adiantado o valor equivalente ao que levaria mais 40 anos para ser transferido. Dessa 

forma se antecipa o tempo de rotação para recuperação do capital constante, valor que foi 

adiantado pelos consumidores que adquiriram a energia da usina. Assim, o que se quer 

destacar é que em 30 anos as usinas são totalmente amortizadas, no entanto continuam em 

plena capacidade de utilização por outro tanto de tempo ou mais.  

Estimando-se uma vida útil de 60 anos para de Belo Monte e se o preço de 

comercialização representasse o valor correspondente da mercadoria eletricidade, o valor 

original transferido a cada unidade cairia (ou deveria cair) significativamente, ou seja, a 

parcela do capital constante referente a construção corresponderia a R$ 16,65/MWh, e não 
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mais a R$ 33,3035. A tarifa total de 140 reais por MWh seria reduzida à R$ 123,35.  O 

valor individual de cada MWh diminuiria em 12%.  

No entanto se o capital, por uma estratégia de ampliação do lucro resolvesse 

acelerar o tempo de giro para recuperar o capital investido em um prazo de 10 anos (em 

vez de 30), triplicaria o valor transferido referente à parcela correspondente ao capital 

constante de construção e aumentaria de forma fictícia o valor da eletricidade. Assim, o 

preço que expressava o valor equivalente a R$ 140,00 aumentaria para R$ 206,60/MWh. 

Dessa forma o valor de cada unidade de mercadoria da eletricidade aumentaria em 48%.  

Diz-se aparentemente pois, conforme a teoria marxiana, o capital constante 

transferido é proporcional ao valor consumido em meios de produção. Se a vida útil da 

usina é maior, este valor antigo é dissolvido em parcelas de valor menor em cada unidade 

de mercadoria. Só poderia aumentar o valor de uma mercadoria se diminuísse a 

produtividade na mesma proporção. Mas nunca por uma estratégia capitalista aparente de 

redução do tempo de rotação de capital. No entanto, este mecanismo proporciona aumento 

de preço viabilizando a apropriação de valor de outros setores da economia.  

No caso de Belo Monte por exemplo, o capital constante referente a aquisição dos 

meios de trabalho (custo de construção) representa 23,73% da tarifa, percentual que sem a 

necessidade de amortização viraria lucro. Assim a mais valia que durante a primeira 

concessão foi de R$ 110 bilhões, no segundo período passaria para R$ 150 bilhões de valor 

excedente, já que o valor gasto de R$ 39,9 bilhões com a construção da usina se tornaria 

valor excedente. A taxa de lucro que durante o primeiro período de concessão foi de 1 para 

1,9 aumentaria de tal forma que, no segundo período de concessão já com a usina 

amortizada, para cada um real investido lucraria 8,3.  

Evidentemente que parte deste valor não seria propriamente um valor novo, criado 

no interior desta unidade de produção, mas apropriado de outros setores da economia, 

valor que seria extraído daqueles consumidores que foram ao mercado comprar a energia 

produzida em Belo Monte. Os controladores da hidrelétrica passariam com isso apropriar-

se do valor produzido em outras áreas da economia. Face a isso a disputa de usinas 

amortizadas, passa a ser um mecanismo não só de extrair e ampliar a apropriação do valor 

excedente produzido pelo trabalho dos trabalhadores no interior da indústria de 

                                                 
35 Não se considera neste valor a parte de capital constante referente aos serviços de manutenção, já que estes 

continuarão sendo demandados. Apenas é considerado o valor referente a construção, valor referente aos 

meios de trabalho como construção da usina, compra de geradores, transformadores, etc. 
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eletricidade, mas também da apropriação do valor produzido em outras cadeias de 

produção.   

Para isso o capital terá de conseguir ou manter o domínio da usina e manter a tarifa 

no mesmo patamar de antes. Qualquer mudança na política energética que coloque em 

risco este processo de extração e apropriação de valor poderia parecer uma afronta ou 

ameaça a lógica capitalista de produção de eletricidade. 

É importante destacar que ao final da concessão das usinas, estas são devolvidas ao 

Estado em condição de amortização completa.  Se os agentes que se apropriam do valor 

excedente, como a sociedade capitalista de propósito específico, o sistema financeiro e o 

Estado quiserem seguir com a apropriação do excedente terão de fazer acordos ou 

estabelecer uma disputa intercapitalista pela manutenção da política de preços até então 

vigente.  

Se os bancos quiserem seguir se apropriando da parte excedente que lhes cabia na 

primeira concessão, teriam que manter um grau de endividamento da unidade de produção, 

o que parece não ser necessário a não ser que se crie demanda fictícia de novo empréstimo. 

Outra alternativa é tornarem-se eles próprios os proprietários da usina, ou ainda 

implementar as duas táticas: novo endividamento e apropriação da usina.   

Se o Estado quiser manter seus 25% como no caso de Belo Monte, bastará manter a 

tributação vigente. Se quiser ampliar sua parcela, basta ele próprio assumir o controle dos 

meios de produção. O Estado poderia também ajustar o preço ao valor real da eletricidade 

produzida, o que o obrigaria a adotar medidas para que os preços correspondessem ao 

valor da mercadoria, causando repercussão negativa nos agentes empresariais que 

objetivam lucros, estes perderiam a oportunidade de apropriar-se do valor excedente, no 

caso de Belo Monte representava 75%, parcela sob controle do sistema financeiro e a 

companhia.  

Caso os agentes empresariais que atuam na cadeia de produção quiserem seguir 

apropriando-se do valor excedente, como fazia a sociedade de propósito específico que até 

então era a proprietária, teriam eles que, assim como o sistema financeiro, fazer uma 

disputa para que não alterar a política de preços e para que adotar um mecanismo que 

possibilite a apropriação privada desta unidade de produção. 

Os elementos apresentados sobre a UHE Belo Monte não são um caso particular e 

isolado. Podem servir como noção de aproximação da realidade com predominância 

nacional. Na análise de qualquer projeto de geração hidráulica seria identificada a mesma 

tendência. São locais de extraordinária geração de valor excedente. 
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2.7 Hidroeletricidade como fonte de lucro extraordinário 

 

Para explicar a mais valia extra torna-se necessário a compreensão sobre a 

transferência de valor. Segundo Carcanholo (2013, p. 103), esta seria a explicação teórica 

mais adequada, sendo necessário entender o valor individual e o valor social das 

mercadorias. 

No mesmo ramo produtivo com produção de mercadoria homogênea, nem todas 

unidades de produção usam a mesma tecnologia, além de existirem entre empresas 

diferenças de produtividade do trabalho, o que determina valores individuais diferenciados. 

No entanto, tratando-se de uma mercadoria homogênea, há um só preço de mercado, o 

preço médio mundial. 

Para entender o preço que a energia é comercializada no Brasil, se faz necessário 

adentrar o processo de formação dos preços da mercadoria. Segundo Gonçalves: 

 

Na sociedade capitalista as mercadorias não são transacionadas pelo seu valor – 

capital constante + capital variável + mais-valia. Elas são trocadas por preços em 

torno dos seus preços de produção – custo de produção social médio + taxa de 

lucro médio geral, aplicada sobre o capital. A taxa média de lucro geral é função 

direta do grau de exploração de toda a força de trabalho empregada pela totalidade 

do capital. Desse modo, o preço de um bem ou serviço, em cada segmento de 

produção, gravita em torno de um preço de produção médio geral. Este é 

determinado pelo preço do custo de produção social médio – que corresponde ao 

capital empregado em meios de produção e força de trabalho, em condições médias 

no segmento de produção – mais o lucro médio geral que é uma quantidade em 

dinheiro resultado do produto do capital empregado pela taxa média de lucro geral 

do capital. (GONÇALVES, 2007. p. 171). 

 

No mesmo sentido, para Marx, o verdadeiro valor de uma mercadoria “não é o 

valor individual, e sim o social; não se mede pelo tempo de trabalho que custa realmente 

ao produtor em cada caso, mas pelo tempo de trabalho socialmente exigido para sua 

produção”. O capitalista que detém o método de produzir a mercadoria de baixo valor, 

busca “vende-las acima de seu valor individual, mas abaixo do seu valor social” (MARX, 

2006, p. 368). 

Se partirmos da situação em que a totalidade das empresas de um setor possuem a 

mesma produtividade, ou mesmo valor individual de cada mercadoria produzida em 

determinado momento, quando uma delas consegue uma tecnologia que torna o trabalho 

mais produtivo consegue diminuir o valor individual de cada mercadoria produzida, no 

entanto, ao comercializar o fará ao preço equivalente do valor médio. 
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A ideia central reside no fato de uma determinada empresa, após inovar 

tecnologicamente e reduzir a quantidade de trabalho para produzir cada unidade de 

mercadoria, consegue, na hora de vender, se apropriar de uma quantidade de mais 

valia superior à das demais concorrentes. Assim a empresa inovadora tem a 

possibilidade de obter uma taxa de lucro superior à média (CARCANHOLO, 2011, 

p. 143). 

 

Na produção da mercadoria eletricidade por exemplo, enquanto valor individual de 

cada unidade produzida há diferenças, algumas são produzidas em unidades de geração 

hidráulica, outras em unidades menos produtivas como a geração térmica. Desta forma se 

um agente empresarial que atua na indústria de eletricidade controlar unidades de produção 

com valor individual abaixo do valor social, este conseguirá realizar uma mais valia extra. 

Após a implementação do modelo de mercado a formação dos preços da 

eletricidade no Brasil passou a orientar-se pelo preço de produção, correspondente à 

condição de geração térmica a partir dos combustíveis fósseis, de menor produtividade 

(maior valor). Desta forma o preço regulador da eletricidade deixou de ser o custo da 

geração hidráulica, passando a ter como referência a termeletricidade. Ou seja, os preços 

oscilam em torno do valor da geração térmica, mesmo com a predominância da produção a 

base de hidrelétricas.  

Os agentes empresariais que detém as usinas de maior produtividade conseguem 

produzir mercadorias de menor valor individual. Além do lucro médio, obtêm um extra e 

protegem-se de eventuais crises do modo capitalista de produção. Na concorrência 

intercapitalista, os menos produtivos são os primeiros a entrar em falência. As empresas 

inovadoras que conseguem maior competitividade por um tempo conseguem apropriar-se 

de lucros acima das demais, eliminando seus concorrentes. O motivo para aumento da 

produtividade é obter a chamada mais valia extraordinária e maior proteção na 

concorrência. 

Para Mandel (1982, p.58) o superlucro é resultado de vários fatores. Entre os quais 

pode-se citar: a) a inovação tecnológica e o acréscimo na produtividade do trabalho, 

quando um determinado capital consegue produzir em condições mais favoráveis em um 

determinado setor. Para o autor, a mercadoria mais barata, fabricada com tecnologia de 

maior produtividade é inicialmente produzida e vendida ao preço médio de produção 

assegurando ao possuidor um superlucro; b) quando o preço pago pela força de trabalho 

fica abaixo do seu valor social médio; c) quanto o preço pago pelas várias partes 

componentes do capital constante fica um nível abaixo da média social, o que normalmente 
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é possível acessando matérias primas mais baratas ou de menor tempo de trabalho 

incorporado, como por exemplo, o uso da água para geração de eletricidade. 

Conforme o autor, os lucros acima da média só podem ser explicados por uma 

transferência de valor à custa dos demais setores da economia. A diferença do nível de 

produtividade gera intercambio desigual, ou uma “transferência constante de valor” para os 

ramos mais eficientes.  

O aumento da produtividade do trabalho não aumenta a riqueza total produzida 

neste local. O papel da produtividade apenas faz com que o trabalhador produza mais no 

mesmo tempo de trabalho, isso não significa a produção de mais valor. Durante a jornada o 

trabalhador seguirá produzindo a mesma quantidade de valor, porém distribuído em um 

número maior de mercadoria, o que diminui o valor individual de cada unidade de 

mercadoria (CARCANHOLO, 2011, p. 144). 

Para Carcanholo (2013, p. 107), “ela pode permitir, para um capital individual, para 

uma região ou um país, a possibilidade de maior apropriação de valor. Essa maior 

apropriação, na verdade, aparece como maior produção. Leva a ideia de que se trata de 

maior riqueza produzida”. 

Segundo o mesmo autor, a mais valia extra se explica por um mecanismo de 

transferência de valor entre setores da economia e no interior de cada setor. A mais valia 

extra é gerada na mais produtiva, produzida pelos trabalhadores em unidades de menor 

produtividade no ramo ou em outros ramos da economia e apropriada na mais produtiva.  

 

Assim, a mais valia extra é gerada na empresa inovadora, com magnitude 

determinada. Pode não ser apropriada inteiramente sob a forma de lucro 

extraordinário. (...). A mais valia extra não foi produzida pelo trabalho de 

produtividade excepcional, pois ele produz valor em quantidade igual ao trabalho 

normal; ela é produzida pelas empresas não inovadoras que se veem obrigadas a 

transferir à inovadora (ou, em parte, a outros setores), graças à existência de um 

único preço de mercado para a mercadoria. (CARCANHOLO, 2013, p. 114). 

 

Ao surgirem nos ramos ou no interior de cada ramo taxas de lucros diferentes 

como: locais com lucro abaixo do lucro médio; locais com lucro médio; e locais com lucro 

médio mais o lucro extraordinário, o capital deixa o ramo de baixa taxa de lucro e lança-se 

aos locais de taxas mais elevadas (MARX, 1974, p. 221). 

Não se faz necessário dizer que a maioria das unidades vantajosas de geração de 

eletricidade se encontravam no controle do Estado, em estatais como as do sistema 

Eletrobrás, Cemig, Cesp e Copel. Por este motivo os agentes privados desenvolvem uma 

corrida pela privatização ou transferência destas unidades ao controle do capital. Os locais 
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que oferecem condições de lucratividade extraordinária tornam-se locais de concorrência 

capitalista em perspectiva mundial.  

No setor elétrico brasileiro, as unidades de geração hidráulica são de maior 

produtividade, conseguem produzir cada MWh com valor menor, no entanto vendem esta 

energia ao preço médio, ou até mesmo em patamares das unidades de maior valor. 

Evidentemente o volume extra de valor ao qual estas unidades se apropriam é originado 

por meio do mecanismo de transferência de valor da totalidade dos consumidores cativos. 

São estes que demandam e compram a eletricidade. No caso dos consumidores 

residenciais, que pagam as tarifas mais altas, nada mais é do que a transferência de parte da 

massa salarial referente ao valor da força de trabalho.  Os demais consumidores cativos 

como pequena e média indústria, também colaboram com essa transferência. Já os grandes 

consumidores que atuam no ambiente de contratação livre e recebem energia ao preço de 

custo não transferem valor.  

Conforme dados do Plano Decenal de Expansão de Energia 2026, organizado pela 

EPE ao final do ano de 2016, contando com a energia importada de Itaipu, o Brasil possuía 

148.392 MW de potência instalada, sendo 102.518 MW em hidroeletricidade, equivalente 

a aproximadamente 70% da matriz (EPE, 2017b, p. 93).  

Os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS (2018) revelam que a 

produção histórica de energia elétrica a base de hidroeletricidade é maior. Em 2012 chegou 

a 86% de média, como se observa na tabela abaixo.  

 

Tabela 14 - Produção real de energia elétrica de 2010 a 2014 (Em MWmédios). 

Fonte  2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

Hidroeletricidade 48.290 89 51.417 91 50.230 86 47.300 79 45.270 73 

Termeletricidade 4.274 8 2.963 5 6.078 10 10.630 17 3.885 23 

Nuclear 1.700 3 1.787 3 1.826 3 1.670 3 1.714 3 

Eólica 155 0 216 0 362 1 451 1 747 1 

Total 54.419 100 56.383 100 58.496 100 60.051 100 61.616 100 

Fonte: Dados coletados no ONS (2018). Tabela elaborada pelo autor. 

 

O que se verifica é que a produção brasileira de eletricidade tem predominância 

absoluta na base natural água, aproximando-se 90% da geração real em determinados anos, 

conforme nos dados fornecidos pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).  

Enquanto a fonte de produção predominante em nível mundial é a geração térmica 

a base de combustíveis fósseis, a realidade brasileira, com base na hidroeletricidade tem a 

água como elemento. E pode ser considerada um dos locais de geração de mais valia 
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extraordinária, pois suas unidades são de maior produtividade do trabalho, quando 

comparado com as demais formas de geração.  

Vários pesquisadores reconhecem que a geração hidráulica possui vantagens, 

especialmente quando se trata de custo de produção.  

Catulo Branco (1975, p. 47), ao descrever a primeira grande usina hidrelétrica nos 

Estados Unidos, a usina de Niágara, relata que já no início do século XX essas vantagens 

eram plenamente identificadas. Logo foi verificado que “este tipo de usina oferecia a 

possibilidade de poder vender a energia em bases tarifárias extraordinariamente baixas”. 

Para elucidar, reproduziremos os dados apresentados pelo autor sobre as tarifas cobradas 

na região do Niágara após a entrada em funcionamento das grandes usinas hidrelétricas. 

 

Tabela 15 -Tarifas região Niágara – EUA (U$). 

  1910 1928 

Usos domésticos 9,30 cents 1,66 cents 

Usos comerciais 10,00 cents 2,50 cents 

Usos industriais 1,75 cents 0,60 cents 

Fonte: BRANCO, 1975, p. 47. 

 

O progresso na redução das tarifas, segundo Branco (1975), seguiu com a entrada 

de grandes obras hidrelétricas em outras regiões dos Estados Unidos após a década de 

1930. 

Os baixos custos e vantagens também são destacados por Sauer:   

 

(...) um mérito da geração hidráulica é sua alta confiabilidade, apresentando menor 

intermitência que outras fontes e também permitindo operar a plena capacidade 

mais rápido que outras tecnologias (especialmente termelétricas). Apresenta 

considerável competitividade, pois, embora os custos de construção sejam altos, 

comparados a outros arranjos tecnológicos, os custos de operação e manutenção 

são extremamente baixos. A geração hidrelétrica permite otimização da capacidade 

e da operação e a estabilização dos sistemas via controle de bacias (reservatórios) e 

interligação de subsistemas (grande vantagem do Brasil). (SAUER, 2011, p. 31).  

 

Apesar do conjunto complexo de fatores para implantação e operação, as usinas 

hidrelétricas apresentam maior produtividade do que qualquer tipo de geração térmica de 

eletricidade e “do ponto de vista da produção, o valor da eletricidade produzida a partir dos 

potenciais hidráulicos é menor do que o valor da eletricidade produzida a partir de 

combustíveis fósseis, por meio das termelétricas” (GONÇALVES, 2007, p. 165).   

Em estudo sobre a usina de Itaipu Binacional, Leonardo Bauer Maggi (2013, p. 37-

77), revela que o custo de produção de sua energia é determinado pela receita anual 
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necessária para cobrir oito itens, os quais praticamente resumem-se em quatro despesas. 

Do preço médio da energia que em 2011 foi de U$ 36,98/MWh, as despesas com a 

amortização correspondiam a 27,5% da tarifa, as despesas com serviços da dívida (juros) 

31,1%, o pagamento de royalties 13,8%, e os demais 27,5%, que equivale 

aproximadamente a R$ 34,50/MWh36, são os chamados custos de exploração, os quais 

incluem os gastos com o valor da força de trabalho composta por 3.535 trabalhadores e 

custos de manutenção. Assim, conforme o autor, dos U$ 68 bilhões que serão arrecadados 

até o termino da concessão em 2023, cerca de 60% corresponde a amortização e juros da 

dívida. 

Para mostra a formação do preço da eletricidade e o lucro suplementar, Maggi 

(2013) organizou uma ilustração comparativa entre o preço de produção médio a partir da 

geração térmica que é predominante mundialmente e com menor produtividade do 

trabalho, portanto de maior valor, e geração hidráulica, com predominante no território 

brasileiro, de maior produtividade do trabalho e consequentemente de menor valor. Na 

figura 3 pode-se identificar o lucro suplementar, ou mais valia extraordinária, que é 

resultante da diferença entre o preço de produção da energia de hidrelétricas e o preço de 

produção social médio (MAGGI, 2013, p. 77). 

Figura 3 - Preço de produção médio da eletricidade 

 
Fonte: MAGGI, 2013, p. 77. 

 

Com tarifas referenciadas na geração a base de termelétricas, os agentes 

empresariais controladores das unidades de produção de eletricidade a partir da base 

natural vantajosa (hidroeletricidade) conseguem alcançar o chamado lucro extraordinário, 

ou mais-valia extraordinária.  

                                                 
36 Cotação do Dólar: 3,71. Data: 09-10-2018. 
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Vale destacar que, conforme os dados referentes ao ano 2015 fornecidos pela 

Agencia Internacional de Energia (AIE), cerca de 83% da oferta de energia elétrica 

mundial é a base de termelétricas, sendo que 39% é a base de carvão. Já o Balanço 

Energético Nacional (BEN) de 2017 mostra que a oferta interna de energia elétrica em 

2016 na matriz brasileira, inversamente da condição mundial, 68,1% foi de 

hidroeletricidade, o que revela que a indústria de eletricidade brasileira é fonte de lucro 

extraordinário (EPE, 2017c, p. 16) 

Na tabela 16 pode-se verificar que enquanto o Brasil possui predominância de 

geração hídrica, a realidade mundial, europeia e de alguns dos principais países do 

capitalismo mundial é inversa.  

 

Tabela 16 - Matriz de produção de eletricidade ano de 2015 (em %). 

Fonte Mundo OCDE EUA ALE FRA BRA 

Carvão 39,3 27,9 31,0 4 3 2,0 4,2 

Gás 22,9 27,7 33,0 13,0 6,0 9,1 

Petróleo 4,1 2,0 1,0 1,0 0,0 2,4 

Nuclear 10,6 18,0 20,0 13,0 73,0 2,6 

Hidro 16,0 12,9 6,0 3,0 11,0 68,1 

Outras 7,1 11,4 9,0 27,0 8,0 13,6 

Total  100 100 100 100 100 100 

Fonte: EPE/BEN, 2017c, p. 16; IEA, 2017. 

 

A partir da constatação de que as hidrelétricas são locais de lucro extraordinário, 

sendo que a indústria brasileira de eletricidade tem predominância de fonte hidráulica, a 

depender da forma organizativa adotada pela política energética nacional para este setor, é 

possível estabelecer o teto da tarifa de energia equivalente ao preço de produção médio 

geral. Essas unidades podem ser fonte de extração de mais valia-extraordinária. Esta é uma 

das questões centrais para a aproximação e entendimento das disputas no interior da 

indústria de eletricidade brasileira, especialmente sobre o destino de usinas hidrelétricas 

amortizadas, como é o caso das unidades de produção envolvidas na renovação das 

concessões de energia elétrica através da MP 579/2012. 
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3 ASPECTOS HISTÓRICOS DE ORGANIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DE 

ELETRICIDADE NO BRASIL 

 

Neste capítulo pretende-se abordar alguns elementos históricos de organização da 

indústria da eletricidade no Brasil e suas principais características.  A ênfase maior se dará 

aos momentos de crise do capitalismo e as reestruturações organizativas na energia 

elétrica. No primeiro momento é abordada a fase inicial de constituição, posteriormente 

são abordados os aspectos ligados ao caminho da organização estatal e por fim a crise da 

organização estatal iniciada nos anos de 1970 e o retorno à organização mercantil.  

Parte-se do pressuposto de que a historicidade da organização da indústria brasileira 

de eletricidade não apresenta uma linearidade harmoniosa que tende ao equilíbrio através 

de “leis naturais” do “mercado”, como pregam as interpretações ortodoxas, contadas a 

partir das demandas crescentes por energia e pelo estabelecimento de uma cronologia dos 

eventos históricos.  

O que se pretende é representar a realidade como resultado histórico a partir de um 

longo processo de desenvolvimento, do movimento enquanto contradições e forças em 

conflito, tal como afirmam Marx e Engels (2002, p. 29) onde “toda a história tem sido uma 

história de luta de classes, de luta entre as classes exploradas e as classes exploradoras, 

entre as classes dominantes e as classes dominadas, nos diferentes estágios do 

desenvolvimento social”. 

 

3.1 Elementos para compreensão da origem da indústria de eletricidade no Brasil 

 

A origem da indústria brasileira de eletricidade está no contexto do 

desenvolvimento da indústria elétrica mundial, em que o capital internacional controlador 

dessa cadeia de produção buscava a difusão, ampliação e criação de novos mercados para a 

nascente indústria elétrica dos países centrais do capitalismo mundial. Uma característica 

marcante ao longo de toda história é a presença, disputa e influência do setor privado, em 

especial do capital internacional em toda trajetória histórica. 

O desenvolvimento da indústria elétrica mundial desde sua origem teve como 

tendência histórica um processo de concentração e centralização em poucos grupos de 

empresas, que controlavam e hegemonizam a quase totalidade da indústria elétrica 

mundial. Esses capitais se organizavam em carteis e trustes que desde o final do século 

XIX ditavam as soluções finais. Esses monopólios sediados em países centrais de maior 
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desenvolvimento capitalista na época, como Estados Unidos e Alemanha, controlavam os 

negócios em seus países de origem e estendiam suas ramificações aos países periféricos 

como o Brasil (BRANCO, 1975, p. 57-60). 

O processo de organização inicial da indústria brasileira de eletricidade seguiu a 

dinâmica da expansão indústria elétrica mundial, que atuava sob monopólio e cartel e 

combinava interesses locais com os seus interesses. No Brasil foi desenvolvida como bem 

de consumo, com claro objetivo de ampliar o mercado de vendas da indústria mundial. Por 

um longo período, a eletricidade no Brasil esteve sob hegemonia de dois grupos privados 

internacionais: a Light e a AMFORP (GONÇALVES, 2007). 

A Light foi a primeira empresa a entrar no Brasil a partir de autorização em 1899 e 

pertencia a um grupo canadense, Brasilian Traction Light. Controlava os negócios no Rio 

de Janeiro (capital federal na época) e no centro metropolitano de São Paulo, os dois locais 

de maior desenvolvimento econômico (BIBLIOTECA DO EXÉRCITO, 1977, p. 57).  

Sua filial Brascan cuidava dos negócios do Brasil, e por sua vez era ligada a 

capitais internacionais europeus e estadunidenses. A empresa era sediada em Toronto. A 

empresa era apelidada de “polvo canadense”, devido ao seu poder político dentro da 

estrutura de Estado, com bancadas de deputados, senadores, juízes e meios de 

comunicação. A empresa atuou no Brasil de 1889 até 1978.  

Vale destacar que no ano que passou para controle estatal, sua estatização deu-se 

em meio a uma enorme polêmica pela alta indenização recebida, mesmo que a concessão 

estivesse prestes a chegar ao fim e automaticamente todo o patrimônio passaria sem 

despesas ao Estado (BIBLIOTECA DO EXÉRCITO, 1977). 

A AMFORP (American end Foreign Power) era uma companhia pertencente ao 

maior truste mundial de produção e distribuição de energia elétrica, a americana Elétric 

Bond end Share, que por sua vez veio instalar-se no Brasil a partir de 1924 adotando 

estratégias de aquisições nas demais capitais e interior do estado de São Paulo e concorrer 

com a Light (PRADO JUNIOR, 1998, p. 273-274), 

Conforme depoimento sobre a “batalha da Eletrobrás” concedido por Jesus Soares 

Pereira, um dos principais assessores técnicos de Getúlio Vargas no processo de 

elaboração e criação dos projetos da Petrobrás e Eletrobrás, pode-se constatar que até 

iniciar o II governo Vargas (1951-1954) havia uma clara divisão e controle sobre os 

negócios de energia elétrica. (LIMA, 1975, p. 115-139). 

A atuação em monopólio e cartéis privados era a realidade histórica da indústria 

elétrica mundial em plena liberdade da econômica clássica. Essa era uma situação que 
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influenciava a realidade brasileira e que não pode ser refutada. Conforme entrevista 

concedida por Pereira, 

 

O chamado espirito privatista, aquele que presidiu a evolução de todo o sistema de 

geração e transmissão de energia elétrica no país, do início do século até a década 

de 1950, era o regime de concessão. (...) Cada empresa não sofria nenhuma 

concorrência na sua área. (PEREIRA apud LIMA, 2007, p. 120). 

 

O Estado não exercia nenhum controle ou interferência nas áreas de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica pelo menos até 1934. Estas eram campos de 

atuação e controle exclusivos da iniciativa privada estrangeira. Este modelo privado 

absoluto durou, sem contestação, pelo menos até o período de anúncio do Código de 

Águas, conforme Leite (2007). 

 

Os serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, organizados 

sob a forma de sistemas independentes e isolados, atendendo preferencialmente às 

maiores concentrações urbanas, a cargos de concessionárias privadas, tinham-se 

desenvolvido sem muita interferência do Estado, na base de contratos específicos, 

até a aprovação, em 1934, do código de águas (Decreto nº 24.643/1934). (LEITE, 

2007, p. 76). 

 

A partir desta legislação se intensificaria uma longa disputa pelo controle da 

indústria brasileira de eletricidade entre as corporações privadas estrangeiras e o Estado. 

Disputa que se desenvolveu em um contexto de profunda crise mundial do capitalismo, a 

chamada crise de 1929.   

 

3.2 O caminho para organização estatal e sua consolidação  

 

A economia capitalista é um processo de contradições que frequentemente é 

caracterizada por crises. Quando a economia e os lucros estão em expansão cria-se, 

segundo Gonçalves (2004), dois obstáculos ao crescimento do capital e que levam à crise 

de superprodução, o que foi verificado na crise de 1929 – 1933. O primeiro obstáculo seria 

o aumento da composição orgânica do capital e o segundo o limite do número de 

mercadorias vendidas ou ausência de compradores, que impede o capital de realizar a 

mais-valia gerada na produção. 

Esta crise levou a grandes transformações na economia e por sua vez produziu 

profundas mudanças ideológicas. O liberalismo clássico, que defendia a liberdade total de 
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mercado passou a ser contestado, cedendo espaço ao que se convencionou chamar de 

keynesianismo. 

Para o pensamento clássico até então predominante, a crise era causada pelo 

desequilíbrio do jogo da oferta e da procura e poderia ser reequilibrada se seus princípios 

fossem plenamente aplicados. 

 

A superprodução, o desemprego e demais fatores característicos das crises se 

explicam perfeitamente; e a terapêutica indicada para elas se achava de antemão 

traçada: tratava-se de deixar os fatos abandonados ao livre jogo dos fatores 

naturais, isto é, à livre iniciativa e ação dos indivíduos participantes da atividade 

econômica, conduzindo-os cada qual por seus interesses e livre determinação 

próprios. O reajustamento e reestabelecimento do equilíbrio se faria espontânea e 

automaticamente; e não havia pois que cuidar se não da eliminação de quaisquer 

fatores intervenientes e capazes de embaraçarem aquele livre jogo da livre 

iniciativa e da determinação dos indivíduos. (PRADO JUNIOR, 1961, P. 110). 

 

Para Prado Junior (1961, p. 110) tais medidas nunca conseguiram ser aplicadas de 

maneira a “desmentirem cabalmente e irrefutavelmente a eficiência dos mecanismos 

reguladores automáticos previstos pela Economia clássica”.  

Para o autor, no período pós-crise a prática e a teoria keynesiana foram ganhando 

força nos governos, os princípios clássicos foram sendo postos de lado e, diante da 

gravidade da situação econômica e política, os governos foram realizando obras públicas e 

atividades econômicas via Estado em atividades nas quais o setor privado não realizava. 

Sem perceberem, estavam os governos combatendo a crise pela prática concreta do 

keynesianismo, mesmo antes da teoria de Keynes. 

 

Criaram com isso uma Economia Política que regenerou, ou pelo menos deu novo 

alento à velha e desprestigiada Economia ortodoxa que se vinha mostrando cada 

vez mais impotente em face dos problemas e das dificuldades do capitalismo de 

nossos dias. (PRADO JUNIOR, 1961, P. 117). 

 

No período pós crise de 1929 a sociedade capitalista chegou a uma nova concepção 

da forma e o uso do Estado. Diante de uma crise que se manifestava fundamentalmente 

como falta de demanda efetiva por produtos, o Estado passou a desenvolver papel central 

na busca por soluções que “estabilizassem o capitalismo”, buscando construir arranjos 

econômicos, políticos, institucionais e sociais que pudessem organizar a “crônica 

incapacidade do capitalismo de regulamentar as condições essências de sua própria 

reprodução”. É nesse contexto que o fordismo – produção e consumo de massa – se alia 

firmemente ao keynesianismo e o capitalismo conseguiu um longo período de expansão 

(HARVEY, 1989, p. 124/125). 
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O Estado teve de assumir novos (keynesianos) papeis e construir novos poderes 

institucionais; o capital corporativo teve de ajustar as velas em certos aspectos para 

seguir com mais suavidade a trilha da lucratividade segura; e o trabalho organizado 

teve de assumir novos papeis e funções relativos ao desempenho nos mercados de 

trabalho e nos processos de produção. O equilíbrio de poder, tenso mas mesmo 

assim firme, que prevalecia entre trabalho organizado, o grande capital corporativo 

e a nação-Estado, e que formou a base de poder da expansão de pós-guerra, não foi 

alcançado por acaso – resultou de anos de luta (HARVEY, 1989, p. 125). 

 

Neste contexto, o Brasil possuía uma economia de exportação de produtos 

primários - agroexportadora. No entanto o cenário internacional criou as condições para o 

desenvolvimento de um projeto de capitalismo nacional, com forte tendência à 

industrialização, no qual a energia elétrica passou a adquirir também o caráter de “bem de 

produção”. Desta forma, produzir eletricidade a baixo custo via unidades de elevada 

produtividade do trabalho passou a ser uma necessidade fundamental para o 

desenvolvimento industrial. Controlar a indústria de eletricidade era parte necessária para 

atender tais demandas. 

Visando o desenvolvimento industrial, travou-se uma disputa pelo controle dos 

potenciais hidráulicos e priorizou-se a construção de grandes projetos de hidroeletricidade, 

já que estas unidades ofereciam eletricidade a baixo custo.  

Esta concepção de economia política à qual Caio Prado Junior e David Harvey 

fazem referência teve influência direta na organização da indústria elétrica brasileira.  

O período pós 1930 é marcado pela ampliação do Estado no controle da energia 

elétrica. Uma das primeiras iniciativas foi o estabelecimento do Código de Águas em 1934, 

que tornava-se a primeira legislação brasileira ampla, buscando regular e estabelecer regras 

sobre o uso da água, produção e fornecimento de energia.  

O Código de Águas foi também resultado de um longo processo de inciativas que 

buscavam disciplinar no país o aproveitamento hidráulico.  

Entre várias medidas anunciadas na nova legislação com o Código de Águas, 

quatro merecem destaque: a) as águas e potenciais de geração de energia passavam ao 

patrimônio da União, como propriedades inalienáveis; b) as empresas de energia passariam 

a ser fiscalizadas pelo governo; c) que as tarifas passariam ser estabelecidas na base de 

serviço prestado pelo preço de custo; e d) as concessões teriam um caráter nacionalistas, 

conferidas a brasileiros.  Ou seja, uma clara orientação de viés nacionalista e keynesiano.  

Segundo Catulo Branco (1975, p. 70) muitas foram as investidas ordenadas pelos 

trustes contra o Código. 
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A instituição do princípio de “serviço pelo custo” é uma das questões de grande 

relevância, porque eliminava o sistema tarifário praticado até então, baseado na moeda 

internacional através da “clausula ouro”.  

Segundo Gonçalves (2007, p. 171), a cláusula ouro vinculava o preço dos serviços 

de eletricidade a moeda internacional, ou seja, ao preço mundial do produto.  

Entre as décadas de 1940 e 1950 sucederam-se várias crises e racionamentos. 

Catulo Branco (1975, p. 73-79) relata que a partir de 1950 as medidas de racionamento 

passaram então a limites de “extrema gravidade”, o fornecimento nos bairros era 

interrompido e o “colapso pairava sobre todo o sistema industrial” trazendo graves 

prejuízos para a indústria. Segundo o autor, em ambiente de racionamento e com ameaça 

de colapso de todo o sistema o Governo Federal deu início para criar a Eletrobrás.  

A concepção que prevaleceu no equacionamento foi a montagem de empresas 

públicas porque, segundo Pereira (Apud Lima 2007, p. 122) a iniciativa privada não 

poderia enfrentar a demanda de energia elétrica na escala devida. Segundo o mesmo autor 

o aproveitamento de níveis hidráulicos requeria recursos de grande vulto e o Estado foi 

ocupando este espaço.   

Este contexto levou alguns governos estaduais e a nível federal a criar suas próprias 

empresas de geração de energia elétrica. O Rio Grande do Sul criou a Companhia Estadual 

de Energia Elétrica (CEEE) em 1943 e dois anos mais tarde seria criada a Companhia 

Hidrelétrica São Francisco (CHESF), desta forma foram criando as condições para criação 

das demais empresas públicas estaduais estatais.  Durante a segunda metade da década de 

1940 e os anos 1950 foram criadas e adquiridas inúmeras companhias de geração e 

distribuição estatais pelos estados e pelo governo federal.  

Merece destaque nesse contexto a encampação de uma filial da AMFORP pelo 

governo do Rio Grande do Sul em 1958. Foi a primeira nacionalização. Após sua 

estatização se revelou que anteriormente chegava a cobrar dos consumidores três vezes 

mais caro do que custava para produzir. 

A criação da Eletrobrás também se configurou como uma batalha, levou quase uma 

década de tramitação no Congresso Nacional até sua aprovação em 1963. O projeto sofria 

constantes ataques das empresas privadas estrangeiras, tanto no Congresso Nacional, 

quanto na grande imprensa, nas áreas jurídicas, universidades e também setores internos 

que atuavam no interior do Estado, com concepções liberais, a exemplo da área da 

Fazenda. Questionavam as iniciativas de industrialização defendendo que o Brasil possuía 

“vocação agrícola”; questionavam inclusive a existência da crise de energia.  
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Intelectuais como Roberto Campos e Eugênio Gudin, entre outros, afirmavam que o 

Estado era absolutamente incapaz de construir empreendimentos, e que a atividade 

econômica devia ser confiada à “iniciativa privada”, reservando-se ao Estado apenas o 

papel de “mobilizador de recursos”, “fiscalizador”, e “fiador da remuneração do capital 

investido” (PEREIRA apud LIMA, 2007, p. 124 - 135). 

A necessidade do Estado assumir o papel de comando no setor para resolver a crise 

e oferecer eletricidade ao fortalecimento industrial pode ser observada no próprio discurso 

de Getúlio Vargas em 1953, na cidade de Curitiba. 

 

É a necessidade urgente, a necessidade cada vez maior de aproveitar o potencial 

elétrico do Brasil. O desenvolvimento industrial do país está em atraso porque 

falta-lhe energia elétrica necessária; porque esse desenvolvimento não é 

acompanhado pela produção de energia elétrica barata para essa expansão de suas 

indústrias. (LIMA, 2007, p. 192).  

 

Para Gonçalves (2002, p. 115), a industrialização brasileira foi se desenvolvendo 

principalmente após os anos 1950 associada ao capitalismo internacional por meio das 

empresas produtoras de bens de consumo duráveis (automóveis, eletrodomésticos) e assim 

viabilizou a importação de uma infinidade de equipamentos a sua implantação. A partir 

desta estruturação econômica na produção brasileira surgia a necessidade de uma 

progressiva estatização do setor de energia elétrica para garantir a viabilização e as taxas 

de lucro objetivadas pelos setores industriais privados. É neste contexto que foi aprovado o 

projeto de criação da Eletrobrás em 1961. 

A criação da Eletrobrás e suas agregadas possibilitou que o Estado exercesse papel 

de planejamento nacional de fornecimento de energia, com soluções mais econômicas e 

racionais por meio da implementação de grandes projetos intensivos em capital. Também 

criaram-se condições para a Eletrobrás organizar e integrar uma estrutura verticalizada de 

comando integrado formado por dois sistemas regionais: através das subsidiárias que 

detinha maioria de capital e as associadas que operavam nas regiões.  

No entanto a criação da Eletrobrás foi um longo processo de conflito na busca por 

uma reorganização do setor que conciliasse os diferentes interesses empresariais que 

atuavam e ou dependiam da indústria de eletricidade. A proposta de criação foi enviada ao 

Congresso em 1954, pelo então presidente Getúlio Vargas, e sua aprovação se deu apenas 

em 1961, não sem antes ter sofrido um intenso processo de oposição. O projeto original de 

criação da estatal previa criar condições para que o Estado assumisse o papel de geração e 

transmissão de energia elétrica, mas também autorizaria desenvolver e implementar uma 
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indústria elétrica para produzir máquinas e equipamentos em território nacional. Esta 

última era um dos principais conflitos que a indústria elétrica mundial não aceitava em 

hipótese alguma e este foi um dos motivos que retardou a criação da Eletrobrás.  

Com a criação do Ministério de Minas e Energia (MME) em 1960, a aprovação da 

lei para criação da Eletrobrás em 1961 e a realização de grandes estudos através da 

Canambra (Canadian American Brazílian) para geração por meio de grandes projetos 

hidrelétricos e linhas de transmissão de médio e longo, estavam criadas as condições para 

organização e consolidação da indústria de eletricidade estatal.  

A arquitetura organizativa que se constituiu a partir da década de 1950 com papel 

central do Estado foi se consolidando em um sistema nacional integrado que expandiu-se 

ao longo das décadas seguintes. Desta forma estavam criadas as condições para uma nova 

fase de extração de valor no interior da indústria elétrica nacional, tendo o Estado como 

grande gerador de demandas e atendimento a vários segmentos empresariais que atuavam e 

ou dependiam diretamente dessas iniciativas. 

Para Harvey (1989, p. 135) o modelo fordista e keynesiano hegemônico 

mundialmente desde 1965 já tornava evidente as contradições inerentes ao capitalismo. 

Para o autor havia problemas de “rigidez”.  

 

Havia problemas com a rigidez dos investimentos de capital fixo de larga escala e 

de longo prazo em sistemas de produção em massa que impediam muita 

flexibilidade e presumiam crescimento estável em mercado de consumo 

invariantes. Havia problemas de rigidez nos mercados, na alocação e nos contratos 

de trabalho (especialmente nos chamados setor monopolista). E toda tentativa de 

superar esses problemas de rigidez encontrava a força aparentemente invencível do 

poder profundamente entrincheirado da classe trabalhadora. (HARVEY, 1989, p. 

135). 

 

A situação brasileira não era diferente. Haviam intensas lutas sociais e polarização 

com a classe trabalhadora que demandava aumentos salariais, reforma agrária e reformas 

de base. Para conter a luta popular e suas demandas salariais e recompor as taxas de 

lucratividade do capital frente as novas contradições que apareciam, entre outros motivos é 

que aconteceu o golpe militar de 1964. 

No período militar para evitar o avanço da estatização o governo procurou limitar 

as funções do setor público. Uma das áreas consideradas como campo de atuação direta do 

governo eram os setores de infraestrutura, como podemos identificar na afirmação de João 

Paulo dos Reis Velloso, que foi ministro do Planejamento de 1969 a 1979: 
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Os setores de infra-estrutura econômica, normalmente através de empresas 

governamentais, de energia, transporte e comunicações, operando articuladamente 

com os estados e municípios. Nessas áreas de concessões de serviços públicos, o 

setor privado atuará complementarmente, na forma que for definida. 

Todavia as indústrias produtoras de equipamentos e materiais para tais setores, 

pertencentes à indústria de transformação, não são áreas de responsabilidade do 

Governo, e sim da iniciativa privada. (VELLOSO, 1977, p. 72). 

 

A geração, transmissão e distribuição de energia elétrica seria papel das estatais. A 

construção das usinas e linhas de transmissão são consideradas atividades 

“complementares”, portanto de responsabilidade da inciativa privada, assim como o 

fornecimento de máquinas e equipamento para a construção destas obras, e que são 

chamadas de atividades a montante da indústria de eletricidade. 

Quanto se de trata dos campos de atuação próprios da iniciativa privada, segundo 

VELLOSO (1977, p. 73), o governo “procura provê-la das condições para um desempenho 

satisfatório, através de incentivos fiscais, financeiros, política de preços e outros 

estímulos”.  Na indústria de maneira geral, só haveria projetos sob controle de empresas 

governamentais se, na prática, a iniciativa privada demonstrasse que não poderia ou não 

desejava em função de demanda de altos investimentos ou baixa rentabilidade. O autor 

ainda explica que nas áreas de infra-estrutura o governo “assume o ônus maior dos setores 

que demandam investimentos gigantescos, com longos prazos de maturação, e em geral, 

mais baixa rentabilidade”. 

As estruturas organizativas de mudanças podem ser consideradas como parte de um 

contexto e de um processo de reestruturação necessária à dinâmica de desenvolvimento do 

capitalismo mundial.  

Segundo Harvey (1989), o capitalismo passava por uma grande crise mundial na 

década de 1970 e consequentemente aconteciam mudanças profundas. O capital buscava 

uma transição do fordismo para a acumulação flexível. O objetivo era a compressão do 

tempo e do espaço para acelerar o tempo de giro do capital, ou seja, diminuir o tempo de 

realização da mais-valia.  

 

O Estado por sua vez assumia uma variedade de obrigações. Na medida em que a 

produção de massa, que envolvia pesados investimentos em capital fixo, requeria 

condições de demanda relativamente estáveis para ser lucrativa, o Estado se 

esforçava por controlar os ciclos econômicos com uma combinação apropriada de 

políticas fiscais e monetárias no período pós-guerra. Essas políticas eram dirigidas 

para as áreas de investimento público – e setores como o transporte, os 

equipamentos públicos etc – vitais para o crescimento da produção e do consumo 

de massa e que também garantia um emprego relativamente pleno. (HARVEY, 

1989, p. 161).  
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Desta forma fica evidente que a reestruturação da indústria de eletricidade 

promovida pelo governo organizava-se de tal forma que o Estado se responsabilizava pela 

execução de obras intensivas em capital com longo tempo de rotação e menor lucratividade 

e a iniciativa privada ficava com as atividades de menor tempo de rotação de capital e 

maiores taxas de lucratividade.  

Vale destacar, que o conjunto das hidrelétricas intensivas em capital em que o 

Estado teve de assumir o ônus de construção nos anos de 1960, 1970 e 1980 são as mesmas 

usinas que em 2012 foram alcançadas pela MP 579.  

Neste contexto, para garantir a lucratividade das atividades empresariais que 

demandavam grandes quantidades de energia criava-se um modelo tarifário, uma “política 

de preços” que permitia contratos diretos entre indústria eletrointensiva e empresas estatais 

de geração de eletricidade por longos anos, fornecendo energia das unidades estatais ao 

custo de produção.  

Nas obras realizadas sob responsabilidade do Estado, o capital nacional e a 

internacional atuavam complementarmente. Conforme Velloso (1977) o Estado atuava 

para garantir o atendimento a todos os agentes empresariais que atuavam ou dependiam da 

indústria de eletricidade.  

A afirmação seguinte permite identificar como este processo se desenvolveu para 

que todos os setores da iniciativa privada se beneficiassem por meio da atuação do Estado:   

 

No período militar, no caso específico da expansão da indústria elétrica de geração, 

transmissão e distribuição, o estado brasileiro foi capaz de instaurar e unificar os 

interesses das classes dominantes ao dividir em segmentos de atuação para 

acumulação os capitais nacionais e os internacionais. Os primeiros, o estado 

incentivou e estimulou a sua organização em empresas de construção e 

manutenção, e para o segundo grupo de interesse, o estado incentivou sua 

organização em empresas de consultoria e indústrias que forneciam o conjunto de 

tecnologias necessárias à expansão dos sistemas elétricos. (GONÇALVES, 2007, 

p. 242). 

 

Ainda segundo Gonçalves (2002, p. 232) as maiores taxas de lucro estavam 

situadas a “montante” e a “jusante” da indústria de geração, transmissão e distribuição de 

eletricidade. Para atender o conjunto das empresas capitalistas a montante com a 

construção de grandes hidrelétricas (o parque cresceu 62% na década 80) e linhas de 

transmissão demandando consultorias, maquinas, geradores, equipamentos, financiadores, 

construção civil, entre outras. À jusante com maior oferta de energia para atender todas as 

empresas industriais consumidoras de energia com tarifas subsidiadas. 
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Ao longo desse período as tarifas seguiam baseadas no “custo do serviço”, 

incorporando os custos operacionais, os investimentos e uma taxa de lucratividade média 

anual, além da correção monetária. Por meio desse sistema garantia-se uma estratégia em 

que a evolução das tarifas acompanhava o desenvolvimento da indústria de eletricidade e o 

lucro extraído era destinado para garantir ampliação do sistema nacional. (VIEIRA, 2005, 

p. 122). 

Este modelo tarifário buscava garantir o autofinanciamento do setor e os preços 

eram controlados pelo governo, mas nos anos de 1970 e 1980, com a crise em curso, os 

reajustes eram retardados o que forçava a busca de maior endividamento. E outra questão 

que passava a ser autorizada a partir desta reestruturação era a permissão para que 

empresas de geração estatais realizassem contratos de fornecimento de energia a longo 

prazo diretamente com unidades industriais a preços subsidiados, atendendo aos grandes 

consumidores de energia dependentes de eletricidade de baixo custo. 

Assim a indústria de eletricidade era constituída com uma estrutura organizativa na 

qual empresas nacionais, estaduais e algumas municipais concentravam em uma estrutura 

vertical a totalidade da geração, transmissão e distribuição de eletricidade. Esta concepção 

se consolidou sob um regime de monopólio com propriedade estatal. O Estado assumia o 

planejamento, a expansão e a oferta de toda energia elétrica. O Estado assumia o papel de 

grande gerador de demandas, incentivador de mercados e ao mesmo tempo 

disponibilizando o insumo eletricidade a baixo custo de produção viabilizando a retomada 

das taxas de lucro no interior da indústria elétrica e nos demais setores produtivos.  

Desta forma, a indústria da eletricidade até o fim dos anos 1980 e início de 1990 

caracterizava-se por estruturas de organização de empresas verticalizadas (ou 

semiverticalizadas), onde uma única empresa produzia, transportava e distribuía a energia 

elétrica. Enquanto o Estado controlava a geração, transmissão e distribuição, as empresas 

privadas atuavam através dos negócios anteriores a produção da eletricidade - através de 

consultorias, financiamentos, fornecimento de máquinas e equipamentos, construção das 

obras, entre outros, e nos negócios posteriores, como o recebimento de eletricidade a baixo 

custo para ser utilizado no atendimento a indústria eletrointensiva que demandava grandes 

quantidades de energia. 

 

 

 



132 

 

3.3 A crise de organização estatal e o retorno a organização mercantil 

 

No início da década de 1970 eclode a primeira grande crise no período pós II 

Guerra Mundial. Todo o sistema capitalista entrou em uma profunda recessão, dando o 

início a uma série de outras crises em escala mundial. A queda no crescimento da 

economia significou também queda nas taxas médias de lucro. Dessa forma dava-se início 

a um profundo processo de reestruturação da economia mundial que conduziu grande parte 

dos países no mundo a adotar políticas neoliberais:  

 

A primeira crise do capitalismo em escala global no mundo pós-Segunda Guerra 

começou na primavera de 1973, seis meses antes de o embargo árabe sobre o 

petróleo elevar os preços do barril. Originou-se em um crash do mercado 

imobiliário global, que derrubou vários bancos e afetou drasticamente não só as 

finanças dos governos municipais (como o de Nova York, que foi à falência 

técnica em 1975, antes de ser finalmente socorrido) mas também as finanças do 

Estado de modo mais geral. (HARVEY, 2011, p. 14). 

 

Este problema foi agravado pela crise no petróleo, o aumento acentuado dos preços 

internacionais deste insumo a partir da década de 1970. Em 1960 alguns países 

constituíram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que objetivava 

coordenar as políticas petroleiras de seus membros, em especial o volume produzido 

mundialmente e os preços do barril de petróleo. No início o seu poder era limitado porque 

o petróleo era controlado predominantemente por um “cartel de empresas” privadas, as 

chamadas “sete irmãs” (FUSER, 2008, p. 80). 

Neste contexto a OPEP foi estabelecendo uma ofensiva pela nacionalização, maior 

participação nos lucros e até o momento que esses países impuseram um grande aumento 

nos preços internacionais do barril de petróleo em 1973. A cotação do barril de petróleo 

que vinha desde os fins dos anos 1940 a U$ 2,20, com a criação da OPEP possibilitou 

elevá-lo a U$ 11,20, cinco vezes mais. O aumento do petróleo provocou um grande choque 

de preços nas economias mundiais, com aumentos nos custos de produção da indústria 

dependente de grandes importações de energia levando ao agravamento da crise mundial 

(FUSER, 2008, p. 96). 

A crise do capitalismo mundial e o aumento dos preços do petróleo abriram um 

longo período de baixo crescimento da economia mundial, como pode ser observado na 

tabela abaixo. 
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Tabela 17 - Crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). 

Países 1961/70 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 71/80 81/90 

Brasil 6,9 8,8 11,3 12,1 14  5,2 9,8 4,6 3,2 6,8 9,1 8,5 1,8 

México 7,6 6,5 3,8 8,2 7,9 5,8 5,7 4,4 3,4 9 9,7 9,2 6,7 1,9 

Chile 4,6 2,1 9 -0,8 -4,9 2,5 -11,4 3,4 8,7 7,5 8,7 8,1 3,1 3,9 

EUA 5 3,2 3,3 5,3 5,6 -0,5 -0,2 5,4 4,6 5,6 3,2 -0,2 3,2 3,4 

Reino 

Unido 
3,4 4,5 3,5 4,2 6,5 -2,5 -1,5 3 2,6 4,1 3,7 -2,2 2,1 3 

Alemanha 
  

3,1 4,3 4,8 0,9 -0,9 4,9 3,3 3 4,2 1,4 2,9 2,3 

França 6,2 5,7 5,3 4,5 6,3 4,3 -1 4,3 3,5 4 3,6 1,6 3,6 2,5 

Japão 10,3 -1 4,7 8,4 8 -1,2 3,1 4 4,4 5,3 5,5 2,8 4,5 4,6 

China 5,5 19,4 7 3,8 7,9 2,3 8,7 -1,6 7,6 11,9 7,6 7,8 6,3 9,4 

A. Latina e 

Caribe 
6,2 6,7 6,6 7,2 8,6 6,4 3,7 6,1 4,8 3,9 6,6 6,2 6 1,5 

A. Norte 5,1 3,2 3,4 5,3 5,8 -0,1 0 5,4 4,5 5,4 3,2 0 3,3 3,3 

OCDE  6 3,5 3,8 5,5 6,2 1,1 0,4 4,9 3,7 4,4 4 1,3 3,5 3,2 

Mundo  4,3 4,3 5,7 6,5 2 0,9 5,3 4 4,1 4,1 2 3,9 3,2 

Fonte: http://data.worldbank.org/indicator. Elaboração do autor. 

 

http://data.worldbank.org/indicator
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Na tabela 17 é possível identificar o aprofundamento da crise nas economias 

principais nos anos de 1973 e 1974, com queda no crescimento e manutenção das baixas 

taxas de crescimento nos anos posteriores. 

Com o agravamento da crise inicia-se uma reorganização da economia e uma “nova 

arquitetura financeira global” para facilitar o fluxo internacional do capital-dinheiro para 

locais mais rentáveis. Foi promovida uma desregulamentação das finanças que passaram a 

operar livremente, criando um mercado financeiro globalizado, chamado por Harvey 

(2011, p. 26) de “sistema de bancos às escuras”. Esta lógica conduziu ao endividamento 

excessivo dos Estados, empresas e pessoas que conduziu a um agravamento posterior. Nos 

países periféricos esse processo culminou na chamada crise da dívida externa, em que mais 

de 40 nações adquiriram elevadas dívidas após os juros terem aumentado 

significativamente, de modo a inviabilizar o seu pagamento.  

A crise do capitalismo está relacionada ao que Harvey (2011, p. 30) chama de 

“problema da absorção do excedente de capital”, onde os capitalistas estão sempre 

produzindo excedestes na forma de lucro e para isso são forçados a sempre investir parte 

dos excedestes na forma de expansão, o que exige encontrar novas saídas lucrativas. 

Segundo o autor, quando o fluxo de capital é interrompido, retardado ou suspenso, cria-se 

uma crise. Desta forma o excedente de capital não conseguia encontrar locais para seguir o 

processo de extração de valor. 

A tendência e incentivo ao endividamento foi uma das formas que o capital buscou 

empregar e canalizar os grandes volumes de excedentes na expectativa de realização de 

valor futuro, através da extração de valor. 

Segundo Harvey (1989) a profunda recessão de 1973 exacerbada pelo choque do 

petróleo impôs ao mundo capitalista um período de reestruturação econômica e 

reajustamento social e político. Uma série de mudanças na organização industrial e da vida 

social e política começou a ganhar forma, lançando as bases para um regime de 

acumulação inteiramente novo. Essa mudança é caracterizada pela compressão do tempo-

espaço e pela emergência de modos de acumulação flexível.  

Uma das estratégias fundamentais das corporações foi buscar maior controle do 

trabalho. Outra estratégia foi acelerar o tempo de giro do capital através da compressão do 

tempo-espaço, ou seja, buscaram acelerar o tempo de rotação do capital e o ritmo de 

extração de valor.  

É importante destacar que interessa ao capitalista fazer com que a rotação de capital 

se dê de forma mais rápida possível para que possa realizar a mais-valia em um tempo 
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menor possível e para que possa reinvestir (pelo menos parte) novamente no processo de 

produção e reprodução de valor. Acelerando o giro, a mais-valia se realiza de forma mais 

rápida e permite o capital iniciar uma nova rotação de capital, ou seja, um novo ciclo de 

extração de valor. 

Para isso o capital buscou a fragmentação da economia em várias unidades de 

negócios “independentes” e a flexibilização de todos os processos e relações de produção:  

 

O tempo de giro – que sempre é uma chave da atividade capitalista – foi reduzido 

de modo dramático pelo uso de novas tecnologias produtivas (automação, robôs) e 

de novas formas organizacionais (como o sistema de gerenciamento de estoques 

just-in-time, que corta dramaticamente a quantidade de material necessário para 

manter a produção fluindo). Mas a aceleração do tempo de giro teria sido inútil 

sem a redução do tempo de giro no consumo. (HARVEY, 1989, p. 148).  

 

Essas mudanças econômicas de um capitalismo em crise deram sustentação para 

alterações no discurso de natureza ideológica e formas culturais. Neste mesmo período 

inicia-se uma intensa campanha pelo retorno dos princípios liberais em sua forma clássica. 

Esta concepção pode ser constatada em uma declaração de Milton Friedman em visita ao 

Brasil em 1974 e citada por Gonçalves (2011, p. 289). 

 

O mundo acaba de ingressar em um novo ciclo de instabilidade econômica, social e 

política, a partir da eclosão da crise do petróleo, que precipitou certas rupturas já 

esboçadas ao final da década passada.  

O Brasil, mais cedo ou mais tarde, será alcançado pelas garras da perturbação 

internacional. Isto vai acontecer em 1975 ou no mais tardar em 1976. É uma 

situação difícil mas transitória, embora suficiente para acelerar o processo de 

intervenção do Estado na ordem econômica, com propósitos corretivos. Esse não é 

um problema brasileiro, é uma inclinação universal. E contra essa corrente 

intervencionista e estatizante que eu me bato.  

 

Um dos principais teóricos do liberalismo, ao referir-se sobre o papel dos governos 

na economia, defende que 

 

o objetivo do governo deve ser limitado. Sua principal função deve ser de proteger 

nossa liberdade contra os inimigos externos e contra nossos próprios compatriotas; 

preservar a lei e a ordem; reforçar os contratos privados; promover mercador 

competitivos (FRIEDMAN, 1985, p. 12). 

 

Para este pensamento, o capitalismo é uma condição necessária para a liberdade 

política, a qual somente pode ser alcançada pela liberdade econômica do capital através do 

livre mercado, praticada por indivíduos em concorrência na esfera da economia de troca, 

sem coerção e controle de governo sobre os indivíduos. Para este pensamento o poder do 
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governo deve ser distribuído, para evitar centralização e monopólio (FRIEDMAN, 1985, p. 

21). 

Desta forma, estes teóricos consideram o mercado como um componente da 

liberdade que, como produto secundário, produz a organização econômica ideal para uma 

sociedade livre e para tal, necessita a retirada do Estado das atividades produtivas. 

Segundo Harvey (2011, p. 16) “de modo nu e cru, a política era: privatizar os lucros 

e socializar os riscos; salvar os bancos e colocar os sacrifícios nas pessoas”.  

Frente à crise, o governo brasileiro buscou implementar a partir de 1974 o II PND – 

Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico como estratégia para ampliar a base do 

sistema industrial e aumentar a inserção da economia brasileira na divisão internacional do 

trabalho (SAUER, 2002). 

Neste processo, o setor intensificou os planos de longo prazo com a construção de 

grandes obras de geração hidrelétrica, porém com grande endividamento externo em 

moeda estrangeira (SAUER, 2002, p. 121). 

Desta forma a massa crescente de dinheiro internacional à procura de locais 

rentáveis, encontrou na indústria de eletricidade brasileira um destes espaços. Segundo 

Moretto et al (2012, p. 148), nas décadas de 1970 e 1980 grandes projetos de hidrelétricas 

foram construídas através da iniciativa de empresas estatais, entre as quais podemos citar a 

usina de Sobradinho no rio São Francisco (1050 MW), Itaipu no rio Paraná (14.000 MW), 

Marimbondo no rio Grande (1440 MW), Ilha Solteira no rio Paraná (1722 MW), de 

Itumbiara no rio Paranaíba (1140 MW), Salto Osório no rio Iguaçu (1078 MW), Foz do 

Areia no rio Iguaçu (1676 MW), Água Vermelha no rio Grande (1393 MW), Salto 

Santiago no rio Iguaçu (1420 MW), Tucuruí no rio Tocantins (8.370), entre outras.  

A década de 70 é marcada também pela mudança no padrão de financiamento do 

setor elétrico. Com a crise do petróleo, o setor elétrico nacional foi abandonando a 

estratégia de ampliação pelo autofinanciamento, reforçando o mecanismo imposto pelo 

capital financeiro de endividamento dos Estados e empresas estatais por vias da dívida 

externa.  

No processo de construção de Itaipu Binacional cria-se uma nova estrutura de 

financiamento precursora da engenharia financeira empregada na atualidade, 

especialmente para indústria de infraestrutura, denominada project finance. Conforme 

Maggi (2013, p. 58), esta engenharia financeira assegura o pagamento do empreendimento 

(construção/operação/manutenção) com lucros elevados, amarrando-o, em contratos de 

comercialização de toda a produção do empreendimento durante o período de concessão. 
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Este modelo tornou-se base da política energética realizada pelo governo brasileiro desde 

1995, através da lei 8.987/95 e aperfeiçoada em 2004 através da lei nº 10.848/2004.  

Diferentemente das demais empresas estatais que foram estranguladas pelo 

endividamento, na usina de Itaipu não se abateu a crise de endividamento, revelando o 

sucesso da nova modalidade de financiamento. Nesta usina a receita final garantia o 

pagamento da dívida adequadamente e as contas de energia elétrica da população a grande 

seguradora.    

No caso das demais estatais os empréstimos eram em moedas estrangeiras e a taxas 

de juros flutuantes levou o setor elétrico a uma crise e estrangulamento e o setor passou a 

ser tema de constante preocupação, conforme é explicado abaixo:  

 

Desde 1985, o saneamento do setor elétrico era objeto de atenções governamentais, 

consubstanciadas no Plano de Recuperação do Setor de Energia Elétrica – PRS. O 

PRS objetivava a recuperação econômica-financeira do setor em médio e longo 

prazo, através de aumentos reais de tarifas, eliminação de subsídios, aumento da 

capitalização por parte do governo federal e dos estados, redução do nível de 

endividamento e a montagem de um esquema de financiamento que permitisse o 

desenvolvimento de um programa plurianual de investimentos, compatível com a 

expansão do setor. (SAUER, 2002, p. 125). 

 

A crise estendeu-se pela década de 1980 levando o governo a realizar tentativas 

para implementar no interior da indústria brasileira de eletricidade vários “planos” de 

recuperação. Além do citado por Sauer, pelo menos outros dois planos buscaram ser 

implementados: O REVISE - Revisão Institucional do Setor Elétrico e o RE-SEB - Projeto 

de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro. O mais importante foi o REVISE que foi 

criado pelo governo em 1987 e possuía dois objetivos: “a) explorar a possibilidade de 

maior participação da iniciativa privada no setor, buscando formas e alternativas para sua 

atração; e b) reformular a estrutura institucional e política do setor para solução dos 

problemas diagnosticados” (SAUER 2002, p. 125).  

Estes objetivos já indicavam uma tendência do que viria a tornar-se realidade nos 

anos de 1990, que era o aumento da iniciativa privada e uma reestruturação do setor. No 

entanto o autor chama atenção, que mesmo com estes objetivos o REVISE propugnava 

uma reestruturação com manutenção da hegemonia estatal.  

Sauer (2002) afirma que as propostas do programa serviram de base para as 

mudanças verificadas nos anos seguintes.  

 

No final dos anos 80, o contexto internacional já induzia fortemente a esta 

mudança de orientação política, com o revigoramento do pensamento liberal a 

partir de postulados, inspirados em Hayek e Friedman, implementados pelo Chile 
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após o golpe de 1973, que ganha grande destaque a partir dos governos de 

Margaret Thatcher (1979), na Grã-Bretanha, e Ronald Reagan (1981), nos EUA, 

sendo consolidados como um corpo unificado de regras a partir do Consenso de 

Washington, de 1989. As políticas de inspiração keynesiana, de manutenção de 

pleno emprego via crescimento econômico acelerado, são desacreditadas. 

(SAUER, 2002, p. 126). 

 

3.3.1 O Consenso de Washington e o ponto de vista liberal no setor elétrico 

 

A transição para a implementação de novas formas organizacionais após a crise de 

1973, que definia os processos de reestruturação da economia teve muito a ver com a 

aceleração do tempo de giro do capital.  

Para Harvey (1989, p. 157) “a aceleração na produção foi alcançada por mudanças 

organizacionais na direção da desintegração vertical” que reverteram a tendência fordista 

de “integração vertical” para possibilitar processos de produção, troca e de consumo a uma 

“velocidade maior”.  

Na indústria brasileira de eletricidade para dar continuidade à lucratividade dos 

agentes empresariais, torna-se necessária a implementação de uma nova forma de 

organização para extração de valor e esta nova forma é explicada por Gonçalves (2004, p. 

14): 

 

No setor elétrico, face um quadro de baixo crescimento econômico, a alta 

lucratividade não se encontra mais no conjunto de mercadorias - indústria de 

máquinas e equipamentos, empresas de estudos e projetos, construção, entre muitas 

unidades de negócios que existem na implantação e expansão de um sistema, 

predominantemente hidrelétrico, como o implantado no Brasil - vendidas ao setor 

de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica. Com o menor 

crescimento econômico instaurado, ocorre a redução da escala de expansão de 

oferta de energia elétrica. Desse modo, a energia elétrica passa a ser neste sistema 

de produção a principal mercadoria, a única capaz de - sob certas e dadas 

condições - resgatar as taxas de lucratividade nesta atividade econômica. 

 

Aqui temos a questão central sob a qual irá se organizar o modelo do setor elétrico 

a partir da década de 1990. A eletricidade, que até então era uma das mercadorias que 

compunha o setor, irá se transformar na principal mercadoria, por suas condições 

específicas. Por ser elemento para a produção de outras mercadorias, que produzida em 

condições de baixo custo, na condição de base natural de alta produtividade, será tida como 

capaz de resgatar a taxa de lucratividade nas atividades econômicas.   

É diante desta demanda que a partir dos anos 1990 o processo de privatização das 

estatais passou a ser a política dos governos para as empresas estatais de energia, 

subordinado ao paradigma do Consenso de Washington (CW). 
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Através dessa orientação se faria uma reestruturação da economia que seria 

marcada como neoliberalismo, caracterizado como hegemonia absoluta do mercado. Esta 

concepção privilegia a esfera privada para prover todos os serviços públicos e ao Estado 

caberia promover a concorrência (SAUER, 2002, p. 128). 

Na América Latina os empréstimos eram contraídos a taxas de juros flutuantes no 

mercado privado de capitais e os Estados Unidos ao romperem com o acordo de Bretton 

Woods elevaram as suas taxas de juros sobre o dólar para combater a inflação, isso 

impactou nas taxas internacionais de juros. A consequência foi a explosão no 

endividamento externo dos países da América Latina. O Estado passou a ser considerado 

incapaz de “formular políticas macroeconômicas”, tarefa assumida pelos organismos 

internacionais – “agentes independentes” (BATISTA, 1994).  

O CW é resultado das diretrizes de um encontro ocorrido em 1989 nos Estados 

Unidos que reuniu técnicos do Banco Mundial (BM), Fundo Monetário Internacional 

(FMI), Organização Mundial do Comércio (OMC), Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e representantes dos países latino-americanos para discutir a crise 

econômica na América Latina. Para que os países retomassem o crescimento chegou-se em 

um consenso entre os organismos e participantes que deveriam adotar um conjunto de 

medidas que passariam a ser exigências e recomendações para qualquer renegociação da 

dívida (SAUER, 2002, p. 136). 

Segundo John Williamson (2004) criador do termo “Consenso de Washington" e 

que atuou no FMI em um estudo sobre o ajustamento da América Latina, listou 10 tipos de 

políticas e reformas econômicas que foram objeto de consenso entre os doutrinadores de 

Washington durante os anos oitenta e que foram transformados nas diretrizes principais do 

Consenso, entre as quais são destaques: 

 

1. Disciplina fiscal; 

2. Reordenamento nas prioridades dos gastos públicos; 

3. Reforma tributária; 

4. Liberalização do setor financeiro (livre determinação das taxas de juros pelo 

mercado e abolição dos controles de câmbio); 

5. Manutenção de taxas de câmbio competitivas; 

6. Liberalização comercial; 

7. Liberalização de investimentos diretos estrangeiros; 

8. Privatização de empresas estatais; 

9. Desregulamentação da economia; 

10. Direitos de propriedade (WILLIAMSON, 2004, p. 3-4). 

 

Portanto o "consenso de Washington" foi uma síntese ideológica para a 

reestruturação dos Estados, especialmente os da América Latina. As exigências impostas 
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pelo chamado CW fizeram parte dos desdobramentos políticos, econômicos e sociais 

articulados pelos países centrais a partir da crise dos anos 1970, que culminou no que é 

denominado onda neoliberal. Ou seja, foi um desdobramento na qual a burguesia mundial 

indicava as medidas a serem adotadas para América Latina com a finalidade de resolver as 

contradições e retomar a lucratividade na produção e que dependia da reorganização 

institucional do Estado, entre muitas outras mudanças.  

As propostas do CW foram prontamente assumidas por uma das principais 

entidades empresariais do ramo industrial brasileiro. A Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (FIESP) publicou um documento em 1990 “livre para crescer - proposta para 

um Brasil moderno”. O documento, que teve apoio da Confederação Nacional da 

Indústrias (CNI) e das Federações das Indústrias de todos os estados do Brasil defendia 

uma reestruturação profunda no papel do Estado. 

 

Em suma, uma nova estratégia de desenvolvimento econômico para o Brasil exige 

uma gigantesca reforma institucional. É preciso redefinir as formas, o escopo e os 

instrumentos de intervenção do governo no sistema econômico, restringindo-a ao 

essencial para melhorar sua eficácia e liberar as forças criativas da sociedade com 

vistas ao desenvolvimento econômico (FIESP, 1990. p. 28). 

 

As propostas indicavam para uma estratégia de desenvolvimento baseada na 

abertura da economia ao mercado internacional. Muitas intervenções do Estado deveriam 

ser modificadas, entre as quais se pode destacar: redução do Estado-empresário; 

privatizações de empresas estatais; liberalizações dos preços e tarifas; liberalização do 

mercado de trabalho para “caminhar na direção da livre negociação entre empregados e 

empregadores em nível de empresa”; liberalização dos juros e a defesa do encolhimento do 

governo no setor produtivo (FIESP, 1990).  

Para viabilização político-institucional da estratégia neoliberal, a entidade defendia 

que deveria ser desenvolvida uma intensa luta cultural, que envolveria educação, 

campanhas e processos pedagógicos que teriam como alvos a própria população.  Ou seja, 

deveria desencadear uma estratégia de disputa ideológica.  

As estratégias ideológicas para viabilizar as propostas de reestruturação da 

economia, passavam por formação de economistas e cientistas políticos; financiamento de 

publicações, seminários e debates; financiamento de fundações e organismos 

internacionais; atividades extracurriculares em universidades; patrocínio de imprensa e 

editoriais, entre outros (BATISTA, 1994). 
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É neste contexto de crise internacional do capital e de busca pela retomada das 

taxas de lucratividade que, a partir das teorias clássicas, inicia-se um processo de 

reorganização da indústria brasileira de eletricidade. Desta forma, “na década de 1990 

iniciou-se o processo de liberalização do setor elétrico, marcado pela privatização, que foi 

célere no segmento de distribuição e comercialização, mas avançou também na geração e 

transmissão” (SAUER, 2011, p. 10). 

A nova forma de organizar a produção e a distribuição de eletricidade passa ter 

como princípio “unidades de negócio” sob direção privada, onde a base material 

determinante desta nova organização está ligada às estruturas de negócios do sistema 

financeiro internacional. 

Este modelo de organização foi desenvolvido inicialmente no Chile, durante a 

ditadura militar do general Augusto Pinochet.   

Segundo Pinguelli Rosa (1998), no período de 1970 a 1973 a indústria chilena de 

eletricidade encontrava-se quase em completa estatização, sendo 90% da geração, 100% da 

transmissão e 80% da distribuição através de duas empresas públicas: Endesa e Chilectra.  

A reforma setorial buscou implementar mecanismos de mercado e concorrência. 

Para isso as duas empresas foram fracionadas em quinze empresas “independentes” de 

geração, transmissão e distribuição, para em seguida serem privatizadas com a 

intencionalidade de estimular a concorrência e a buscar eficiência. Também foram 

realizadas mudanças nas instituições política e no marco regulatório, entre as quais foi 

estabelecido um novo sistema tarifário para superar o sistema de tarifas pelo “custo de 

serviço”, além disso criaram o chamado “mercado dual” com consumidores livres e cativos 

(PINGUELLI ROSA, 1998, p. 127 – 134). 

Para a organização da indústria de eletricidade o governo do Chile contou com a 

assessoria de Milton Friedman. Posteriormente esse modelo serviu como base para a 

reestruturação do setor elétrico brasileiro. 

No caso brasileiro o modelo de organização vertical (monopólio natural), com 

predomínio de empresas federais e estaduais estatais que atuavam sem qualquer incentivo a 

concorrência, foi transformado em modelo desverticalizado para estabelecer a 

individualização e a competição como modelo idealizado de organização na indústria de 

eletricidade.   

A concepção do “mercado idealizado” é de que as necessidades – das coisas 

escassas – são sempre crescentes. Seus teóricos defendem que indivíduos tem em sua 

essência uma natureza comportamental comum e inerente a todos, a de maximizar o 
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benefício e minimizar o prejuízo no ato de troca. Por isso, o mundo da produção, isto é, a 

organização é forjada no encontro dos indivíduos produtores-vendedores com os 

indivíduos consumidores-compradores.  

Este modo idealista tem seu corpo teórico enraizado na análise das manifestações 

comportamentais dos indivíduos ou empresas e no estímulo à concorrência. Trata-se, 

portanto, de identificar os recursos naturais energéticos e as tecnologias e deixar para que o 

encontro, em concorrência, dos “indivíduos compradores” com os “indivíduos vendedores” 

seja o organizador da produção e distribuição de eletricidade na sociedade (GONÇALVES, 

2007).  

O uso da concorrência entre os “indivíduos” é o princípio de organização destas 

concepções teóricas, como pode ser verificado na definição de Hayek: 

 

A doutrina liberal é a favor do emprego mais efetivo das forças da concorrência 

como um meio de coordenar os esforços humanos, e não de deixar as coisas como 

estão. Baseia-se na convicção de que, onde exista a concorrência efetiva, ela 

sempre se revelará a melhor maneira de orientar os esforços individuais. Essa 

doutrina não nega, mas até enfatiza que, para a concorrência funcionar de forma 

benéfica, será necessária a criação de uma estrutura legal cuidadosamente 

elaborada, e que nem as normas legais existentes, nem as do passado, estão isentas 

de graves falhas. (HAYEK, 2010, p. 58). 

 

Para os teóricos liberais, a concorrência é considerada como um “método superior” 

que permite a coordenação dos esforços individuais e deve ser considerada princípio da 

organização social. Para isso seria necessário 1) liberdade total ao mercado – onde os 

indivíduos devam ter “liberdade para vender e comprar a qualquer preço que encontre um 

interessado na transação”; 2) liberdade de preços, onde qualquer tentativa de controlar os 

preços e quantidades desta ou daquela mercadoria impeçam que a concorrência promova 

os melhores esforços individuais; 3) necessidade de um sistema de instituições legais 

apropriadas e estruturadas para manter a concorrência e fazer o sistema competitivo 

funcionar de maneira eficiente; 4) garantir segurança para que o proprietário se beneficie 

de todos os serviços úteis prestados pela sua propriedade; 5) e caberia a atividade estatal 

criar as condições para que a concorrência seja tão efetiva quanto possível e atuar em 

locais onde o lucro jamais compensaria os gastos de qualquer indivíduo ou pequeno grupo 

de indivíduos (HAYEK, 2010, p. 58). 

Outra questão importante no regime de concorrência é a função que o “sistema de 

preços” desempenha para o desenvolvimento das atividades produtivas. Segundo a tese do 

autor, os sinais de preços oferecem aos empresários a possibilidade de “ajustar sua 
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atividade à de seus concidadãos pela observação das oscilações de um certo número de 

preços”, um método que soluciona o problema econômico por meio da descentralização e 

da coordenação automática (HAYEK, 2010, p. 70). 

Essa concepção possui a crença no individualismo como ser soberano, conforme 

podemos conferir na citação de Hayek.  

 

Daí concluem os individualistas que se deve permitir ao indivíduo, dentro de certos 

limites, seguir seus próprios valores e preferências em vez dos de outrem; e que, 

nesse contexto, o sistema de objetivos do indivíduo deve ser soberano, não estando 

sujeito aos ditames alheios. É esse reconhecimento do indivíduo como juiz 

supremo dos próprios objetivos, é a convicção de que suas ideias deveriam 

governar-lhe tanto quanto possível a conduta que constitui a essência da visão 

individualista. (HAYEK, 2010, p. 77). 

 

Portanto, para estes, quanto maior e mais completa for a individualização e a 

concorrência, melhor será a organização da produção. Essa concepção de representação e 

organização tem sido hegemônica nas determinações para reestruturação da indústria 

brasileira de eletricidade desde a reforma iniciada nos anos de 1990. 

Assim, segue sendo comum pontos de vista de representações da realidade que 

buscam explicar a produção enquanto resultado de indivíduos isolados.  

Concepções que, segundo Marx (2008, p. 237) são insensatas. Para o autor, 

“quando se trata, pois, de produção, trata-se da produção em um grau determinado de 

desenvolvimento social, da produção de indivíduos sociais”. Para o autor, “deve-se 

considerar que o capital não é uma potência pessoal, mas uma “potência social”.   

No atual modo de produção capitalista a distribuição parece preceder e determinar a 

produção, como um fato pré-econômico. Inclusive o trabalho, por meio do trabalho 

assalariado, aparece como atributo da distribuição e é por isso que as relações e modos de 

distribuição surgem somente como o reverso dos agentes de produção (MARX, 2008, p. 

250).  

Desta forma, ocultam a questão central, que é a distribuição que existe no interior 

do processo de produção, através da relação social de exploração da mais-valia. 

A pregação “aparente” dos teóricos liberais está presente na indústria brasileira de 

eletricidade, quando idealizam e buscam explicar que em um mundo de coisas escassas, 

que a produção é organizada pelo sistema de preços, por meio do encontro em 

concorrência de indivíduos – produtores e consumidores, ou seja, através da esfera da 

circulação das mercadorias. Esta concepção pode ser verificada na seguinte citação: 
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O elemento central deste raciocínio é que a organização do mercado pode ser 

examinada pelo comportamento de dois agentes: de um lado, os produtores que 

procuram organizar a oferta de seu produto a um preço que lhes permita remunerar 

adequadamente os investimentos efetuados; e de outro lado, os consumidores que 

procuram adquirir este produto ao menor preço, com maior confiabilidade e maior 

qualidade. (PONTES apud BORENSTEIN, 1999, p. 39). 

 

Essa concepção idealiza o “mercado” como um componente direto da liberdade e o 

capitalismo enquanto condição necessária para o exercício dessa liberdade, porém não 

suficiente. Segundo suas teorias, existem dois meios de coordenar as atividades 

econômicas: 

 

Um é a direção central utilizando a coerção – a técnica do Exército e do Estado 

totalitário moderno. O outro é a cooperação voluntária dos indivíduos – a técnica 

do mercado. 

A possibilidade da coordenação, por meio da cooperação voluntária, está baseada 

na proposição elementar (...) de que ambas as partes de uma transação econômica 

se beneficiam dela, desde que a transação seja bilateralmente organizada e 

voluntária. 

A troca pode, portanto, tornar possível a coordenação sem a coerção. Um modelo 

funcional de uma sociedade organizada sobre uma base de troca voluntária é a 

economia livre da empresa privada – que denominamos, até aqui, de capitalismo 

competitivo. (FRIEDMAN, 1985, p. 21-22) 

 

Evidentemente que o autor é adepto da segunda alternativa. Friedman (1985, p. 22), 

em suas teses, afirma que a característica principal da técnica do mercado para conseguir a 

cooperação voluntária dos indivíduos está completamente representada na simples 

economia de troca. E enquanto a liberdade de troca for mantida, 

 

O consumidor é protegido da coerção do vendedor devido à presença de outros 

vendedores com quem pode negociar. O vendedor é protegido da coerção do 

consumidor devido a existência de outros consumidores a quem pode vender. O 

empregado é protegido da coerção do empregador devido aos outros empregadores 

para quem pode trabalhar, e assim por diante. E o mercado faz isto, 

impessoalmente, e sem nenhuma autoridade centralizada. (FRIEDMAN, 1985, p. 

23).  

 

Ao colocar a centralidade no espaço da troca através do encontro de indivíduos 

maximizadores de benefícios daqueles que compram e de lucro daqueles que vendem no 

mercado. Esse pensamento oculta uma questão central que é comum em todas as 

mercadorias, que é o trabalho humano presente nos produtos ou quantidade de trabalho 

socialmente necessário para sua produção. Dessa forma oculta o processo de distribuição 

dos resultados do trabalho presentes no interior do processo de produção. Nessa esfera se 

produz e ao mesmo tempo se realiza uma distribuição dos produtos (valor) através do 
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trabalho assalariado e da chamada mais-valia e somente a teoria do valor do trabalho social 

pode revelar. 

Ao levarem a explicação da distribuição dos “resultados” ao campo da troca, os 

teóricos liberais ocultam o processo de distribuição pré-estabelecido, realizado no interior 

do processo de produção. Processo evidentemente dirigido pela classe hegemônica, na qual 

os capitalistas além de deterem os meios de produção, exercem o papel de organizar e 

distribuir a produção, e aos trabalhadores condiciona-se o papel de trabalhar uma jornada 

para produzir as mercadorias, recebendo em troca um salário capaz de lhe manter e 

reproduzir. 

Não se trata aqui, de considerar no estudo a maneira superficial de distribuição dos 

produtos resultantes do trabalho, como pregam os teóricos que acreditam que a 

organização da produção é resultante do encontro em concorrência no espaço da circulação 

de mercadorias. Aparentemente (repito – aparentemente), a produção parece ser organizada 

e determinada na esfera da distribuição, no entanto, este percurso impede que nosso 

conhecimento se aproxime de algumas questões que são fundamentais para entender a 

disputa pelas fontes e controle dos excedentes produzidos no interior da indústria de 

eletricidade. 

Em um esforço de síntese, pode-se identificar que os desdobramentos da aplicação 

dessa política para a indústria brasileira de eletricidade foram: o fracionamento em vários 

segmentos de negócios - geração, transmissão, distribuição e comercialização (GTDC); o 

controle privado hegemônico; a institucionalização da eletricidade como mercadoria com o 

seu preço internacionalizado; a reorganização nos processos de trabalho; a criação de 

instituições de estado que regulam a indústria de eletricidade com o discurso que são 

instancias técnicas que atuam com neutralidade e sem atender os interesses empresariais 

dos setores que regulam e fiscalizam; e a criação de um conjunto de leis e regulamentos 

que consolidaram e solidificaram a lucratividade da indústria em toda a cadeia. 

A base material determinante da “nova organização” passou a ter como 

predominância o sistema financeiro internacional, cujos desdobramentos tem implicado 

numa nova organização da indústria de eletricidade. Todos os capitalistas integrantes do 

“projeto” saem ganhando, tais como: os proprietários das unidades de energia; os 

financiadores; os fornecedores; os compradores da produção (consumidores livres); os 

administradores independentes; as seguradoras; as instituições de estado e governo; as 

instituições de direito privado, etc.  
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Desta forma, a mercadoria eletricidade teve que ser transformada no principal 

negócio dessa cadeia de produção, capaz de sustentar a reprodução do capital e o ganho de 

todos os agentes empresariais que atuam na indústria elétrica, no entanto essa garantia é 

assegurada pela sua receita e pelas tarifas finais dos 82 milhões de consumidores definidas 

pelo sistema de “preço teto”.  

 

3.3.2 A indústria de eletricidade com hegemonia do sistema financeiro 

 

A condição básica para o estabelecimento da nova institucionalidade foi a 

desverticalização das empresas através da obrigatoriedade de fracionamento para atuarem 

em negócios independentes e competir umas com as outras. Outra condição foi a 

privatização das empresas estatais de energia elétrica, processo que iniciou-se em 1994 e 

foi intensificado nos anos seguintes.  

A reorganização buscava uma nova regulamentação e a criação de um ambiente de 

competição no interior da indústria de eletricidade para criar as condições para que os 

“indivíduos”, ou agentes empresariais e consumidores, pudessem competir uns com os 

outros. 

Para elucidar podemos representar a realidade do procedimento adotado com 

estatais do estado de São Paulo. Segundo Rosa (1998, p. 164), a “proposta do governo de 

São Paulo é marcada por idas e vindas no projeto inicial de desverticalização das empresas 

CESP, Eletropaulo e CPFL e a criação de subsidiárias por unidades de negócios com 

argumentos de buscar uma maior competição, aumento da eficiência e a redução dos 

custos”.  

O governo de São Paulo possuía quatro importantes empresas estatais até o início 

dos anos 1990: as Centrais Elétricas de São Paulo (CESP) é uma empresa que se originou 

em 1966 da fusão de cinco companhias com grande destaque para usinas de geração e era 

uma empresa considerada verticalizada porque atuava na geração, transmissão e 

distribuição (CESP, 2018); a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) que se originara 

em 1912 da fusão de quatro empresas pequenas e posteriormente em 1927 passou para 

AMFORP e somente em 1975 passou ao controle estatal da Cesp (CPFL, 2018); a 

Eletropaulo que pertenceu a canadense Light até 1979 quando houve um processo de 

aquisição pelo governo militar e que o governo de SP assume seu controle a partir de 1981, 

é uma empresa que atuava em distribuição e transmissão (ELETROPAULO, 2018); e a 
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Comgás que pertencia a Light até 1959 quando foi nacionalizada e na década de 1984 

passou a ser administrada pela Cesp (EMAE, 2018). 

Conforme apresentação feita pelo presidente da Federação dos Trabalhadores nas 

Indústrias Urbanas do Estado de São Paulo (FTIUESP), Gentil Freitas (setembro 2015), em 

seminário nacional sobre Energia, educação e indústria no Brasil na etapa inicial de 

preparação para o processo de privatização das quatro estatais (Cesp, Eletropaulo, CPFL e 

Comgás), foram transformadas em dez empresas.  

Segundo Rosa (1998, p. 164), a Cesp foi “segmentada por bacias hidrográficas” e 

foi transformada em quatro, sendo a Cia de Geração de Energia Elétrica Paranapanema 

(posteriormente DUKE), Cia de Geração de Energia Elétrica Tietê (posteriormente AES 

Tiete), Cia de Transmissão de energia Elétrica Paulista (posteriormente CTEEP) e as 

usinas do rio Paraná continuou como CESP. O autor relata que a Eletropaulo 

Metropolitana foi cindida em outras quatro empresas, sendo Eletropaulo metropolitana, 

EBE – Empresa Bandeirante de Eletricidade que atuaria no Vale do Paraíba, a EPTE – 

Empresa Paulista Transmissora de Energia Elétrica (posteriormente incorporada a CTEEP) 

e Empresa Metropolitana de Água e Energia (EMAE geração hidrotérmica); a essas 

somam-se a Comgás e a CPFL que foi privatizada em bloco.  

Na área de distribuição ao final do processo de fracionamento foram constituídas 

dez empresas, todas privatizadas.  

Conforme relato de Freitas (2015), a CPFL foi a primeira a ser privatizada, em 

1997, e na sequência transformada em sete empresas filiais - CPFL Paulista, CPFL 

Piratininga, CPFL Jaguari, CPFL Mococa, CPFL Leste Paulista, CPLF Santa Cruz e CPFL 

Sul Paulista. Completam a lista a Elektro, Eletropaulo metropolitana e a Bandeirantes. Na 

geração e transmissão o resultado do fracionamento e privatização gerou a AES Tietê, 

Duke Paranapanema, a CTEEP, a EMAE e a própria Cesp. Completa a lista a Comgás.  

Com a argumentação de que era necessária a desverticalização do sistema para 

promover a concorrência, o sistema de estatais de São Paulo foi fracionado em dezesseis 

empresas de geração, transmissão e distribuição, junto a este processo praticamente todas 

se encontram privatizadas. A exceção é a Cesp e a EMAE que até 2012, ano de anuncio da 

MP 579 continuavam estatais, porém como veremos no decorrer deste trabalho as usinas 

pertencentes à Cesp também foram sendo privatizadas.  

Este procedimento é idêntico ao que que foi aplicado no Chile, onde, segundo Rosa 

(1998), na primeira etapa houve a reestruturação setorial e das empresas com a 
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segmentação na expectativa de promover a concorrência e para, no segundo momento, 

promover a privatização. 

Assim como no Chile, a reforma britânica adotada a partir dos anos de 1990 possui 

características semelhantes, o que mostra seu caráter internacional. A decisão de privatizar 

o setor elétrico no Reino Unido teve como argumento econômico a necessidade de 

melhorar as finanças e argumento ideológico a necessidade de introdução da eficiência na 

gestão das empresas. O novo sistema passou a funcionar a partir de 1990, para isso, 

 

[...] o setor elétrico passaria por profunda reestruturação antes da privatização, a 

saber: separação vertical entre geração, transmissão, distribuição e 

comercialização; liberalização do mercado de geração; separação horizontal e 

regional das empresas de distribuição; e estabelecimento de um cronograma 

gradual de liberalização do fornecimento (inicial para grandes consumidores e 

posteriormente para todos os consumidores residenciais). (ROSA, 1998, p. 25). 

 

O resultado do processo de fracionamento no caso brasileiro, resultou na 

organização do setor em 3.819 agentes na geração, 77 concessionárias de transmissão, 114 

distribuidoras e 232 comercializadoras ANEEL (2019). 

Para Harvey (1992, p. 257) a estratégia do capital para acelerar este processo foi 

alcançada pela compressão do tempo de giro, por “mudanças organizacionais na direção da 

desintegração vertical”, o que possibilita ao capital extrair maior volume de valor no menor 

tempo.  

Esta forma de organização da indústria brasileira de eletricidade garante a 

lucratividade à todos os agentes empresariais das diversas áreas e, principalmente, o 

sistema financeiro internacional, pois passou a adotar-se como base o Project finance. No 

entanto, a receita de cada unidade de negócio é assegurada pelas tarifas finais aos 

consumidores cativos, que não podem sofrer nenhum tipo de revés e controle do Estado, 

caso contrário pode gerar crises.  

Para David Harvey (2011, p. 103), o capital se movimenta em busca de lucros por 

diferentes esferas de atividades e “quando o capital encontra barreiras ou limites dentro de 

uma esfera, ou entre as esferas, tem de achar meios para contornar ou superar a 

dificuldade. Se as dificuldades são graves, então aí está uma fonte de crise”. O autor 

conclui que na atualidade o sistema de crédito tornou-se uma “grande alavanca moderna 

para extração de riqueza pelo sistema financeiro do resto da população”. 

A estratégia de financeirização na indústria brasileira de eletricidade pode ser 

constatada no endividamento do setor. Em estudo divulgado em 2016 pela Economática 
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(2016) sobre o endividamento das companhias de capital aberto, o setor elétrico possuía a 

segunda maior dívida, com R$ 174 bilhões.  

Outro exemplo que mostra a totalidade dessa lógica do sistema financeiro é a 

contabilização geral do valor futuro a ser realizado nas tarifas de energia elétrica. 

Conforme dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (2018), já foram 

realizados mais de 40 leilões de comercialização da energia elétrica para viabilizar 

centenas de projetos de usinas para os próximos trinta anos. 

Estes dois exemplos, o alto endividamento e a garantia de venda da mercadoria 

futura pelos próximos 30 anos sustentadas no sistema tarifário de preço teto garantem que 

todos os custos sejam repassados em forma de “custos não gerenciáveis” para serem 

integralizados e pagos mensalmente pelas tarifas dos consumidores.  

A extração de valor excedente na área de geração e o mecanismo de apropriação do 

valor através dos serviços da dívida não necessita maiores explicações pois foi 

devidamente detalhada em capítulo anterior. 

Na área de distribuição de energia elétrica o ganho do sistema financeiro também é 

hegemônico. Podemos utilizar como exemplo a distribuidora LIGHT Serviços de 

Eletricidade S.A (2017) responsável pelo atendimento na cidade do Rio de Janeiro, 

privatizada em 1995. Conforme dados divulgados no Relatório da Administração de 2017, 

a empresa possui uma dívida de R$ 6,58 bilhões e pagou no ano de 2017 exatos R$ 783,8 

milhões em juros da dívida, taxa de 11,7% ao ano conforme declarado. É importante 

destacar que no ano anterior a empresa teve um prejuízo de R$ 185 milhões e para 

recuperar o “equilíbrio econômico financeiro” a ANEEL autorizou um aumento de 7,8% 

nas tarifas e com isso o ano seguinte teve R$ 93 milhões de lucro líquido. O que pode ser 

observado é que em que nos últimos cinco anos o lucro acumulado foi de R$ 604 milhões, 

no entanto no mesmo período a empresa pagou um total de R$ 3,77 bilhões de serviços 

financeiros que envolve pagamento de juros e variações cambiais, na qual se encontram 

entre os detentores de títulos da dívida bancos como HSBC, Citibank, Itaú, Santander, 

BMG, entre outros.  
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Tabela 18 - Desempenho econômico da Light Serviços de Eletricidade S.A (em milhares 

de reais). 

Indicadores 2013 2014 2015 2016 2017 

Receita Líquida 6.717 8.249 9.751 7.768 9.194 

Lucro Líquido 386 349 -39 -185 93 

Dívida Total 3.121 4.568 5.686 5.428 6.580 

Encargos da dívida e  

Variações cambiais 567.376 613.532 1.143.626 664.000 783.800 

Fonte: Light 2014; Light 2015; Light 2016; Light 2017. 

 

No caso da Light, são as tarifas sobre os 3,7 milhões de consumidores residenciais 

cariocas que asseguram a viabilidade econômica do projeto. 

A grande maioria das empresas estatais que não foram privatizadas também 

aderiram a lógica empresarial de atendimento aos acionistas do sistema financeiro. Para 

melhor elucidar a questão selecionamos algumas das estatais que estiveram envolvidas no 

processo de renovação das concessões através da MP 579.  

Em maio de 2018, a Cemig, empresa estatal controlada pelo governo de Minas 

Gerais, tinha apenas 22,61% das ações controladas pelo governo, sendo o restante de 

controle privado, a maioria negociada nas bolsas de valores (CEMIG, 2018)  

Na COPEL apenas 31,07% das suas ações pertenciam ao governo do estado do 

Paraná e 44,18% estão dispersas nas bolsas de valores de Bovespa, NYSE e LATIBEX 

(COPEL, 2017). 

A CESP possui 40,56% das suas ações controladas pelo estado de São Paulo e as 

demais ações parte pertencem ao banco HSBC e ao banco UBS, entre outros (CESP, 

2018). 

A CELESC possui 20,20% do governo do estado de Santa Catarina, e a maior parte 

do restante pertence ao grupo privado como a portuguesa EDP Energias do Brasil, que 

detém 19,62% das suas ações (CELESC, 2018).  

A CEEE é 100% estatal, sendo 65,92% pertencentes ao governo do Rio Grande do 

Sul e o restante à Eletrobrás (CEEE, 2017). 

Já na empresa Eletrobrás, que é proprietária de Furnas, Chesf, Eletronorte e 

Eletrosul e mais outras treze estatais, a União Federal possui 41% do total de ações e o 

setor privado 37% (ELETROBRÁS, 2016).  

Vale destacar que mesmo com percentual menor no controle da totalidade das 

ações, o que explica a garantia de governabilidade estatal é a hegemonia na parcela de 

ações ordinárias.  
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Uma análise do controle acionário das empresas estatais o resultado revelou que a 

maior parte pertence a acionistas privados e um volume significativo está sob controle de 

agentes empresariais que atuam nas bolsas de valores. Essa é uma situação que impõe 

exigência de alta lucratividade e remessas de dividendos cada vez maiores aos acionistas. 

Portanto, até mesmo as empresas estatais assumem uma gestão empresarial de atendimento 

ao sistema financeiro.   

O que podemos observar até aqui é que o controle privado sob hegemonia do 

sistema financeiro é uma das bases fundamentais da arquitetura de organização da indústria 

brasileira de eletricidade.  

 

3.3.3 O retorno ao preço internacional 

 

Em relação ao regime para o cálculo de tarifas também houve grandes mudanças. 

No primeiro período histórico vigorou a liberdade de preços através da chamada 

“cláusula ouro”, que vinculava o preço dos serviços de eletricidade à moeda internacional. 

Segundo Leite (2007, p. 566), o preço da unidade para o fornecimento de energia elétrica 

era regulado por tabela de preços máximos e o pagamento realizado se dava “metade papel 

e metade em ouro, ao câmbio médio do mês de consumo”. 

O Código de Águas buscou alterar o padrão de tarifa internacionalizada. O longo 

processo de disputa levou a implementação do critério de “serviço pelo custo” que vigorou 

até início dos anos de 1990. 

 

O modelo tarifário que vigeu até o advento desta lei pressupunha a determinação 

das tarifas pelo critério de “serviço pelo custo”, ou seja, a receita tarifária deveria 

atender aos custos operacionais incorridos para a prestação do serviço, acrescidos 

da garantia de recuperação da depreciação do capital investido e de sua 

remuneração entre 10% e 12% ao ano. (SAUER, 2002, p. 131). 

 

A Lei 8.631 de 1993, sob o governo Itamar Franco, extinguiu o regime de “serviço 

pelo custo” de remuneração garantida, desequalizou as tarifas do setor elétrico e 

incorporou alterações nos mecanismos e instrumentos de controle das empresas. Desta 

forma as tarifas passaram a ser propostas pelas próprias concessionárias de energia, 

revisadas e homologadas pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 

(DNAEE), o qual condicionava aumentos a ganhos de produtividade por parte das 

empresas concessionárias (SAUER, 2002; VIEIRA, 2005, p. 78).  
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O regime de equalização garantia uma espécie de solidariedade nacional, uma 

padronização nacional. Era um mecanismo que buscava recursos no excedente das 

empresas de melhor lucratividade e canalizava os recursos para cobrir os locais 

deficitários. Desta forma permitia uma tarifa com padronização nacional e baseava-se no 

custo real de produção da energia a partir da realidade nacional. 

Segundo Araújo (2009, p. 132-178), com a eliminação do regime de equalização 

tarifária também se preparou a desvinculação da tarifa ao conceito de serviço público e o 

resultado final de todo esse processo a partir de 1995 foi a implementação do “sistema 

mercantil de tarifas”. 

Na prática, as tarifas pelo custo de serviço foram substituídas pela regulação do 

“preço-teto”. 

A nova organização garante que os preços da eletricidade brasileira tenham 

vinculação aos preços internacionais garantindo ao capital uma estratégia de extrair a taxa 

média de lucro geral e também alcançar lucros extraordinários neste setor, conforme é 

explicado na citação seguinte.  

 

A eletricidade, se feita à abstração de sua fonte de geração, é uma mercadoria que 

tem um preço de produção médio geral – se produzida em condições 

exclusivamente capitalista –, cuja magnitude gira em torno do preço de custo de 

produção médio das fontes e tecnologias dominante, adicionada à taxa de lucro 

média do capital. Importa destacar que este preço de produção médio geral não é 

determinado pelo preço de custo individual de cada sistema de geração, ele 

expressa o preço de produção de custo médio da eletricidade nas piores condições 

de produtividade de todo o segmento de produção. (GONÇALVES, 2007, p. 173). 

 

Dessa forma, através da regulamentação dos preços pelo regime de preço teto as 

tarifas de energia elétrica da distribuição, transmissão e geração foram sendo 

paulatinamente elevadas aos padrões de custos internacionais, baseada nas estruturas de 

produção de eletricidade de maior valor baseado na geração termelétrica. 
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4 A ESTRUTURA INSTITUCIONAL MERCANTIL E OS ANTECEDENTES DA 

MP 579 

 

Ao final de 2003, com a posse do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, foi 

anunciada uma reforma na indústria brasileira de eletricidade. Os ajustes foram realizados 

através de duas leis federais: a lei 10.847/2004, que buscava retomar o planejamento pelo 

Estado para assegurar a expansão e evitar racionamentos, e a lei 10.848/2004, lei de 

comercialização de energia elétrica que criou o ambiente regulado e o ambiente livre. As 

reformas foram anunciadas como “novo modelo institucional”. 

Conforme discurso proferido pelo presidente da República no ato de lançamento, o 

“novo modelo respeita contratos, estimula os investimentos privados e também garante que 

tenhamos, além de segurança no fornecimento de energia, o máximo de eficiência com as 

tarifas mais baixas possíveis”. Conforme Lula, o preço da energia não poderia ser 

obstáculo ao crescimento do setor produtivo (BRASIL, Discurso do Presidente da 

República em 11/12/2003, p. 2-3). 

A finalidade da nova institucionalidade teria, conforme exposição de motivos, a 

modicidade tarifária para os consumidores, a continuidade e qualidade na prestação do 

serviço, a justa remuneração aos investidores e a universalização do acesso aos serviços de 

energia elétrica uso (MME, 2003, Exposição de Motivos Nº 00095, p. 01). 

A lei 10.847/2004 autorizou a criação da Empresa de Pesquisa e Planejamento 

Energético (EPE), com papel de realizar estudos e subsidiar o planejamento da expansão 

na área de energia. 

As principais regras estabelecidas para comercialização de energia através da lei 

10.848/2004 foram: 

• A instituição da coexistência de dois ambientes de contratação: Ambiente de 

Contratação Regulado e Ambiente de Contratação Livre.  

• O estabelecimento da obrigatoriedade de contratação pelas concessionárias de 

distribuição de cem por cento de sua energia para garantir o atendimento de seu 

mercado.  

• A instituição de dois tipos de contratação no Ambiente de Contratação 

Regulado: a contratação de energia elétrica de “novos empreendimentos” e a 

contratação de energia elétrica de “empreendimentos já existentes”. 
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• O estabelecimento da competição na área de geração. A contratação da energia 

para o atendimento do ambiente regulado se daria por licitação e o vencedor 

seria o agente que ofertasse a menor tarifa a partir do estabelecimento do preço 

teto. Simultaneamente as distribuidoras seriam obrigadas a comprar a energia 

através de contratos de longo prazo. 

• Também foi autorizado a inclusão no edital de leilão das usinas para que 

parcela da energia possa ser comercializada através do ambiente de contratação 

regulado (70%) e parcela reservada para consumo próprio ou comercialização 

livre (30%). 

• Autorizou-se a criação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

(CCEE) como pessoa jurídica de direito privado para administrar os contratos 

de energia e definir os Preços de Liquidação das Diferenças contratadas (PLD). 

Conforme o decreto de regulamentação nº 5.163 de 2004, em seu art. 1º e parágrafo 

2º, os dois ambientes de contratação são entendidos como: 

 

I- Ambiente de Contratação Regulada - ACR o segmento do mercado no qual se 

realizam as operações de compra e venda de energia elétrica entre agentes 

vendedores e agentes de distribuição, precedidas de licitação, ressalvados os casos 

previstos em lei, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos; 

II - Ambiente de Contratação Livre - ACL o segmento do mercado no qual se 

realizam as operações de compra e venda de energia elétrica, objeto de contratos 

bilaterais livremente negociados, conforme regras e procedimentos de 

comercialização específicos. (BRASIL, Decreto 5.163/2004). 

 

Na esfera de contratação livre os consumidores são chamados de “livres” e na 

esfera regulada são chamados de “cativos”.  

Segundo a CCEE (2018b), os chamados “consumidores livres” em geral são os 

grandes consumidores industriais e comerciais, que têm liberdade para negociar a compra 

de energia, estabelecendo volumes, preços e prazos de suprimento, enquanto que o 

“consumidor cativo” envolve a totalidade das residências, indústrias e comércios de 

pequeno e médio porte e setor público, os quais estão condicionados a regulamentação da 

ANEEL. Os consumidores cativos compram eletricidade dos distribuidores regulados pelos 

contratos de concessão das distribuidoras, cujos preços são determinados pela metodologia 

Preço-Teto na geração, transmissão e distribuição. 

Conforme mostrado no primeiro capítulo, a regulação pelo preço teto foi instituída 

para determinar os preços da eletricidade nas distribuidoras de energia elétrica. Foi 

aplicada pela primeira vez no Brasil no processo de privatização da Light, distribuidora do 
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estado do Rio de Janeiro. A metodologia de estabelecimento do preço é composta pelo 

somatório de custos referentes a Parcela A (custos não gerenciáveis) e Parcela B (custos 

gerenciáveis) acrescida de tributos. É estabelecido um preço máximo de referência capaz 

de cobrir todos os custos e garantir a lucratividade à todos os agentes que participam do 

empreendimento. Para garantir o equilíbrio econômico financeiro dos agentes empresariais 

é lhes garantido nas tarifas finais o direito ao reajuste tarifário anual, a revisão tarifária 

periódica, a revisão tarifária extraordinária e os acréscimos através das bandeiras 

tarifárias. 

Este regime de preços foi instituído através da lei federal nº 9.427 de 26 de 

dezembro de 1996. Conforme art. 14º, o regime econômico e financeiro da concessão do 

serviço público de energia elétrica dar-se-ia por tarifas baseadas no serviço pelo preço, 

paga pelo consumidor final. E segundo art. 15º da mesma lei, o serviço pelo preço é 

entendido como o regime econômico financeiro mediante o qual as tarifas máximas do 

serviço público são fixadas no contrato de concessão ou permissão resultante de licitação 

pública. 

Desde então, essa metodologia passou a ser adotada para determinar os preços em 

todas as concessionárias de distribuição de energia elétrica.  

Com a reforma realizada pelo governo Lula em 2004, a regulação pelo preço teto 

foi estendida para as áreas de transmissão e geração. Dessa forma a política de preços que 

garante a justa remuneração aos investidores, passou a vigorar na totalidade da indústria 

brasileira de eletricidade. 

Após aprovação da lei 10.848/2004, o governo brasileiro passou realizar constantes 

licitações de geração e transmissão com a política de preço teto.  

Como mencionado anteriormente, para atender a demanda do ambiente regulado as 

novas regras determinavam a contratação de energia elétrica através de leilões de novos 

empreendimentos e empreendimentos existentes. 

As chamadas usinas existentes eram hidrelétricas construídas durante os anos de 

1960, 1970 e 1980 que pertenciam às estatais federais e estaduais, empreendimentos em 

fase final de amortização e que foram alcançados pela MP 579. O vencimento da maioria 

dos contratos de concessões dessas usinas possui término previsto entre 2012 e 2017, 

sendo que predominantemente 2015.  

Para garantir a comercialização da energia elétrica produzida por estes 

empreendimentos nos três anos após vigorar a nova lei 10.848/2004, o governo realizou 

cinco leilões para comercialização de energia existente com contratos de duração de oito 
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anos e assim o termino das concessões coincidiria com o término dos contratos de 

comercialização da energia elétrica. Essa foi a chamada energia velha. 

Dessa forma foram criadas as condições para consolidar e vigorar o regime de 

preço teto em todas as etapas (geração, transmissão e distribuição) da indústria brasileira 

de eletricidade:  

  

4.1 A consolidação do preço teto na geração 

 

4.1.1 Leilões de novos empreendimentos 

 

As usinas caracterizadas como novos empreendimentos seriam aquelas que não 

possuíam concessão, permissão ou autorização. Ou seja, teriam de ser construídas. 

O preço teto de cada usina é previamente definido nos editais. O agente vencedor é 

aquele que oferecer o lance de menor tarifa ao contrato de comercialização a partir do 

preço teto. 

Os dados que serão apresentados nas diversas modalidades de leilões de novos 

empreendimentos trazem todas as licitações realizadas anterior e posterior ao anuncio da 

MP 579. 

Toda energia contratada faz parte do ambiente de contratação regulado que deve 

atender o mercado de energia de cada distribuidora. Os valores são automaticamente 

transferidos como Parcela A dos custos não gerenciáveis na formação do preço teto de 

cada concessionária de distribuição do serviço público de eletricidade. 

 

4.1.1.1 Leilões de energia nova 

 

Com a entrada em vigor da lei 10.848/2004, a cada ano os governos foram 

realizando licitações para construção de novas usinas através do estabelecimento de um 

preço teto estabelecido no edital de cada leilão para cada empreendimento. 

A partir dos dados divulgados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, 

pela EPE e ANEEL sobre os leilões de geração e publicados em seus sites, foi organizada a 

tabela 19, contendo o leilão, a data de realização, o montante de energia comercializada, a 

receita total garantida aos empreendimentos ao longo da concessão garantida a partir do 

preço teto e nas últimas duas colunas constam o preço médio por MWh que a energia foi 

comercializada, sendo que a última coluna representa a tarifa atualizada para o ano de 
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2017. A energia destes leilões foi comercializada em contratos de longo prazo, sendo que 

para hidrelétricas a duração é de 30 anos e para termelétricas 20. Três leilões (9º, 14º e 24º) 

não aparecem na tabela porque foram cancelados. 

 

Tabela 19 - Leilões de energia nova realizados pelo governo entre 2005 e 2018. 

    Montante   Receita  Tarifa Tarifa* 

Leilões Data MWh MWméd. Em mil R$ R$/MWh R$/MWh 

1º  16/12/2005 564.074.880 3.284 68.367.302,20 121,20 271,78 

2º 29/06/2006 356.313.792 1.682 45.652.584,32 134,42 259,94 

3º 10/10/2006 219.992.808 1.104 27.755.088,08 138,00 263,03 

4º  26/07/2007 171.470.784 1.304 23.092.685,52 134,67 330,75 

5º 16/10/2007 398.038.392 2.312 51.240.943,72 131,49  297,76 

6º  17/09/2008 141.489.696 1.076 18.169.979  128,42  279,81 

7º  30/09/2008 426.761.016 3.125 60.506.636,96 141,78 294,12 

8º  27/08/2009 1.577.952 11 228.014,00 144,5 323,22 

10º  30/07/2010 85.998.384 327 8.554.766,04 99,48 145,49 

11º 17/12/2010 254.576.256 968 17.135.585,60 67,31 107,19 

12º  17/08/2011 285.509.858 1.543 29.142.230,14 102,07 226,44 

13º 20/12/2011 104.509.233 612 10.678.666,72 102,18 339,25 

15º  14/12/2012 66.181.492 303 6.038.771,30 91,25 127,55 

16º  29/08/2013 165.233.059 748 20.649.017,12 124,97 129,60 

17º  18/11/2013 58.293.900 380 7.253.397,92 124,43 164,18 

18º  13/12/2013 325.582.715 1.748 35.791.096,19 109,93 173,81 

19º  06/06/2014 80.645.645 480 10.175.609,68 126,18 163,73 

20º 28/11/2014 583.850.275 2.900 114.496.330,96 196,11 251,82 

21º  30/04/2015 260.111.035,20 1.160 67.417.106,28 259,19 299,19 

22º  21/08/2015 58.004.224,80 331 10.955.135,24 188,87 207,77 

23º 29/04/2016 49.206.048,00 291 9.772.035,09 198,59 210,31 

25º  18/12/2017 39.113.822 228 5.652.428,80 144,51 144,51 

26º  20/12/2017 572.518.390 2.930 108.463.413,38 189,45 189,45 

27º  04/04/2018 54.094.750 356 6.748.382,91 124,75 124,75 

Total    5.323.148.407  29.211  763.937.207,37   221,89  

Fonte: CCEE, 2018a; EPE, 2018a; ANEEL 2018d. Elaboração do autor. 

*Tarifa média de comercialização na data do leilão. 

**Tarifa média em 2017 coletadas das Notas Técnicas da ANEEL em revisões tarifárias da CEMIG, RGE e 

COELBA. 

 

De 2005 a 2018 foram realizados 27 leilões para concessão e construção de 

inúmeras usinas.  Através dos empreendimentos leiloados, foi garantida a comercialização 

de 5,32 bilhões de MWh, o que equivale a 29.211 MW médios. Este volume de energia 

negociada garante uma receita equivalente a R$ 1,261 trilhões (ano base 2017) ao longo 

dos contratos de concessões destas usinas. O valor será devidamente transferido a Receita 

Requerida – no item “compra de energia” que compõem a Parcela A – das distribuidoras e 
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cobrado integralmente dos consumidores cativos que fazem parte do ambiente de 

contratação regulada. 

Os primeiros quinze leilões de energia nova situam-se no contexto anterior à 

publicação da MP 579. Os novos empreendimentos posteriores (16º ao 27º) não tiveram 

nenhuma alteração na política de determinação dos preços. Ou seja, a metodologia de 

preço teto para este tipo de usinas não teve nenhuma alteração.   

 

4.1.1.2 Leilões estruturantes 

 

O governo também realizou três leilões de energia nova denominados de leilões 

estruturantes, que envolveram grandes hidrelétricas.  

 

Tabela 20 - Leilões estruturantes realizados pelo governo entre 2005 e 2018. 

Leilões Data MWh MWméd  R$ R$/MWh* R$/MWh** 

UHE Sto 

Antônio 10/12/07 379.236.146 1.552 

 

29.910.354.809,31 78,87 144,12 

UHE Jirau 09/05/08 348.649.462 1.383  24.883.112.144,19 71,37 126,61 

UHE Belo 

Monte 20/04/10 794.925.103 3.200 

 

61.980.310.258,22 77,97 123,76 

Total  1.522.810.710 6.135  116.773.777.211,72  131,50 

Fonte: CCEE, 2018a; EPE, 2018a; ANEEL, 2018d. Elaboração do autor. 

*Tarifa média de comercialização na data do leilão. 

**Tarifa média atualizada para 2017 pelo IPCA 

 

 

Foram realizados três leilões estruturantes que negociaram 70% de sua energia em 

contratos de longo prazo. Ao todo foram 1,52 milhões de MWh negociados, o que 

representa 6.135 MW médios.  

A receita total negociada nestes projetos equivale a R$ 197 bilhões (ano base de 

2017), os quais serão cobrados dos consumidores cativos ao longo de suas concessões.  

 

4.1.1.3 Leilões de energia de reserva 

 

Nos leilões de energia de reserva são incluídas usinas de geração eólica, solar, 

biomassa de bagaço de cana e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). Ao todo foram 

realizados dez leilões, sendo que o 9º foi cancelado.  Este conjunto de usinas é parte dos 

chamados novos empreendimentos. São contratos que possuem, dependendo do tipo de 

usina, duração de 15, 20 ou 30 anos. 
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Tabela 21 - Leilões de energia de reserva realizados pelo governo entre 2005 e 2018. 

Leilões Data MWh MWméd.                   R$ R$/MWh* R$/MWh** 

1º  14/08/2008 4.415.040 35 723.669.607,05 60,86 101,92 

2º  14/12/2009 132.015.960 753 19.590.109.531,20 148,39 225,43 

3º  25/08/2010 2.577.792 97 270.774.165,12 105,04 159,58 

1ª fase 26/08/2010 9.664.908 137 1.490.134.954,80 154,18 234,23 

2ª fase 27/08/2010 4.052.376 44 589.108.248,00 145,37 220,85 

3ª fase 28/08/2010 5.706.406 22 745.973.159,16 130,73 198,6 

3ª fase 29/08/2010 7.880.496 100 1.059.703.069,20 134,47 204,29 

3ª fase 30/08/2010 44.724.132 267 5.487.130.997,28 122,69 186,39 

4º  18/08/2011 80.717.328 589 8.040.327.903,72 99,61 142,33 

5º  23/08/2013 118.428.660 701 13.087.290.165,12 110,51 141,27 

6º  31/10/2014 93.848.796 536 15.937.064.344,44 169,82 204,36 

7º  28/08/2015 40.586.580 233 12.248.794.739,88 301,79 329,58 

8º  13/11/2015 89.045.028 531 22.171.906.213,92 249,00 271,93 

10º  23/09/2016 25.087.147 107 5.695.322.524,37 227,02 233,63 

   658.750.649 4.151 107.137.309.623,26   203,885 

Fonte: CCEE, 2018a; EPE, 2018a; ANEEL, 2018d. Elaboração do autor. 

*Tarifa média de comercialização na data do leilão. 

**Tarifa média atualizada para 2017 pelo IPCA 

 

A tabela 21, mostra que foram comercializados 658 milhões de MWh, o que 

equivale a 4.151 MWmédios de energia.  

Estes contratos em 2017 equivalem a uma receita total de R$ 135 bilhões (ano base 

2017). Assim como os empreendimentos de energia nova, todo valor é devidamente 

transferido e cobrado dos consumidores pertencentes ao mercado regulado e livre segundo 

metodologia que garante o preço teto. 

 

4.1.1.4 Leilões de fontes alternativas 

 

Assim como nos leilões de energia de reserva, nos leilões de fontes alternativas são 

incluídas usinas de geração eólica, biomassa de bagaço de cana e pequenas centrais 

hidrelétricas (PCHs). Ao todo foram realizados três leilões.  Este conjunto de usinas é parte 

dos chamados novos empreendimentos. São contratos que possuem, dependendo do tipo de 

usina, duração de 15, 20 ou 30 anos. 
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Tabela 22 - Leilões de energia de fontes alternativas realizados pelo governo entre 2005 e 

2018. 

Leilões Data MWh Mwméd. R$ R$/MWh* R$/MWh** 

1º -I 18/06/2007 12.096.528 46 1.632.939.241,20 134,99 261,63 

1º -II 19/06/2007 18.409.440 140 2.556.240.161,28 138,85 252,13 

2º -I 26/08/2010 12.648.761 48 1.859.180.341,42 146,99 220,39 

2º -II 27/08/2010 116.798.184 666 15.677.976.623,76 134,23 214,62 

3º  27/04/2015 16.988.508 177 3.397.126.901,04 199,97 246,52 

Total   176.941.421 1.077 25.123.463.268,70 151,006 239,06 

Fonte: CCEE, 2018a; EPE, 2018a; ANEEL, 2018d. Elaboração do autor. 

*Tarifa média de comercialização na data do leilão. 

**Tarifa média atualizada para 2017 pelo IPCA 

 

A tabela mostra que foram comercializados 177 milhões de MWh, o que equivale a 

1.077 MW médios. Os contratos representavam em 2017 receita total equivalente a R$ 40 

bilhões, que serão transferidos e cobrados dos consumidores. 

Os dados que serão apresentados na próxima tabela é uma síntese das quatro 

modalidades de leilões de empreendimentos novos que foram realizados pelo governo após 

vigorar a Lei 10.848/2004. A energia foi comercializada pelo ambiente de contratação 

regulado adotando a política de preço teto.  

 

Tabela 23 - Montantes negociados por leilões de novos empreendimentos entre 2005 e 

2018. 

Leilões MWh MWméd. Receita (R$)* 

Energia nova 5.323.148.407  29.211  1.261.879.925.958,44 

Energia 

estruturante 1.522.810.710 6.135  
197.177.952.409,62 

Energia de reserva 658.750.649 4.151  135.709.314.814,66 

Fontes alternativas 176.941.421 1.077  39.849.280.351,60 

 Total 7.681.651.187 40.574 1.634.616.473.534,32 

Fonte: CCEE, 2018a; EPE, 2018a; ANEEL, 2018d. Elaboração do autor. 

*Montante de receita de cada modalidade de leilão atualizada para ano base 2017. 

 

O resultado foi a contratação de 7,681 bilhões de MWh, o que garante uma receita 

ao longo dos contratos de concessões das respectivas usinas de 1,634 trilhões de reais com 

tarifa média de comercialização de R$ 213/MWh (ano base 2017). Se todos os contratos de 

concessões tivessem 30 anos de duração, representariam receita próxima de R$ 55 bilhões 

por ano a serem transferidas à Receita Requerida – no item “compra de energia” que 

compõem a Parcela A – das distribuidoras. 

Evidentemente, essa é uma lógica de atendimento ao sistema financeiro. Essa 

engenharia financeira garante que as receitas sejam incorporadas e posteriormente 
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transferidas à receita requerida pelas distribuidoras, que é cobrado integralmente dos 

consumidores finais.  

Assim, a receita dos empreendimentos é protegida e ancorada no Ambiente de 

Contratação Regulado através da contratação de pelo menos 70% da garantia física de cada 

hidrelétrica pelas distribuidoras e estas protegidas pelos reajustes e revisões tarifárias para 

garantir o equilíbrio econômico financeiro de cada agente que ali atua.  

Não há crise financeira que possa ser estabelecida nestes contratos, já que a venda 

da mercadoria está garantida pelos próximos 30 anos de concessão. Ao término, se a 

política energética permitir a manutenção do padrão tarifário, é garantido um novo contrato 

de comercialização por mais 30 anos. Evidentemente, o grande avalista e pagador deste 

negócio seguro são os consumidores cativos, como já foi evidenciado nos art. 14 e 15 da 

lei 9.427, de 26 dezembro de 1996. 

A totalidade dos contratos se refere a um valor futuro que será apropriado e também 

serve de mecanismo para transações no sistema financeiro internacional. 

Iniciativas que pretendam estabelecer limites a estes mecanismos, ou ainda, tentem 

impedir a continuidade desta engenharia financeira, certamente não são bem vistos pelo 

mercado. Este é o caso das usinas alcançadas pela MP 579.  

 

4.1.2 Leilões de empreendimentos existentes 

 

Os empreendimentos existentes envolvem as usinas já construídas, que eram 

detentoras de contratos de concessões. Este conjunto de usinas em sua maioria pertenciam 

às empresas estatais federais e estaduais. 

No interior desta modalidade de leilões situam-se as usinas hidrelétricas que por 

volta de 2013 estavam amortizadas e foram o centro da disputa na MP 579. 

 

4.1.2.1 Leilões de energia existente anteriores a MP 579 

 

Após a aprovação da lei 10.848/2004 o governo promoveu leilões com o objetivo 

de venda da energia elétrica provenientes das usinas existentes, por meio dos chamados 

“leilões de energia existente” (energia velha). 

A Medida Provisória 144 de 11 de dezembro de 2003, que posteriormente seria 

convertida em Lei Federal nº 10.848 de 2004, dispôs sobre a comercialização da energia 

elétrica. Determinava em seu art. 2o que as concessionárias de serviço público de 
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distribuição de energia elétrica deveriam “garantir o atendimento à totalidade de seu 

mercado, mediante contratação regulada, por meio de licitação”. Em seu § 3o item I, os 

processos licitatórios necessários para o atendimento deveriam contemplar, dentre outros, 

“energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes” (BRASIL, MP 

144 de 11/12/2003). 

A regulamentação para contratação dessa energia foi prevista através do artigo 25 

do Decreto Federal número 5.163 de 2004, onde estabelecia que excepcionalmente em 

2004 e 2005 a ANEEL poderia promover direta ou indiretamente leilões de compra de 

eletricidade proveniente de empreendimentos existentes.  

No mesmo artigo foi estabelecido a duração desses contratos de comercialização, 

onde “I - o prazo mínimo de vigência será de oito anos para o início do suprimento a partir 

de 2005, 2006 e 2007; e II - o prazo mínimo de vigência será de cinco anos para o início do 

suprimento a partir de 2008 e 2009” (BRASIL, Decreto 5.163/2004). 

Os empreendimentos de geração de energia existentes aos quais a legislação se 

refere compreendiam as mesmas usinas que foram alcançadas pela MP 579, em grande 

parte usinas não privatizadas sob domínio do sistema Eletrobrás, Cesp, Cemig, Copel, 

CEEE E EMAE.  

Desta forma, o governo buscava garantir “contratos de comercialização” da energia 

produzida por essas usinas por um tempo semelhante a seus “contratos de concessão”.  

Os leilões de energia velha provenientes dessas hidrelétricas aconteceram durante 

os anos de 2004 a 2006. Ao todo foram realizados cinco leilões de comercialização: o 

primeiro leilão foi realizado dia 07 de dezembro de 2004; o segundo aconteceu dia 02 de 

abril de 2005; o terceiro e quarto foi em 11 de novembro de 2005 e o quinto em 14 de 

dezembro de 2006. Posteriormente, em 2007 e 2008 o governo tentou realizar outros dois 

leilões mas não houve comercialização de energia. Estes contratos de comercialização de 

energia velha são explicados com detalhes no capítulo 5. 

A energia total negociada nos cinco leilões somou cerca de 1,38 bilhões de MWh a 

ser entregue pelas empresas entre os anos de 2005 e 2016. O preço médio ficou em torno 

de 66 reais por MWh (ano base de cada leilão) e sua correção se daria pelo IPCA. Ao todo 

foram 19.808 MW médios negociados em todos os contratos, o que representou naquele 

contexto negócios em torno de 91,8 bilhões de reais, conforme detalhado na tabela 24. 
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Tabela 24 - Total de energia velha transacionada nos leilões de energia existente. 

Leilões (data) 

Montante 

MWh MWmédios Milhões R$ R$/MWh 

1º Energia Existente (07-12-2004) 1.192.737.024 17.008 74.739 62,66 

2º Energia Existente (02-04-2005) 92.919.600 1.325 7.682 82,67 

3º Energia Existente (11-10-2005) 2.683.008 102 168 62,62 

4º Energia Existente (11-10-2005) 81.769.248 1.166 7.760 94,90 

5º Energia Existente (14-12-2006) 14.306.112 204 1.498 104,71 

Total  1.384.414.992 19.805 91.847 66,34 

Fonte: CCEE, 2018a. EPE, 2018a. Elaboração do autor. 

 

No contexto de anuncio da MP 579, a tarifa média vigente destes contratos situava-

se em R$ 95,26/MWh, o que representa receita equivalente a 132 bilhões de reais (ano 

base 2012). Evidentemente, a receita financeira proveniente da comercialização dessa 

energia refere-se ao tempo de contrato em torno de 8 anos. Mas este valor permite uma 

noção aproximada do volume de negócio que estava sendo disputado através da medida 

provisória. 

Esse montante de receitas também fazia parte da Parcela A do preço teto das 

distribuidoras de energia elétrica ao ambiente de contratação regulada. 

Cerca de 90% do total de energia comercializada nos cinco leilões pertenciam a 

oito empresas estatais, sendo, em ordem de grandeza respectivamente à Furnas, Chesf, 

Cesp, Copel, Eletronorte, Cemig, CEEE e EMAE. Considerando que a energia gerada e 

garantida nos contratos representava 19,8 mil MW médios, as estatais controlavam 17.800 

MW médios. Esse montante configura a principal disputa da MP 579. Pois, o controle 

desta energia, considerando a organização da indústria, a receita se desdobraria em valores 

muito maiores do que os alcançados nos leilões, caso fossem privatizadas. 

 

4.1.2.2 Leilões de energia existente posteriores a MP 579. 

 

Após aprovação da MP 579 o governo seguiu realizando leilões de energia 

existente. A energia comercializada nestas modalidades, em sua grande maioria, foi 

ofertada pelas comercializadoras como BTG Pactual, Comerc, Votoner, além de geradoras 

como Petrobrás, Tractebel, AES Tietê e empresas pertencentes ao sistema Eletrobrás. 

De 2013 a 2017 foram realizados cerca de 13 leilões com contratos de curto prazo 

com duração máxima de 68 meses de fornecimento. Essa energia em grande parte foi para 

cobrir um percentual que as distribuidoras alegavam que estavam expostas 

(descontratadas) involuntariamente.  
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Tabela 25 - Leilões de energia existente realizados após a publicação da PM 579. 

Leilões  Data 
Montante 

(MWh) 
MWméd. 

Receita 

Em R$ 

Preço 

R$/MWh 

Fornecimento 

Inicio 

11º  24/06/2013 Cancelado - -  - 01/07/2013 

12º-12 17/12/2013 14.489.040 1.654  2.773.405.663,20  191,41 01/01/2014 

12º -18 17/12/2013 1.284.290 98  212.164.708,00  165,20 01/01/2014 

12º -36 17/12/2013 21.542.976 819  3.231.250.172,16  150,00 01/01/2014 

13º - 68 30/04/2014 73.113.113 1.471  19.799.667.198,80  270,81 01/05/2014 

13º - 68* 30/04/2014 28.579.225 575  7.487.756.950,00  262,00 01/05/2014 

14º - 36 05/12/2014 9.259.008 352  1.861.060.608,00  201,00 01/01/2015 

14º - 36* 05/12/2014 7.102.080 270  1.363.599.360,00  192,00 01/01/2015 

15º - 36 11/12/2015 44.190.720  1.680 6.509.691.561,60  147,31 01/01/2016 

15º - 36 11/12/2015 631.296  24  81.595.008,00  129,25 01/01/2016 

15º - 12* 11/12/2015 2.196.000  250  356.793.079,68  162,47 01/01/2016 

16º - 24 23/12/2016 367.920  21 43.469.748,00  118,15 01/01/2017 

17º - 24 22/12/2017 5.045.760 288  895.401.648,00  177,99 01/01/2018 

18º - 24 22/12/2017 7.421.112 423  1.295.123.518,80  174,52 01/01/2019 

 TOTAL   215.222.540 7.925 45.910.979.224,24  213,32   

Fonte: CCEE, 2018a. Elaboração do autor. 

* Energia comercializada na modalidade "disponibilidade". 

 

 

Os preços para o estabelecimento da tarifa dos leilões foram definidos pela 

metodologia do preço teto.  

O resultado mostra que foram negociados cerca de 215 milhões de MWh, 

equivalente a 7.925 MW médios, sendo que alguns contratos de comercialização possuíam 

prazo de 12 meses e outros de até 68 meses. Uma receita garantida de aproximadamente 

R$ 45 bilhões ao longo da duração dos contratos. 

O gráfico 3 representa a distribuição anual da energia velha comercializada através 

dos leilões apresentados na tabela anterior.   
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Gráfico 3 - Distribuição anual da energia existente comercializada em leilões após MP 579. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CCEE. Elaboração do autor. 

 

O maior volume comercializado está em 2016 com 74,7 milhões de MWh 

comercializados (5.447 MW médios), o que equivale a receita de R$ 10,17 bilhões no ano, 

valor que é transferido para compor a Parcela A das distribuidoras.  

 

4.2 A consolidação do preço teto na transmissão 

 

O preço teto para as instalações de transmissão foi autorizado pelas leis 9.074/1995, 

9.427/1996 e 9.648/1998 através da autorização de tarifas máximas estabelecidas pela 

“receita anual” para operação das instalações de forma comercial. Os conceitos e 

metodologias da estrutura tarifária das transmissoras encontra-se sub módulo 9.8 da 

ANEEL 

De 1999 à 2018 quando foi instituído o regime de concorrência no sistema de 

transmissão através das receitas anuais permitidas a cada trecho (lotes) foram realizados 

mais de 45 leilões que comercializou cerca de 91.000 Km de linhas de transmissão 

distribuídos em 391 lotes. 

 

Tabela 26: Total de empreendimentos de transmissão leiloados de 1999 a 2018. 

Total de 

leilões Lotes 

Extensão Total 

(km) RAP/Edital RAP/Vencedora 

45 391 91.171 20.275.579.000,50 15.380.308.000,00 

Fonte: ANEEL, 2018e. Elaboração do autor. 
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O resultado dos leilões a partir da metodologia de preço teto é a garantia de uma 

RAP equivalente a R$ 15,4 bilhões de receitas anuais para esta extensão de linhas de 

transmissão que, conforme dados do ONS, representam cerca de 60% do Sistema 

Interligado Nacional. 

Vale destacar que em 2012, ano anterior à publicação da MP 579, a RAP total 

correspondia a R$ 13,8 bilhões.  

Deste total cerca de R$ 9,07 bilhões correspondia aos 85.326 Km de linhas de 

transmissão alcançados pela medida provisória, valor que foi reduzido a R$ 2,8 bilhões em 

2013, após a prorrogação dos contratos com a RAP estabelecida ao custo de serviço. 

Portanto, a receita destes contratos representava 65% da receita requerida na transmissão. 

Recentemente a ANEEL publicou através da Nota Técnica nº 183/2017 e sua 

resolução a Receita Anual Permitida para o ciclo de 2017-2018. O valor total da RAP 

associadas às instalações de transmissão sob responsabilidade das concessionárias 

corresponde ao valor total de R$ 23.736.709.516,64. Deste total, cerca de R$ 5 bilhões 

(21%) é referente ao “componente econômico” das linhas de transmissão alcançadas e 

prorrogadas pela MP 579 e que representam 55% das linhas de transmissão do sistema 

interligado nacional. 

Evidentemente que a tarifa anual permitida de R$ 23,7 bilhões refere-se à receita 

máxima para os agentes de transmissão referente ao pagamento dos negócios de 12 meses 

de duração. Porém, os contratos garantem a RAP pelo tempo de duração da concessão, que 

na maioria dos lotes é de 30 anos. 

 

4.3 O preço teto e a explosão tarifária na distribuição 

 

A área de distribuição dos serviços de energia elétrica foi o primeiro espaço que a 

regulamentação pelo preço teto foi consolidada. Desde 1997 com a privatização da Light 

esse mecanismo passou a vigorar e tornou-se base para determinação da política de preços 

a todas concessionárias de distribuição, conforme explicado no primeiro capítulo. O 

mecanismo de preço teto na transmissão passou a vigorar a partir da realização dos leilões 

em 1999. E finalmente, após a reforma de 2004 tornou-se padrão para definição dos preços 

às usinas da área de geração. 

Desta forma, consolidou-se a arquitetura de definição das receitas pelo regime de 

preço teto em todas as etapas da cadeia de produção da eletricidade. 
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Essa arquitetura em todas as etapas e áreas que da indústria brasileira de 

eletricidade levou a uma explosão nos valores das tarifas nos anos que antecederam o 

anúncio da MP 579. 

 

4.3.1 A “explosão” tarifária no período que antecede a MP 579 

 

Desde que foi implementado o preço teto nas três etapas que compõem a indústria 

brasileira de eletricidade os preços seguiram uma tendência de aumentos.  

A partir do final de 2003 e início de 2004, quando a estrutura de regulação pelo 

preço teto se consolida em todas etapas do setor elétrico (geração, transmissão e 

distribuição) as tarifas sofrem grandes aumentos.  

 

Gráfico 4 - Preços da eletricidade residencial e industrial no Brasil - 1997 a 2012 

(US$/MMh*). 

 

Fonte: EPE/BEN. Elaboração do autor. * Dólar moeda corrente. 

 

Conforme dados do Balanço Energético Nacional, o preço médio da eletricidade 

aos consumidores residenciais em 2003 era de U$ 101/MWh e para os industriais U$ 

46/MWh, Já ao final de 2011, ano anterior ao anuncio da MP 579, os preços eram U$ 

258/MWh e U$ 180/MWh, respectivamente. 

Vale destacar que, conforme Gonçalves (2007, p. 375), o fim do preço da 

eletricidade nacional pelo custo de serviço foi estabelecido pela lei 8.631 de 04 de março 

de 1993 e regulamentado pelo decreto nº 744 de 18 de março de 1993. A partir daí o 

conjunto das empresas distribuidoras estavam autorizadas, individualmente, indicar a sua 

tarifa em acordo com as peculiaridades da empresa. Esta decisão, além de determinar o fim 

da equalização tarifária no País, foi o passo inicial fundamental para implantação da 

metodologia preço teto. Pois, possibilitou emprego desta metodologia, como cláusulas 
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contidas nos contratos das primeiras empresas de distribuição privatizadas, quando ainda 

não havia legislação nacional versando sobre a metodologia preço teto para os serviços 

concedidos pelo estado brasileiro. 

A nova legislação impôs de imediato (1993/1994) um aumento real de 71% para a 

eletricidade residencial e 69% para o preço industrial. O preço médio nacional das 

residências que em 1993 era de US$ 78,00/MWh teve o aumentado para US$ 134,00 em 

1994 e o industrial que era de US$ 49,00/MWh aumentou para US$ 83,00/MWh. Assim, 

após os aumentos inicia-se as primeiras privatizações (GONÇALVES, 2007, p. 376). 

Portanto, quando se inicia o processo de privatização e a aplicação do preço teto em 

cada distribuidora as tarifas já haviam sido reposicionadas em patamares elevados. Mesmo 

assim, os preços seguiram aumentando conforme explicado nos parágrafos iniciais.  

Conforme dados disponibilizados por Gonçalves (2007, p. 375) e pelo Balanço 

Energético Nacional (2018, p. 143), pode-se constatar que os preços médios dos 

consumidores residências tiveram aumentos reais de 200% e dos industriais 245% entre 

1993 a 2012.   

Assim, o aumento do custo da energia tornou-se tema de constantes campanhas e 

denúncias públicas. 

Em 2008 o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) iniciou  junto com 

vários movimentos sociais uma campanha nacional contra os altos preços da energia 

elétrica, chamada de “o preço da luz é um roubo”. Esta campanha teve grande repercussão 

nacional ao revelar que a energia produzida no Brasil possuía um dos menores custos de 

produção enquanto os consumidores brasileiros pagavam as tarifas mais altas do mundo 

(MAB, 2008). 

Durante o ano de 2009 foi instalada no Congresso Nacional a CPI das Tarifas de 

Energia Elétrica com o objetivo de investigar o sistema usado pela Aneel para reajustar 

preços da eletricidade no país. 

Ao analisar os dados fornecidos pala ANEEL, o Relatório Final da CPI 

(CONGRESSO NACIONAL, 2009) revelou que de 1997 a 2008 as altas acumuladas 

mostraram-se superiores aos principais índices de preços do país, como IPCA, INPC e 

IGP-M, conforme pode ser observado no gráfico 5, abaixo. 
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Gráfico 5 - Tarifa média Brasil 1997 – 2008. 

 

Fonte: Relatório Final da CPI das Tarifas de Energia Elétrica, 2009, p. 135. 

 

Os dados mostram que, nos doze anos analisados, “a tarifa média total de energia 

elétrica no Brasil, aumentou 198,72%, sem considerar os tributos de fornecimento. O valor 

total médio do MWh passou de R$ 83,17 para R$ 248,43” (CONGRESSO NACIONAL, 

2009, p. 134). 

A partir dos dados disponibilizados pela Agência Internacional de Energia (AIE) e 

pela ANEEL o relatório final organizou o gráfico 6, que mostra a evolução das tarifas 

internacionais de eletricidade para indústria (incluídos impostos) em oito países. 

 

Gráfico 6 - Evolução das tarifas industriais. 

 

Fonte: CONGRESSO NACIONAL, 2009, p. 211. 

* Cambio 2007 = R$ 2,11/U$ 
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Verifica-se que desde 1998 as tarifas brasileiras acompanhavam o padrão 

internacional de custos, sendo que após 2004 os custos dispararam.  

No relatório (p. 209), também consta um levantamento de 2007 das tarifas 

industriais e residenciais no ambiente regulado. O estudo analisou um universo de 28 

países de maior economia. As tarifas industriais brasileiras eram a terceira maior, perdendo 

apenas para Índia e Itália. Enquanto que as residenciais ficavam na 10º posição do ranking 

de maiores tarifas. 

O alto custo da eletricidade também passou a ser denunciado pela Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo e pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de 

Janeiro através de uma campanha nacional iniciada em 2011 e chamada de Energia a 

preço justo. As entidades denunciavam que havia uma distorção nas tarifas porque o Brasil 

possuía a matriz energética mais barata no mundo e a terceira conta mais cara para o 

consumidor (FIESP, 2011a). 

 

4.4 Atores que participam das disputas na definição da MP 579 

 

A Plataforma Operária e Camponesa de Água e Energia37 exerceu intensa 

mobilização social em torno do tema das concessões de energia elétrica. Essa organização 

é composta por organizações de trabalhadores eletricitários, petroleiros, atingidos por 

barragens, engenheiros, camponeses, educadores e organizações de juventude. 

Em 2011 as organizações emitiram um documento chamado de Manifesto Popular 

sobre as Concessões de Energia Elétrica. O documento referia-se a uma disputa nacional 

entre interesses de segmentos empresariais, de um lado, e interesses do povo brasileiro, do 

outro, em torno de dois temas. Um representava a disputa entre licitação ou renovação das 

                                                 
37 Fazem parte da Plataforma Operária e Camponesa de Água e Energia a FUP - Federação Única dos 

Petroleiros (Sindipetro AM; Sindipetro CE/PI; Sindipetro RN; Sindipetro PE; Quimicos e Petroleiros da BA; 

Sindipetro MG; Sindipetro ES; Sindipetro Caxias; Sindipetro NF; Sindipetro Unificado SP;  Sindipetro 

PR/SC; Sindipetro RS); CNU ‐ Confederação Nacional dos Urbanitários - FNU - Federação Nacional dos 

Urbanitários; FRUNE ‐ Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste; FTUN - Federação dos 

Trabalhadores Interestadual Urbanitários do Norte; FSU ‐ Federação Regional dos Urbanitários do Sul;  

Federação Regional dos Urbanitários Centro‐Oeste; Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do 

Estado de São Paulo (FTIUESP), Intercel, Intersul, Sindieletro-MG, STIU-DF, Sinergia CUT, SINDUR-RO, 

FISENGE - Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros;, Senge PR; Senge RJ; Movimento 

Camponês Popular (MCP); Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB); Movimento dos Pequenos 

Agricultores (MPA), Levante Popular da Juventude (LPJ), Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE). 
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concessões e o outro a disputa em torno dos contratos de venda da energia. A Plataforma 

denunciava os altos preços, a energia como mercadoria e o risco de privatização dessa 

parcela. 

No manifesto, as organizações se posicionavam contrárias à licitação, defendiam 

que as concessões fossem renovadas; que a energia tivesse suas tarifas reduzidas; que se 

implementasse uma política de valorização das estatais e dos direitos dos trabalhadores. O 

documento finalizava com uma convocação para “garantir a renovação das concessões, 

impedir a continuidade do processo de privatização, exigir a diminuição do preço da luz 

para as residências brasileiras e recuperar os direitos dos trabalhadores”. 

Após o anúncio da MP 579, as organizações reconheceram nas medidas alguns 

avanços, principalmente que a energia não foi privatizada, que houve redução das tarifas, 

que a redução deu-se por uma medida de governo e não pela livre concorrência e que a 

energia foi garantida aos consumidores cativos. Entre as críticas destacavam-se o não 

fortalecimento das estatais, ausência de proteção aos direitos dos trabalhadores, o 

favorecimento maior aos grandes consumidores de alta tensão e principalmente que as 

medidas não traziam mudanças nas estruturas de Estado, como na ANEEL.  

Em relação aos atores empresariais destaca-se o papel exercido pelos grandes 

consumidores de energia que também são controladores de usinas.  

Vale destacar que no contexto de anuncio da MP 579 a economia brasileira entrava 

em um período de agravamento da crise econômica.  

Entre os setores empresariais com estruturas produtivas dependentes de grandes 

volumes de eletricidade, era o setor industrial o que mais denuciava os elevados custos de 

energia elétrica. Estes grandes consumidores industriais em sua maioria fazem parte do 

ambiente de contratação livre. Enquanto organização sindical fazem parte da CNI, 

associados principalmente na FIESP. 

Estes setores expressavam publicamente sua insatisfação com o alto custo da 

energia através da campanha nacional Energia a preço justo, desenvolvida pela FIESP, 

FIRJAN e CNI.  

Uma das principais forças econômicas e políticas pela qual estes grandes 

consumidores de energia elétrica se organizam e representam tem sido a Associação 

Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres 

(ABRACE).  

A ABRACE possui cerca de 55 associados e é responsável pelo consumo de 20% 

da energia produzida no Brasil, cerca de 45% do consumo industrial.  
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As principais indústrias integrantes da ABRACE, como Gerdau, CSN, Votorantim 

Industrial, Usiminas, Vale e Braskem, que até 2011 publicavam em seus relatórios e 

demonstrações financeiras, lucros bilionários, durante o ano de 2012, ano de anuncio da 

MP 579, declararam prejuízos milionários, como explicado no capítulo 1. São indústrias 

eletrointensivas que demandam grandes quantidades de energia e seu custo tem influência 

nas taxas de lucratividade. Conforme o Anuário Estatístico de Energia Elétrica (EPE, 2013, 

p. 87), o setor industrial foi responsável por 41% do consumo nacional de energia elétrica 

no ano de 2012. Portanto, a redução nos custos de energia elétrica tornava-se um 

mecanismo de solução da crise de lucratividade ao setor produtivo. 

A ABRACE reivindicava redução dos custos da energia para seus consumidores, 

assim como a preservação dos dois ambientes de comercialização com garantia de 

destinação de 30% da energia prorrogada para o atendimento do mercado livre. 

Após a aprovação da medida provisória, a ABRACE realizou várias críticas. 

Reclamou que as empresas possuidoras de contratos livres de energia teriam ganhos 

menores, pois à elas chegariam somente os “benefícios da desoneração com encargos e a 

redução nos valores em transmissão”. Para os autoprodutores, o benefício seria “menor 

ainda” porque esses não vinham pagando nenhum dos encargos setoriais retirados. A 

posição da ABRACE foi na linha de defender que as medidas adotadas pudessem estender-

se para beneficiar o mercado livre. 

Em artigo publicado no jornal Correio Brasiliense em 24/09/2012 o presidente-

executivo da ABRACE, Paulo Pedrosa, escreveu que o resultado ficou muito aquém do 

antecipado pelo governo. Segundo o autor, a perspectiva era de uma redução da ordem de 

30% para os grandes consumidores, mas o corte médio foi de apenas 7,5%. O artigo ainda 

afirma que as medidas subsidiaram os consumidores das distribuidoras. 

Uma das 55 empresas associadas da ABRACE, a Alcoa Alumínio fez elogios. O 

presidente da companhia no Brasil, Franklin Feder, declarou que: 

 

[...] a indústria de alumínio e os eletrointensivos estão muito felizes. Há muito 

tempo, fora a redução de juros, a gente não via uma medida como essa, 

possibilitando maior competitividade da indústria. Então, por isso, eu vou celebrar 

hoje à noite e tomar um uisquezinho (ESTADÃO. 12/09/2012). 

 

Segundo Feder, o preço médio internacional para a indústria de Alumínio estava na 

faixa de U$ 35,00/MWh, sendo que no Oriente Médio estavam recebendo energia a U$ 

20,00/MWh. No Brasil estavam pagando cerca de U$ 82,00/MWh e com a recente 

desvalorização do real o preço estava na faixa de U$ 60,00/MWh. Com as medidas do 
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governo o preço se aproximaria da média internacional, para o executivo, o “próximo 

passo” seria renegociar os contratos com a Eletronorte. “Não faria sentido se a Eletronorte 

não renegociasse os contratos”.  

Como grande parte das hidrelétricas alcançadas pela MP 579 pertenciam a 

empresas estatais, a FIESP adotou duas táticas em relação ao vencimento das concessões. 

O próprio título do documento publicado em 2011 sobre a posição da federação em relação 

ao tema revela as táticas: A energia brasileira é uma das mais cara do mundo, quando tem 

tudo pra ser a mais barata. Isso pode mudar. Isso tem que mudar. Basta cumprir a lei 

(FIESP, 2011a). 

A primeira tática buscava a transferência deste patrimônio para o controle privado. 

Basta cumprir a lei para FIESP é privatizar as estatais, essa proposta sugere que as usinas 

deveriam ser licitadas, já que cumprir a lei seria devolvê-las à União ao final das 

concessões e este deveria leiloá-las como empreendimentos existentes. A FIESP fazia ao 

mesmo tempo a luta econômica pela apropriação privada das usinas amortizadas e uma 

disputa ideológica na sociedade, ao passar a ideia de que era necessário privatizar e 

estabelecer a concorrência para diminuir o preço. Na prática, fazia uma defesa do sistema 

tarifário pelo preço teto, no controle privado da energia e na crença da modicidade tarifária 

através da concorrência. Vale lembrar que a FIESP, federação que denunciou que temos a 

energia “mais cara do mundo”, é a mesma organização que em 1990 defendeu a regulação 

das tarifas por incentivos, como consta em sua publicação de 1990 Livre para Crescer: 

Propostas para um Brasil Moderno. 

A segunda tática buscava capturar a mais valia concentrada no Estado e estatais 

para transferi-la ao capital privado.  Buscava-se reduzir o valor excedente apropriado pelas 

estatais e também diminuir alguns tributos e encargos. Ao exigir “energia mais barata”, a 

FIESP exigia a aplicação de um preço equivalente ao valor da eletricidade produzida a 

partir das hidrelétricas, ou seja, um preço pelo custo de produção. No próprio documento 

consta que para baixar o custo deveria ser excluído do preço da energia o valor cobrado 

pela amortização dos investimentos, tática que somente poderia ser atendida sem o 

estabelecimento das leis da concorrência. 

Após a publicação da MP 579, a CNI, FIESP e FIRJAN apoiaram as ações 

anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff. Conforme matéria publicada pelo jornal Valor 

Econômico em 23/11/2012, o Presidente da CNI, Robson Andrade, declarou “total apoio” 

à redução da tarifa de energia elétrica. As entidades mencionadas chegaram a declarar que 

as ações representavam “um avanço gigantesco” capaz de recuperar a competitividade do 
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setor industrial e que, anova legislação, iria “diminuir em até 4% o custo fixo de produção 

da indústria brasileira”.  

O diretor do departamento de infraestrutura da FIESP, Carlos Cavalcanti, também 

se manifestou favorável, conforme reportagem do jornal Valor Econômico de 26/11/2012: 

Industriais com Dilma na disputa elétrica. Segundo ele, “a presidenta seguiu a cartilha da 

FIESP”. Para o representante, as medidas eram positivas, porém a lei deveria ser cumprida, 

o que significava realizar uma licitação e não prorrogação. No entanto a FIESP era 

favorável a redução das tarifas.  

Para a FIRJAN, as medidas foram “muito positivas” e trariam uma redução média 

de 19,6% na energia destinada à indústria. O presidente da entidade, Eduardo Eugênio 

Gouveia Vieira, declarou que os próximos passos seriam: pressionar os estados para 

reduzir ICMS e implantar as mesmas medidas no setor de gás natural e no petróleo. 

Os representantes do sistema Eletrobrás não se posicionaram publicamente sobre as 

medidas do governo. Apenas anunciaram que, a partir das novas regras, teriam de 

“reestruturar todas as estatais”. A principal mensagem veio do representante de Furnas, 

através do chamado “Projeto PRO-Furnas”. A empresa havia recebido do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) um valor de R$ 500 mil para contratar a 

empresa de consultoria “Roland Berger Strategy Consultants” com a finalidade de 

implementar o plano de reestruturação e reorganização do trabalho.  Uma semana após o 

anúncio da MP 579 seu presidente, Flávio Decat, declarou que as medidas poderiam 

representar um “limão amargo”, e que o que seria feito em Furnas serviria para as demais 

empresas públicas. O presidente da estatal declarou ainda que “Furnas não estava 

preparada, como ainda não está, para o modelo que se instalou no país há muitos anos”. 

Críticas pesadas partiram de vários setores, entre eles agentes empresarias que 

atuam no setor elétrico, empresas de consultoria, comercializadoras de energia, alguns 

partidos e até bancos, como Safra, Goldman Sachs e HSBC divulgavam análises e críticas. 

Este último acusava “surpresa” e “quebra de contrato”. 

Os governos de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina, que controlavam 

as estatais Cesp, Copel, Cemig e Celesc atuaram contra a MP 579.  Na época, os três 

primeiros eram governados pelo PSDB e Santa Catarina pelo DEM. Os dois partidos eram 

oposição ao governo de Dilma Rousseff. Por isso as estatais governadas por estes partidos 

estabeleceram posição contrária às medidas e orientaram para que suas estatais não 

aceitassem as condições de prorrogação dos contratos e de tarifas estabelecidas.  Estas 

estatais possuíam cerca de 9.750 MW de potência instalada, cerca de 5.600 MWmédios.  
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A decisão das estatais controladas pelo PSDB de não renovar suas concessões fez 

com que as empresas distribuidoras ficassem sem contratos de compra de energia de longo 

prazo em cerca de 7% de suas necessidades. Isso obrigou as distribuidoras comprar esta 

eletricidade no chamado “mercado de curto prazo”. Vale lembrar, como explicado no item 

1.5 do capítulo 1, esta regra diz respeito ao preço da energia para liquidar as diferenças dos 

contratos de compra e venda. Quem consome mais do que o contratado, tem que liquidar o 

excedente ao PLD.  Também faz-se importante considerar que quem vende energia na 

modalidade “por quantidade” se não entregar a energia contratada tem que liquidar a 

diferença pelo PLD. E o gerador que vende na modalidade “por disponibilidade” o risco de 

liquidar a diferença da energia não entregue pelo gerador é do comprador.  

Enquanto usinas hidrelétricas da estatal federal Eletrobrás passaram a entregar 

energia a R$ 32,89/MWh, a tarifa no MCO para liquidar as diferenças cobrava R$ 

822,83/MWh, ambiente de negociação em que as próprias estatais tucanas passaram a 

comercializar sua energia após a MP 579. Ou seja, além de não aceitar a comercialização 

de sua energia a preços baixos, puderam vender a preços altíssimos. Evidentemente, estes 

altos custos posteriormente traduziram-se em aumentos nas contas de energia elétrica após 

o ano de 2013. Este é um dos principais motivos da explosão tarifaria nas contas de energia 

elétrica de 2014 a 2017. Situação que é explicada com detalhes no capítulo 7, item 7.2. 

A Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (ABRACEL) que, 

segundo sua própria definição, “defende a livre competição de mercado como instrumento 

de promoção da eficiência e segurança do abastecimento nas áreas de energia elétrica”, 

reivindicava que uma parcela dessa energia fosse reservada ao mercado livre para que suas 

associadas pudessem exercer o direito de comercialização.  

As comercializadoras exercem atividade buscando comprar eletricidade para vender 

mais caro, sendo que um dos principais mecanismos de atuação tem sido através do MCP. 

Para isso, necessita ter à sua disposição eletricidade barata das estatais, ao custo de 

produção, para que possam revendê-la livremente. Vale destacar que entre estas forças 

encontram-se as empresas comercializadoras filiais de grupos empresariais que tem forte 

atuação no setor elétrico nacional como Tractebel, Duke, Odebrecht, Light, Cemig, 

Endesa, CPFL, MPX, EDP, AES, Vale, Votorantim, BTG, entre outros.  

As medidas receberam fortes críticas de ideólogos que colaboraram para estruturar 

o modelo de mercado durante os anos de 1990. Uma das principais referências no governo 

FHC, a economista e advogada Elena Landau, em artigo intitulado Medida Provisória 579: 

uma guinada de 360º, publicado no jornal Valor Econômico em 21/11/2012, dizia que 
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“empresas, acionistas, governadores, consumidores do mercado livre e congressistas estão 

todos, por diferentes motivos, insatisfeitos”, e acusava o governo de desmontar o setor 

elétrico brasileiro, pelo “controle tarifário, insegurança jurídica e intervencionismo”. A 

mesma linha foi seguida pelos governadores de Minas Gerais, São Paulo e Paraná todos do 

mesmo partido político.  

O sistema financeiro também deu sinais de reprovação à iniciativa do governo de 

redução das tarifas de energia elétrica a partir de unidades de produção amortizadas. Em 

pesquisa realizada com 28 empresas do setor elétrico de capital aberto, que atuam no 

sistema financeiro, verificou-se que o anúncio da MP 579/2012 impactou as ações das 

companhias e o mercado reagiu negativamente. Os reflexos sobre os agentes empresariais 

impactaram negativamente com desvalorização das ações das empresas que controlam a 

indústria brasileira de eletricidade (ASSUNÇÃO; TAKAMATSU; BRESSAN, 2015). 
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5 CONTRATOS DE CONCESSÕES E DE COMERCIALIZAÇÃO DA ENERGIA 

NO CONTEXTO DA MP 579 

 

Duas questões importantes se fizeram presentes na disputa em torno das estruturas 

de produção de eletricidade alcançadas pelas MP 579. Uma está relacionada aos contratos 

de concessões e a outra aos contratos de comercialização da energia produzida por estas 

usinas.   

No que se refere aos contratos de concessões, havia um conjunto de contratos das 

usinas hidrelétricas majoritariamente de controle estatal que venceriam entre os anos 2012 

e 2017. Após o término as empresas eram obrigadas a realizar a devolução de todos os 

bens à União. Neste caso a disputa estabelecida foi a licitação versus renovação das 

concessões. 

A segunda questão é relacionada ao vencimento dos contratos de comercialização 

da energia proveniente destas usinas que foram realizados logo após a lei 10.848/2004 

entrar em vigor. Por serem usinas antigas sua produção incluía-se nos chamados leilões de 

empreendimentos existentes, também chamada “energia velha”. Sua comercialização foi 

garantida através de quatro leilões realizados pelo governo nos anos de 2004 e 2005. Esses 

contratos possuíam duração de oito anos e sua tarifa, na época, foi estabelecida em torno 

de R$ 95,00/MWh. Assim, os contratos de venda dessa energia também estavam vencendo 

entre os anos de 2012 e 2017. A disputa estabelecida pela MP 579 deu-se entre o destino 

dessa energia, mercado regulado versus mercado livre, e entre a receita de comercialização 

a ser definida entre regulamentação pelo preço teto versus custo de serviço.  

O vencimento das concessões e dos contratos de comercialização da “energia 

velha” é fundamental para o entendimento dos acontecimentos em torno das iniciativas 

tomadas pelo governo através da MP 579. 

 

5.1 Licitação versus renovação das concessões alcançadas pela MP 579 

 

Em relação a primeira questão envolvendo o vencimento das concessões de geração 

de energia elétrica, o problema originou-se durante a década de 1990 quando parcela 

importante das empresas estatais de energia elétrica que não haviam sido privatizadas 

tiveram o direito de prorrogação dos contratos por mais 20 anos.  

O artigo 42 da Lei 8.987 de 1995 determina que concessões outorgadas antes dessa 

lei entrar em vigor ficariam válidas pelo prazo fixado no contrato ou da outorga e que 
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algumas concessões, em determinadas condições, deveriam ser extintas. Posteriormente, o 

conjunto de concessões de energia elétrica que se enquadravam no artigo 42 receberam o 

direito de prorrogação por mais 20 anos, fundamentado no artigo 19 da lei federal 9.074 de 

1995. A maioria dos casos enquadrados nessa situação tinham o prazo de termino de suas 

concessões previstas para o ano de 2015 à 2017.  

O alcance da medida provisória pode ser constatado no próprio documento de 

perguntas e respostas do MME sobre o tema das concessões, onde afirma que: 

 

Somente são alcançadas pela Medida Provisória aquelas concessões de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica outorgadas antes da publicação da 

Lei nº 8.987, de 1995, e não licitadas, uma vez que, até a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, a concessão era outorgada quando houvesse 

requerente idôneo, e quando não houvesse, era facultado ao Governo Federal 

realizar concorrências públicas para a exploração de serviços de energia elétrica. 

Essas concessões terão seus prazos vincendos a partir de 2015, pois a Lei nº 9.074, 

de 1995, permitiu a prorrogação pelo prazo de até 20 anos, a contar de 8 de julho 

de 1995, para aquelas que estavam vencidas. Para aquelas que ainda não estavam 

vencidas, o prazo seria contado a partir do término da concessão. (MME, 2012c, p. 

05). 

 

Para as concessões de energia elétrica a lei determina que, segundo MME (2012c, 

p. 5), “ao final dos prazos para exploração, os bens vinculados à prestação do serviço 

revertem para a União”. A legislação não previa a prorrogação e portanto para renovar (ou 

não licitar) o governo teria de alterar a lei em vigor até então. 

Portanto, caso o governo optasse em seguir o rigor da lei vigente até então, à 

medida que as concessões tivessem seus prazos encerrados as usinas, linhas de transmissão 

e os contratos de distribuição deveriam ser entregues à União e esta seria obrigada a fazer 

uma nova licitação para concedê-las ao controle de um novo agente. 

O alcance da MP 579 na geração de eletricidade compreendia 21 contratos 

envolvendo cerca de 85 usinas de geração hidráulica (hidrelétricas e pequenas centrais), 

que totalizam 25.165,3 MW de potência instalada, ou 21% da capacidade instalada do 

parque de geração nacional, sendo 67% pertencente às estatais federais como Chesf, 

Furnas e Eletronorte, 31% às estatais estaduais CEEE, Cemig, Cesp, Copel e EMAE e 2% 

pertencente aos agentes privados. Na transmissão eram 9 contratos, que compreendiam 

85.326 km de linhas de transmissão, ou 67% do sistema e envolviam a titularidade das 

federais Chesf, Eletronorte, Eletrosul e Furnas, e das empresas estaduais Copel, Cemig, 

CEEE e CELG, e uma privada, a CTEEP. Na distribuição eram 44 contratos 

compreendendo 35% do mercado de energia elétrica envolvendo as distribuidoras do 

sistema Eletrobrás, a Cemig, Copel, Celesc, CEB, entre outras (MME, 2012d). 
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Na área de geração de energia elétrica a Chesf possuía o maior volume de energia 

em disputa.  Sua potência instalada de 9.212,50 MW representava no ano de 2012 cerca de 

8% de todo sistema elétrico nacional e 36,6% do total das usinas enquadráveis nos critérios 

da MP 579. Ao todo eram onze usinas hidráulicas, sendo nove hidrelétricas (UHEs) e duas 

pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). A maioria foi construída na década de 1960 e 1970 

e todos contratos venciam no ano de 2015, conforme se pode observar na tabela 27. A 

estatal possuía em 2012 cerca de 10.614 MW de potência instalada, portanto suas usinas 

passíveis de prorrogação representavam 87% do que estava sob domínio da Chesf. 

 

Tabela 27 - Usinas com potencial de renovação das concessões da Companhia Hidro 

Elétrica do São Francisco. 

      
Pot. 

Instalada 

Garantia 

Física 
Inicio   

Concessionária 
Usina 

Hidrelétrica  
UF (MW) (MWméd.) Operação Vencimento 

CHESF Xingó BA 3.162,00 2.139,00 1.994 02/10/2015 

CHESF Itaparica PE 1.479,60 959 1988 03/10/2015 

CHESF Moxoto AL 400 - 1977 02/10/2015 

CHESF Paulo Afonso I BA 180 - 1964 02/10/2015 

CHESF Paulo Afonso II BA 443 - 1961 02/10/2015 

CHESF Paulo Afonso III BA 794,2 - 1971 02/10/2015 

CHESF Paulo Afonso IV BA 2.462,40 2.225,00 1.979 02/10/2015 

CHESF Boa Esperança PI 237,3 135,9 1970 10/10/2015 

CHESF Funil BA 30 15,5 1970 07/07/2015 

CHESF Pedra BA 20 7,3 1978 07/07/2015 

CHESF Araras CE 4 2  07/07/2015 

Total      9.212,50 5.483,70     

Fonte: MME, Portarias nº 578/2012 e nº 602/2012; ANEEL, 2012a; ANEEL 2018b. Elaboração do autor. 

 

A Eletronorte possuía apenas uma hidrelétrica que alcançava os critérios para 

renovação das concessões via MP 579/2012 com vencimento de contrato em 2015.   

 

 

Tabela 28 - Usinas com potencial de renovação das concessões das Centrais Elétricas do 

Norte do Brasil S.A. 

      

Pot. 

Instalada 

Garantia 

Física Início    

Concessionária 

Usina 

Hidrelétrica  UF (MW) (MWméd.) Operação Vencimento 

ELETRONORTE 

Coaracy 

Nunes AP 78 35 1975 08/07/2015 

Total    78 35     

Fonte: MME, Portarias nº 578/2012 e nº 602/2012; ANEEL, 2012a; ANEEL 2018b. Elaboração do autor. 

 



180 

 

Furnas possuía seis usinas hidrelétricas com potência instalada de 4.617 MW, o que 

representava 4% do parque nacional e 18,3% da energia com potencial de prorrogação de 

contratos. Suas usinas também foram construídas na década de 1960 e 1970 e seus 

contratos venciam entre 2014 e 2017. No período, a empresa possuía 10.706 MW de 

potência instalada sob seu domínio, ou seja, 43% de sua geração estava envolvida no 

processo de renovação. 

 

Tabela 29 - Usinas com potencial de renovação das concessões da Furnas Centrais S.A. 

   Usina   

Pot. 

Instalada 

Garantia 

Física Início    

Conces-

sionária Hidrelétrica  UF (MW) (MWméd.) Operação Vencimento 

FURNAS Marimbondo MG/SP 1.440,0 726,0 1975 07/03/2017 

FURNAS Furnas MG 1.216,0 598,0 1963 07/07/2015 

FURNAS 

Luiz C. Barreto 

(Estreito) MG/SP 1.050,0 495,0 1969 07/07/2015 

FURNAS Corumbá I GO 375,0 209,0 1996 29/11/2014 

FURNAS Porto Colômbia MG/SP 320,0 185,0 1973 16/03/2017 

FURNAS Funil RJ 216,0 121,0 1970 07/07/2015 

Total     4.617,0 2.334,0     

Fonte: MME, Portarias nº 578/2012 e nº 602/2012; ANEEL, 2012a; ANEEL 2018b. Elaboração do autor. 

 

Entre as empresas estatais estaduais, a Cesp era a empresa com maior volume de 

energia em disputa. A potência instalada representava cerca de 5% da capacidade instalada 

nacional e 23,1% da energia a ser prorrogada. Excetuando Furnas, era o segundo maior 

potencial em disputa, possuía três hidrelétricas, sendo que a usina de Três Irmãos era a 

única entre todas com contrato de concessão já vencido. A estatal paulista possuía 7.457 

MW de potência instalada em seu parque gerador no ano de 2012, portanto 78% de sua 

capacidade de geração estava em disputa.  

 

Tabela 30 - Usinas com potencial de renovação das concessões da Companhia Energética 

de São Paulo. 

 Usina  Pot. Instalada 

Garantia 

Física Inicio  
Conces-

sionária Hidrelétrica UF (MW) (MWméd.) Operação Vencimento 

CESP Ilha Solteira SP/MS 3.444,0 1.949,0 1973 07/07/2015 

CESP 

Eng. Souza 

Dias (Jupiá) SP/MS 1.551,2 886,0 1969 07/07/2015 

CESP Três Irmãos SP 807,5 217,5 1983 18/11/2011 

Total     5.802,7 3.052,5     

Fonte: MME, Portarias nº 578/2012 e nº 602/2012; ANEEL, 2012a; ANEEL 2018b. Elaboração do autor. 

 



181 

 

A Cemig é a empresa com maior número de usinas em disputa, ao todo são vinte e 

uma, sendo que muitas eram de pequeno porte. A capacidade instalada representava 14,3% 

do potencial instalado das usinas enquadráveis na prorrogação, junto com Chesf, Furnas e 

Cesp formavam um grupo das quatro empresas com maior potencial instalado em disputa. 

A maioria das suas usinas possuíam contratos que venciam no ano de 2015. As usinas em 

processo de prorrogação representavam 51% dos 7.032 MW sob domínio da estatal 

mineira, conforme descrito na tabela 31. 

 

Tabela 31 - Usinas com potencial de renovação das concessões da Companhia Energética 

de Minas Gerais. 

 Usina  

Pot. 

Instalada 

Garantia 

Física Início  

Concessionária Hidrelétrica UF (MW) (MW méd.) Operação Vencimento 

CEMIG G&T São Simão MG 1.710,0 1.202,7 1978 08/07/2015 

CEMIG G&T Jaguara MG/SP 424,0 336,0 1971 28/08/2013 

CEMIG G&T Miranda MG 408,0 198,2 1998 23/12/2016 

CEMIG G&T Três Marias MG 396,0 239,0 1962 08/07/2015 

CEMIG G&T 

Volta 

Grande MG/SP 380,0 229,0 1956 23/02/2017 

CEMIG G&T 

Salto 

Grande MG 102,0 75,0 1956 08/07/2015 

CEMIG G&T Itutinga MG 52,0 28,0 1955 08/07/2015 

CEMIG G&T Camargos MG 46,0 21,0 1960 08/07/2015 

CEMIG G&T Piau MG 18,0 13,5 1955 08/07/2015 

CEMIG G&T Gafanhoto MG 14,0 6,7 1946 08/07/2015 

CEMIG G&T Petí MG 9,4 6,2 - 08/07/2015 

CEMIG G&T Tronqueiras MG 8,5 4,1 - 08/07/2015 

CEMIG G&T Joasal MG 8,4 5,2 - 08/07/2015 

CEMIG G&T Martins MG 7,7 2,5 - 08/07/2015 

CEMIG G&T Cajurú MG 7,2 3,5 - 08/07/2015 

CEMIG G&T Paciência MG 4,1 2,4 - 08/07/2015 

CEMIG G&T Marmelos MG 4,0 2,9 1915 08/07/2015 

CEMIG G&T Dona Rita MG 2,4 1,1 1959 2008 

CEMIG G&T Sumidouro MG 2,1 0,3 1954 08/07/2015 

CEMIG G&T Anil MG 2,1 1,1 1964 08/07/2015 

CEMIG G&T Poquim MG 1,4 0,7 - 08/07/2015 

Total     3.607,3 2.379,1     

Fonte: MME, Portarias nº 578/2012 e nº 602/2012; ANEEL, 2012a; ANEEL 2018b. Elaboração do autor. 

 

A EMAE possuía três hidrelétricas com capacidade instalada total de 935,8 MWh, 

o que representava cerca de 3,8% da capacidade instalada envolvida no processo de 

prorrogação das concessões, seus contratos encerravam em 2012, exatamente nos meses 

em que era anunciada a MP 579. 
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Tabela 32 - Usinas com potencial de renovação das concessões da Empresa Metropolitana 

de Águas e Energia. 

   Usina   

Pot. 

Instalada 

Garantia 

Física Início    

Concessionária Hidrelétrica  UF (MW) (MW méd.) Operação Vencimento 

EMAE 

Henry 

Borden SP 889,0 121,4 1926 30/11/2012 

EMAE Porto Góes  SP 24,8 11,6 1928 30/11/2012 

EMAE Rasgão SP 22,0 11,8 1925 30/11/2012 

Total    935,8 144,9     

Fonte: MME, Portarias nº 578/2012 e nº 602/2012; ANEEL, 2012a; ANEEL 2018b. Elaboração do autor. 

 

A CEEE possuía doze usinas que se enquadravam na renovação das concessões, a 

maioria de pequeno porte e a energia instalada representava apenas 1,7% do total a ser 

prorrogado. Todas as suas concessões venciam no ano de 2015. No entanto, os 420 MW 

representavam 42% de toda capacidade instalada da estatal gaúcha. 

 

Tabela 33 - Usinas com potencial de renovação das concessões da Companhia Estadual de 

Energia Elétrica. 

 Usina  

Pot. 

Instalada 

Garantia 

Física Início  

Concessionária Hidrelétrica UF (MW) (MW méd.) Operação Vencimento 

CEEE G&T Jacuí RS 180,0 116,7 1962 16/11/2015 

CEEE G&T Passo Real RS 158,0 68,0 1973 16/11/2015 

CEEE G&T Canastra RS 44,8 24,0 1905 16/11/2015 

CEEE G&T Bugres RS 19,2 10,0 1952 16/11/2015 

CEEE G&T Ernestina RS 5,0 3,3 - 16/11/2015 

CEEE G&T Capigui RS 4,5 1,3 - 16/11/2015 

CEEE G&T Guarita RS 1,8 1,0 - 16/11/2015 

CEEE G&T Santa Rosa RS 1,5 0,9 1955 16/11/2015 

CEEE G&T Herval RS 1,5 0,3 - 16/11/2015 

CEEE G&T 

Passo do 

Inferno RS 1,5 0,5 - 16/11/2015 

CEEE G&T Forquilha RS 1,1 1,0 - 16/11/2015 

CEEE G&T Ijuizinho RS 1,1 0,7 - 16/11/2015 

Total   420,0 227,6   
Fonte: MME, Portarias nº 578/2012 e nº 602/2012; ANEEL, 2012a; ANEEL 2018b. Elaboração do autor. 

 

A Copel possuía quatro usinas e sua a energia representava cerca de 1% de todo 

potencial que estava em processo de prorrogação das concessões.   
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Tabela 34 - Usinas com potencial de renovação das concessões da Companhia Paranaense 

de Energia Elétrica. 

 Usina  

Pot. 

Instalada 

Garantia 

Física Início  
Concessionária Hidrelétrica UF (MW) (MWméd.) Operação Vencimento 

COPEL G&T 

Gov. Parigot 

de Souza PR 260,0 109,0 1971 07/07/2015 

COPEL G&T Mourão I PR 8,2 5,3 - 07/07/2015 

COPEL G&T Chopim I PR 2,0 1,5 1963 07/07/2015 

COPEL G&T 

Rio dos 

Patos PR 1,7 1,0  14/02/2014 

Total   271,9 116,8   
Fonte: MME, Portarias nº 578/2012 e nº 602/2012; ANEEL, 2012a; ANEEL 2018b. Elaboração do autor. 

 

Havia ainda várias PCHs onde sete pertenciam à estatal Celesc com potencial 

instalado de 70,1 MWh, duas eram da CELG com capacidade de 16 MW e mais quatorze 

controladas por vários grupos empresarias privados que ao todo possuíam 110 MW de 

potência instalada.  

Portanto, se contabilizarmos a totalidades das empresas e usinas, teremos cerca de 

25.165,3 MW de potência pertencente a uma lista de 85 usinas, todas de fonte hídrica, que 

atendiam as condições estabelecidas pela MP 579/2012 e poderiam renovar e prorrogar 

suas concessões por mais 30 anos, desde que aceitassem a redução no valor de suas tarifas 

de comercialização. Vale destacar que desse total de usinas, as 32 maiores em potencial 

instalado acima de 30 MW representando 98% da potência instalada em disputa. 

A tabela 35 traz um resumo completo do que cada empresa representava nas 

concessões de geração em disputa.   

 

Tabela 35 - Universo da capacidade de geração com potencial para prorrogação das 

concessões de energia. 

  Potência Instalada  Garantia Física  

Empresas Federais UF (MW) % (MWméd.) % 

CHESF  BRA  9.212,5  36,6  5.483,7  39,6  

FURNAS  BRA  4.617,0  18,3  2.334,0  16,8  

ELETRONORTE  BRA  78,0  0,3  35,0  0,3  

Subtotal   13.907,5  55,3  7.852,7  56,7  

Empresas Estaduais         

CESP  SP  5.802,7  23,1  3.052,5  22,0  

CEMIG G&T  MG  3.607,3  14,3  2.379,1  17,2  

EMAE  SP  946,8  3,8  144,9  1,0  

CEEE G&T  RS  420,0  1,7  227,6  1,6  

COPEL G&T  PR  271,9  1,1  116,8  0,8  

CELESC G&T  SC  71,1  0,3  49,2  0,4  
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CELG  GO  16,0  0,1  10.1   00 

Subtotal   11.135,8  44,3  5.970,1  43,1  

Outras    122,0  0,5  61,0  0,4  

TOTAL    25.165,3  100,0  13.883,8  100,0  

Fonte: MME, Portaria 578 de 31/10/2012; ANEEL, 2012a; Elaboração do autor. 

 

A tabela 35 relaciona todas as empresas estatais envolvidas no processo de 

renovação e prorrogação das concessões, e dimensiona capacidade instalada e a garanti 

física total de cada empresa.  A primeira constatação é que 99,5% da energia é de controle 

estatal, sendo que 55,3% são das estatais federais e 44,3% pertencentes às estatais 

estaduais. Quando se analisam a garantia física verifica-se que 95,6% da geração 

pertenciam a quatro empresas estatais, sendo em ordem de grandeza Chesf, Cesp, Cemig e 

Furnas, duas federais e duas estaduais.  Os dados mostram que são 13.883,8 MW médios 

de energia envolvidos na disputa renovação versus licitação. 

 

5.2 Vencimento dos contratos de comercialização de energia velha 

 

O procedimento para a realização do 1º leilão de compra e venda de energia elétrica 

proveniente de empreendimento de geração existente no ambiente de contratação regulada, 

foi realizado pela ANEEL a partir da abertura do edital nº 001/2004 e da Audiência Pública 

número 36 de setembro de 2004. Inscreveram-se ao leilão dezoito empresas vendedoras de 

energia. 

Desta forma, em 07 de dezembro de 2004 foi realizado o 1º Leilão de Energia 

Existente e os produtos negociados teriam início de suprimento em 2005, 2006 e 2007. 

Foram negociados um total de 17.008 MW médios de energia elétrica com contratos de 

duração de oito anos de comercialização garantida. Desse total, 9.054 MW médios com 

suprimento de 01 de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2012. Outros 6.782 MW médios 

com cronograma de suprimento de 01/01/2006 a 31/12/2013. E a terceira parcela de 1.172 

MW médios com suprimento de 01/01/2007 à 31/12/2014. Os detalhes podem ser 

conferidos na tabela 36.  
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Tabela 36 - Resultado do 1º Leilão de Energia Existente (realizado 07/12/2004). 

Vendedor 

2005-08 2006-08 2007-08 Total  
Energia Preço Energia Preço Energia Preço Energia  

MWmed 
(R$/ 

MWh) 

MW 

med. 

(R$/ 

MWh) 

MW 

med. 

(R$/M

Wh) 
MW med. % 

FURNAS 3.076 60,94 2.527 69,58 150 77,70 5.753              33,8 

CHESF 2.500 52,79 1.054 60,35 138 66,05 3.692 21,7 

ELETRONORTE 672 56,00 328 63,90 550 77,00 1.550 9,1 

Subtotais 6.248  3.909  838  10.995 64,6 

CESP 800 62,10 1.178 68,37 20 77,70 1.998 11,7 

COPEL G 980 57,50 368 67,62 81 75,44 1.429 8,4 

CEMIG   927 69,58   927 5,5 

CEEE 260 57,47 152 67,87   412 2,4 

EMAE 85 60,84 33 69,21 5 75,75 123 0,7 

Subtotais 2.125  2.658  106  4.889 28,7 

LIGHT 380 51,73 130 61,12   510 3,0 

DUKE 214 59,98 58 69,98 218 75,98 490 2,9 

ESCELSA 87 57,00 27 64,00   114 0,7 

TRACTEBEL     10 70,89 10 0,1 

Subtotais 681,00  215,00  228,00  1.124 6,6 

Total MWméd 9.054  6.782  1.172  17.008 100 

Total MWh 634.938.912  475.608.096  82.190.016  1.192.737.024  

Preço Médio 

(R$/MWh)  57,51  67,33  75,46 63,00  
Total (milhões R$) 36.515  32.022  6.202  74.739  

Fonte: CCEE, 2018a. EPE, 2018. Elaboração do autor. 
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Este leilão foi responsável pela comercialização de 86 % da totalidade de energia 

velha comercializada nos cinco leilões realizados pelo governo durante os anos de 2004, 

2005 e 2006. Vale destacar que Furnas, Chesf, Cesp, Copel e Cemig, juntas, 

comercializaram 13.799 MW médios de energia, o que corresponde a 81% da energia 

comercializada nesse primeiro leilão ou a 70% de toda energia comercializada nos cinco 

leilões. O montante representa um faturamento de 75 bilhões de reais ao longo dos oito 

anos de comercialização, tendo como base a data do leilão.  

A entrega da energia contratada nesses leilões deveria iniciar em 2005, outra 

parcela em 2006 e a terceira em 2007 e o término seria no final de 2012, 2013 e 2014 

respectivamente. Portanto, o término desses contratos coincide com o mesmo período de 

anuncio da MP 579.  

Esta é uma das questões importante para compreensão dos motivos pelos quais 

algumas empresas aceitaram a prorrogação das concessões e outras não, além de 

compreender também os consequentes aumentos posteriores nas contas de energia elétrica 

à população brasileira. 

O segundo leilão de energia existente, que foi realizado em abril de 2005 e 

negociou 1.325 MW médios, novamente as mesmas estatais citadas anteriormente foram 

responsáveis por mais de 60% da energia comercializada. No entanto o início da entrega da 

energia se daria em 1º de janeiro de 2008 e o encerramento dos contratos estava previsto 

para 31 de dezembro de 2015. Vale destacar que mesmo tendo sido um montante bem 

menor que o primeiro leilão, a receita total da comercialização representava na época quase 

1 bilhão de reais a cada ano de contrato. Para melhor elucidar a questão a tabela 37 traz os 

principais dados desse leilão. 

 

Tabela 37 - Resultado do 2º Leilão de Energia Existente (realizado 02/04/2005). 

  2008-08 

Vendedor Energia contratada Preço 

  MWméd. (R$/MWh) 

CHESF 450 83,5 

Eletronorte 90 83,5 

CGTEE 104 83,5 

Subtotal 644  

CESP 170 83,5 

CEMIG G 105 83,5 

COPEL G 80 82,3 

Subtotal 355  

TEC 150 81,6 
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CDSA 133 83,5 

CELPA 23 83,5 

Enersul 20 78,5 

Subtotal 326  

Total MWméd 1.325  

Total MWh 92.919.600 
 

Preço Médio 

(R$/MWh)  82,68 

Total (milhões R$) 7.682  
Fonte: CCEE, 2018a. EPE, 2018a. Elaboração do autor. 

 

O terceiro leilão de energia existente também foi realizado no ano de 2005 durante 

o mês de outubro e apenas 102 MW médios foram comercializados, portanto o de menor 

quantidade de energia comercializada. Vale destacar que o tempo do contrato foi de apenas 

três anos, com início em 2006 e termino ao final de 2008. 

 

Tabela 38 - Resultado do 3º Leilão de Energia Existente (realizado 11/10/2005). 

 2006-03 

Vendedor Energia contratada Preço  

MWméd. (R$/MWh) 

DUKE 66 62,8 

CEB 12 63,0 

CEEE 9 63,0 

EMAE 3 63,2 

LIGHT 12 63,9 

Total MWméd 102 
 

Total MWh 2.683.008 
 

Preço Médio 

(R$/MWh)  62,95 

Total (milhões R$) 168  
Fonte: CCEE, 2018a. EPE, 2018a. Elaboração do autor. 

 

O quarto leilão ocorreu na mesma data do anterior e teve uma quantidade de 

energia negociada semelhante ao segundo leilão. Ao todo foram negociados 1.166 MW 

médios o que representava cerca de 7,7 bilhões de reais ao longo dos oito anos de contrato 

(2009-2016). As empresas Furnas, Chesf, Copel, Cesp, CEEE e EMAE foram responsáveis 

por 63% da energia comercializada. 
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Tabela 39 - Resultado do 4º Leilão de Energia Existente (realizado 11/10/2005). 

  2009-08 

Vendedor Energia contratada Preço 

  MWméd. (R$/MWh) 

FURNAS 281 96 

CHESF 80 96 

CGTEE 35 91,8 

Subtotal 396  
COPEL GERAÇÃO 245 95,95 

CESP 120 93,43 

CEB 12 94,49 

CEEE 9 94,28 

EMAE 3 96 

Subtotal 389  
TRACTEBEL 191 93,03 

TEC 190 94,96 

Subtotal 381  

Total MWméd 1.166 
 

Total MWh 81.769.248 
 

Preço Médio (R$/MWh)  94,91 

Total (milhões R$) 7.760  
Fonte: CCEE, 2018a. EPE, 2018a. Elaboração do autor. 

 

Por fim, o quinto leilão de energia existente foi realizado em dezembro de 2006 e a 

energia comercializada seria entregue do início de 2007 até o final de 2014. Foi um leilão 

de pequeno porte onde foram comercializados 204 MW médios e uma expectativa de 

receita de R$ 1,5 bilhões. O leilão teve a participação de quatro geradoras, Chesf, 

Eletronorte, CEEE e Celg, ou seja, todas que estiveram envolvidas no processo de 

prorrogação das concessões, como podemos conferir na tabela 40. 

Tabela 40 - Resultado do 5º Leilão de Energia Existente (realizado 14/12/2006). 

  2007-08 

Vendedor Energia contratada Preço 

  MWméd. (R$/MWh) 

CHESF 130 105,00 

ELETRONORTE 50 105,00 

Subtotal 180   

CEEE 15 104,49 

CELG 9 100,00 

Subtotal 24  
Total MWméd 204   

Total MWh 14.306.112   

Preço Médio (R$/MWh)  104,74 

Total (milhões R$) 1.498   

Fonte: CCEE, 2018a. EPE, 2018a. Elaboração do autor. 
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Buscamos detalhar cada um dos leilões de comercialização de energia para 

demonstrar que as mesmas empresas, ao mesmo tempo que suas concessões estavam se 

encerrando, também possuíam contratos de comercialização da energia que se encerravam 

no contexto da renovação das concessões. Esse é um detalhe importante que no decorrer da 

dissertação explicaremos melhor. 

As usinas que aqui haviam comercializado sua energia e que não haviam 

prorrogado as concessões, ao término passaram negociar livremente a energia no mercado 

livre pelo restante dos meses ou anos até o encerramento do contrato de concessão. 

A tabela 41, traz um detalhamento da energia comercializada de cada estatal em 

cada leilão e sua proporcionalidade na totalidade dos contratos, além da receita financeira 

total.  

 

Tabela 41 - Energia velha comercializada por empresas estatais de 2005 a 2016 (em 

MWmédios). 

Empresa\Leilões 

1º 

leilão 

2º 

leilão 

3º 

leilão 

4º 

leilão 

5º 

leilão 
Totais % 

Bilhões 

R$ 

Estatais federais                 

FURNAS 5.753      281   6.034  30,5 28,01 

CHESF 3.692  450   80 130 4.352  22,0 20,21 

ELETRONORTE 1.550  90     50 1.690  8,5 7,81 

CGTEE   104   35   139  0,7 0,64 

Subtotal 10.995  644   396  180  12.215  61,7 56,67 

Estatais estaduais                 

CESP 1.998  170   120   2.288  11,6 10,65 

COPEL G 1.429  80  245  1.754  8,9 8,17 

CEMIG 927  105       1.032  5,2 4,78 

CEEE 412   9 9 15 445  2,2 2,02 

EMAE 123    3 3   129  0,6 0,55 

Subtotal 4.889  355  12  377  15  5.648  28,5 26,18 

Outros 1.124 326 90 393 9 1.942 9,8 9,00 

Total 17.008  1.325  102  1.166  204  19.805 100 91,85 

Fonte: CCEE, 2018a. EPE, 2018a. Elaboração do autor. 

 

Por fim, para elucidar a distribuição dos contratos ao longo dos anos, organizamos 

o gráfico 7. O maior volume de energia velha comercializada, que pertence em sua maioria 

às estatais, situava-se de 2006 a 2012. Vale lembrar que a MP 579/2012 foi anunciada dia 

11 de setembro de 2012 e as novas tarifas entraram em vigor em 1º de janeiro de 2013.  
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O período de anúncio coincide com o término dos contratos de grande parte dos 

contratos de comercialização de energia das empresas que negociaram a venda através do 

primeiro, segundo e terceiro leilões, que são as estatais federais e estaduais. 

 

Gráfico 7 - Energia comercializada nos leilões de energia existente de 2005 a 2016 (MW 

médios/ano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CCEE, 2018a. EPE, 2018a. Elaboração do autor. 

 

A energia contratada nesses leilões representava um terço da geração média 

nacional. Conforme dados disponibilizados pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), no 

ano de 2012 a geração de energia elétrica ficou em 58.122 MW médios. Se utilizarmos 

como exemplo os 19.703 MW médios contratados no mesmo ano, esses contratos 

representavam 34% da geração elétrica nacional, vale destacar que em sua maioria tratava-

se de energia de fonte hidráulica amortizada. 

As empresas que possuíam energia vendida nestes leilões e aceitaram as novas 

condições de prorrogação das concessões, após o ano de 2013 passaram a ter novos 

contratos de comercialização com nova tarifa, no valor de R$ 32,89/MWh e contratos (de 

concessão e comercialização) assinados até 31 de dezembro do ano de 2042. 

As empresas que não aceitaram as novas regras de prorrogação, ou as geradoras que 

não faziam parte dos processos de renovação das concessões, continuaram com suas 

concessões em vigor pelo prazo de direito referente ao contrato de concessão antigo, à 

medida que os contratos de comercialização através dos leilões de 8 anos iam terminando 

sua produção de energia tornava-se livre para negociar sua energia.  

O principal instrumento para comercialização dessa energia utilizado pelas 

empresas neste intervalo de tempo (fim do contrato de comercialização até fim do contrato 
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de concessão) foi através do MCP, onde a energia chegou a ser comercializada a R$ 

822,83/MWh. O mecanismo foi utilizado por inúmeras geradoras como Cesp, Cemig, 

Copel, Light, Duke, CPFL, comercializadoras como BTG Pactual e inúmeras industriais, 

como Samarco Mineração S.A. Mecanismo que foi denunciado na grande imprensa como 

“especulação no mercado de energia” e que segundo matéria do Valor Econômico 

(15/03/2013) havia causado mal-estar entre as companhias geradoras. 

A não adesão de geradoras à renovação das concessões deixou as distribuidoras de 

energia com um déficit no montante de contratação de energia para garantir o atendimento 

de 100% do consumo demandado por seus consumidores. Essa situação é caracterizada no 

interior da indústria de eletricidade como “exposição involuntária” das distribuidoras. Para 

cobrir toda demanda as concessionárias são obrigadas a adquirir a energia no MCP. 

Conforme nota técnica da ANEEL, em 2013 as distribuidoras apresentaram uma exposição 

involuntária de 3,48% da carga real de energia elétrica nacional. Já no ano de 2014 foi 

estimado em 6%, o que representava 33 milhões de MWh. Essa energia teve que ser 

adquirida no MCP, no qual as tarifas chegaram a R$ 822,89/MWh. Os custos com compra 

de energia elétrica foram repassados posteriormente de forma integral nas contas de luz, 

por meio de aumentos nas tarifas. O fato indica uma das principais causas dos grandes 

aumentos nas tarifas de energia elétrica nos anos posteriores.  

As justificativas oficiais e dos setores empresariais que controlam a indústria de 

eletricidade para os frequentes aumentos, foi de que as altas se davam em razão da falta de 

chuvas e pela necessidade de acionamento das usinas térmicas. Portanto, um problema 

advindo da natureza e de tecnologia. Porém, a principal causa foi o mecanismo de 

acumulação das concessionárias através do Mercado de Curto Prazo pelo Preço de 

Liquidação das Diferenças.  
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6 A MP 579 EM CHOQUE COM A ORGANIZAÇÃO MERCANTIL 

 

As medidas implementadas pela MP 579 confrontaram-se com questões basilares 

de organização da indústria de eletricidade sob regras de mercado.  

Para evidenciar um dos principais conflitos, reproduzimos incialmente alguns 

fragmentos de um artigo que teve grande repercussão no período em que tramitava no 

Congresso Nacional a MP 579.  

“Empresas, acionistas, governadores, consumidores do mercado livre e 

congressistas estão todos, por diferentes motivos, insatisfeitos”. Essa declaração faz parte 

de um artigo intitulado de “Medida Provisória 579: uma guinada de 360º”, publicado no 

jornal Valor Econômico em 21/11/2012, de autoria da economista e advogada Elena 

Landau. A autora foi uma das principais dirigentes do processo de reorganização da 

indústria brasileira de eletricidade após 1993, quando houve a implementação dos 

mecanismos de concorrência e regime tarifário de preço teto (regulação por incentivos). 

Conforme o artigo, apesar das “boas intenções” a MP 579 mudava totalmente a 

forma de remuneração ao ressuscitar a “tarifação pelo custo”, impondo um novo contrato 

com “bases totalmente diferentes dos contratos atuais”.  A partir de 2013, quando as novas 

regras entrassem em vigor, segundo Landau, estaríamos de “volta a 1993, com controle 

tarifário, insegurança jurídica e intervencionismo”. Conforme a autora, as preocupações se 

agravavam na medida que as declarações oficiais indicavam que as bases da proposta se 

tornariam “regra geral”, atingindo inclusive empresas que não assinassem o novo contrato.  

Quando a autora menciona um “retorno a 1993”, afirma que até então vigorava o 

“regime tarifário pelo custo de serviço”, o qual foi eliminado pela Lei 8.631/1993 e desde 

então buscou-se estimular a concorrência através do “regime tarifário de preço teto”. 

Portanto, “uma guinada de 360º” mostrava que o centro do embate se referia à mudança na 

política de regulamentação e definição dos preços da energia elétrica aos consumidores 

finais.  

Talvez o mais adequado deveria ser uma guinada de 180º, porque 360º significa 

retornar e manter a mesma direção original. A autora revela desconhecer elementos básicos 

de geometria. Se a mudança de rumo foi de 360º o rumo permaneceu o inicial. Isto mostra 

que o título é incompatível com o teor expresso no artigo. 

É essa mudança que fez as empresas privadas, os acionistas de companhias 

energéticas detentores de ações em bolsas de valores, os grandes consumidores de energia 
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elétrica do ACL e os governadores e empresas estatais dos estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Paraná e Santa Catarina, combater intensamente a MP 579. 

Dessa forma, o conflito em torno da regulamentação para determinar a receita 

anual máxima permitida para cada usina e linhas de transmissão alcançadas pela MP 579 

tornou-se o centro da disputa. A medida provisória, ao fixar um valor de 10% como taxa de 

lucro ao longo de todo contrato de concessão, eliminou as taxas de lucro acima da taxa 

média do capital e, ao considerar as usinas e linhas de transmissão totalmente amortizadas 

na nova concessão, eliminou-se a parcela de valor excedente apropriada pelo capital 

portador de juros. 

Evidentemente, quando o Estado fixa uma taxa de lucro de 10%, está impondo uma 

limitação à extração e apropriação da mais valia extraordinária nas concessões 

prorrogadas. Assim, mesmo que a disputa tenha se dado em em torno da limitação da 

receita máxima permitida através da regulamentação da tarifa, o centro da disputa deu-se 

em torno do acesso e apropriação do lucro extraordinário. 

Para compreender como a MP 579 entrou em choque com a legislação que vigorava 

até 2013, buscaremos analisar as principais medidas legislativas que permitiram a criação e 

posteriormente a eliminação das regras estabelecidas pela MP 579.  

 

6.1 Medida Provisória 579/2012 versus Medida Provisória 688/2015 

 

A MP 579 foi anunciada pela Presidenta Dilma Rousseff durante o segundo ano do 

primeiro mandato presidencial, enquanto que a MP 688 foi estabelecida no primeiro ano do 

segundo mandato no contexto pré-impeachment da presidenta Dilma, quando o governo 

indicou para área de economia o ministro Joaquim Levy, um nome do mercado.  

A primeira medida provisória estabeleceu como base para definição das receitas 

anuais de usinas amortizadas, as tarifas determinadas pelos custos para gestão dos ativos, 

calculado pelo regime de custo pelo serviço. Já a segunda possui as receitas anuais 

determinadas pela regulamentação baseada no regime de preço teto. 

As duas MPs foram aprovadas pelo mesmo governo para unidades de geração e 

transmissão de energia elétrica de mesma característica, ou seja, empreendimentos 

amortizados. No interior destas duas medidas legislativas é possível identificar os 

elementos centrais da disputa. 

Desde 2004, através do ajuste regulatório chamado de “novo modelo do setor 

elétrico” instituído pela Lei nº 10.848/2004, havia se consolidado a regulamentação das 
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tarifas através do preço teto em todas as etapas da cadeia de produção de eletricidade. O 

resultado da aplicação dessa política de preços - na geração, transmissão e distribuição - 

levou a “explosão” das tarifas nos anos que antecederam o anuncio da MP 579 em 2012. 

Assim, a edição da MP 579 em setembro de 2012 deu-se em um contexto de 

insatisfação de diversos segmentos da sociedade com os altos custos da eletricidade e a 

disputa em torno dos contratos de concessões e comercialização de parcela importante de 

usinas, linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica. Somado à esta conjuntura, o 

agravamento da crise na economia brasileira teve grande influência para adoção das 

respectivas medidas.  

Um dos principais objetivos da nova legislação estabelecida pela MP 579 era a 

redução do custo da energia elétrica para o consumidor brasileiro, buscando tornar o setor 

produtivo mais competitivo (Exposição de Motivos Interministerial nº 

37/2012/MME/MF/AGU). 

Conforme declaração da presidenta Dilma Rousseff durante o ato de lançamento da 

MP 579, as medidas teriam por finalidade “reduzir o custo das mercadorias. Melhorar a 

participação do país na disputa internacional por mercados, criar mais empregos, reduzir a 

inflação e estimular maior crescimento”. 

Como explicado no primeiro capítulo, a prorrogação das concessões de geração e 

linhas de transmissão seriam concedidas desde que os agentes controladores dessas 

unidades de produção aceitassem:  

a) A indenização da parcela dos investimentos de bens reversíveis com base no 

valor novo de reposição e assim, nos novos contratos os ativos seriam considerados 

totalmente amortizados.  

b) A remuneração por tarifa calculada pela ANEEL com base nos custos de 

operação e manutenção acrescidos de taxa de 10% de lucro, mais encargos e tributos, 

conforme consta na clausula sexta do termo aditivo ao contrato de concessão de geração 

que aceitaram a prorrogação nos termos da lei 12.783.  

c) A alocação integral da garantia física de energia e de potência das hidrelétricas 

em regime de cotas destinadas às distribuidoras do sistema interligado nacional, conforme 

consta na clausula quinta dos aditivos do contrato. Ou seja, destinação de toda energia ao 

ambiente de contratação regulado  
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6.1.1 A MP 579 e as indenizações 

 

A primeira mudança na originalidade da MP 579 deu-se no processo de 

indenizações dos bens reversíveis pertencentes aos nove contratos das concessões de 

transmissão prorrogadas. 

A MP 579 em seu art. 15º determinava que os bens reversíveis vinculados às 

concessões de transmissão prorrogados e existentes até 31 de maio de 2000 seriam 

considerados totalmente amortizados. Essa situação foi totalmente alterada após a eleição 

presidencial de 2014, quando a ANEEL passa a reconhecer através de despachos 

regulatórios que existiam indenizações pendentes. 

Vale destacar, brevemente, que para considerar as usinas e linhas de transmissão 

prorrogadas como totalmente amortizadas, o governo autorizou o uso dos recursos em 

saldo na RGR para indenização dos bens reversíveis ainda não amortizados ou não 

depreciados, conforme consta no conteúdo do art. 15º da MP 579. Os valores pendentes 

que a RGR não conseguiria pagar seriam incorporados nos cálculos da CDE a serem 

cobrados anualmente como encargo setorial. Dessa forma os custos de investimentos e 

pagamentos com serviços da dívida deixariam de incidir nas tarifas das concessões 

prorrogadas.  

A importância dessa medida pode ser identificada em declaração emitida por 

Maurício Tolmasquim, presidente da EPE, instituição responsável por conduzir os cálculos 

dos valores de indenizações referente aos investimentos em hidrelétricas prorrogadas. 

 

A outra parte da redução é o fato do Brasil ter usinas hidrelétricas. E usinas 

hidrelétrica é algo maravilhoso. Porque ela tem um custo muito grande para ser 

construída, mas para operar e manter o custo é muito baixinho. Muitas dessas 

hidrelétricas foram construídas a muito tempo atrás, já estão amortizadas, ou seja, 

aquele investimento que foi necessário para construir elas já estão pagas. E 

portanto agora elas podem gerar a energia a um custo muito barato. O que estamos 

fazendo com esta medida é passando ao consumidor brasileiro o benefício de ter 

essas hidrelétricas com custo barato” . (TOLMASQUIM, Entrevista concedida ao 

Canal TV Brasil, em 05/11/2012). 

 

Os valores das indenizações das usinas e linhas de transmissão prorrogadas sob a 

lei 12.783 foram estimados R$ 20 bilhões, sendo que sete para as geradoras e treze para as 

transmissoras. Esses recursos foram imediatamente pagos pelo saldo da RGR.  

No entanto, as concessionárias de transmissão alegavam que possuíam 

investimentos não amortizados anteriores ao ano de 2000. Exigiam uma espécie de 
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segunda indenização, pois a primeira parcela de R$ 13 bilhões as companhias já haviam 

recebido. 

Frente a contestação das concessionárias, o Ministro de Minas e Energia, Edison 

Lobão, determinou através da portaria nº 267 de 13/08/2013 que a ANEEL realizasse um 

“estudo para definição do valor novo de reposição” referente à parcela dos investimentos 

vinculados a estes bens reversíveis existentes em 31 de maio de 2000 e não depreciados. 

Dessa forma, a ANEEL determinou em dezembro de 2013 através da Resolução 

Normativa nº 589 que as nove concessionárias deveriam apresentar laudos de avaliação 

contemplando todos os ativos dos contratos para poder definir o montante das indenizações 

pendentes. 

Conforme o comunicado aos acionistas através de “fato relevante” emitido em 

12/08/2014, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) revela que 

o laudo de sua companhia foi elaborado pela Delos Consultoria Ltda. O valor base da 

indenização apurado foi de R$ 5,186 bilhões (base 31 de dezembro de 2012) e protocolado 

junto a ANEEL. Na nota técnica nº 336 a agencia reguladora reconheceu R$ 3,896 bilhões 

(base dezembro de 2012). Este procedimento foi utilizado também com as demais 

companhias de transmissão. 

A tabela abaixo apresenta os valores reconhecidos pela ANEEL correspondentes à 

parcela dos ativos reversíveis ainda não amortizados e não indenizados das nove 

companhias de transmissão cujas concessões foram prorrogadas nos termos da lei 

12.783/2013. O valor líquido dos bens reversíveis homologados pela ANEEL equivale à 

R$ 24,42 bilhões (base dezembro de 2012).  

Tabela 42 - Valor dos bens reversíveis não amortizados para fins de indenização das 

transmissoras nos termos da lei 12.783/2013 (base dezembro de 2012). 

Concessionárias 

Valor 

Indenização (R$) 

CEEE-GT 836.282.933,20 

CELG G&T 227.103.785,16 

CEMIG-GT 892.050.146,77 

CHESF 5.092.384.326,62 

COPEL-GT 890.193.446,92 

CTEEP 3.896.328.051,31 

ELETRONORTE 2.579.311.569,77 

ELETROSUL 1.007.043.439,38 

FURNAS 8.999.520.181,38 

Total 24.420.217.880,51 

Fonte: ANEEL - Nota Técnica no 336/2016-SGT. Elaboração autor. 
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A autorização para o pagamento das indenizações deu-se através da Portaria nº 120 

de 20 de abril de 2016, assinada pelo novo Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, 

três dias após a histórica votação no Congresso Nacional do impeachment da presidenta 

Dilma Rousseff.  

Essa portaria definiu que os valores dos ativos anteriores a 2000 passariam a 

compor a base de remuneração regulatória das concessionárias de transmissão de energia 

elétrica e o pagamento da parcela deveria ser incorporado na Revisão Tarifária Periódica 

das transmissoras e adicionado às respectivas Receitas Anuais Permitidas ao longo de oito 

ciclos tarifários a partir de 1º de julho de 2017. Portanto, o pagamento deveria se dar de 

2017 à 2025. 

A mesma portaria também determinou que os valores de R$ 24,4 bilhões 

(dezembro de 2012) deveriam ser atualizados com os custos de capital e remunerados pelo 

critério do Custo Ponderado Médio do Capital definido pela ANEEL desde a data da 

prorrogação das concessões (01/01/2013) até a data do processo tarifário (junho de 2017), 

acrescidos dos devidos tributos e corrigidos pelo IPCA. 

Após a publicação da respectiva portaria pelo MME, a ANEEL abriu a Audiência 

Pública nº 68/2016 (ANEEL, 2019) a fim de “obter subsídios para o aprimoramento da 

regulamentação do cálculo do custo de capital a ser adicionado à Receita Anual Permitida 

– RAP das concessionárias de transmissão” prorrogadas pela MP 579.  

Assim, o montante final aprovado pela ANEEL, com acréscimo do componente 

financeiro (juros e remunerações), ficou em R$ 62,2 bilhões. Este resultado foi aprovado 

em fevereiro de 2017 através da Resolução Normativa nº 762.  

Na prática, além do montante de R$ 24,4 bilhões referente à indenização dos 

investimentos, as companhias terão direito a mais R$ 37,8 bilhões correspondente a taxa de 

lucro e o pagamento de juros referente ao custo de capital. 

Deste total, 16% serão apropriados pela concessionária privada CTEEP, 72% pelas 

companhias estatais pertencentes ao sistema Eletrobrás e o restante pelas estatais estaduais.  

Essa foi a primeira mudança significativa realizada no conteúdo da MP 579, já que 

em sua origem determinava que os investimentos anteriores a 31 de maio de 2000 não seria 

indenização, pois eram considerados totalmente amortizados. As novas regras 

estabelecidas pelo governo permitiram indenização complementar duas vezes maior do 

valor referente a primeira indenização e ainda garantiu uma taxa de remuneração aos 

empreendimentos e pagamento de todas as taxas de juros. 
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Além disso, o montante calculado pela ANEEL foi autorizado para que fosse 

cobrado dos consumidores finais através da RAP ao longo dos próximos oito anos nas 

tarifas finais.  

Se o novo valor das indenizações fosse aplicado todo de uma só vez, em um único 

ano, necessitaria 45% de aumento nas contas de luz. Por isso, a ANEEL resolveu escalonar 

a cobrança em oito anos. 

Evidentemente, este componente não foi a principal causa das explosões tarifárias 

verificadas a partir de 2014, pois sua cobrança vem sendo aplicada apenas após junho de 

2017. Mesmo assim é um fator importante no aumento do custo da energia. 

 

6.1.2 Os encargos setoriais e o fim do aporte de recursos da União 

 

A MP 579 autorizou o governo aportar recursos da União para compor os valores 

referentes a demanda de encargos setoriais e assim contribuir parcela da redução dos 

custos da energia elétrica. Iniciativa que vigorou nos primeiros dois anos.  

A redução nas tarifas de energia elétrica deu-se através da retirada dos custos 

relacionados ao pagamento da reserva global de reversão (RGR), da conta de consumo de 

combustíveis (CCC) e a retirada de parcela dos valores da conta de desenvolvimento 

energético (CDE). Conforme o art. 21º e 24º da MP 579, as distribuidoras, as transmissoras 

licitadas a partir de 2013 e as concessionárias prorrogadas, ficaram desobrigadas ao 

recolhimento das cotas anual da RGR e dos custos referentes à CCC.  

A CDE foi criada em 2002 com objetivo de promover o desenvolvimento 

energéticos dos Estados e a competitividade das fontes alternativas de energia. Após a MP 

579 os recursos deste encargo setorial passaram a vigorar com finalidade de garantir o 

pagamento dos descontos aos consumidores da subclasse residencial de baixa renda; os 

custos de universalização dos serviços de energia elétrica; os dispêndios com a conta de 

consumo de combustíveis; o reembolso às usinas termelétricas com uso de carvão 

nacional; os subsídios ao incentivo de fontes alternativas; e a eventual necessidade de 

indenização aos concessionários de energia elétrica por ocasião da reversão das 

concessões. 

Os recursos para compor o orçamento anual da CDE passaram a ser calculados pela 

ANEEL. O artigo 23º da lei 12.783 autorizou que os recursos seriam provenientes das 

“cotas anuais” mediante encargo tarifário incluído nas tarifas de uso dos sistemas de 
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distribuição e transmissão, além dos recursos provenientes do uso do bem público, de 

multas aplicadas pela ANEEL e dos créditos da União.  

Os aportes de origem da União passariam contar com recursos diretos e parcelas 

provenientes de cotas anuais de créditos com Itaipu Binacional estimados em R$ 3,3 

bilhões/ano. Durante o ano de 2013, cerca de 60% (R$ 8,46 bilhões) do orçamento da CDE 

foram provenientes da União e em 2014 cerca de 65% (R$ 11,80 bilhões).  

O restante dos valores necessários para compor o orçamento anual da CDE seria 

cobrado nas tarifas como encargo setorial que passariam a compor os custos da Tarifa de 

Utilização de Serviços de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Utilização de Serviços de 

Transmissão (TSUT), as quais são pagas na compra de energia elétrica com o propósito de 

remunerar o uso do sistema de distribuição (ex: Eletropaulo) e de transmissão (ex: 

CTEEP). Em 2013, enquanto os recursos da União foram responsáveis por 60%, a cota 

pelo uso do sistema de distribuição e transmissão foi responsável por 7% do orçamento. Já 

em 2015, dos R$ 25,25 bilhões do orçamento da CDE cerca de 97% passaram a ser 

cobrados na forma de encargo e incorporados nos custos finais das tarifas aos 

consumidores.  

Portanto, o aporte de recursos de origem da União para compor o orçamento anual 

da CDE durou até o final de 2014. A partir de 2015, justificado pela necessidade de ajuste 

fiscal coordenado pelo Ministro da Fazenda Joaquim Levy, o governo deixou de aportar 

recursos, assim a totalidade dos valores demandados no ano passaram a ser cobrados nas 

tarifas dos consumidores finais junto aos custos da TUSD e TUST.  

Essa foi a segunda mudança realizada na MP 579. Ao deixar de aportar recursos da 

União para compor o orçamento da CDE, o governo passou adotar uma orientação 

contrária aos objetivos originais da medida provisória que buscava reduzir os custos da 

energia elétrica. Ao zerar os aportes a partir de 2015, os valores passaram a incorporar as 

tarifas, contribuindo com os aumentos a partir de 2015. 

A tabela abaixo possui os dados históricos das despesas e receitas da CDE desde a 

publicação da MP 579. Os itens de despesas representam o destino dos valores arrecadados 

anualmente e as receitas correspondem às fontes dos recursos.  
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Tabela 43 - Orçamento Anual da Conta de Desenvolvimento Energético de 2013 à 2017 

(em R$ milhões). 

DESPESAS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Universalização - Luz para todos 2.027 875 875 973 1172 941 

Baixa Renda 2.200 2.099 2.166 2.239 2.498 2.440 

Conta de Consumo de Combustíveis 4.043 4.658 7.223 6.339 5.056 5.849 

Indenização de Concessões - 3.179 4.898 1.242 0 0 

Subvenção Carvão Mineral Nacional 1.004 1.123 1.216 1.005 909 850 

Descontos Tarifários 4.461 4.092 5.454 6.156 6.339 8.724 

Subvenção RTE 386 389 389 310 0 179 

Restos a pagar do ano anterior - 1.627 3.000 0 0 1.061 

Verba MME - 31 24 27 0 0 

CAFT CCEE - - - 0 15 9 

Total 14.121 18.074 25.246 18.291 15.990 20.053 

RECEITAS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

UBP 674 558 585 612 668 672 

Multas 177 218 127 180 176 214 

Recursos da União 8.460 11.805 - - - - 

RGR - cotas - 1.025 805 908 1210 478 

RGR - Reposição de Financiamentos - 1.270 1.169 1.094   - 

RGR e CDE - Parcelamentos a 

receber 
- 1.498 69 108 

184 734 

Saldo em Conta (30/01/2016) 3.786 - 435 64 714 0 

Cotas CDE - Energia - - 3.137 3.472 3.690 3.796 

Cotas CDE - Uso 1.024 1.700 18.920 11.853 9.348 14.160 

Total 14.121 18.074 25.246 18.291 15.990 20.053 

Fonte: ANEEL 2017a- Nota Técnica nº 336/2017-SGT e nº 204/2018-SGT/SRG. Elaboração do autor. 

 

A primeira constatação é o volume extremamente alto arrecadado para compor o 

orçamento anual da CDE durante este período. Ao longo dos seis anos foram R$ 111,8 

bilhões recolhidos (não corrigidos). Vale destacar que, conforme dados disponibilizados 

pela ANEEL, as receitas de fornecimento de energia elétrica sem incidência de tributos, 

das noventa e nove concessionárias de distribuição ao longo dos seis anos (2013/2018) é 

equivalente a R$ 725 bilhões. Ou seja, a CDE representou no período algo em torno de 

15% da receita (sem tributos) do setor elétrico nacional, o que permite uma noção de sua 

incidência da composição final da tarifa aos consumidores, já que a maior parcela deste 

encargo passou a ser cobrada dos consumidores finais a partir de 2015.  

Conforme informações disponibilizadas pela Eletrobrás, no ano em que foi 

publicada a MP 579, as receitas através dos itens específicos da CDE somaram R$ 4,35 

bilhões, da CCC R$ 4,83 bilhões e da RGR 2,28 bilhões. A partir de 2013 os dois últimos 

encargos foram extintos passando as demandas orçamentárias à CDE. Mesmo com a 

extinção a CDE continuou com orçamentos superiores, porém sua incidência nos custos 
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das tarifas era atenuada pelo aporte de dinheiro do orçamento da União, que foi 

responsável pela maior parcela nos dois primeiros anos.  

Porém após 2015, além do elevado aumento no orçamento todos os recursos 

passaram diretamente a compor as tarifas. Assim, além de anular o efeito da parcela de 

redução dos custos de energia elétrica correspondente a diminuição dos encargos setoriais 

estabelecida pela MP 579, após 2015 este mecanismo tornou-se instrumento direto de 

aumento das tarifas finais. 

Vale destacar que o orçamento, a administração e a movimentação dos fundos 

setoriais eram de responsabilidade da Eletrobrás até 2016. Após o impeachment da 

presidenta Dilma, foi assinada a Medida Provisória 735 em 22 de junho de 2016, alterando 

a lei 12.783, que retirou a responsabilidade da estatal e transferiu o desempenho das 

funções à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Assim, o Estado foi retirado do 

gerenciamento dos recursos, repassado ao controle dos agentes empresariais que 

coordenam a CCEE, uma espécie de organização não governamental que gerencia os 

contratos de energia elétrica.   

A segunda constatação a ser realizada com os dados disponibilizados pela tabela 

acima é que os itens “multas” e “recursos da União” são os únicos que não são cobrados 

diretamente nas tarifas de energia elétrica. O primeiro é praticamente insignificante da 

composição da CDE pois representa 1% do orçamento e o segundo teve sua importância 

nos primeiros dois anos quando aportou cerca de R$ 20,2 bilhões, o que representava 60% 

e 65% do orçamento anual da CDE em 2013 e 2014 respectivamente. No entanto, após 

2015 o governo alegou necessidade de ajuste fiscal e cancelou novos aportes. 

Assim, em 2015, ano dos maiores aumentos tarifários, a receita faturada sem 

tributos das distribuidoras no ambiente regulado foi de R$ 135 bilhões e a CDE foi de 25,2 

bilhões. Ou seja, equivalente a 18,7%. 

Por fim, os itens cotas CDE – Uso e Energia são valores cobrados como encargos 

setoriais nas tarifas. Nos primeiros dois anos (2013 e 2014), enquanto vigorava a política 

determinada pela MP 579, os valores representaram respectivamente 7% e 9% do 

orçamento da CDE. Nos últimos quatro anos estes itens transformaram-se no principal 

mecanismo de arrecadação para compor o orçamento, representando média histórica de 

86% do orçamento. Através de suas cotas já foram arrecadados cerca de R$ 71 bilhões ao 

longo dos seis anos, resultado da mudança nos objetivos originais da MP 579. 

As despesas foram praticamente para “subsidiar” os agentes empresariais que 

atuam no setor elétrico nacional, especialmente as usinas termelétricas. A maior parcela, 
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cerca de 35% foram destinados ao logo dos seis anos para subsidiar as termelétricas à 

combustíveis e carvão nacional. Outros 31,5% foi para pagamento do item chamado 

“descontos tarifários”, do qual um terço é destinado aos subsídios de fontes incentivadas. 

Os itens “luz para todos” e descontos em tarifas de “baixa renda” representou o mesmo 

volume de recursos aportados pela União, ou seja, cerca de R$ 20 bilhões, o que equivale a 

18% das receitas arrecadadas com a CDE.  

Portanto, a MP 579 que criou a CDE visando contribuir com a redução dos custos 

de energia através da redução de encargos setoriais nos primeiros dois anos cumpriu seu 

papel. Porém, com os ajustes fiscais a partir de 2015 orientados pelo então Ministro da 

Fazenda, Joaquim Levy, houve cancelamento de repasses de recursos da União e o 

orçamento basicamente passou a ser financiado pelos próprios consumidores cativos, 

contribuindo assim para aumentos nos custos da energia elétrica após 2015. 

Dessa forma, os art. 17 e 18 da lei 12.783/2013, que autorizava adquirir e destinar 

créditos da União diretamente à conta de desenvolvimento energético, perdeu sua eficácia. 

Pois, ao não aportar recursos dos cofres do governo e repassar a cobrança aos 

consumidores, na prática este item da MP 579 deixou de ter validade prática. 

 

6.1.3 A criação do sistema de bandeiras tarifárias 

 

O sistema de bandeiras tarifárias é mais um encargo setorial que foi criado após a 

MP 579 e entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2015 com a finalidade de 

aumentar a receita das empresas de geração de energia elétrica. O valor a mais é cobrado 

de todos os consumidores cativos das distribuidoras ligados ao sistema interligado 

nacional. 

Sua autorização deu-se através das Resoluções Normativas nº 593 de 17 de 

dezembro de 2013 e nº 626 de 30 de setembro de 2014. Estranhamente, os procedimentos 

finais para sua aplicação a partir de 2015 foram autorizados pela ANEEL dia 30 de 

setembro (terça), exatamente na semana das eleições presidenciais do 1º turno. 

Conforme o sub módulo 7.1 da ANEEL, que trata da estrutura tarifária das 

concessionárias de distribuição, as bandeiras tarifárias é um “sistema tarifário que tem 

como finalidade sinalizar aos consumidores faturados pelas distribuidoras, por meio de 

adicional na tarifa de energia, dos custos da geração de energia elétrica” (ANEEL,2017b, 

p. 5). 
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Este adicional foi determinado por um mecanismo de acionamento de três cores: a) 

Bandeira Tarifária Verde; b) Bandeira Tarifária Amarela; e c) Bandeira Tarifária Vermelha 

- Patamar 1 e 2. 

Cabe à ANEEL determinar mensalmente qual a bandeira deve vigorar em cada mês 

subsequente. No mês que vigorar a “bandeira verde” a tarifa não sofre nenhum acréscimo. 

Quando vigorar a “bandeira amarela” os consumidores cativos são obrigados a pagar um 

acréscimo de R$ 10,00 a mais à cada MWh consumido. Quando vigorar “bandeira 

vermelha – Patamar 1” os consumidores são taxados em mais R$ 30,00/MWh e quando 

vigorar “bandeira vermelha – Patamar 2” o aumento é de R$ 50,00/MWh. 

Quando a presidenta Dilma Rousseff anunciou a MP 579/2012, a medida significou 

uma redução média de R$ 53,00 para cada MWh consumido, e para que o desconto 

entrasse em vigor necessitou passar pela aprovação de uma lei no congresso nacional (lei 

12.783/2013). Porém, para o aumento das tarifas através da implementação das bandeiras, 

bastou apenas uma resolução da ANEEL autorizando um aumento monetário de 50 reais 

para cada MWh consumidos, sem necessidade de passar por aprovação do Congresso. Ou 

seja, se todos os doze meses do ano vigorasse a bandeira vermelha, o aumento através 

deste encargo neutralizaria a redução dos custos proporcionado pela MP 579. 

A principal argumentação da ANEEL para justificar a necessidade das bandeiras 

tarifárias é que em períodos com pouca água armazenada nos lagos o custo da energia se 

torna mais caro. Segundo a agencia reguladora, com a aplicação das bandeiras tarifarias os 

consumidores teriam a oportunidade de “gerenciar melhor o seu consumo” e reduzir o 

valor da conta de luz, assim poderiam utilizar a eletricidade de forma “consciente e 

racional”. 

Pura ideologia. Os valores arrecadados basicamente são pagamentos de “custos” 

das distribuidoras relativos à geração de energia por fonte termelétrica   e, principalmente, 

a exposição ao Mercado de Curto Prazo, onde as distribuidoras adquirem energia ao PLD. 

Conforme consta no sub módulo 6.8 (2018e, p. 5) dos Procedimentos de Regulação 

Tarifária (PRORET) da ANEEL, as receitas de bandeiras tarifárias foram concebidas para 

cobrir os custos inerentes aos seguintes itens: 

• Exposição ao MCP por insuficiência contratual em relação à carga realizada; 

• Exposição ao MCP das usinas hidrelétricas prorrogadas pela Lei nº 12.783, de 

2013 (Risco Hidrológico das usinas em regime de cotas); 

• Exposição ao MCP decorrente de insuficiência de geração de Itaipu Binacional 

(Risco Hidrológico da UHE Itaipu) 
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• Encargo de Serviços do Sistema (ESS) relativo ao despacho de usinas fora da 

ordem de mérito e com Custo Variável Unitário (CVU) acima do valor-teto do PLD máximo; 

• Exposição ao MCP das usinas que firmaram o Termo de Repactuação de Risco 

Hidrológico em conformidade com a Lei n° 13.203, de 8 de dezembro de 2015 (Risco 

Hidrológico dos CCEARs); e 

• Custo dos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado 

por Disponibilidade (CCEAR-D); 

Na prática, as receitas cobradas através das bandeiras tarifárias são valores 

destinados para aumentar a receita e lucratividade das usinas de geração. Os grandes 

beneficiados deste mecanismo têm sido os agentes de geração que comercializam energia 

elétrica através do mercado de curto prazo, que recebem tarifas altíssimas ao Preço de 

Liquidação das Diferenças. Vale destacar que o PLD máximo fixado pela ANEEL para o 

ano 2014 foi R$ 822,83/MWh, em 2015 R$ 388,48/MWh, em 2016 R$ 422,46/MWh e em 

2017 R$ 533,82/MWh. 

São as usinas ou comercializadores que vendem energia ao PLD máximo que se 

apropriam do orçamento das bandeiras tarifárias. Conforme dados divulgados pela Câmara 

de Comercialização de Energia Elétrica, de 2013 a 2017 foram comercializados cerca de 

435 milhões de MWh (9.930 MW médios) através do MCP, ao preço médio no período de 

R$ 417,00/MWh. Vale destacar que cinquenta agentes que comercializaram neste ambiente 

de contratação foram responsáveis por 70% dos contratos negociados no MCP. 

A implementação do “sistema de bandeiras” serviu para atender o interesse das 

geradoras. O dinheiro arrecadado vem beneficiando principalmente os proprietários das 

usinas hidrelétricas e termoelétricas, além das comercializadoras e grandes indústrias do 

ambiente livre que tem paralisado a produção de suas mercadorias para comercializar 

energia no MCP. 

Entre os grupos empresariais que comercializaram energia através deste mecanismo 

estão comercializadores como BTG Pactual Comercializadora ee Energia Ltda, e 

Votorantim Comercializadora de Energia Ltda (Votener), mineradoras como Vale, 

Thyssenkrupp, Alcoa Alumínio, Usiminas e Gerdau Aços Longos S.A., empresas de 

celulose como Klabin, empresas alcooleiras como Raizen Energia S.A.,geradoras de 

eletricidade como Tractebel Energia S.A., AES Tietê S.A., Duke, CPFL, Cesp, Cemig, 

Copel, Sistema Eletrobrás, Petrobrás, e inúmeras termelétricas, entre outras. 

O resultado da cobrança das taxas através do mecanismo de bandeiras é mais um 

custo adicional nas tarifas dos consumidores cativos desde janeiro de 2015. Caso tivesse 
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vigorado a bandeira vermelha durante os doze meses de 2015 esse procedimento 

representaria, na época, aumento médio nas tarifas de 16% sobre as tarifas médias sem 

tributos. 

Conforme os relatórios disponibilizados pela ANEEL em seu site, de janeiro de 

2015 a dezembro de 2017, os consumidores cativos pagaram R$ 24,36 bilhões através das 

bandeiras tarifária e nos primeiros nove meses de 2018 mais R$ 4,75 bilhões. 

Portanto, ao permitir a cobrança das bandeiras tarifárias o governo autorizou que 

fosse estabelecido uma cobrança através da criação de um novo encargo setorial que tem 

sido determinado mensalmente pela ANEEL, a necessidade ou não de sua cobrança. Este 

mecanismo até 2015, nunca havia sido aplicado no setor elétrico brasileiro.  

Vale lembrar que as receitas das bandeiras tarifarias tem sido utilizada basicamente 

para cobrir os pagamentos realizados aos agentes que atuam no mercado de curto prazo. 

Ora, comercializar energia elétrica no MCP ao PLD máximo não significa que 

tenha aumentado o custo de produção das geradoras. O MCP tem sido um mecanismo mais 

para especulação e acumulação primitiva do que qualquer outra funcionalidade. Enquanto 

hidrelétricas, como de Furnas, prorrogadas nos termos da lei 12.783/2013 comercializavam 

sua energia à R$ 32,89/MWh, usinas que não aceitaram a renovação de seus contratos 

comercializaram a energia, através no mercado de curto prazo a preços que chagaram a R$ 

822,83/MWh, este foi o caso da CESP, que em 2015 comercializou 1.163.680 MWh no 

MCP. As usinas de Furnas localizam-se na mesma bacia hidrográfica das usinas da Cesp e 

da Cemig e são de mesma característica, hidrelétricas amortizadas. As usinas da Cemig 

ficam a montante das hidrelétricas de Furnas e as da Cesp situam-se a jusante.  

A ANEEL justificou que as bandeiras servem para os consumidores adquirirem a 

eletricidade de forma “consciente e racional”.  Que racionalidade existe sob poder dos 

consumidores cativos, para jogar a responsabilidade sobre os consumidores?  Ora, não são 

os consumidores que autorizaram a existência deste mecanismo chamado MCP. Quem 

decide o preço do PLD máximo e quem autorizou que as bandeiras tarifárias entrassem em 

vigor é a própria ANEEL. 

Na prática, os valores das bandeiras tarifarias cobrado sobre os consumidores 

cativos é uma espécie de “premio” aos agentes empresariais que cobram as tarifas de 

energia elétrica mais caras do setor elétrico nacional. Prêmio que é justificado como 

exposição ao risco hidrológico das geradoras. 
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6.1.4 Receitas e tarifas de contratos prorrogados pela MP 579 

 

Os empreendimentos que aceitaram a prorrogação tiveram que abrir mão dos 

contratos e receitas decorrentes de janeiro de 2013 até o final da concessão antiga. 

Também ficou determinado que a energia e potência das usinas prorrogadas deveriam ser 

integralmente alocadas às distribuidoras do Sistema Interligado Nacional e as cotas 

rateadas entre as distribuidoras proporcionais ao seu consumo.  

Como explicado no capítulo um, a prorrogação ou licitação das concessões para 

prestação de serviço de energia elétrica por meio de hidrelétricas sob os termos da lei 

12.783/2012 deu-se mediante uma receita a ser recebida pelos 30 anos seguintes à 

renovação definida com base em uma metodologia chamada de Receita Anual de Geração, 

decorrente da aplicação da tarifa calculada pela ANEEL. Diferentemente do preço teto, a 

proposta de renovação estabeleceu uma receita teto, calculada com base na regulação pelo 

custo de serviço. 

Para o cálculo a ANEEL deveria basear-se nos custos de operação e manutenção, 

encargos, tributos e, quando coubesse, pagamento pelo uso dos sistemas de transmissão e 

distribuição, conforme consta no conteúdo do artigo 15º (BRASIL, Lei Federal nº 

12.783/2013). 

Também viu-se no primeiro capítulo que existem basicamente dois modelos para 

determinar a tarifa de uma concessão pública com características de monopólio natural. A 

regulação pelo custo de serviço e a regulação por incentivo (preço-teto).  

Para Faria (2016, p. 31), podem existir diversos modelos de contratos de regulação 

pelo custo. Segundo o autor, nos EUA existem basicamente três tipos de contratos. O 

autor, ao analisar os contratos de infraestrutura de defesa estadunidense, 49% eram 

contratos com taxa de prêmio (award-fee), onde condicionam a remuneração à qualidade 

do serviço/produto prestado, 10% com taxa de incentivo (incentive fee), onde aumenta a 

remuneração conforme a qualidade avança, e 41% remunerados com taxa fixa (fixed-fee), 

onde não apresentam nenhum mecanismo de incentivo à qualidade. 

Para Faria (2016, p. 33), a regulação por incentivo é representada pelo regime de 

“preço teto” (Price-cap) ou “receita-teto” (Revenue-cap). 

No preço-teto o regulador fixa um preço máximo como ocorre nas distribuidoras de 

energia elétrica brasileiras desde a criação da lei 9.427/1996 e nas usinas leiloadas sob as 

regras da lei 10.848/2004. Na regulação pela receita teto a agencia reguladora determina 

um faturamento máximo anual, como ocorre com as linhas de transmissão leiloadas desde 
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1999 com base na lei 9.648/1998, que lhes garante a Receita Anual Permitida, 

independente do mercado. Na prática, essa metodologia utiliza os parâmetros de custos e 

tarifas internacionalizadas.  

O método proposto para o estabelecimento da receita dos empreendimentos 

prorrogados pela lei 12.783 foi o da receita teto. No entanto, a base para determinação da 

tarifa foi a regulamentação pelo custo de serviço.   

Ao calcular a tarifa, com base na adequação da realidade dos custos de cada 

empreendimento prorrogado, determinou-se o valor para gestão dos ativos de geração 

(GAG) amortizados. A essa tarifa, foi acrescentado os custos com encargos setoriais e 

tributos determinando assim a receita anual de geração (RAG) para usinas hidrelétricas e a 

RAP para as transmissoras prorrogadas. Na prática, é a metodologia de regulação pelo 

custo de serviço.  

Para Faria (2016, p. 102) este modelo de regulação tem sido utilizado em países 

como Estados Unidos, Canadá e Japão para hidrelétricas amortizadas. Nesta metodologia, 

a tarifa é calculada pelo agente regulador com base na adequação da realidade 

“socioeconômica do país naquele momento”. Além disso, ao garantir a receita e alocar 

100% da energia ao mercado regulado, retira-se completamente do negócio o risco 

hidrológico e de mercado. 

Porém, além da tarifa ser determinada basicamente pelos custos operacionais a taxa 

de lucro é pré-fixada, conforme é explicado por Faria. 

 

As agências reguladoras fixam a taxa de retorno que as concessionárias podem 

receber sobre os seus ativos. Assim, determina-se a tarifa que pode ser cobrada 

pela Concessionária de forma a obter uma taxa de retorno pré-definida, além de 

seus custos que são integralmente reconhecidos na tarifa (FARIA, 2016, p. 31).  

 

Conforme a Clausula Primeira dos termos aditivos dos contratos de concessões 

prorrogadas pela MP 579, a RAG é definida como “valor em reais (R$) a que a 

concessionária terá direito pela disponibilização da garantia física de energia e de potência 

da usina hidrelétrica em regime de cotas”.  

Por isso que a tarifa calculada para cada hidrelétrica foi com base no MW instalado 

e não com base na energia gerada. Em troca da RAG as usinas tiveram que disponibilizar 

toda garantia física e potência ao sistema interligado nacional. 

Conforme Clausula Sexta dos termos aditivos dos contratos de concessões, a RAG 

homologada pela ANEEL é composta dos custos regulatórios de operação, manutenção, 
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administração, remuneração e amortização da usina hidrelétrica (quando cabíveis), além 

dos encargos e tributos, incluídos os encargos de conexão e de uso dos sistemas de 

transmissão e distribuição. 

Na prática, a RAG é formada por uma parcela referente aos custos operacionais, 

chamada de Custos da Gestão dos Ativos de Geração (GAG) ou GAG O&M, o qual 

envolve os custos de operação utilizados pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico 

(2010)38. O cálculo da GAG O&M é baseado nas determinações na Nota Técnica da 

ANEEL nº 385/2012 – SER/SRG e ao valor da GAG é acrescentado uma remuneração pré-

fixada de 10% de lucro, taxa baseada em critérios estabelecidos pela Nota Técnica da EPE 

nº 01/2012 – DEA/DEE. 

A GAG pode ser comparada aos custos “gerenciáveis” ou “Parcela B” do cálculo 

das distribuidoras.  

A partir do ano de 2015 a ANEEL autorizou a incorporação de uma segunda 

parcela componente da GAG. A chamada GAG adicional, que é formado pela GAG 

Melhorias e GAG ampliação, incorpora os custos de investimentos em ampliações e 

melhorias em instalações de geração alcançados pela lei 12.783. Além destes dois itens 

também foi autorizado a incorporação máxima de 5% da GAG O&M para remuneração 

referente aos investimentos em bens não reversíveis, referente a gastos com hardware e 

software, veículos e edifícios. O conjunto dos itens para adicionar à GAG final foram 

autorizados através da Resolução Normativa da ANEEL nº 642/2014a e pela aprovação do 

sub módulo 12.4 dos Procedimentos de Regulação Tarifária (PRORET). Os valores 

referentes a esta parcela passaram a vigorar somente após os reajustes tarifários de 2015. 

Portanto, após 2015 a GAG final passou a ser formada pela GAG O&M + GAG 

Adicional + Bens não Reversíveis.   

A outra parcela da RAG é formada pelos custos não contemplados na GAG, 

correspondente à cobertura dos encargos setoriais. Nesta parcela são contabilizados os 

valores da Taxa de Fiscalização do Serviço de Energia Elétrica (TFSEE), os custos 

associados aos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética 

                                                 
38 O Elenco de Contas considerado no cálculo dos custos operacionais foram baseados em nove itens da 

Natureza de Gastos (NG) do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico (2010). Para exemplificar, o item 

Natureza de Gasto 01 - Pessoal (NG 01) inclui todos os gastos com remuneração; encargos sociais; 

benefícios; assistência e capacitação profissional; contribuição como mantenedor da fundação ou outra 

concessionária de assistência aos empregados; programas de incentivo a aposentadoria e demissão voluntária; 

indenizações trabalhistas previstas na Constituição Federal, na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e 

nos acordos coletivos de trabalho devidamente homologados, bem como da participação dos empregados nos 

lucros ou resultados da concessionária.  
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(P&D/PEE), os custos com Encargos de Uso do Sistema de Transmissão ou Distribuição 

baseado nas tarifas do TUST e TUSD e o encargo de Conexão. 

Existe ainda uma terceira parcela de custos referente a tributos em que sua 

cobrança é autorizada pela ANEEL, no entanto não integram a RAG. São eles: o montante 

necessário às contribuições ao Programa de Integração Social (PIS), ao Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), à Contribuição Social para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e o valor total a ser pago pelas 

distribuidoras cotistas, das despesas de Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos 

Hídricos. 

Desta forma as parcelas e itens que compõem a receita anual final que determina a 

tarifa para cada hidrelétrica pode ser conferida na tabela abaixo.  

 

Tabela 44 - Parcelas e itens que considerados para receita final de hidrelétricas 

prorrogadas. 

Parcelas Itens 

GAG O&M NG 01: Pessoal = salários, encargos, previdência, PLR, outros. 

 NG 02: Administradores 

 NG 11: Materiais 

 NG 12: Matéria-prima e insumos para produção de energia elétrica 

 NG 21: Serviços de terceiros 

 NG 91: Arrendamentos e aluguéis 

 NG 92: Seguros 

 NG 93: Tributos 

 NG 99; Outros: comunicação interna, taxas bancarias, taxa CCEE. 

  Taxa de lucro de 10% 

GAG Adicional Investimentos em melhorias 

  Investimentos em ampliação 

Bens Não 

Reversíveis Gastos com hardware e software, veículos e edifícios. 

Encargos Conexão  

 Uso do Sistema de Distribuição 

 Uso do Sistema de Transmissão  

 Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica (TFSEE) 

 Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética (P&D/PEE) 
  

Tributos Programa de Integração Social (PIS) 

 Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP 

 Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 

  Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos (CFURH) 

Fonte: ANEEL, 2019. Elaboração do autor. 
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As parcelas de GAG O&M, GAG adicional, bens não reversíveis e encargos são os 

custos que formam a RAG final e os tributos é o valor acrescido pela ANEEL. A coluna 

dos itens representa os custos que podem ser considerados para compor cada parcela.  

A parcela de custos referente a encargos e tributos compõe os chamados “custos 

não gerenciáveis”. Vale destacar que a “Parcela A” das distribuidoras, além dos encargos e 

tributos, são incluídos os gastos referentes a tarifa de energia e de transmissão.   

A seguir é reproduzida a fórmula inicial utilizada para determinar a RAG das 

hidrelétricas prorrogadas pela lei 12.783 e que consta nos aditivos de cada contrato de 

concessão. 

 

𝑅𝐴𝐺𝑡otal = 𝐺𝐴𝐺t−1 × (𝐼𝑉𝐼𝐺𝐴𝐺 ± 𝑋) + 𝐸𝑈𝑡 + 𝐸𝐶t ± AjIt−1, onde:  

𝑅𝐴𝐺𝑡: Receita Anual de Geração reajustada, a ser praticada no ano seguinte 

(R$/ano);  

𝐺𝐴𝐺t−1: Custo da Gestão dos Ativos de Geração, incluídos os custos regulatórios 

de operação, manutenção, administração, remuneração e amortização da 

Usina Hidrelétrica (R$/ano);  

𝐼𝑉𝐼𝐺𝐴𝐺: Índice de Variação da Inflação que reajustará o Custo de Gestão de 

Ativos de Geração, definido a partir da variação anual acumulada do Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, e na hipótese de sua extinção, o índice que vier a sucedê-lo 

(%);  

𝑋: Percentual a ser definido pela ANEEL no processo de revisão tarifária de que 

trata a Cláusula Sétima, destinado a estimular a eficiência e capturar ganhos de 

produtividade para o consumidor a ser acrescido ou subtraído 𝐼𝑉𝐼𝐺𝐴𝐺 (%);  

𝐸𝑈𝑡: Encargo de Uso do Sistema de Distribuição ou Transmissão (R$/ano);  

𝐸𝐶t: Encargo de Conexão de responsabilidade da Concessionária para o ano 

seguinte (R$/ano);  

AjIt−1: Ajuste pela indisponibilidade apurada ou pelo desempenho apurado 

(R$/ano), conforme a modalidade de operação definida pelo ONS (ANEEL, Nota 

Técnica nº 43 – SRG, 2014b, p. 3). 

 

Conforme a Nota Técnica da ANEEL nº 308/2013/SER o cálculo para cobertura 

tarifária do período de julho de 2013 a junho de 2014 envolveu 38 hidrelétricas, sendo que 

a usina de Três Irmãos foi licitada e as demais prorrogadas, porém todas sob a base do 

regime pelo custo de serviço. A tabela abaixo foi organizada para revelar a GAG O&M, a 

RAG e as respectivas tarifas médias dessas hidrelétricas no primeiro ciclo tarifário após 

vigorar a lei 12.783. 
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Tabela 45 - Receitas e tarifas da GAG e RAG de hidrelétricas para o ciclo de julho de 2013 

a junho de 2014. 

  GAG O&M 
Tarifa 

GAG 
Encargos* RAG final 

Tarifa 

RAG 

UHE R$/ano R$/MWh R$/ano R$/ano R$/MWh 

Três Irmãos 29.274.717,29 15,36 42.520.403,43 71.795.120,72 37,68 

Marimbondo 56.473.588,80 8,88 75.613.477,97 132.087.066,76 20,77 

Xingó 112.597.776,54 6,01 242.936.024,95 355.533.801,50 18,97 

Itaparica 63.140.938,67 7,52 111.401.385,27 174.542.323,94 20,78 

Jacuí 13.507.889,40 12,54 5.047.724,61 18.555.614,01 17,22 

Outras (33 

UHEs) 
430.165.441,25 11,39 500.412.946,18 930.578.387,47 24,64 

Total 705.160.351,97 9,5 977.931.962,42 1.683.092.314,40 22,67 

Fonte: Nota Técnica da ANEEL nº 308/2013d – SER. Elaboração Autor. 

*Inclui TFSEE, P&D/PEE, Uso-T ou Uso-D, Conexão. 

 

A tarifa média correspondente à GAG O&M das 38 usinas alcançadas pela lei 

12.783 foi de R$ 9,50 para cada MWh produzido, sendo que a UHE de Xingó da Chesf 

possuía o menor custo de serviço (R$ 6,01/MWh) e revelando o baixo custo para operação 

e manutenção das hidrelétricas prorrogadas. 

A tarifa média correspondente à RAG total ficou em R$ 22,67/MWh.  

A tarifa média final para cobertura dos tributos mais a RAG ficou estabelecida pela 

ANEEL em R$ 29,10/MWh para o ciclo 2013/2014. Esse foi o preço final de 

comercialização das usinas prorrogadas nos termos da lei 12.782/2013. A partir da tarifa 

final estabelecida pela agencia reguladora, pode-se estimar que os valores para cobertura 

dos demais tributos (CFURH, entre outros) foi de R$ 477,4 milhões, valor que foi 

acrescido ao somatório da RAG.  

Portanto, a receita total da RAG mais os tributos ficou em R$ 2,16 bilhões. Vale 

lembrar que o conjunto das usinas prorrogadas possuem uma potência instalada de 

aproximadamente 16.200 MW com garantia física de 8.475 MW médios, ou seja, uma 

produção de 74,24 milhões de MWh/ano. Estas usinas em sua maioria, comercializavam a 

energia ao final de 2012 ao preço médio de R$ 95,26/MWh (o triplo mais caro), o que 

representaria uma receita de comercialização equivalente R$ 7 bilhões/ano. 

Para uma noção da representação percentual do valor final, cerca de 32,5% decorre 

da GAG, 45,5% dos custos com Encargos (sendo que 43,5% é Encargo de Uso e 2% é 

TFSEE/P&D/PEE/Conexão) e cerca de 22% é tributos não contabilizados na RAG. 

Evidentemente, que essa representa a proporcionalidade a partir da regulamentação das 

tarifas pelo custo de serviço, se fosse adotado o regime de preço teto mudaria totalmente. 
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Vale destacar que a GAG, que representa um terço da tarifa final prorrogadas pela 

lei 12.783, é a receita que realmente fica com os agentes controladores dos 

empreendimentos e a única forma de lucro é a taxa de 10% desse valor. 

Mesmo que comercializem sua energia a preço baixo, as usinas prorrogadas seguem 

produzindo mais valia. Porém, está limitada pelo preço de comercialização.  

Nos custos relativos à GAG operação e manutenção estão, segundo a teoria 

marxista, os gastos com força de trabalho (capital variável) e parcela dos gastos de capital 

circulante, como gastos com materiais e utensílio. Uma outra parte de gastos com capital 

circulante são os encargos de uso e conexão do sistema39. Os demais gastos referentes ao 

capital fixo correspondente à amortização/depreciação dos investimentos de construção das 

usinas não são considerados nos custos, pois a lei 12.783 determinou a indenização do que 

faltava, assim os empreendimentos prorrogados passaram a ser considerados totalmente 

amortizados.  

A mais valia praticamente foi eliminada se comparado com outras hidrelétricas não 

prorrogadas. Os gastos anuais com capital constante e capital variável das usinas alcanças 

pela lei 12.783, correspondem a 73,5% da receita anual, sendo R$ 640 milhões (já 

descontado os 10% de taxa de lucro) que é referente à GAG o que representa 29,5% da 

receita final e 44% corresponde aos gastos com os encargos de uso (R$ 939 milhões) e 

conexão (R$ 11 milhões). Os demais 26,5% dos R$ 2,16 bilhões é valor excedente, sendo 

que 3% é lucro líquido apropriado pela companhia e 23,5% é apropriado pelo Estado 

através da CFURH que corresponde a 22% e 1,5% os demais tributos.  

Para ter uma noção do “choque” causado pela MP 579 sobre a produção e 

apropriação de mais valia basta recuperar as usinas analisadas no capítulo 2, que não 

faziam parte da MP 579 e possuíam tarifas determinadas pela metodologia de preço teto. 

Vale lembrar que na UHE Belo Monte, não amortizada, 65% da receita é mais valia, sendo 

que o capital financeiro apropria-se de 33% através de serviços de juros, 16% é lucro 

líquido da empresa e os demais 16% fica com o Estado, portanto o capital apropria-se na 

forma de mais valia de 49% da receita final. As usinas da AES Tietê, todas amortizadas, 

dos 71% de mais valia, a empresa apropria-se de 41,5% na forma de lucro líquido e 3,5% 

da receita final é apropriado pelo sistema financeiro. Na UHE Barra Grande a mais valia é 

                                                 
39 Considerar os gastos com encargos de conexão e uso do sistema de transmissão e distribuição como capital 

constante é controverso, pois uma parcela destes custos a partir de 2015 tem sido utilizada para pagamentos 

do mercado de curto prazo, especulação através dos preços de liquidação das diferenças, o que configura 

mais valia.     
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de 95%, sendo que 53% é apropriado pelo capital portador de juros e 19% é lucro líquido, 

neste caso 72% da receita final da usina é apropriada pelo capital na forma de mais valia.   

Portanto, ao comparar com as 38 hidrelétricas prorrogadas cabe destacar três 

questões importantes. Enquanto nas usinas com tarifas de preço teto o capital financeiro 

apropria-se da maior parcela do valor excedente, nas usinas prorrogadas ao preço pelo 

custo o seu ganho foi reduzido a zero, isso mesmo, zero. A segunda questão que o lucro 

líquido das usinas prorrogas foi reduzido à 3% da receita final, enquanto que em usinas 

amortizadas com preço teto da AES Tietê, a companhia apropria-se de como lucro de 

41,5% da receita. A terceira questão, e talvez a mais importante, é que enquanto que a 

tarifa praticada nas usinas com preço teto situavam-se acima de R$ 150,00/MWh , a receita 

das usinas prorrogadas é resultante de uma tarifa pelo custo de R$ 29,10/MWh, o que 

representa em média cinco vezes menos que as tarifas e receitas de mercado praticadas 

pelas usinas privadas ao preço teto.   

Portanto, além de determinar uma taxa de lucro fixa do capital também impôs a 

limitação da receita e principalmente da mais valia produzida.  Assim, o Estado passou a 

limitar e controlar os lucros nas hidrelétricas amortizadas e ao fazer isso, eliminou a 

possibilidade de extração da mais valia extraordinária e da apropriação de valor através do 

sistema financeiro pelo mecanismo de Project finance.  

A metodologia que melhor aproxima o preço ao valor da eletricidade é a regulação 

pelo custo de serviço, pois esta considera os custos reais de cada empreendimento. Basta 

recordar o que foi analisado no Capítulo 2, onde revelou-se que a eletricidade produzida a 

partir das usinas de geração hidráulica é de baixo valor. No caso brasileiro, a metodologia 

de preço teto permitia aos agentes controladores das hidrelétricas a comercialização a 

preços altos, acima do valor da energia, possibilitando a extração do lucro extraordinário. 

 Vale recordar que o valor é produto do trabalho humano e o centro em torno do 

qual gravitam e tendem os preços. Estes, oscilam em torno do seu valor médio. Assim, ao 

adotar a regulação pelo custo, a lei 12.783 buscou uma regulamentação tarifária adequada 

com a realidade brasileira e capaz de expressar nas tarifas a realidade das usinas 

hidráulicas amortizadas.  

A proposta para fixação da RAP na transmissão referente as instalações 

prorrogadas seguiram um procedimento semelhante ao que foi detalhado anteriormente na 

geração.  
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A metodologia consta na Nota Técnica da ANEEL de nº 383/SER de 24 de outubro 

de 2012c. A receita leva em consideração os custos de operação, manutenção, encargos e 

tributos.  

Os encargos considerados no cálculo da RAP é o P&D e a TFSEE. Os custos 

operacionais das instalações de transmissão alcançadas pela MP 579 foram definidos a 

partir de um estudo realizado pela ANEEL dos nove contratos considerando seus custos de 

2007 a 2011.  Os dados de custos operacionais considerados foram as contas com pessoal, 

materiais, serviços de terceiros, seguros, tributos e outros, a partir de informações 

fiscalizadas pela agencia reguladora. 

 

Tabela 46 - Estimativa da Receita Anual Permitida às linhas de transmissão alcançadas 

pela lei 12.783 (ano base 2012). 

 Custos   Receita 

Empresa Operacionais TFSEE P&D Total 

FURNAS 564.044.737,79 2.862.739,62 5.640.447,38 572.547.924,79 

CHESF 463.563.609,70 2.352.760,03 4.635.636,10 470.552.005,83 

CTEEP 461.784.938,33 2.343.732,60 4.617.849,38 468.746.520,31 

ELETROSUL 363.707.374,39 1.845.952,00 3.637.073,74 369.190.400,14 

ELETRONORTE 247.408.842,54 1.255.693,12 2.474.088,43 251.138.624,09 

CEEE 158.562.294,88 804.763,41 1.585.622,95 160.952.681,24 

CEMIG 133.027.002,39 675.162,17 1.330.270,02 135.032.434,59 

COPEL 103.972.558,79 527.699,92 1.039.725,59 105.539.984,30 

CELG 14.749.288,62 74.858,20 147.492,89 14.971.639,70 

Totais 2.510.820.647,43 12.743.361,07 25.108.206,48 2.548.672.214,99 

Fonte: ANEEL, 2012c - Nota Técnica nº 383- SER, p. 14. 

 

Estes valores são semelhantes à RAP determinada pela Portaria nº 579/2012 do 

MME que estabeleceu corrigido para 2013 de R$ 2,8 bilhões. Portanto, esta é a 

metodologia que passou a vigorar nas linhas de transmissão, o qual considera os custos 

operacionais médios com base na eficiência média. 

Esta legislação que determinava as receitas de geração e transmissão com base na 

regulação pelo custo de serviço vigorou durante os anos de 2013, 2014 até meados de 

2015. No entanto, sob forte insatisfação e numa tentativa de repactuar com os agentes 

empresariais, em 18 de agosto de 2015 o mesmo governo modificou as regras através da 

publicação da Medida Provisória 688, eliminando as principais características da MP 579.  
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Vale lembrar que existiam 25.165,3 MW de potência instalada alcançada pela MP 

579. Desse total, 15.290 MW de potência instalada pertencentes à Chesf, Furnas, 

Eletronorte, CEEE, EMAE e Celg foram prorrogadas.  

Na transmissão todos os 85.326 Km de linhas de transmissão pertencentes à Celg, 

Cemig, Eletronorte, CTEEP, CEEE, Chesf, Copel, Eletrosul e Furnas foram prorrogados. 

No entanto, a CTEEP foi a única que ameaçou não prorrogar os contratos, a condição que a 

companhia exigiu foi a revisão do valor das indenizações anteriores a 2000. 

Os novos contratos de concessões de geração e transmissão prorrogadas foram 

assinados no início de 2013 com duração de 30 anos, ou seja, até o final de 2042.  

As concessões de geração, transmissão e distribuição que não aceitassem a 

prorrogação sob os termos da Medida Provisória, conforme art. 8º, deveriam ser “licitados 

na modalidade leilão ou concorrência, por até trinta anos”. Sendo que para os 

empreendimentos de geração a tarifa aplicada deveria seguir os mesmos critérios 

estabelecidos no art. 1º, o qual determinava, entre outras, remuneração por tarifas 

calculadas pela ANEEL e alocação de cotas de garantia física e de potência ao ambiente de 

contratação regulado.  

Na prática, as regras determinavam que após o termino da concessão antiga as 

usinas não prorrogadas deveriam ser licitadas com base nos custos de gestão dos ativos de 

geração, acrescido de uma taxa de 10% de lucro.  

A hidrelétrica de Três Irmãos teve que ser devolvida imediatamente após a MP 579 

entrar em vigor, pois sua concessão estava vencida desde novembro de 2012. Essa usina 

pertencia à Cesp, que não aceitou as condições de prorrogação. Em 2014, através do Edital 

de Leilão nº 02/2014, a ANEEL (2014c) licitou a usina baseado nos mesmos critérios para 

determinação das receitas adotadas às usinas que haviam aceitado a prorrogação. Esta 

usina foi o primeiro caso de licitação baseado nos custos de gestão dos ativos de geração, 

situação que será explicada com maiores detalhes na sequência deste capítulo. 

As demais trinta e três hidrelétricas que pertenciam à Cesp, Cemig, Copel e Celesc 

foram devolvidas à União entre 2015 e 2017. Essas usinas foram licitadas pela ANEEL 

como “concessões não prorrogadas” a partir das modificações realizadas pela Medida 

Provisória 688 de 18 de agosto de 2015. Através do Edital de Leilão nº 12 (2015b) foram 

leiloadas 29 hidrelétricas, entre as quais estavam as UHEs de Jupiá e Ilha Solteira que 

pertenciam à Cesp e foram adquiridas pela chinesa CTG. O leilão destas usinas deu-se com 

regras muito diferentes do Leilão da UHE Três Irmãos. Na prática, o governo introduziu o 

Retorno de Bonificação pela Outorga (RBO), a qual será explicada com detalhes no 
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decorres deste capítulo. As outras quatro hidrelétricas que pertenciam à Cemig – São 

Simão, Jaguara, Miranda e Volta Grande – foram leiloadas através do Edital de Leilão nº 

01/2017, sob as mesmas bases estabelecidas pela MP 688/2015. 

Na transmissão não houve licitações de concessões não prorrogadas, pois todos os 

nove contratos haviam aceitado as condições de prorrogação da MP 579.  

Portanto, de 2012 a 2017 teve-se quatro situações importantes. Em um primeiro 

momento foi a materialização da MP 579 nos contratos de geração e transmissão 

prorrogados sob as regras de custo pelo serviço. Um segundo momento foi a licitação da 

UHE Três Irmãos sob as regras da MP 579. Um terceiro e quarto momento foi a licitação 

das hidrelétricas amortizadas agora sob as regras da MP 688 que impôs o retorno das 

receitas determinadas pelo regime de preço teto.  

Portanto, no decorrer destas situações é possível identificar os elementos que 

entraram em choque entre a MP 579 e a organização mercantil. Os elementos centrais 

dizem respeito a eliminação dos lucros extraordinários e da retirada da remuneração dos 

investimentos nas instalações, por considerá-las amortizadas. Este último, é a grande fonte 

do sistema financeiro, instalações (construções, máquinas, equipamentos, etc.). Diz 

respeito aos empréstimos de capital empregado para as instalações, que são restituídos na 

forma de pagamento dos empréstimos (capital amortizado) e de juros sobre o restante dos 

empréstimos (capital não amortizado). Com a MP 579 as instalações das hidrelétricas 

foram consideradas completamente amortizadas, fato que, expulsava o sistema financeiro 

do cenário, impedindo-o, de disputar também parte dos lucros extraordinários. Daí o papel 

central do Levy (sistema financeiro) para através RBO (MP-688) repactuar e reinserir o 

sistema financeiro no cenário para que estes possam voltar a acessar e apropriar-se da mais 

valia extraordinária nas unidades de geração de eletricidade, de fonte hidráulica, 

amortizadas. 

 

6.1.5 Licitação da UHE Três Irmãos sob a MP 579 

 

A Hidrelétrica de Três Irmãos foi a primeira usina licitada pelo governo através da 

regulamentação tarifária estabelecida pela MP 579.  A usina que pertencia a Cesp possuía 

807,5 MW de potência e garantia firme de 217,5 MW médios. 

A usina localizada no rio Tietê entrou em operação em 1993 e seu contrato de 

concessão venceu em novembro de 2011. Como a Cesp não aceitou as condições de 
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prorrogação, foi a primeira usina devolvida à União. Assim, o governo procedeu uma 

licitação para determinar uma nova concessão a um novo agente empresarial. 

O leilão para outorga de nova concessão de 30 anos aconteceu dia 28 de novembro 

de 2014, conforme determina o artigo 8º da lei 12.783/2013.   

A concessionária vencedora seria remunerada em regime de cotas de garantia física 

de energia e de potência da usina hidrelétrica por meio do recebimento da RAG 

homologada pela ANEEL, expressa em Reais (R$/ano). 

A RAG deve ser composta do GAG resultante do processo licitatório, além dos 

encargos e tributos, inclusive os encargos de conexão e uso dos sistemas de transmissão ou 

de distribuição de sua responsabilidade. 

Conforme o edital nº 02/2014 lançado em 25 de fevereiro, o vencedor do seria a 

empresa que ofertasse o menor Custo de Gestão dos Ativos de Geração - GAG. 

A GAG calculada pela ANEEL deveria considerar os “custos de operação, 

manutenção, administração, remuneração e amortização da usina hidrelétrica, quando 

cabíveis”. 

Para realização do leilão a ANEEL fixou a GAG anual em R$ 31.623.036,87 (trinta 

e um milhões, seiscentos e vinte e três mil, trinta e seis reais e oitenta e sete centavos) com 

base em fevereiro de 2014 e a proposta vencedora ofereceu um deságio de 0,87%. Vale 

destacar após as atualizações o valor final corrigido pela ANEEL da GAG vencedora para 

2014 ficou em R$ 32.676.974,20. 

O consórcio vencedor foi constituído pelo Fundo de Investimento em Participações 

Constantinopla (50,1%) e por Furnas Centrais Elétricas S.A. (49,9%).   

Portanto, conforme a portaria nº 123/2013 do MME e o contrato de concessão nº 

03/2014 a RAG homologada pela ANEEL é composta pelos seguintes custos: a) a GAG, 

que corresponde aos custos regulatórios de “operação, manutenção, administração, 

remuneração e amortização da usina” e b) encargos setoriais, como custos com conexão e 

uso do sistema de distribuição e transmissão. Os demais encargos e tributos como CFURH, 

PIS, PASEP, COFINS não entram na composição da RAG, portanto são valores a mais.  

Além disso, ficou garantida a incorporação posterior dos valores referentes aos 

investimentos em melhorias e ampliação. Também é garantido à empresa revisões a cada 

cinco anos, reajustes anuais e correções pelo IPCA ao longo dos 30 anos de concessão. 

Vale destacar que a UHE de Três Irmãos possui garantia física estabelecida em 

contrato de 217,5 MW médios, o que equivale a produção de 1.905.300 MWh por ano. 
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Quando comparada com sua potência, os 27% de produtividade pode ser considerado um 

dos piores índices de geração do país.  

Mesmo com baixa capacidade de produção, a RAG pode ser considerada baixa e se 

aproximam dos valores das usinas prorrogadas. A tabela a seguir apresenta a RAG e a sua 

tarifa correspondente do ano de 2015, primeiro ano após a licitação em que a usina operou 

integralmente sob as regras do edital nº 02/2014. Ou seja, sob o modelo de licitação 

estabelecido pela MP 579. 

 

Tabela 47 - Tarifa e receita anual da Hidrelétrica de Três Irmãos para o ano de 2015. 

  Itens R$ R$/MWh % 

RAG GAG - O&M 35.583.404,78  18,68  33,3  

 Bens não reversíveis 1.779.170,24  0,93  1,7  

 Encargo Uso - T 50.087.361,60  26,29  46,9  

 
Conexão 66.240,94  0,03  0,1  

 
TFSEE 214.467,98  0,11  0,2  

 
P&D/PEE 886.168,14  0,47  0,8  

Não RAG Tributos* 18.130.000,00 9,52  17,0  

  Total 106.746.813,68  56,03  100  

Fonte: ANEEL, 2015c; TIJOÁ, 2015. Elaboração do autor. 

* Corresponde à CFURH, PIS, COFINS e PASEP. 

 

Os dados apresentados na tabela revelam que, mesmo sendo licitada, a RAG total e 

a correspondente tarifa seguiram o regime de custo pelo serviço determinado pela MP 579 

e os valores situam-se muito próximo das usinas prorrogadas. A receita final na UHE Três 

Irmãos é basicamente formada por três componentes: GAG O&M, encargo setorial de uso 

de transmissão e os tributos que não são incluídos na RAG. 

A tarifa média final correspondente à GAG resultante do processo licitatório (GAG 

O&M) para o ano de 2015 foi de R$ 18,68/MWh. O que equivale a 33,5% da tarifa da 

UHE Três Irmãos. 

Os demais encargos que compõem a RAG total representam cerca de R$ 53 

milhões, o que corresponde à R$ 28,00 para cada MWh comercializado. 

Assim, a tarifa média referente à RAG total equivale à R$ 46,51/MWh. Vale 

destacar que a RAG total estabelecida pela ANEEL através da resolução homologatória de 

nº 1924/2015 para o ciclo 2015/2016 foi de R$ 88,88 milhões40. 

                                                 
40 Diferentemente das demonstrações financeiras da companhia que considera o ciclo integral do ano em 

questão, o ciclo da RAG estabelecido pela ANEEL corresponde de julho do ano anterior a junho do ano 

posterior.  



220 

 

Os demais R$ 18,13 milhões correspondente aos tributos que não são incluídos na 

RAG. Este item representa um custo médio na tarifa final da usina de R$ 9,52/MWh, sendo 

que a Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos (CFURH) representa o 

principal componente dos tributos na parcela “não RAG”. Conforme a ANEEL, sua 

arrecadação financeira é calculada em 7% da receita da energia gerada pela usina com base 

na Tarifa Atualizada de Referência (TAR)41. Em 2015, este item representou na UHE Três 

Irmãos R$ 11,37 milhões, o que representa R$ 6,00/MWh.  

Portanto, a tarifa média final da usina corresponde à R$ 56,03/MWh. Este valor 

possibilita o pagamento de todos os custos para gestão dos ativos, a taxa de lucro, o 

pagamento de todos encargos setoriais e tributos. 

 Após um ano de operação a companhia divulgou as demonstrações contábeis do 

ano de 2015. Conforme as Demonstrações Financeiras de 2015 publicadas pela Tijoá 

Participações e Investimentos S.A. a receita bruta da UHE Três Irmãos foi de R$ 104,77 

milhões. Deste total, a companhia declarou que teve lucro líquido de R$ 17,10 milhões. 

Portanto, mesmo que a RAG licitada seja considerada baixa, a companhia teve lucro 

líquido bastante elevado se comparado com a receita total. Revelando que não há prejuízos 

ao capital na gestão dos ativos de geração pelo regime de custo pelo serviço. 

Como revelado no capítulo 2, o principal componente financeiro que torna as 

tarifas mais altas é a incorporação dos custos de investimentos e serviços da dívida. Ao 

considerar a UHE Três Irmãos totalmente amortizada a tarifa eliminou os custos com 

capital constante. Assim, eliminou os ganhos do capital portador de juros.    

 

6.1.6 Medida Provisória 688: uma guinada de 180º e o retorno a 1995 

 

Em 18 de agosto de 2015 o governo publicou a Medida Provisória 688, que 

posteriormente viraria lei 13.203/2015. O objetivo original era resolver a questão do déficit 

hídrico (Genaration Scaling, Factor – GSF) das geradoras nos 24 meses de 2013 e 2014 

através de uma repactuação.  

No entanto, segundo Faria (2016, p. 185), o governo aproveitou a MP 688 para 

alterar o modelo regulatório estabelecido pela MP 579.  

                                                 
41 Conforme a Resolução Homologatória nº 1.824 de 19 de novembro de 2014 da ANEEL, a Tarifa 

Atualizada de Referência (TAR) para o cálculo da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos 

Hídricos – CFURH, foi de R$ 85,26/MWh (oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos por megawatt-hora), 

com vigência de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2015. Dessa forma, o valor deste item para a Usina Três 

Irmãos é calculado multiplicando a Garantia Física (1.905.300 MWh) X 7% X R$ 85,26 = R$ 11.371.211,46. 
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As novas propostas foram organizadas pelo Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, 

pelo Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga e pelo Controlador Geral da União, Luiz 

Inácio Lucena Adams. 

Conforme consta na Exposição de Motivos, assinado pelos três ministros, a MP 688 

buscava construir um aparato legal para 1) “repactuação do risco hidrológico de geração de 

energia elétrica” e 2) a viabilização de licitação com “cobrança de bonificação pela outorga 

de empreendimentos de geração de energia hidrelétrica cujas concessões não foram 

renovadas nos termos da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013” (MME/AGU/MF, 

Exposição de Motivos nº 023/2015). 

Além da repactuação do risco hidrológico, para a licitação das usinas não 

prorrogadas pela Cesp, Copel e Cemig, o governo instituiu a bonificação pela outorga e 

garantiu que 30% da garantia física dessas usinas fossem reservados para comercialização 

através do mercado livre. Essas medidas permitiram aumentar a receita anual de cada usina 

e praticamente eliminou a regulação tarifária pelo custo de serviço. 

Ao criar a possibilidade de vender 30% da energia no mercado livre, os agentes 

receberam a autorização para comercializar essa energia, em sua maioria, através do MCP 

ao preço do PLD. Vale lembrar que na região sudeste e centro oeste, o preço médio anual 

através deste mecanismo de comercialização verificado em 2013 foi de R$ 263,06/MWh e 

em 2014 foi de R$ 689,25/MWh. Portanto, se utilizássemos como exemplo o ano de 2014, 

significaria comercializar os 30% ao preço 23 vezes superior ao estabelecido pela MP 579. 

Já a bonificação significa a cobrança de um valor fixo pela usina para fazer caixa ao 

governo, porém na tarifa significa o retorno dos custos referentes aos investimentos de uma 

usina “nova” e todos os gastos com os serviços da dívida. Modificações que beneficiam o 

capital financeiro.  

 

6.1.7 A solução ao risco hidrológico 

 

O risco hidrológico é uma terminologia utilizada para caracterizar uma situação de 

desequilíbrio entre o volume de energia gerada pelas usinas e a garantia física estabelecida 

em seus contratos. Os concessionários de geração quando ganham a concessão de 

construção de uma hidrelétrica no leilão tem o direito de vender uma determinada 

quantidade de eletricidade que se traduz como a garantia física da usina hidrelétrica. A 

garantia física é a quantidade de energia que o agente pode comercializar.  Todo os anos é 

obrigação das usinas entregar essa quantidade de eletricidade ao sistema interligado 
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nacional. Se em determinado momento as usinas geram energia abaixo do exigido, ocorre 

um déficit, que se convencionou chamar de “risco hidrológico”. 

Os dados da CCEE representados na figura 4 mostram a geração de energia desde 

janeiro de 2004 a janeiro de 2015 no Sistema Interliga Nacional (SIN), com os respectivos 

valores abaixo e acima da garantia física. Os dados em azul representam o volume de 

energia gerada pelas hidrelétricas acima da garantia física e os dados em laranja são os 

valores abaixo da garantia física. 

 

Figura 4 - Geração Hidro GF 2004 – 2015. 

 

Fonte: CCEE, 2019. 

 

O que o gráfico mostra é que o saldo em azul é em média muito maior que déficit 

em laranja. Quando há excedente, as concessionárias podem comercializar essa energia, 

por exemplo, em mercado de curto prazo pelo preço de liquidação das diferenças, que em 

novembro de 2012 possuía preço médio na região sudeste de R$ 259,57/MWh. Ou seja, 

quando há excedentes as concessionárias conseguem se beneficiar. 

Quando as usinas não conseguem entregar a energia elétrica para honrar com seus 

contratos, para repor a diferença elas necessitam comprar energia no mesmo mercado de 

curto prazo, ao preço de liquidação das diferenças. E conforme determina a lei 

10.848/2004, se a usina gerar abaixo da garantia física, é responsabilidade do 

concessionário arcar com os custos.  

Essa situação foi verificada 2015, quando as usinas produziram em excesso nos 

anos anteriores e esvaziaram os reservatórios para vender energia no MCP a preços que 
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chegaram a R$ 822,83/MWh durante o ano de 2014. Conforme notícias vinculadas nos 

meios de comunicação, em 2015 o rombo financeiro poderia chegar a R$ 12,5 bilhões.  

Para evitar que os agentes empresariais controladores das hidrelétricas se 

responsabilizassem com o custo extra do déficit de 2015, a MP 688 propôs uma 

“repactuação” do risco hidrológico. 

A proposta de repactuação do risco hidrológico, em seu capítulo I, determina:  

 

Art. 1º O risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica 

participantes do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE poderá ser 

repactuado pelos geradores, desde que haja anuência da Agência Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, mediante 

contrapartida dos agentes de geração hidrelétrica. 

§ 1º O risco hidrológico repactuado, relativo à energia contratada no Ambiente de 

Contratação Regulada de que trata o art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 

2004, será coberto pela Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras 

Tarifárias, observadas as seguintes condições (BRASIL, 2015d - MP 688, grifo 

nosso). 

 

Deste modo, a energia que o concessionário de geração não conseguir suprir, ou 

seja, quando a sua geração for abaixo da garantia física a diferença será coberta pelos 

recursos das bandeiras tarifárias paga pelos consumidores. Ou seja, a repactuação propôs 

que os custos sejam pagos pelos recursos cobrados dos consumidores através dos valores 

arrecadados com as bandeiras vermelhas, que tem sido um acréscimo de R$ 50,00/MWh, 

em caso de bandeira vermelha nível 2.  

A própria medida provisória determina que os “riscos hidrológicos serão 

assumidos, total ou parcial, pelos geradores ou compradores, com direito de repasse às 

tarifas dos consumidores finais”. Repassar nas tarifas, significa fazer os consumidores 

pagar.  

Portanto, a primeira grande mudança introduzida pela MP 688 foi repactuar para 

que o risco hidrológico seja repassado aos consumidores. Antes, o risco era assumido pelos 

agentes empresarias controladores das usinas, agora, passou ao consumidor. Esse foi, numa 

referência à terminologia usada na própria medida, o “prêmio de risco”. 

Vale destacar que os órgãos oficiais e os agentes do setor argumentavam que a 

situação de déficit havia sido criada em função da falta de chuva e que deveria ser 

resolvida para evitar “efeitos econômico-financeiros negativos” ao setor de geração de 

energia hidrelétrica, conforme consta na exposição de motivos enviada pelos ministros à 

presidenta Dilma Rousseff.  
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Para melhor elucidar como as propostas de solução foi construída no interior do 

governo reproduziremos abaixo duas razões que, segundo os ministros, justificavam a 

edição da MP 688.  

 

Tal situação, corroborada por inúmeras manifestações de agentes do setor, fizeram 

com que a ANEEL deliberasse abertura de Audiência Pública para tratar 

conceitualmente do tema. Na busca de solução para a questão, as diversas 

contribuições dos agentes recebidas pela ANEEL foram consideradas pelo 

Ministério de Minas e Energia - MME, Empresa de Pesquisa Energética - EPE e 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, na concepção de uma 

proposta de repactuação do risco hidrológico por adesão dos agentes de geração 

hidrelétrica. (MME/AGU/MF, Exposição de Motivos nº 023/2015, p. 01). 

 

A audiência pública refere-se a de nº 32/2015 realizada pela ANEEL. Ao constatar 

as “inúmeras manifestações dos agentes” verifica-se que houve contribuição de 24 grupos 

e representações, sendo seis associações empresariais do setor e o restante foram 

contribuições das empresas que atuam na geração, como AES Tietê, CPFL, DUKE, Cesp, 

Cemig, entre outros. 

 

Quanto à relevância da possibilidade de repactuação do risco hidrológico, cumpre 

ressaltar que a proposta contribuirá para garantir a preservação no país de um 

sistema elétrico robusto e de baixo custo, propiciando um ambiente de negócios 

estável que permita a continuidade do fluxo de investimentos necessários para a 

expansão da capacidade do sistema, em especial quanto à capacidade de geração de 

energia hidrelétrica. (MME/AGU/MF, Exposição de Motivos nº 023/2015, p. 05). 

 

Chama atenção que a MP 688 era justificada pelos ministros por supostamente criar 

um setor elétrico “robusto e de baixo custo”.  

As duas razões apresentadas acima revelam que a “repactuação” foi uma solução 

sugerida pelos agentes empresariais para isentá-los dos gastos e transferi-los aos 

consumidores finais. Proposta que foi aceita e defendida pela equipe de governo. 

 

6.1.8 Licitação com cobrança de bonificação e retorno ao preço teto 

 

A lei 12.783/2013 determinou que as concessões de hidrelétricas que não fossem 

prorrogadas deveriam ser obrigatoriamente licitadas com prazo de concessões de trinta 

anos, condicionadas à remuneração definida pela ANEEL e destinação de toda energia ao 

ambiente de contratação regulado. Regras que foram aplicadas apenas na licitação da UHE 

Três Irmãos, quando foi leiloada 2014.  
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Para as demais hidrelétricas não prorrogadas o governo editou a MP 688/2015, 

praticamente eliminando o conteúdo da MP 579. 

Na sequência é reproduzido uma das razões que constam na exposição de motivo, 

para justificar a MP 688. 

 

Entretanto, o arcabouço legal vigente atualmente não contém autorização explícita 

que permita que as concessões em tela sejam licitadas em conformidade com os 

critérios constantes do art. 15 da Lei nº 8.987, de 1995 (Lei das Concessões), no 

que se refere aos critérios de menor tarifa, maior valor de outorga, ou combinação 

de ambos os critérios. Tampouco contém autorização para que parcela da energia 

desses empreendimentos possa ser comercializada no mercado livre 

(MME/AGU/MF, Exposição de Motivos nº 023/2015, p. 06). 

 

A MP 688 alterou esses critérios de licitação estabelecidos pela MP 579, 

promovendo o retorno à lei 8.987 de 1995, passando a vigorar os itens I e II do art. 15º 

dessa lei, ou combinando ambos. 

 

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

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

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

concessão;  

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

8.987/1995). 

 

A primeira alteração importante foi o retorno do pagamento pela outorga, que neste 

caso, passou a ser denominado de Bonificação pela Outorga. O MME ficou com a 

responsabilidade de propor os valores, prazos e forma de pagamentos da bonificação para 

cada usina. Mesmo que a hidrelétrica esteja amortizada, o pagamento de outorga gera um 

endividamento ao empreendimento, como se a usina fosse construída novamente. Na 

prática, a usina deixa de ser totalmente amortizada para incorporar nas tarifas um valor 

referente à nova necessidade de amortização e mais os serviços da dívida a qual beneficia o 

capital portador de juros. Na MP 579 estes custos foram extintos da tarifa, como explicado 

no item 6.1.4 deste capítulo. 

A segunda mudança foi a autorização para que parcela da garantia física da usina 

licitada seja disponibilizada para o mercado livre. A nova lei determinou que a parcela 

destinada ao ACR tenha limite mínimo de 70% da garantia física. Na MP 579 era 100% 

destinado ao ambiente regulado. Portanto, o mercado livre passou a ser beneficiado com 

30% da energia amortizada. 

A terceira mudança introduzida pela MP 688 foi a autorização para que a tarifa e 

receita da hidrelétrica licitada incorpore na Receita Anual de Geração “a parcela de retorno 
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da bonificação pela outorga” (RBO), proporcional a garantia física destinada ao ambiente 

de contratação regulado, conforme consta no conteúdo do art. 3º (MP 688/2015). Vale 

destacar que a na MP 579 a parcela referente a RBO não constava. 

Essas três alterações promovidas pela MP 688 no conteúdo das licitações de 

hidrelétricas não prorrogadas, elimina a tarifa e receitas determinadas com base na 

regulamentação pelo custo de serviço, e ao mesmo tempo retorna o regime tarifário de 

preço teto.   

Assim, a Medida Provisória 688, ao eliminar a MP 579, na prática promoveu “uma 

guinada de 180º”, porém com retorno à 1995, que é o retorno ao modelo de mercado e de 

tarifas baseadas na metodologia do preço teto. 

 

6.2 MP 688: um negócio da China ou do capital financeiro? 

 

As hidrelétricas da Cesp, Cemig e Copel que não foram prorrogadas nos termos da 

lei 12.783 ao final da concessão tiveram que ser transferidas ao controle da União. Ao todo 

eram 35 usinas que possuíam 8.983,7 MW de potência instalada, com garantia física de 

5.196 MW médios. O vencimento das concessões dessas usinas deu-se, em grande parte, 

durante o ano de 2015.  

Essas usinas foram licitadas pela ANEEL nos termos da lei 13.203/2015. Ou seja, 

sob as regras da MP 688, publicada em agosto de 2015. 

Através do edital de nº 12 de 07 de outubro de 2015 foram licitadas 29 usinas que 

possuíam 6.061,6 MW de potência. E através do edital de nº 01/2017 foram leiloadas as 

outras 04 usinas que pertenciam à Cemig com 2.922 MW de potência.  

A tabela abaixo demonstra as principais usinas que foram licitadas e os respectivos 

proprietários dos novos contratos de concessão. 

 

Tabela 48 - Hidrelétricas licitadas sob regras da Medida Provisória 688/2015 e respectivos 

proprietários. 

Proprietário 

Antigo 

Usina  

Hidrelétrica 

Potência 

Instalada 

(MW) 

Garantia 

Física 

(MWmédios) 

Proprietário  

Vencedor 

CESP Jupiá 1.551,20 886,0 CHINA THREE GORGES 

CESP Ilha Solteira 3.444,00 1.731,5 CHINA THREE GORGES 

CEMIG Camargos 46,00 21,0 CEMIG 

CEMIG Itutinga 52,00 28,0 CEMIG 

CEMIG Salto Grande 102,00 75,0 CEMIG 
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CEMIG Tres Marias 396,00 239,0 CEMIG 

CEMIG PCHs 83,70 45,6 CEMIG 

CEMIG São Simão 1.710  1.202,7 SPIC Pacific Energy 

CEMIG Jaguara 424  341,0 ENGIE Brasil Minas Geração 

CEMIG Miranda 408  198,2 ENGIE Brasil Minas Geração 

CEMIG Volta Grande 380  230,6 ENEL Brasil S.A. 

COPEL Parigot de Souza 260,00 109,0 COPEL 

COPEL PCH Mourão I 8,20 5,3 ENEL GREEN POWER 

CELESC 05 PCHs 63,20 43,3 CELESC 

Zona da Mata 04 PCHs 19,89 11,6 CEMIG 

CELG PCH Rochedo 4,00 3,0 CELG 

Sta Cruz Paranapanema 31,50 25,2 ENEL GREEN POWER 

  Total 8.983,7 5.196,0   

Fonte: ANEEL, 2015b. Elaboração do autor. 

 

Do total das usinas não prorrogadas que foram licitadas através dos dois editais, 

duas hidrelétricas pertenciam à Cesp e representavam 55,6% da potência instalada, outras 

dezoito usinas eram da Cemig e representavam 40,1%, e o restante pertenciam às 

companhias Copel, Celesc e Zona da Mata Geração. 

Ao analisar o resultado da licitação nº 12/2015, verifica-se que as duas principais 

usinas que pertenciam à Cesp e representavam 83% da potência leiloada neste edital 

tiveram como vencedor a estatal chinesa China Three Gorges Brasil Energia LTDA (CTG 

Brasil). As usinas que pertenciam à Cemig foram vencidas pela própria Cemig, assim 

também ocorreu com as usinas da Celesc e da Copel. A exceção foi duas PCHs que foram 

incorporadas pela italiana ENEL.  

As outras quatro usinas leiloadas através do edital 01/2017, que pertenciam à 

Cemig, tiveram como vencedores três proprietários diferentes. A UHE São Simão foi 

vencida pela estatal chinesa State Power Investment Corporation (SPIC). As usinas de 

Jaguara e Miranda foram apropriadas por um consórcio formado pela francesa ENGIE. E a 

usina de Volta Grande ficou com a italiana ENEL. 

O resultado final mostra que 90% foi apropriado por grupos estrangeiros. As duas 

estatais chinesas apropriaram-se de 6.705 MW (75%) da potência licitada. A francesa 

ENGIE apropriou-se de 832 MW (9%). A italiana ENEL ficou com 420 MW (5%). E as 

estatais Cemig, Copel e Celesc permaneceram com os demais 1.027 MW (11%). 

O resultado produziu uma desnacionalização com transferência das usinas ao 

controle de corporações internacionais. Essa é a primeira consequência da não prorrogação 

dos contratos sob as regras da MP 579. As usinas que pertenciam às estatais estaduais 
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poderiam ter prorrogado suas concessões. No entanto, por uma decisão política dos 

governadores ligados ao PSDB que faziam oposição ao governo federal tomaram a decisão 

de não prorrogar e em consequência abriram mão de manter o controle por mais 30 anos. 

Ao final do contrato foram transferidas à União que por sua vez, passou a ser o proprietário 

de 100% das usinas.  O segundo mandato de Dilma Rousseff também poderia ter tomado a 

decisão de mantê-las sob seu controle, no entanto, resolveu oferecê-las ao mercado pelo 

pagamento imediato de um valor de outorga pelo ganhador e assim canalizar o dinheiro 

para reduzir o déficit público de 2015.  

Nos Estados Unidos, por exemplo, 42,7% das hidrelétricas estão sob controle 

federal e operam sem fins lucrativos e as demais são operadas por estatais estaduais ou 

municipais e ou privadas.  

Conforme o Institute for Water Resources (2011, p. 58), existem 163 hidrelétricas 

nos Estados Unidos, com 41.000 MW de potência controladas por 03 empresas estatais 

federais - Corps of Engineers; Bureau of Reclamation; Tennessee Valley Authority. Suas 

usinas são diretamente reguladas pelo governo central e pelo Exército dos Estados Unidos, 

estratégia que vem desde 1935.  

Conforme Faria (2016) as maiores plantas hidráulicas são resguardadas pelo Estado 

e para decidir seu controle leva-se em consideração o “interesse público”.   O orçamento de 

cada usina é definido pelo próprio governo federal e seu custo de operação é baixo.  

A figura 5, em vermelho, mostra as hidrelétricas administradas pelo Corps of 

Engineers do Exército dos Estados Unidos com base em receitas de operação e 

manutenção. Ao todo são 75 hidrelétricas. 

Figura 5 - Hidrelétricas administradas pelo Corps of Engineers. 

 

Fonte: U.S. Army Corps of Engineers, 2018. 
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Conforme Faria (2016) a Corp of Engineers que possui 21.000 MW de potência 

recebeu em 2013 pelo O&M (operação e manutenção) de suas hidrelétricas cerca de U$ 

210 milhões (algo em torno de U$ 2,3/MWh).  A companhia de Bureau, que possui 15.000 

MW de potência, algo como uma Itaipu, tem uma receita anual de U$ 900 milhões (algo 

em torno de U$ 14/MWh) para administrar as 58 usinas. O que demonstra o baixo custo 

tanto de O&M, quanto de receita anual. 

No caso das usinas brasileiras, o fato de não terem aceitado a prorrogação não 

necessariamente obrigava o governo licitá-las. No entanto, além de leiloá-las, deu-se pelas 

novas regras estabelecidas pela MP 688, a qual autoriza receitas e taxas de lucratividade 

superiores. Ou seja, ao estabelecer tarifas de mercado além de inviabilizar a MP 579, 

permitiu-se o aumento dos custos e transferência do controle aos grupos internacionais. 

Vale lembrar que enquanto as usinas prorrogadas seguem sob controle do sistema 

Eletrobrás oferecendo sua energia ao menor custo entre todos os contratos do setor elétrico 

nacional, as usinas não prorrogadas foram transferidas ao controle internacional e 

comercializam sua energia ao preço cinco vezes maior, situação que será explicada a 

seguir.  Assim, o objetivo inicial estabelecido pela MP 579 de reduzir os custos com 

energia para incentivar o setor produtivo perdeu validade. 

 

6.2.1 Receitas e tarifas de usinas licitadas pela MP 688 

 

Conforme o edital nº 12/2015, estabelecido nos ternos da Medida Provisória 

688/2015, para licitação das 29 hidrelétricas foi instituído o pagamento da “bonificação 

pela outorga” e um valor referente ao “custo de gestão dos ativos de geração - GAG”.  

Estes dois itens formam o “preço teto” de cada usina a ser leiloada. 

A bonificação pela outorga é o valor pago pelo vencedor do leilão ao 

concessionário (União) no ato do leilão para geração de receita para cobrir o orçamento 

público.  

Em troca do valor da bonificação pela outorga, se estabeleceu que na receita anual 

da concessionária vencedora deveria considerar um valor anual de Retorno da Bonificação 

pela Outorga (RBO), capaz de devolver o valor disponibilizado pelo investidor acrescido 

de taxas de juros e cobrado ao longo do tempo de concessão.  

Conforme os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 2/2015 do Conselho 

Nacional de Política Energética (CNPE), foi estabelecido um “valor teto” da bonificação 
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pela outorga para cada hidrelétrica leiloada, sendo que 65% do montante exigia-se 

pagamento à vista e 35% com até 180 dias após a assinatura do contrato. Também foi 

estabelecido que a remuneração sobre o valor da outorga deveria ser de 9,04% ao ano. A 

resolução determinou ainda que no primeiro ano, 100% da garantia física seria destinada 

ao Ambiente de Contratação Regulada e a partir de 1º de janeiro de 2017, seria destinado 

70% ao ACR e 30% ao ambiente de contratação livre. 

As 29 usinas foram divididas em cinco lotes de leilão e cada usina possui um 

“preço teto” estipulado pelo edital de leilão.  

O “preço teto” estabelecido para cada hidrelétrica corresponde ao valor-teto do 

“custo de gestão dos ativos de geração - GAG” adicionado pela “parcela-teto de retorno da 

bonificação pela outorga - RBO”. Conforme consta no edital, o vencedor da licitação de 

cada lote de usinas é a concessionária que apresentar o “menor valor do somatório da GAG 

e da parcela de RBO”. 

Na tabela abaixo é apresentado os valores totais de referência determinados em 

edital correspondentes à bonificação e GAG para realização do leilão. 

 

Tabela 49 - Preço Teto estabelecido pelo Edital nº 12/2015 para licitação das hidrelétricas 

não prorrogadas pela MP 579 (Em R$). 

Usina  

Valor de 

Bonificação pela 

Outorga (R$)* 

Parcela-teto de 

RBO  

(R$/ano) 

RBO teto 

(R$/30 anos) 

GAG Teto** 

(R$/ano) 

GAG Teto*** 

(R$/30 anos) 

Jupiá 4.672.444.921,48 606.151.422,77 18.184.542.683,10 165.062.953,42 4.951.888.602,60 

Ilha 

Solteira 9.131.307.428,41 1.227.862.556,44 

 

36.835.876.693,20 381.960.486,05 

 

11.458.814.581,50 

Subtotal 13.803.752.349,89 1.834.013.979,21 55.020.419.376,30 547.023.439,47 16.410.703.184,10 

Demais 

(27 

usinas) 3.196.247.650,11 477.025.428,35 

 

 

14.310.762.850,50 279.835.808,66 

 

 

8.395.074.259,80 

Total 17.000.000.000,00 2.311.039.407,56 69.331.182.226,80 826.859.248,13 24.805.777.443,90 

Fonte: ANEEL, 2015b. Elaboração do autor. 

* Valores estabelecidos no Edital nº 12/2015. 

** Considerar que a GAG Teto é correspondente ao valor anual. 

*** Tempo de concessão de 30 anos 

 

A tabela 49 mostra que o valor total exigido pelo pagamento das 29 usinas em 

“bonificação pela outorga” foi de R$ 17 bilhões, sendo que 80% do valor corresponde às 

usinas hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira, em leilão que foi vencido pela China Three 

Gorges Brasil Energia Ltda. 

A terceira coluna mostra a parcela anual de retorno da bonificação pela outorga 

(RBO) que as empresas vencedoras terão direito de receber em função do pagamento dos 
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R$ 17 bilhões. Ou seja, as tarifas dessas usinas terão que incluir a mais os custos de R$ 2,3 

bilhões por ano para garantir o pagamento da parcela de retorno pela bonificação aos 

agentes vencedores do leilão.  Parcela que envolve os valores correspondente a devolução 

da bonificação e os juros que as concessionárias terão direito de cobrar anualmente até o 

final do tempo de concessão.  

A quarta coluna representa o montante da RBO acumulado ao longo dos 30 anos de 

concessão. Ou seja, os R$ 69,3 bilhões (R$ 17 bilhões + juros) é a parcela da receita ao 

longo do tempo de concessão correspondente à autorização de cobrança de bonificação 

introduzida pela MP 688. Esse montante havia sido eliminado pela MP 579, já que essas 

usinas eram consideradas totalmente amortizadas. 

Na prática, esses recursos equivalem aos custos dos investimentos em meios de 

produção (capital constante) em situação de construção de usinas novas e a mais valia 

apropriada pelo capital portador de juros. Porém, como estas usinas seguem com 

capacidade de uso por mais 30 anos, o valor cobrado transforma-se apenas em um 

mecanismo de transação financeira que tem como consequência a elevação das tarifas 

através do pagamento de uma segunda amortização e que beneficia basicamente o sistema 

financeiro, já que o montante de R$ 17 bilhões cobrado à vista foi para cobrir o déficit 

público, o que na prática representa pagar o sistema financeiro através da dívida pública. E 

o restante é apropriação de mais-valia através na forma de capital portador de juros, como 

explicado no capítulo 2. 

A quinta coluna representa a “GAG-teto”, formada pela “GAG O&M”, que abrange 

os “custos regulatórios de operação, manutenção, administração, remuneração e 

amortização da usina” e a “GAG melhorias”, que compreende os investimentos que serão 

realizados em melhorias durante o prazo da respectiva concessão”. 

Os cálculos da GAG-teto são estipulados com base na receita anual. Conforme 

mostra a tabela, a GAG teto determinada em edital foi R$ 826,8 milhões para a totalidade 

das usinas, valor que equivale à R$ 24,8 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão.   

Portanto, o valor da bonificação pela outorga (R$ 17 bilhões) e GAG-teto (R$ 

826,8 milhões) formaram a base para a licitação das 29 usinas sob os termos da MP 688. 

Desta forma, o “preço teto” (GAG O&M/melhorias + RBO teto) para leilão das 

usinas ficou estabelecido em R$ 3.137.898.655,69, o que representa uma tarifa de R$ 

111,12/MWh42. E uma expectativa de receita ao longo da concessão através destes dois 

                                                 
42 Para entender a origem desta tarifa:  Preço teto de R$ 3.137.898.655,69 = 3.223,6 MWh (garantia física) X 

(365 dias x 24 h) ano X R$ 111,12/MWh. 
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itens de R$ 94,1 bilhões. Vale lembrar que sobre este valor ainda são acrescidos os custos 

de encargos e tributos, e somente assim chega-se na tarifa final estabelecida pelo leilão de 

nº 12/2015. 

O leilão aconteceu em 6 de novembro de 2015, sendo que os chineses ganharam a 

exploração das duas maiores hidrelétricas, Jupiá e Ilha Solteira.  

A tabela 50 apresenta o resultado do leilão de nº 12/2015 com o preço teto vencedor 

oferecido pelas empresas, homologado pela ANEEL e constante em cada contrato de 

concessão. 

 

Tabela 50 - Preço teto resultante do leilão das 29 hidrelétricas não prorrogadas pela MP 

579 e licitadas pela MP 688 (Em R$). 

Hidrelétricas 

Preço Teto 

Edital 

(RBO+GAG) 

GAG 

O&M/Melh. 

(vencedora) 

RBO 

(vencedora) 

Preço-Teto 

Vencedor 

Jupiá 771.214.376,20 165.062.953,00 606.151.422,00 771.214.375,00 

Ilha Solteira 1.609.823.042,48 381.960.486,00 1.227.862.556,00 1.609.823.042,00 

Subtotal 2.381.037.418,68 547.023.439,00 1.834.013.978,00 2.381.037.417,00 

Demais (27 

usinas) 
756.861.237,01 275.060.859,25 467.144.182,17 742.205.041,42 

Total 3.137.898.655,69 822.084.298,25 2.301.158.160,17 3.123.242.458,42 

Fonte: ANEEL, 2018d; 2015b. Elaboração do autor. 

 

O resultado final do leilão alcançou um deságio médio de 0,44% sobre a proposta 

estabelecida em edital. Portanto, os valores praticamente mantiveram-se nos objetivos 

estabelecidos pelo governo.  

  Assim, o governo conseguiu R$ 17 bilhões com pagamento imediato. Deste valor 

R$ 13.803.752.349,87 foram pagos pela empresa chinesa China Three Gorges referente às 

hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira.  

Evidentemente, que este valor implica no pagamento do retorno pela bonificação da 

outorga por ano (RBO/ano) a ser cobrado nas tarifas dos consumidores finais, sendo no 

mínimo 70% através das contas de energia elétrica dos consumidores cativos.  

Tabela 51 - Preço teto resultante do leilão das 29 hidrelétricas não prorrogadas pela MP 

579 e licitadas pela MP 688. 

  Preço Teto (R$/MWh) 

Hidrelétricas GAG O&M+Melh. RBO Total 

Jupiá 21,27 78,1 99,37 

Ilha Solteira 25,18 80,95 106,13 

Subtotal 23,86 79,99 103,85 
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Demais (27 usinas) 51,86 88,07 139,93 

Total 29,12 81,50 110,62 

Fonte: ANEEL, 2018d; 2015b. Elaboração do autor 

 

A tarifa média correspondente à RBO ficou estabelecida em R$ 81,50/MWh. Ou 

seja, para pagar os R$ 17 bilhões desembolsados pela bonificação da outorga os 

consumidores de energia elétrica serão obrigados a pagar mensalmente aos chineses e 

demais empresas vencedoras R$ 2,3 bilhões por ano, durante 30 anos, sendo que deste 

valor 80% corresponde à RBO das usinas de Jupiá e Ilha Solteira. 

A taxa interna de retorno da RBO vencedora é de 13,53% ao ano43. Isto determina 

que o investidor recebe por meio das tarifas 13,53% por ano do valor investido pela 

bonificação da outorga. Ou seja, em 7 anos e 5 meses o investidor já pagou os R$ 17 

bilhões desembolsados pela bonificação da outorga. Neste tempo os agentes conseguem 

recuperar plenamente o capital investido em bonificação e os demais 22 anos e 07 meses 

esta proporção da tarifa vira lucro do capital.  

Na prática significa que a tarifa correspondente à RBO permite ao capitalista 

proprietário da concessão realizar a 2ª amortização da usina em 7,4 anos e o restante do 

tempo de concessão a parcela vira mais valia extraordinária apropriada pelo capital 

portador de juros, situação que não era permitido através da MP 579.   

Portanto, se este leilão estivesse seguido o que foi definido pela lei 12.783, os 

3.223,6 MW médios das 29 hidrelétricas licitadas em 2015 estariam sendo vendidos a R$ 

29,12/MWh e não a R$ 111,12 como resultou no leilão que cobrou a bonificação pela 

outorga. 

O resultado desta medida que a MP 688 introduziu fará com que os consumidores 

brasileiros paguem R$ 52 bilhões de juros aos agentes vencedores do leilão e mais R$ 17 

bilhões para amortização do bônus de outorga.   

Vale lembrar que as 29 hidrelétricas foram plenamente pagas pela população 

brasileira mensalmente através das contas de energia elétrica ao longo dos 30 anos do 

primeiro contrato de concessão, o qual se encerrou em 2015. São usinas amortizadas que 

pertenciam ao povo brasileiro e possuem uma vida útil de mais 30 anos. Portanto, os R$ 17 

bilhões de bonificação não eram necessários, pois as usinas já estão construídas, 

plenamente pagas e com capacidade de seguir gerando eletricidade até o ano de 2046. 

                                                 
43 A taxa interna de retorno é resultante da proporcionalidade da RBO vencedora em relação ao valor da 

bonificação da outorga. 
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Qualquer melhoria, ou troca de equipamentos já estão contemplados nos valores calculados 

referente ao custo de gestão dos ativos. 

Só há uma racionalidade para entender a importância da MP 688, que é a tentativa 

de repactuação com o sistema financeiro. 

 Por fim, vale destacar que, conforme consta na clausula sexta do contrato de 

concessão, a empresa vencedora do leilão será remunerada pela RAG final homologada 

pela ANEEL para cada hidrelétrica, porém com a inclusão de uma série de componentes 

novos. 

Desta forma, RAG passou a ser composta pelos seguintes itens: 

a) RBO: A parcela de retorno da bonificação pela outorga da concessão obtida na 

licitação; 

b) GAG: A parcela dos Custo de Gestão dos Ativos de geração passou a comportar 

os custos operacionais operatórios (GAG O&M), os custos de capital por 

investimentos em melhorias (GAG Melhorias), os custos de gestão dos ativos 

de geração decorrente de ampliações executadas na hidrelétrica (GAG 

Ampliação) e mais os custos anuais da instalações móveis e imóveis (GAG 

Caimi); 

c) Encargos Setoriais: A parcela dos custos com encargos de conexão, de uso do 

sistema de transmissão ou distribuição, mais a TFSEE e P&D.  

d) Ajuste por indisponibilidade (AjI): parcela de ajuste por indisponibilidade 

apurada ou pelo desempenho apurado.  

Esses são os componentes que passaram e tem formado a RAG após o ano de 2015.  

Os custos referentes ao pagamento da compensação financeira pelo uso dos 

recursos hídricos (CFURH) e os tributos de PIS, PASEP e COFINS estão excluídos da 

RAG e são valores a mais contabilizados nas tarifas. 

A ANEEL tem divulgado as tarifas finas das 69 hidrelétricas prorrogadas e licitadas 

como média geral, misturando as duas metodologias de cálculo (MP 579 e MP 688), o que 

dissimula e dificulta o discernimento das respectivas tarifas resultantes de cada 

metodologia. 

Conforme os dados disponibilizados pela ANEEL na Nota Técnica nº 159/SGT 

(2018f) o valor médio da tarifa das 69 hidrelétricas cotizadas para o segundo semestre de 

2018 é de R$ 86,06/MWh. Sendo que ao incorporar os valores da CFURH a tarifa média 

ficou em R$ 91,82/MWh e quando acrescentado os demais tributos (Pis, Pasep, Cofins) a 
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tarifa praticada é de R$ 101,18/MWh. Portanto, essa tem sido a tarifa média em vigor para 

o ciclo de 2018/2019.  

Ao fazer uma média os dados dissimulam as diferenças tarifárias existentes em 

cada modalidade. Para que se possa ter uma noção adequada da magnitude de cada tarifa 

(R$/MWh) em vigor para as hidrelétricas prorrogadas pelas MP 579 e as usinas licitadas 

sob a MP 688, organizou-se a tabela abaixo que é resultante dos dados divulgados em nota 

técnica da ANEEL. 

 

Tabela 52 - Tarifas finais de usinas cotizadas para o período de 1º de julho de 2018 a 30 

junho de 2019. 

Modalidade Usinas 

Garantia 

Física  

(MW 

méd.) 

Energia 

Gerada 

(MWh)* 

Receita Anual 

(R$) 

Preço 

(R$/MWh) 

Prorrogadas -MP 579 35 UHEs 8.225,3  72.053.628  3.395.127.211,95 47,12 

Edital nº 02/2014 

Três 

Irmãos 217,5  1.905.300  181.688.998,07  95,36 

Edital nº 12/2015 (MP 

688) 29 UHEs 3.223,6  19.767.115  2.883.843.837,69 145,89 

Edital nº 01/2017 (MP 

688) 04 UHEs 1.972,5  12.095.370  1.483.728.285,76 122,67 

Fonte: ANEEL, 2014c; 2015b; 2017c.  Elaboração do autor. 

*Para o cálculo da energia gerada nos editais nº 12 e 01 foi considerado 70%. 

 

Os dados revelam que existe uma enorme diferença de tarifa entre as usinas 

prorrogadas pela MP 579 e as licitadas sob as regras da MP 688. Essa diferença tem como 

base a incorporação dos custos de retorno da bonificação pela outorga. Enquanto que a 

RAG das usinas prorrogadas é baseada em uma tarifa média de R$ 47,12/MWh as licitadas 

sob as regras da MP 688 praticam tarifas três vezes maiores. 

 

Tabela 53 - Principais custos na formação da tarifa das hidrelétricas cotizadas (ano base 

2018). 

Tarifa sob termos da lei 12.783/2013 (MP 

579) 

Tarifa sob termos da lei 13.203/2015 (MP 

688) 

Hidrelétricas Prorrogadas Licitação nº 12/2015 

Tarifa Média: R$ 47,12/MWh Tarifa Média: R$ 145,89/MWh 

28% - GAG O&M 22,8% - GAG O&M 

41,4% - GAG Melhorias + Caimi 0,0% - GAG Melhorias + Caimi 

30,6% - Encargos setoriais 13,1% - Encargos setoriais 

 64,1% - RBO 

Licitação da UHE Três Irmãos Licitação nº 01/2017 

Tarifa Média: R$ 95,36/MWh Tarifa Média: R$ 122,67/MWh 
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24,1% - GAG O&M 22,6% - GAG O&M 

38,3% - GAG Melhorias + Caimi 0,0% - GAG Melhorias + Caimi 

37,6% - Encargos setoriais 14,1% - Encargos setoriais 

  63,3% - RBO 

Fonte: ANEEL, 2018f. Elaboração do autor. 

 

A primeira coluna da tabela acima representa as hidrelétricas prorrogadas no final 

do ano de 2012 ou licitada em 2014 nos termos da lei 12.783. Essas usinas possuíam sua 

tarifa e receita anual determinada basicamente pelos custos de operação e manutenção 

(GAG O&M) e encargos setoriais. A tabela apresenta um terceiro item que é o custo 

relacionado às melhorias realizadas nas usinas (GAG Melhorias) que tem sido autorizado 

pela ANEEL desde 2015 e que tem sido o principal mecanismo para elevação nas tarifas 

dessas usinas. Conforme os dados da ANEEL, este item corresponde a uma receita anual 

de R$ 1,4 bilhões para o ciclo 2018/2019, e para saber se realmente seria necessário 

realizar uma investigação em cada usina. Sem querer levantar suspeitas, a cifra tão elevada 

em “melhorias” parece estranha e pode estar cumprindo a mesma função que a RBO 

cumpre nas demais usinas. 

A segunda coluna apresenta as licitações das usinas que não foram prorrogadas e 

que aconteceram sob as regras da MP 688. Já foi destacado anteriormente que a tarifa é 

superior. A tabela mostra que dois terços da tarifa é causado pela RBO, situação que não 

era permitida nas outras.  

Se eliminasse o mecanismo que viabiliza o retorno de bonificação pela outorga, as 

tarifas de ambas seriam muito semelhantes. No entanto, exigiria estabelecer um conflito 

com o capital financeiro. 

Vale destacar que, apesar da tabela indicar 0% de custos em melhorias, nos 

próximos ciclos tarifários este mecanismo terá grande impacto para aumentar ainda mais as 

tarifas das usinas não prorrogadas.  

Conforme as demonstrações financeiras de 2017 da CTG Brasil, proprietária das 

hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira, estas duas usinas ao final de 2017 já adquiriram uma 

dívida de R$ 5,94 bilhões para utilização em investimentos em melhorias. Cerca de 45% da 

dívida é moeda estrangeira a taxas de juros de 13,36% ao ano e os demais 55% é com base 

na variação do dólar mais 4,29% ao ano. Custos que serão incorporados como aumentos 

nos próximos reajustes e revisões tarifárias dessas usinas.  
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6.2.2 Receitas e tarifas das usinas licitadas pelo Edital nº 01/2017 

 

O governo realizou a licitação das hidrelétricas de São Simão, Jaguara, Miranda e 

Volta Grande dia 27 de setembro através do edital de nº 02 de 2017.  

Os dados do edital mostram que as usinas possuíam 2.922 MegaWatts de potência, 

com garantia física de 1.972,50 MW médios, sendo que 70% (1.380,7 MW médios) foi 

destinado ao ambiente de contratação regulado e 30% (591,7 MW médios) ao ambiente de 

contratação livre. 

 

Tabela 54 - Bonificação obtida e empresas vencedoras da licitação 01/2017. 

Hidrelétrica 
Potência 

(MW) 

Garantia 

Física 

(MWméd) 

Bonificação 

obtida (R$) 
Empresa vencedora 

São Simão 1.710 1.202,7 7.180.000.000,00 State Power Investment Corp.(SPIC) 

Jaguara 424 341 2.171.000.000,00 ENGIE + Banco SAFRA 

Miranda 408 198,2 1.360.000.000,00 ENGIE + Banco SAFRA 

Volta Grande 380 230,6 1,419.784.000,00 ENEL + Banco CITIGROUP 

Total 2.922 1.972,5 12.130.784.000,00   

Fonte: ANEEL, 2017c. Elaboração do autor. 

 

A bonificação obtida no leilão de 12,13 bilhões de reais teve um ágio de 9,7% em 

relação ao valor mínimo de bonificação estabelecido em edital. A receita total por ano 

estabelecida para as quatro usinas foi de R$ 1.820.173.069,43, sendo que 26% corresponde 

a GAG e 74% à RBO. Na prática, garantiu-se uma receita ao longo dos 30 anos de 

concessão de 54,6 bilhões de reais. 

A taxa interna de retorno aos investidores, com base no pagamento do bônus de 

outorga e na RBO (R$ 1,34 bilhões) é de 11,06% ao ano. Significa que o sistema 

financeiro conseguirá recuperar o capital investido em 9 anos.  

Tabela 55 - Receitas e tarifas das hidrelétricas licitadas pelo edital 01/2017. 

  RAG Total (R$) Preço Teto (R$/MWh) 

Hidrelétrica GAG 

Retorno Anual 

sobre 

Bonificação 

Receita total GAG RBO Encargos RAG 

São Simão 235.532.086,53 796.629.337,25 1.032.161.423,78 22,36 75,61 16,11 114,08 

Jaguara 87.978.156,24 233.164.542,45 321.142.698,69 29,45 78,06 13,08 120,59 

Miranda 71.163.178,55 142.666.456,61 213.829.635,17 40,99 82,17 12,87 136,03 

Volta 

Grande 
83.469.031,60 169.570.280,19 253.039.311,79 41,32 83,94 17,78 143,05 

Total 478.142.452,93 1.342.030.616,50 1.820.173.069,43 27,67 77,67 15,46 120,79 

Fonte: ANEEL, 2017c. Elaboração do autor. 
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A tabela 55 mostra que a tarifa média para garantir a RAG é de R$ 120,79/MWh, 

sendo que 77,67 reais por MWh corresponde ao pagamento da RBO. Ou seja, 65% do 

custo da tarifa é ocasionado pelo mecanismo implementado pela MP 688. 

O mecanismo de bonificação pela outorga causará ao longo da concessão um 

impacto de R$ R$ 41 bilhões a mais aos consumidores, sendo 12,13 bilhões de reais serão 

necessários para devolução da bonificação e mais R$ 29 bilhões em juros. Valor que serão 

retirados dos consumidores cativos, especialmente dos consumidores residenciais, ao longo 

dos próximos 30 anos. 

Evidentemente, que a cobrança de RBO é transferido às tarifas como custos 

elevados da energia elétrica que se materializam em aumentos futuros nos reajustes e 

revisões tarifárias realizados pela ANEEL.   
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7. ELEMENTOS DA EXPLOSÃO TARIFÁRIA APÓS A MP 579 

 

7.1 O que aconteceu com as tarifas após a publicação da MP 579 

 

Conforme já mencionando anteriormente, quando o governo brasileiro anunciou a 

MP 579/2012, seu principal objetivo foi promover a redução do custo final de energia 

elétrica. O resultado teve como efeito a redução média de 20,2% nas tarifas a partir de 

janeiro de 2013.  No entanto, após a redução inicial os constantes aumentos conduziram as 

tarifas em sentido contraditório aos objetivos da medida provisória.  

Para mostrar o comportamento das tarifas após o ano de 2013, buscamos realizar 

um estudo com objetivo de verificar os aumentos posteriores e a situação das tarifas 

residenciais nas trinta maiores distribuidoras de energia elétrica do país durante os anos de 

2013 a 2016. 

O levantamento explorou como fonte os dados consolidados e fornecidos por 

órgãos oficias, sendo a ANEEL a base de informações disponibilizadas sobre tarifas. 

Das 98 empresas de distribuição de energia elétrica – concessionárias e 

permissionárias, foram selecionadas as trinta maiores empresas de distribuição que 

representam 95% do mercado de distribuição. Para sua seleção foi utilizado o Ranking de 

Agentes da ANEEL, através do critério de consumo total de energia elétrica em MWh no 

ano 2016.  

As distribuidoras selecionadas, respondem por 94,78% dos consumidores cativos 

brasileiros, ou seja, por 76.426.209, sendo que destes 65.678.143 são consumidores 

residenciais. Estas empresas são responsáveis pelo fornecimento de energia para 23 

unidades federativas e por 94,62% da energia comercializada, ou 312 milhões de MWh 

(ano base de 2016).  

Se considerar o critério de receita anual com tributos e comparado com a totalidade 

das 98 distribuidoras concessionárias e permissionárias, dos R$ 191 bilhões de faturamento 

no ano de 2016 do setor, 182 bilhões de reais pertenciam as 30 distribuidoras selecionadas. 

Portanto, a representatividade é a quase totalidade da realidade. 

Para a coleta dos valores e índices referentes aos reajustes anuais de energia, 

revisões tarifárias periódicas, revisões tarifárias extraordinárias e tarifas finais o 

levantamento da pesquisa analisou mais de 150 documentos, com os respectivos dados 

aplicados aos consumidores cativos (baixa tensão) e disponibilizados pela agência em cada 

calendário específico dos reajustes e das revisões de cada empresa. 
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Para o cálculo do reajuste das bandeiras tarifárias foi considerado as tarifas médias 

nacionais acrescidas o valor da bandeira vermelha para o respectivo período histórico 

anunciado, de R$ 45,00/MWh de acréscimo e elevado para R$ 55,00/MWh a partir de 

março de 2015. Considerando que a tarifa média residencial nacional sem impostos, em 

dezembro de 2014 estava em R$ 334,76/MWh e acrescido os 55 reais, chegou-se ao índice 

de 16,4%, adotando como referência.  

A tabela 29 representa todas as alterações nas tarifas ao longo dos quatro anos. Os 

dados mostram que a partir do segundo semestre de 2013, e especialmente em 2014 e 

2015, as tarifas foram aumentadas consideravelmente. 

 

Tabela 56 - Aumentos de tarifas de energia elétrica nas 30 maiores distribuidoras 

brasileiras: baixa tensão (%). 

  MP 579 RA 

R

RA 

R

RTE 

R

RA 

B

BT RA/RTP 

  1º/01/2013 2013 2014 2015 2015 2015 2016 

ELETROPAULO -18,25 0,43 22,19 31,90 17,04 16,40 -7,30 

CEMIG-D -18,11 6,98 15,78 28,80 6,56 16,40 4,63 

COPEL-DIS -18,14 9,72 33,49 36,40 15,09 16,40 -13,83 

CPFL-Paulista -18,07 0,25 17,97 31,80 4,24 16,40 8,23 

LIGHT -18,10 6,20 19,11 22,50 17,21 16,40 -11,73 

COELBA -18,96 -9,90 15,00 5,40 10,45 16,40 10,76 

CELESC-DIS -18,48 13,47 22,76 24,80 3,63 16,40 -2,62 

CELG-D -18,00 -0,34 19,85 27,50 6,71 16,40 -8,85 

ELEKTRO -18,47 9,28 35,97 24,20 0,68 16,40 -12,28 

CELPE  -18,04 1,97 17,69 2,20 11,44 16,40 11,66 

ENELCE -18,05 4,38 17,02 10,30 7,15 16,40 13,64 

AMPLA -18,00 12,02 0,48 - 36,41 16,40 7,15 

EDP SP -18,08 6,85 20,60 24,90 15,37 16,40 -19,51 

CPFL- PIR. -18,39 8.29 20.98 29,20 24,81 16,40 -19,54 

CELPA -18,83 11,52 34,34 3,60 6,30 16,40 7,61 

CEEE-D -18,13 3,45 22,39 21,90 5,82 16,40 -17,87 

RGE SUL -23,62 3,93 28,99 39,50 4,36 16,40 -0,34 

ENERGISA MT -18,48 -1,04 11,16 26,80 -2,22 16,40 9,11 

RGE -22,00 

-

13,17 23,06 35,50 -4,22 16,40 -7,03 

EDP ES  -18,01 -3,14 24,71 26,30 2,29 16,40 -0,67 

CEB-DIS -18,11 5,94 18,38 24,10 18,36 16,40 4,62 

CEMAR -18,00 -4,02 24,11 3,00 8,63 16,40 8,23 

AMAZONAS-D -18,22 2,40 15,83 - 39,10 16,40 21,57 

COSERN -18,00 3,84 11,40 2,80 7,41 16,40 7,78 

ENERGISA MS  -18,24 -8,74 9,84 27,90 3,02 16,40 7,40 

ENERGISA PB -18,00 -2,59 21,43 3,80 10,51 16,40 5,17 
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CEPISA -18,00 -9,61 24,93 3,20 5,26 16,40 0,42 

CEAL -18,00 2,06 30,02 4,70 - 16,40 -1,37 

CERON -18,00 6,77 -3,58 16,90 12,59 16,40 -5,82 

ENERGISA SE -18,00 6,60 12,17 8,00 10,81 16,40 5,55 

Fonte: ANEE, 2018g.. Elaboração do autor. 

RA - Reajuste Anual; RTE - Revisão Tarifária Extraordinária; RTP – Revisão Tarifária Periódica; BT – 

Bandeiras Tarifárias. 

 

Verifica-se que ao longo dos quatro anos, as tarifas tiveram sete alterações. A 

primeira foi a RTE referente à MP 579, e que teve como resultado a redução média 

aplicada às tarifas de todas distribuidoras com validade a partir de janeiro de 2013. Como o 

próprio nome diz, é extraordinária, significando que não há uma data definida para esta 

modalidade, e neste caso da MP, a medida foi aplicada em mesma data e a todos os agentes 

distribuidores. A redução foi de encontro com os objetivos anunciados pelo governo no 

processo de prorrogações das concessões. 

Posteriormente, ocorreram reajustes tarifários (RA) a cada ano. No entanto, para 

esta modalidade, cada distribuidora possui um calendário previamente programado pela 

Aneel e com datas diferentes, distribuídas ao longo dos meses do ano.   

Conforme o calendário de cada distribuidora, os dados mostram que os reajustes do 

primeiro semestre de 2013 seguiram a tendência de diminuição, no entanto e na medida em 

que o calendário de reajuste foi avançando para o segundo semestre de 2013, as reduções 

foram sendo substituídas por aumentos e estes se tornando cada vez maiores, indicando 

uma tendência de inversão dos objetivos da MP 579 já no primeiro ano.  

Durante o ano de 2014 houve apenas uma alteração de tarifa através do calendário 

de RA. Das empresas analisadas, 27 tiveram aumentos acima de dois dígitos, sendo Copel, 

Elektro, Celpa e Ceal responsáveis pelos maiores, com reajustes acima de 30%.  

Em 2015, as tarifas dos consumidores residenciais sofreram três aumentos no ano. 

Em janeiro foi autorizado pela Aneel a nova modalidade de aumento através do sistema de 

bandeiras tarifárias. As bandeiras são sinalizadas por cores: vermelha, amarela e branca. 

Em situação de manutenção de bandeira vermelha é cobrado um valor a mais sobre a tarifa 

final definido em R$ 45,00/MWh de acréscimo. Logo no primeiro mês foi reajustado para 

R$ 55/MWh, situação que manteve-se ao longo dos 12 meses do ano de 2015. Na prática 

significou em torno de 16,4% de aumento médio sobre as tarifas residenciais naquele 

contexto. Conforme dados da Aneel (2019), através desta modalidade os consumidores 

cativos tiveram ônus ao longo de 2015 de R$ 14,71 bilhões.  
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Em fevereiro a agência nacional autorizou um segundo aumento, que foi aplicado a 

partir de março de 2015, através de uma RTE. Cada distribuidora teve um aumento 

diferenciado conforme mostrado na tabela 28, sendo que cinco – Eletropaulo, Copel, CPFL 

Paulista, AES sul e RGE tiveram aumentos acima de 30% (ANEEL, 2015e). 

O terceiro aumento em 2015, é parte do calendário de reajuste anual aplicado a 

cada ano, sendo que 27 empresas foram contempladas com aumentos e apenas três com 

reduções. Desta forma, se somados os três aumentos o resultado é 54% de aumento médio 

às 30 distribuidoras.   

Em 2016, algumas empresas tiveram RA, porém muitas tiveram o reajuste através 

da modalidade chamada de Revisão Tarifária Periódica (RTP), que dependendo do 

contrato de concessão, predomina um tempo de 4 e 5 anos para a RTP. No total, 14 tiveram 

reduções e 16 empresas receberam aumentos. 

O resultado acumulado, após a redução de 2013 via MP 579, é a aplicação de seis 

aumentos posteriores ao longo de 48 meses e que pode ser conferido no gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Aumento acumulados de 2013 a 2016 nas 30 maiores distribuidoras de energia 

elétrica após MP 579/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração do autor. 

 

Comparando com a inflação, e considerando que a maior parte dos contratos é 

reajustada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em 2013 o 

índice acumulado foi de 5,91%, para 2014 ficou em 6,41%, 2015 acumulou 10,67% e 2016 
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somou 6,29%. Ou seja, durante os quatro anos o IPCA acumulado foi de 32,57% (IBGE, 

2016)44.  

Portanto, todas as trinta empresas tiveram aumentos acumulados acima da inflação, 

chegando ao triplo no caso da COPEL.  

Cabe considerar ainda que a redução aplicada via medida provisória, em sua maior 

parte, foi resultado da diminuição do preço de venda da eletricidade às usinas hidrelétricas 

do sistema Eletrobrás, estatal que passou a vender a energia amortizada a valores de R$ 

32,81/MWh, contratos de concessões cotizados e renovados para 30 anos, o que significa 

que estes contratos não foram alterados posteriormente para causar aumentos, portanto não 

é esta a causa.  

Os aumentos causaram grandes alterações na receita total da indústria de 

eletricidade brasileira e no ônus aos consumidores. Conforme dados da agência, no ano de 

2012 a receita total de fornecimento com tributos de todos os 98 agentes que atuam na 

distribuição e fornecimento de energia elétrica foi de R$ 127,47 bilhões. Com a redução 

das tarifas via MP 579, a receita total foi reduzida à R$ 113,2 bilhões no ano de 2013, ou 

seja, a medida ocasionou uma redução de R$ 14,27 bilhões aos agentes empresariais que 

controlam o setor elétrico nacional.  

Porém, com os aumentos aplicados posteriormente em 2014 a receita voltou a R$ 

129,1 bilhões, recuperando o patamar de 2012. E os aumentos sequentes de 2015 permitiu 

que a receita total das distribuidoras fechasse em R$ 186,56 bilhões. Em 2016 manteve-se 

em 191,3 bilhões de reais (ANEEL, 2018c).  

Se utilizar como referência a receita financeira do ano de 2013, e utilizarmos os 

dados da ANEEL proporcionais aos consumidores cativos, estes em 2014 tiveram que 

desembolsar cerca de R$ 16 bilhões a mais para pagar as contas de energia elétrica 

resultante dos aumentos nas tarifas. Em 2015 significou ônus de 73 bilhões a mais quando 

comparado com 2013 e em 2016 cerca de R$ 78 bilhões. Considerando que 45% de toda 

receita tem origem nos consumidores residenciais, e se for adotado o critério de 

proporcionalidade e descontando a inflação de cada ano, o custo total a mais desembolsado 

pelos consumidores residenciais brasileiros equivale a R$ 69 bilhões. Este foi o peso dos 

aumentos de tarifas de energia sobre as residências brasileiras nos anos de 2014, 2015 e 

2016.  

                                                 
44 Como alcançar este valor: 1,0591 x 1,0641 x 1,1067 x 1,0629 = 1,32568. Portanto o IPCA acumulado de 2013 

a 2016 é 32,57%. 
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7.2 As transações do mercado de curto prazo 

 
Dormia 

A nossa pátria mãe tão distraída 

Sem perceber que era subtraída 

Em tenebrosas transações. 
(Chico Buarque) 

 

Como visto anteriormente, após o ano de 2013 os consumidores cativos tiveram 

que suportar o peso de grandes aumentos nas contas de energia elétrica.  

As notícias divulgadas pelos grandes meios de comunicação naquele período 

denunciavam uma “crise energética nacional” e “risco de racionamento”. Neste campo 

situavam-se os setores contrários à MP 579, como grupo empresariais privados do setor 

elétrico e governadores do PSDB de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, que culpabilizaram 

o governo federal e a própria medida provisória pelos aumentos.  

O discurso dos representantes de organismos federais, governados pelo PT, 

alegavam problemas de natureza e de tecnologia. Argumentavam que as chuvas, abaixo da 

média, eram insuficientes para recuperar o nível de armazenamento dos reservatórios, o 

que causava a necessidade de acionamento de geração de eletricidade mais cara 

(termelétricas), ocasionando reajustes nas contas de luz aos consumidores cativos, 

principalmente em 2014. Portanto, o problema era causado pela “escassez das chuvas” e a 

necessidade de “uso da térmicas” ao longo do ano. Vale lembrar, que o governo não queria 

que o tema do “risco de racionamento” e aumento nos custos de energia estivessem no 

centro do debate nacional em ano de copa do mundo e eleições presidenciais. 

A partir de 2015, com a entrada do Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, o governo 

passou a utilizar como argumento para justificar a entrada em vigor dos aumentos 

ocasionados pelo sistema de bandeiras tarifárias, revisão tarifária extraordinária e o 

reajuste tarifário ordinário, a adoção da política de “realismo tarifário”, que transferia todos 

os custos de energia aos consumidores cativos.  

Todas os argumentos acima não revelam os reais motivos que causaram a elevação 

das tarifas de energia elétrica aos consumidores cativos. Evidentemente que não é o 

objetivo central deste trabalho aprofundar as causas dos aumentos, no entanto buscaremos 

indicar alguns elementos que, em estudo futuro, podem mostrar o caminho para revelar as 

verdadeiras causas da explosão tarifária após a MP 579 entrar em vigor. 
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O principal objetivo da MP 579 era prorrogar as concessões e reduzir os custos da 

energia elétrica. Para isso, o preço de comercialização da energia elétrica das usinas que 

tiveram suas concessões prorrogadas foi reduzido há um patamar de 33 reais por MWh, 

com contratos de comercialização até o ano de 2042. Essas tarifas não sofreram alterações. 

E os contratos de transmissão prorrogados também seguem sem sofrer grandes alterações. 

Portanto, o preço da energia comercializada pelo mecanismo de cotas não teve alteração, 

desta forma a causa dos aumentos não vem das usinas que aceitaram a prorrogação através 

da MP 579.  

Porém, cabe uma pergunta: como poderia acontecer aumentos tão gigantescos nos 

custos da energia aos consumidores cativos se os contratos prorrogados pela MP 579 

seguem em vigor comercializando sua energia a preços baixos?  

Para Sauer (2015) uma das questões para os aumentos pode ter sido a energia 

comercializada pelas usinas não prorrogadas através do Preço de Liquidação das 

Diferenças no Mercado de Curto Prazo. O PLD como causa dos aumentos é uma hipótese 

forte, já que neste período histórico, posterior a MP 579, os preços autorizados pela 

ANEEL foram os mais altos da história.  

Conforme resolução homologatória nº 1.667 de 10 de dezembro de 2013 (ANEEL, 

2013e), os preços chegaram a ser praticados neste ambiente de comercialização a 

patamares máximos de R$ 822,83/MWh, vinte e cinco vezes mais caro que as estatais 

federais prorrogadas nos termos da lei 12.783. Situação que será explicada a seguir. 

 

7.2.1 O vertimento de Itaipu com baixa geração de energia 

 

Uma das explicações mais frequentes para o aumento dos custos de energia elétrica 

após a publicação da MP 579 foi a escassez de chuva. Para saber qual foi realmente o seu 

impacto, seria necessário realizar uma investigação profunda porque o caso da usina de 

Itaipu. Essa hidrelétrica enquanto gerava energia abaixo da média jogava água fora pelo 

vertedouro. 

 As principais usinas hidrelétricas situadas no subsistema sudeste, que compõe a 

bacia hidrográfica do Paraná, onde se localiza a usina de Itaipu, tiveram produções de 

eletricidade muito superiores à garantia física exigida nos anos de 2012 e 2013. Essa é a 

principal região produtora de energia, e ali estão localizadas as bacias de Rio Grande, 

Tietê, Paranapanema e Paranaíba, onde estão as usinas da Cesp, Cemig, DUKE, AES e 

Furnas.  
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As dez usinas da AES Tietê, por exemplo, com 1.658 MW de potência instalada e 

garantia física de 1.278 MW médios chegaram a produzir em 2013 30% acima da garantia 

física. A tabela abaixo mostra que de 2011 a 2013 suas usinas produziram em média 20% a 

mais de energia. 

 

Tabela 57 - Produção anual de energia das hidrelétricas da AES Tietê. 

   Produzido 

Energia 

Produzida 

Garantia Física 

Exigida 

Excedente 

Produzido 

Ano MW méd. MWh MWh MWh 

2011 1.582  13.860.400  11.195.280  2.665.120  

2012 1.629  14.269.600  11.195.280  3.074.320  

2013 1.392  12.196.300  11.195.280  1.001.020  

Fonte: AES Tietê – Relatório de Administração. Elaboração do autor. 

 

Essa situação também pode ser observada nas demais hidrelétricas situadas nesta 

região. As usinas da Duke produziram cerca de 30% a acima da garantia física. A usina de 

Porto Primavera, a fio d’água, em 2012 produziu 30,6% e 2013 teve 18,5% acima da 

garantia física. Casos semelhante pode ser verificado nas demais usinas da região. 

Certamente o ONS justificaria essas operações pela necessidade e estratégia de 

operação do sistema interligado nacional. Mas ao operar as usinas tão intensamente a 

vazão defluente ocorre na mesma intensidade. E ao final, todo volume de água dessas 

bacias é planejado (ou deveria ser) para gerar eletricidade por meio das 20 turbinas da 

usina de Itaipu, que possui 14.000 MW de potência e produz cerca de 11.000 MW médios.  

No entanto, nos meses que antecederam o período eleitoral de 2014 houve situações 

pelo menos estranhas. Ao mesmo tempo que vertia água pelos vertedouros a usinas 

produzia menos energia que em períodos sem vertimento.  

O mês de junho de 2014 é um caso típico que mereceria uma investigação 

profunda. Itaipu jogou água fora pelos vertedouros durante 14 dias do mês cerca de 5.730 

m³/segundo e chegou a produzir cerca de 2.500 MW médios a menos nas mesmas datas 

quando comparado com a produção de energia de 2013. 
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Tabela 58 - Produção diária de energia e vertimento de água na usina de Itaipu em junho 

de 2013 e 2014. 

  2013 2014 

Data Geração Defluente Vertido Geração Programado Defluente Vertido 

  MW med. m³/s m³/s MW med. MW med. m³/s m³/s 

06/jun 11.678 13.667 821 8.295 8.212 8.828 0 

07/jun 12.326 13.523 0 7.183 8.246 8.064 359 

08/jun 12.105 13.111 0 5.600 5.600 9.667 3.499 

09/jun 9.977 11.776 1.197 7.363 7.553 15.517 7.796 

10/jun 11.825 12.518 0 7.339 7.547 20.128 10.231 

11/jun 12.104 12.980 0 7.460 7.304 21.489 11.969 

12/jun 11.856 12.801 0 7.982 8.199 19.417 9.721 

13/jun 11.071 11.793 0 9.249 9.383 16.797 5.966 

14/jun 9.910 10.488 0 8.701 8.606 18.578 8.390 

15/jun 9.610 10.089 0 7.479 7.235 16.018 7.315 

16/jun 9.081 9.425 0 9.966 9.960 13.684 2.484 

17/jun 10.004 10.543 0 9.719 9.726 11.792 1.027 

  10.962  11.893    8.028  8.131  14.998  5.730  

Fonte: ONS/Informativo Preliminar Diário de Operação. Elaboração do autor. 

 

A coluna “geração” é a produção média de energia verificada no dia. A coluna 

vazão “defluente” é a quantidade de água que passou a jusante no dia. A coluna “vertido” 

apresenta o volume de água que foi jogada pelo vertedouro sem gerar energia, de certa 

forma se há turbinas paralisadas essa água está sendo desperdiçada. E a “programada” 

representa a quantidade de energia que o Operador Nacional do Sistema determinou 

previamente a ser produzido pela usina da correspondente data.  

Nestes doze dias analisados os dados revelam que a usina produziu cerca de 8.131 

MW médios em 2014, ou seja, mesmo vertendo água todos os dias, foram gerados 2.831 

MW médios a menos que em 2013. O que é certo, neste caso, que a redução da geração de 

energia não foi causada pela escassez de água.  

Ao analisar a produção de Itaipu em datas que também houve vertimento em 

período anterior a 2014, pode-se constatar que com esse volume de água a usina chegou a 

produzir acima de 11.000 MW médios. Por isso, como sugestão, o papel que desempenha a 

usina de Itaipu em momentos como este deveria ser melhor investigado.   

A situação de baixa produção foi verificada nos meses posteriores a junho, 

chegando em setembro a uma produção média de 7.551 MW médios. 
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 Essa quantidade a menos de energia gerada que foi mostrado na tabela anterior, é 

muito semelhante ao volume que as distribuidoras alegavam não ter no caso da “exposição 

involuntária” e que necessitavam comprar no MCP ao PLD. 

Vale lembrar que a comercialização da energia da usina de Itaipu é diferente das 

demais usinas. Suas receitas independem da produção de energia, pois essas são auferidas 

a partir da potência contratada e não da energia efetivamente produzida.  

Na prática isso significa que independentemente se é ou não produzido energia, a 

população paga rigorosamente como se tivesse produzindo. Ora, isso quer dizer que a 

população pagou para que o ONS autorizasse jogar fora. O resultado é que possibilita que 

outras usinas produzam essa energia para atender o mercado, porém, terá custos.  

Para que se possa ter uma noção aproximada, em 2013 quando a produção de 

energia foi elevada o custo médio aos consumidores da energia de Itaipu estava em torno 

de R$ 114,64/MWh. A medida que é reduzido a geração o custo de cada unidade de 

mercadoria dessa usina aumenta na mesma proporção. Porém, o problema não para por 

aqui.  

A energia de Itaipu é destinada cem por cento ao mercado regulado. A energia não 

produzida tem como consequência aos consumidores cativos uma dupla penalidade. Além 

de pagar e jogar fora pelas comportas, as distribuidoras, como amplamente conhecido, 

foram obrigadas a adquirir a energia no MCP. Durante o ano de 2014 o preço médio do 

PLD foi registrado o mais alto da história ficando em R$ 689,25/MWh.  

Jogar água sem gerar energia em Itaipu, além de penalizar os consumidores cativos, 

os grandes beneficiados foram as companhias que possuíam energia disponível para 

comercializar no MCP no submercado da região sudeste. Ou seja, beneficiou os agentes 

empresariais que não aceitaram as condições de prorrogação das concessões e as demais 

empresas privadas que possuem usinas com energia livre, além das indústrias 

eletroointensiva que paralisaram a produção para vender sua energia no MCP em função 

da alta lucratividade.  

Se essa situação teve a participação e o consentimento dos agentes controladores do 

setor elétrico só a história poderá contar, sem cair em teorias conspiratórias, o caso é muito 

estranho e mereceria maiores investigações. Pelo menos havia muitos motivos para 

intensificar o uso dos reservatórios, e como prêmio pelo afundamento os consumidores 

cativos estão sendo obrigados a cobrir o risco hidrológico das geradoras.  

Primeiro, lucraram alto vendendo o excedente de energia no MCP e agora, com os 

reservatórios vazios, são compensados pela energia que não conseguem entregar. Parece 
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que o slogan “energia cara é a energia que falta” utilizado alguns anos atrás por agentes do 

setor voltou à moda. 

 

7.2.2 Acumulação por meio do preço de liquidação das diferenças  

 

No capítulo quatro foi explicado que a comercialização da energia elétrica no 

Sistema Integrado Nacional acontece através de dois ambientes: ambiente de contratação 

livre e regulada. 

 Todos os contratos de compra e venda de energia nestes dois ambientes de 

comercialização são registrados na CCEE que realiza a medição dos montantes produzidos 

e consumidos por cada agente.  

O MCP é local onde se procede a contabilização e liquidação financeira das 

diferenças apuradas entre os montantes de energia elétrica contratados e 

gerados/consumidos, guardado sigilo de diversos dados operados no âmbito da CCEE.   

As diferenças de energia de cada agente empresarial contabilizadas pela CCEE são 

valoradas e liquidadas com base no PLD. A empresa que tiver saldo negativo faz 

pagamento correspondente ao valor contabilizado e quando o saldo é positivo o agente tem 

direito a recebimento. 

Assim, em determinadas condições, as concessionárias distribuidoras que 

necessitarem uma complementação de energia para atender a totalidade de seus 

consumidores necessitam recorrer ao MCP para adquirir a energia que falta, pagando pela 

quantidade comprada o PLD e posteriormente, estes custos são integralmente repassados 

aos consumidores finais como “custos não gerenciáveis”.  

Conforme artigo 15º do Decreto Presidencial nº 5.163/2004, que regulamenta a 

comercialização de energia, o PLD é um valor calculado e determinado pela ANEEL para 

cada submercado com base no “custo marginal de operação limitado por preço mínimo e 

preço máximo”. Sendo que o valor máximo é calculado levando em conta os “custos 

variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis para o despacho 

centralizado” e o valor mínimo é determinado pelos “custos de operação e manutenção das 

usinas hidrelétricas”. 

A partir dos limites máximos e mínimos e considerando o nível dos reservatórios 

das hidrelétricas, a ANEEL determina semanalmente o preço a ser praticado em cada um 

dos quatro submercados (norte, nordeste, sudeste/centro-oeste e sul). Para isso são 

utilizados programas e modelos matemáticos (NEWAVE, NEWDESP e DECOMP), que 
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têm por objetivo encontrar a solução de um suposto equilíbrio entre o benefício presente do 

uso da água e o benefício futuro de seu armazenamento. De certa maneira, em semanas que 

ocorre a máxima utilização da energia hidrelétrica o valor do PLD fica baixo e quando 

ocorre esvaziamento dos reservatórios o valor torna-se alto. 

A tabela abaixo apresenta os valores do PLD máximo e mínimo que foram 

estabelecidos pela ANEEL para cada ano. Ou seja, os limites que os preços da eletricidade 

devem oscilar ao longo de cada ano e o preço médio anual do PLD verificado na região do 

sudeste/centro-oeste. 

 

Tabela 59 - Preço de Liquidação das Diferenças determinado pela ANEEL (R$/MWh). 

Ano PLD mínimo PLD máximo 
PLD verificado 

SE/CO 

2012 12,2 727,52 166,69 

2013 14,13 780,03 263,06 

2014 15,62 822,83 689,25 

2015 30,26 388,48 287,20 

2016 30,25 422,56 94,10 

2017 33,68 533,82 324,17 

Fonte: Fonte: CCEE, 2019  – InfoPLD; ANEEL, 2019. Elaboração do autor. 

 

Para determinar o PLD mínimo, a ANEEL utilizou como referência os custos 

operacionais da usina de Itaipu em 2004, tarifas que foram sendo corrigidas até 2014. 

Após, o limite mínimo passou a ser estabelecido pelo preço médio das usinas prorrogadas 

pela MP 579.   

O PLD máximo foi definido pelo custo marginal com base na termelétrica de maior 

custo disponível ao sistema centralizado, caso das UTEs Pau Ferro I e Termomanaus a 

diesel que foram calculadas em 2004 e posteriormente foi sendo atualizado pelo IGP-DI. 

Em 2014, quando as consequências do PLD máximo causavam grandes estragos e a 

ANEEL não conseguia justificar através de argumentos “neutros e técnicos” a manutenção 

de preços tão irracionais, a agencia resolveu rever o valor e abaixou para R$ 388,48/MWh. 

Para Sauer (2015, p. 160), cabe uma pergunta: “se podia, por que não fez antes que o PLD 

elevado legitimasse a venda de grandes quantidades de energia que, para a maior parte das 

usinas geradoras, tinha um custo entre R$ 100 e R$ 240/MWh?”. Evidentemente que a 

ANEEL não observou ou não quis observar os custos reais de produção.  

A última coluna apresenta o preço médio praticado ao longo de cada ano na região 

sudeste/centro-oeste, local que concentra a maior parcela de hidrelétricas em atividade e 

onde as usinas não prorrogadas se localizam. Ao longo dos doze meses de 2014 as 
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empresas que comercializaram energia no MCP receberam preços médios de R$ 

689,20/MWh. O ano de 2016 em que PLD ficou relativamente baixo deu-se pela 

quantidade de chuvas acima da média. 

A tabela a seguir revela o PLD médio verificado em cada submercado ao longo de 

2014.  

 

Tabela 60 - Valores médios de PLD por submercado no ano de 2014 (R$/MWh) 

Mês Submercado 

  SE/CO S NE N 

dez/14 601,21 601,21 601,21 601,21 

nov/14 804,54 804,54 804,54 804,54 

out/14 776,88 731,53 776,88 776,88 

set/14 728,95 728,95 728,95 728,95 

ago/14 709,53 709,53 709,53 709,53 

jul/14 592,54 503,1 592,54 592,54 

jun/14 412,65 206,99 412,6 412,6 

mai/14 806,97 806,97 772,21 334,59 

abr/14 822,83 822,83 744,28 640,73 

mar/14 822,83 822,83 756,37 696,21 

fev/14 822,83 822,83 755,9 452,44 

jan/14 378,22 378,22 379,35 364,8 

Fonte: CCEE, 2019. Elaboração do autor. 

 

Vale destacar que em diversos meses o PLD praticado coincidiu com o PLD 

máximo estabelecido pela ANEEL, ou seja, R$ 822,83/MWh, como pode ser verificado 

nos meses de fevereiro, março e abril. E na maioria dos submercados, ao longo de todo ano 

o ano, o preço praticado esteve muito próximo do valor máximo estabelecido pela ANEEL. 

O resultado desses valores foi um PLD médio praticado em 2014 de 689,25 reais por 

MWh.  

No gráfico 9, publicado pela ANEEL, pode-se conferir o histórico nacional de PLD 

verificado a partir da média mensal de todos os submercados. 
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Gráfico 9 - Média anual do PLD. 

 

Fonte: ANEEL, 2014d, p. 10. 

 

Verifica-se que até 2012 o PLD sempre se manteve baixo, o que significava que os 

reservatórios das hidrelétricas possuíam um nível elevado de água. No entanto, após a 

publicação da MP 579 o preço iniciou uma escalada chegando aos patamares mais altos da 

história. A situação de PLD alto também se reproduziu nos anos posteriores a 2014, com 

exceção de 2016.  

Como então um mecanismo de comercialização do ACL tem onerado o bolso dos 

consumidores do ambiente de contratação regulado? O agente empresarial controlador de 

energia (gerador, comercializador, entre outros) que tiver energia livre acima do exigido 

em contratos, tem utilizado o segmento de negócio do MCP para comercializar seu 

excedente de eletricidade e receber tarifas ao PLD.  

Vários mecanismos possibilitam que empresas possuam energia livre para 

comercializar através do MCP. Citamos aqui alguns exemplos: os 30% da garantia física 

reservada ao ACL estabelecido pela MP 688 e em leilões de energia nova; o excedente 

descontratado de energia das usinas não prorrogadas após o termino dos contratos de 

energia velha leiloados em 2004 e 2005; a energia produzida em determinados anos pela 

intensificação do uso do lago acima da garantia física estabelecida em contratos; a sobra de 

energia resultante da paralização da produção de mercadorias de determinadas unidades 

industriais eletrointensivas, entre outros.  

Como explicado no capítulo quatro, a lei 10.847/2004 determina que as 

concessionárias de distribuição de energia no ambiente de contratação regulado são 
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obrigadas a ter cem por cento de sua energia contratada para garantir o atendimento do seu 

mercado e para isso o governo realizou e realiza leilões de longo prazo.  

A decisão das empresas estatais governadas pelo PSDB (Cemig, Copel e Cesp) de 

não prorrogar suas concessões fez com que as concessionárias distribuidoras ficassem sem 

contratos de compra de energia em cerca de 7% de suas necessidades, situação que foi 

caracterizada como “exposição involuntária”.  Conforme a ANEEL, a exposição 

involuntária das distribuidoras representava cerca de 3.500 MW médios. 

Isso obrigou as distribuidoras comprar essa eletricidade no chamado mercado de 

curto prazo ao preço de liquidação das diferenças.    

As três geradoras (Cesp, Cemig e Copel) possuíam 5.074 MW médios em contratos 

de comercialização de energia velha através dos leilões realizados em 2004/2005 com 

entrega a partir de 2006 e duração de 8 anos. Desta forma, essas geradoras ficaram com a 

energia livre para comercializar no MCP e as distribuidoras ficaram sem essa energia, 

causando um déficit.  

Para repor o montante de energia que faltava às distribuidoras o governo buscou 

realizar em 2013 e 2014 leilões de energia existente com início de entrega imediata, 

conforme mostra a tabela abaixo. 

 

Tabela 61 - Leilões de energia existente realizados após a publicação da MP 579. 

    Montante  Receita Preço Fornecimento 

Leilões Data 

Total 

(MWh) MWméd. Em R$ R$/MWh Inicio 

11º  24/06/13 Cancelado    -              -    - 01/07/2013 

12º-12M 17/12/13 14.489.040 1.654  2.773.405.663,20  191,41 01/01/2014 

12º -18M 17/12/13 1.284.290 98  212.164.708,00  165,20 01/01/2014 

12º -36M 17/12/13 21.542.976 819  3.231.250.172,16  150,00 01/01/2014 

13º - 68M 30/04/14 73.113.113 1.471  19.799.667.198,80  270,81 01/05/2014 

13º- 68M* 30/04/14 28.579.225 575  7.487.756.950,00  262,00 01/05/2014 

Total   139.008.644 4.617 33.504.244.692 241,02   

Fonte: CCEE, 2019. Elaboração do autor. 

*Energia comercializada na modalidade "disponibilidade". 

 

Em junho de 2013 através do 11º leilão de energia existente não houve energia 

ofertada, pois as geradoras se recusaram a vender alegando preços muito baixos.  

Em 17 de dezembro ocorreu o 12º leilão energia existente com entrega imediata a 

partir de 1º de janeiro de 2014, neste foram negociados 2.571 MW médios a preços 

altíssimos e basicamente energia de usinas hidrelétricas, sendo que 30% pertenciam as 

usinas da Cesp, Copel e Cemig. 
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Mesmo assim, as concessionárias seguiram alegando que o volume contratado 

nesse leilão representou pouco mais de 40% das necessidades declaradas pelas 

distribuidoras. Ou seja, teoricamente continuavam expostas. Desta forma, em 30 de abril 

de 2014 o governo realizou o 13º leilão de energia existente que negociou 2.046 MW 

médios com tarifa ainda mais altas, R$ 268,33/MWh, sendo que 72% era de fonte 

hidráulica.  

Portanto, nos dois leilões foram contratados 4.617 MW médios, desta forma o 

problema da exposição estaria solucionado. No entanto, a situação é mais complexa. As 

distribuidoras seguiram com exposição involuntária. 

A tabela abaixo mostra que as distribuidoras seguiram com a exposição mesmo 

após maio de 2014 quando a energia destes leilões já era plenamente disponibilizada e 

utilizada pelas concessionárias.   

Tabela 62- Pagamentos realizados com a exposição involuntária e acionamento de térmicas 

fora da ordem durante o ano de 2014. 

Competência 
Exposição 

CCEAR-D (R$) Total (R$) 
Involuntária (R$) 

jan/14 2.006.849.830,48  - 2.006.849.830,48  

fev/14 3.858.140.212,42 892.606.605,31 4.750.746.817,73 

mar/14 2.888.968.824,98 1.156.475.399,36 4.045.444.224,34 

abr/14 1.740.801.860,80 532.552.437,39 2.273.354.298,19 

mai/14 1.145.017.166,03 695.228.291,14 1.840.245.457,17 

jun/14 77.041.609,95 249.986.113,11 327.027.723,06 

jul/14 191.101.052,57 358.437.207,44 549.538.260,01 

ago/14 564.994.666,39 152.692.182,72 717.686.849,11 

set/14 1.180.864.218,69 706.109.483,15 1.886.973.701,84 

out/14 1.003.302.649,02 180.377.264,40 1.183.679.913,42 

nov/14 1.311.226.637,10 293.979.505,97 1.605.206.140,07 

dez/14 1.187.571.872,21 307.221.987,72 1.494.793.859,93 

Total 17.155.880.600,64 5.525.666.477,71 22.681.547.078,35 

Fonte: ANEEL, 2019 – Notas Técnicas e Despachos. Elaboração do autor. 

 

Conforme os Despachos e as notas técnicas da ANEEL, em 2014 o somatório do 

rombo foi de 22,68 bilhões de reais, sendo que cerca de 75% foi resultante da exposição ao 

MCP das distribuidoras, em que o preço de comercialização da energia chegou ao patamar 

de R$ 822,83/MWh.  

Em uma auditoria operacional do Tribunal de Contas da União – TCU (TC-

011.223/2014-6) realizada em 2014 sobre o impacto da MP 579, constatou que a Cesp, 

Cemig e Copel obtiveram ganhos de R$ 3,4 bilhões no MCP nos meses de janeiro a maio 
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de 2014, ao passo que no ano anterior a renovação, ao longo de todo ano os ganhos foram 

de 436 milhões.  

Ora, comercializar energia elétrica de fonte hidráulica amortizada a R$ 

822,83/MWh quando deveria ser oferecida a R$ 32,89/MWh, só pode ser caracterizado 

especulação, que na prática é um processo de acumulação primitiva.  É difícil uma 

explicação coerente quando a hidrelétrica de Luiz Carlos Barreto, de Furnas, localizada no 

rio Grande, divisa entre MG e SP, vende a energia a R$ 32,89/MWh e, 30 Km abaixo, a 

hidrelétrica de Jaguara da Cemig cobra R$ 822,83/MWh por uma energia gerada pela 

mesma água que passou nas turbinas da usina acima. Duas usinas amortizadas com uma 

diferença de tarifa de quase 25 vezes. 

Evidentemente que os agentes empresariais que atuam no setor encontram outras 

explicações para tal mecanismo. No início de 2013, logo após a MP 579 entrar em vigor, 

quando veio a público as denúncias do processo de especulação no setor elétrico causou 

mal-estar entre as próprias companhias geradoras, o então presidente da CPFL, Wilson 

Ferreira Júnior (atual presidente da Eletrobrás), em conferência com analistas de 

investimentos negou que as geradoras estivessem especulando com os preços da energia. 

Conforme matéria do Valor Econômico (15/03/2013), ao referir-se sobre a CPFL, Ferreira 

afirmou que "não operamos nossos ativos de geração de forma especulativa, mas de forma 

técnica".  

A terceira coluna da tabela refere-se ao custo adicional relativo ao acionamento de 

usinas termelétricas fora da ordem de mérito, também conhecido como Contratos de 

Comercialização de Energia no Ambiente Regulado por Disponibilidade (CCEAR-D). 

Esses valores revelam, diferentemente do que alegava o governo, que o acionamento das 

térmicas como fator dos aumentos nas contas de energia não foi a principal causa.  

O principal mecanismo que causou a elevação dos custos é a prática do preço de 

liquidação das diferenças através do mercado de curto prazo.  

Ora, se a lei determina que as distribuidoras são obrigadas a ter cem por cento da 

energia contratada no ambiente regulado e o governo promoveu leilões para estancar a 

exposição, como então após maio de 2014 as distribuidoras seguiram com déficit? 

Os números exatos das transações através do mercado de curto prazo não são 

publicados pela CCEE, que considera esses dados informação privada dos agentes. E este é 

um dos problemas para revelar adequadamente o que acontece neste ambiente de negócio. 

Evidentemente que necessitaria um estudo mais aprofundado para verificar se não 
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aconteceram e/ou acontecem nestas transações práticas comerciais que superam as regras e 

assim acabam inflando as tarifas dos consumidores cativos. 

Em 12 de novembro de 2018, foi enviado uma solicitação de informação à CCEE 

com a seguinte pergunta: “Gostaria de saber da CCEE se as distribuidoras de energia 

elétrica do ambiente de contratação regulado podem comercializar parcela de sua energia 

através do mercado de curto prazo? Por Exemplo, a Cemig Distribuidora comercializou 

energia no MCP durante o ano de 2014 ou 2015?” Resposta da CCEE: “De acordo com a 

regulação, a concessionária de energia não pode comercializar energia no MCP”. 

Posteriormente foi enviado mais um questionamento. “Mesmo não sendo  

permitido, houve casos de distribuidoras que comercializaram energia em  

2014 e 2015 no MCP ao preço de liquidação das diferenças?”. Resposta da CCEE: 

"Informamos que não houve casos de comercialização de energia no ACL, uma vez que as 

regras, procedimentos e regulamentação não permite. A resposta acima foi elaborada 

conforme caderno de regras de Contratos".  

A CCEE em suas respostas não deixou claro se as distribuidoras comercializaram 

energia no MCP, apenas recorreu ao que consta na legislação. Porém, esta pesquisa teve 

acesso a um banco de dados confidencial enviado pela CCEE a um agente público, lá se 

verifica que muitas distribuidoras têm realizado esta prática, porém não é revelado 

publicamente. E pelo sigilo solicitado pela CCEE não será relatado neste trabalho.  

 Outra questão importante trata-se em recordar que a exposição involuntária é um 

mecanismo tipificado pelo Decreto 5.163/2004, de modo que todo o custo da exposição é 

repassado ao consumidor final, através da metodologia de regulamentação pelo preço teto 

que considera estes custos com não gerenciáveis e independente do preço praticado é 

integralmente transferido aos consumidores. 

 

7.2.3 O mercado de curto prazo e o sindicato de bancos 

 

Os valores apresentados na tabela anterior foram pagos basicamente com os 

recursos da Conta Ambiente de Contratação Regulada (Conta-ACR), administrada pela 

CCEE e formada pelos empréstimos junto a um grupo de instituições financeiras, 

denominado de sindicato de bancos. 

Para cobrir este custo e evitar aumentos nas tarifas dos consumidores cativos em 

ano eleitoral, o governo organizou bilionários empréstimos de bancos às distribuidoras via 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para serem quitados pelos consumidores 
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cativos em 54 meses, Ao todo foram autorizados três empréstimos que totalizaram 21,17 

bilhões de reais. 

 

Tabela 63 - Empréstimos realizados pela CCEE para cobrir a exposição das distribuidoras 

(R$). 

Bancos 1º Empréstimo 2º Empréstimo 3º Empréstimo Totais 

Itaú Unibanco SA 2.000.000.000,00  650.000.000,00  510.000.000,00  3.160.000.000,00  

Bradesco 2.000.000.000,00  650.000.000,00  510.000.000,00  3.160.000.000,00  

Santander 1.000.000.000,00  350.000.000,00  300.000.000,00  1.650.000.000,00  

Citibank 500.000.000,00  50.000.000,00  0 550.000.000,00  

BTG 400.000.000,00  50.000.000,00  100.000.000,00  550.000.000,00  

Bank of America 200.000.000,00  32.000.000,00  0 232.000.000,00  

JP Morgan 100.000.000,00  32.000.000,00  0 132.000.000,00  

Credit Suisse 100.000.000,00  32.000.000,00  0 132.000.000,00  

Banco do Brasil 2.450.000.000,00  866.443.847,46  968.015.867,01  4.284.459.714,47  

Caixa 2.450.000.000,00  866.443.847,46  484.007.933,51  3.800.451.780,97  

BNDES 0 2.700.000.000,00  484.007.933,51  3.184.007.933,51  

Banrisul 0 200.000.000,00  42.000.000,00  242.000.000,00  

BRB 0 100.000.000,00  0 100.000.000,00  

Total 11.200.000.000,00  6.578.887.694,92  3.398.031.734,03  21.176.919.428,95  

Fonte: CCEE, 2014. Elaboração do autor. 

 

Estes empréstimos, além de garantir o pagamento imediato aos agentes 

empresariais que lucravam com o MCP, atende aos interesses do sistema financeiro 

pagando juros altíssimos.  

Conforme consta nos contratos, o prazo para pagamento dos financiamentos é de 54 

meses, sendo a última prestação que os consumidores cativos terão que pagar através das 

contas de luz será em junho de 2020 e ao longo dos 4,5 anos os bancos receberão 

38.688.870.000,00 de reais. Ou seja, receberão 17,51 bilhões de reais em juros. A 1ª linha 

de crédito possui juros de CDI + 2,525% ao ano, a segunda CDI + 2,90% e a terceira CDI 

+ 3,15%. Ao final, os bancos terão lucrado através da cobrança de juros de 18,38% ao ano.     

Portanto, os consumidores cativos de energia além de pagar 25 vezes mais caro pela 

energia adquirida do MCP, estão sendo obrigados a pagar juros exorbitantes para garantir 

mensalmente, através da conta de luz, a lucratividade das transações deste mecanismo. 

Evidentemente, que tudo isso transforma-se em reajustes futuros nas contas de energia 

elétrica. 
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7.2.4 O impacto do mercado de curto prazo  

 

O que foi explicado anteriormente no MCP durante o ano de 2014, é um 

mecanismo legal que seguiu (e segue) em pleno vigor nos anos seguintes. 

Em um levantamento organizado com base nos dados publicados pela CCEE 

através dos dados disponibilizados nos relatórios de InfoMercado, pode-se constatar que 

durante o ano de 2014, como mostra a tabela abaixo, o MCP movimentou um negócio de 

53,3 bilhões de reais com preço médio de PLD de R$ 682,72/MWh.  

Tabela 64 - Energia comercializada no Mercado de Curto Prazo em 2014. 

Mês/Ano 

Energia 

MCP 

(MW médio) 

Dias MWh 
Venda MCP 

(R$) 
R$/MWh 

jan/14 11.064 31 8.231.616 3.110.199.962,28 377,84 

fev/14 10.881 28 7.312.032 5.717.345.526,84 781,91 

mar/14 8.577 31 6.381.288 5.127.021.548,54 803,45 

abr/14 8.467 30 6.096.240 4.747.905.760,74 778,83 

mai/14 7.055 31 5.248.920 4.242.003.453,44 808,17 

jun/14 7.385 30 5.317.200 2.668.374.380,90 501,84 

jul/14 8.479 31 6.308.376 3.809.914.242,83 603,95 

ago/14 8.907 31 6.626.808 4.703.680.843,33 709,80 

set/14 7.851 30 5.652.720 4.120.907.766,00 729,01 

out/14 8.935 31 6.647.640 5.133.256.571,21 772,19 

nov/14 9.059 30 6.522.480 5.253.206.933,53 805,40 

dez/14 10.393 31 7.732.392 4.671.072.480,64 604,09 

TOTAL 8.921 365 78.077.712 53.304.889.470,28 682,72 

Fonte: CCEE - InfoMercado Nº 90/2015. Elaboração do autor 

 

Evidentemente que este volume negociado envolve os dois ambientes de negócio: 

livre e regulado.  Os “livres” vendem a energia no MCP e os “cativos” recebem a conta 

para pagar. 

O custo deste negócio tem sido basicamente transferido e sustentando pelos 

consumidos cativos através de dois mecanismos. No ano de 2014, cerca de 32% desse 

valor refere-se aos custos com a “exposição involuntária” explicada anteriormente. Uma 

outra parcela importante do volume negociado são transações realizadas para cobrir o 

Risco Hidrológico explicado no capitulo 6, custos que também tem sido transferido aos 

consumidores finais e cobrado através das bandeiras tarifárias. Dessa forma, os agentes do 

mercado livre conseguem através dessas transações lucrar e fazer os consumidores cativos 

pagar a conta. 
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Ao intensificar o uso dos reservatórios e deixá-los em nível baixo, se produz a 

condição para PLD alto no MCP. Ao mesmo tempo cria a situação de risco hidrológico que 

é transferido aos consumidores finais. Assim, as usinas que não produzem energia 

suficiente à garantia física não perdem, porque a regra garante que os custos sejam 

transferidos. Porém, as usinas que possuem energia livre ou produzem acima da garantia 

física conseguem faturar alto através deste mecanismo. 

Para uma noção aproximada do impacto causado pelo MCP, após a MP 579 entrar 

em vigor, foi organizado a próxima tabela.  

 

Tabela 65 - Energia comercializada no Mercado de Curto Prazo nos anos de 2013 a 2017 

Ano 

Energia 

MCP (MW 

médio) 

MWh Venda MCP (R$) R$/MWh 

2013 5.906 51.796.200 14.330.127.638,41 276,66 

2014 8.921 78.077.712 53.304.889.470,28 682,72 

2015 10.989 96.274.224 38.572.057.967,00 400,65 

2016 11.275 99.144.144 34.090.000.000,00 343,84 

2017 12.543 110.187.024 41.990.000.000,00 381,08 

  9.942     435.479.304  

          

182.287.075.075,69  418,59 

Fonte: CCEE, 2019 – Relatório de InfoMercado. Elaboração do autor 
 

De 2013 a 2017 o MCP movimentou o equivalente à receita de fornecimento de 

energia elétrica com tributos realizada pelo ambiente de contratação regulado no ano de 

2015. Ou seja, nestes cinco anos o MCP conseguiu faturar o equivalente a receita de um 

ano de todo setor elétrico nacional do ambiente regulado. 

Este mecanismo tem beneficiado um grupo seleto de agentes empresariais que 

atuam no setor elétrico. Conforme dados disponibilizados pela CCEE, neste período os 435 

milhões MWh foram negociados através de 7 mil contratos no MCP.  

Durante o ano de 2014, cerca de 78% da energia negociada no MCP envolveu um 

grupo de 50 empresas, as quais negociaram cerca de 64,5 milhões de MWh, o que equivale 

a 7.350 MW médios. Neste grupo seleto estão empresas como Cemig, Furnas, Copel, 

Cesp, Tractebel, Duke, Petrobrás, Light, Vale, CBA, BTG Pactual, entre outras.  

Por isso que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, entidade privada 

que gerencia os contratos, quando lhe for solicitado informações sobre o MCP faz questão 

de destacar o “caráter confidencial” dos dados operados no âmbito da CCEE, em razão da 

“relevância estratégica e comercial para os agentes”.   
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Revelar o que realmente acontece no interior do setor elétrico e suas perigosas 

transações talvez seja uma das questões mais desafiadoras e necessita grande força política. 

Os setores que atacavam a MP 579 colocando-a como a principal causa da crise 

energética, talvez o faziam para desviar o foco e evitar revelar que o capital financeiro e as 

concessionárias que não aceitaram a prorrogação vinham realizando práticas decorrente da 

organização institucional da indústria brasileira de eletricidade.  

Já o discurso oficial que conduzia o governo como poderia denunciar tal situação se 

era ele próprio que conduzia a política energética nacional? O melhor foi colocar a culpa 

na escassez de chuvas e na tecnologia de maior custo. E, a partir de 2015, buscou realizar 

um gesto de conciliação com o capital financeiro para uma repactuação por meio da MP 

688/2015 para que tudo se mantivesse sob as regras e jogo do mercado.   

Uma das poucas organizações que ousou explicar o que vinha acontecendo na 

indústria de eletricidade brasileira foi o Movimento dos Atingidos por Barragens e a 

Plataforma Operária e Camponesa de Água e Energia (POCAE). O MAB denunciava com 

frequência que havia um golpe no setor elétrico ameaçava aumentar as contas de luz da 

população brasileira. Conforme matéria publicada em 27/02/2014 os aumentos seriam 

causados pela especulação através do MCP, principalmente pelas empresas que não 

aceitaram a prorrogação das concessões. 

Evidentemente que estas práticas descritas ao longo do capítulo, não se trata de atos 

“imorais” ou ilegais, pois estão devidamente legalizadas no interior da indústria de 

eletricidade.  

O fato é que na sociedade capitalista, entre vários modos de acumulação tem um 

que não sai de cena: acumulação primitiva (em Marx) ou despossessão (em Harvey). 

Segundo Harvey (2011, p. 47)) as práticas de acumulação original do capital se 

fundamentavam em “violência, depredação, furto, fraude e roubo” e por estes meios 

extralegais reuniram dinheiro suficiente para a forma de capital. Segundo o autor, a 

acumulação por despossessão não foram abandonadas por aqueles que buscam acumulação 

de capital, estas práticas de tempos anteriores seguem nos dias atuais. 

Isso poderia levar a pensar que a acumulação violenta praticada em tempos 

anteriores é redundante. Mas a “acumulação por despossessão” continua a 

desempenhar um papel na reunião do poder do dinheiro inicial. Meios tanto legais 

quanto ilegais – como violência, criminalidade, fraude e práticas predatórias do 

tipo das que foram descobertas nos últimos tempos no mercado de hipotecas 

subprime ou de forma ainda mais significativa no comércio de drogas – são 

implementados. (HARVEY, 2011, p.48). 
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Todos estes mecanismos que tem sido prática recorrentes do setor elétrico 

aproxima-se ou conservam os mesmos traços de acumulação primitiva de capital. Os ativos 

disputados na MP 579, de posse privada dão à esses a possibilidade de extrair lucros 

extraordinários impondo à totalidade dos consumidores “cativos” brasileiros apenas a 

opção de pagar a conta.   

Por fim, vale destacar que enquanto dormia, a nossa pátria mãe tão distraída, sem 

perceber que era subtraída, as transações seguem em pleno vigor no interior da indústria 

brasileira de eletricidade aprofundando a crise no setor e causando impactos nas tarifas 

futuras dos consumidores cativos.  

Isso acontece antes de mais porque não tem sido revelado, à imensa maioria do 

povo brasileiro, as questões centrais da política energética nacional.  

A conclusão relevante é que está na ordem do dia, segundo Sauer (2015), uma 

urgente revisão da estrutura de organização, planejamento, gestão e operação do sistema 

elétrico nacional, capaz de fazer passar todas as páginas infeliz de nossa história. Como 

nos ensina Chico Buarque, Vai Passar. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos elementos estudados, visando uma aproximação da realidade na 

indústria brasileira de eletricidade, é possível afirmar que as medidas implementadas pela 

MP 579 confrontaram questões fundamentais do modelo mercantil hegemônico, causando 

tensionamentos entre agentes privados, estatais e consumidores de eletricidade.  Essas 

medidas foram e continuam sendo temas de intensas disputas no interior do setor elétrico 

brasileiro. 

A MP 579 entrou em choque com a organização mercantil hegemônica por meio da 

adoção de uma nova metodologia de determinação das tarifas de comercialização da 

eletricidade. Estabeleceu-se um confronto entre a tarifa pelo custo de serviço versus preço-

teto.  

A MP 579 estabeleceu e limitou a receita anual para cada empreendimento de 

geração e transmissão com concessão prorrogada. A receita máxima passou a ser 

determinada a partir dos custos de gestão dos ativos de geração e/ou transmissão. Para 

calcular e dimensionar o valor da tarifa adotou-se o regime pelo custo de serviço, que por 

sua vez adotou como referência os custos de operação e manutenção baseado na realidade 

de cada usina e de cada linha de transmissão amortizada e prorrogada. Situação que 

determinou preços próximo aos custos de produção e eliminava a possibilidade de extrair 

lucros extraordinários, questão central de toda disputa em torno da medida provisória.  

Ao limitar a receita anual por meio dessa nova metodologia, a MP 579 impôs uma 

limitação na forma hegemônica de produção e comercialização da eletricidade enquanto 

mercadoria para produção e apropriação de valor excedente.  Criava-se desta forma as 

condições para a retomada do modelo de precificação da eletricidade ao preço pelo custo 

de produção e eliminava-se a metodologia de preço-teto, base de determinação das tarifas 

no modelo de mercado.  

A nova metodologia de tarifa baseada no custo de serviço acabou eliminando três 

itens fundamentais para determinação dos custos na composição da tarifa aos 

empreendimentos de geração. Ao considerar as unidades de produção prorrogadas como 

totalmente amortizadas, a MP 579 eliminou dos cálculos da tarifa: a) a remuneração bruta, 

que no caso das hidrelétricas diz respeito aos valores de investimentos realizados em meios 

de produção (barragem, maquinas, equipamentos, etc);  b) exclui a incidência do custo 

financeiro de mercado, ou seja os juros sobre o investimento e, c) na medida em que o 

Estado fixou uma tarifa, com base nos custos de operação e manutenção mais taxa de 
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remuneração de 10%, estava-se impondo uma limitação à extração e apropriação do lucro 

extraordinário, decorrente do baixo custo de produção de energia das hidrelétricas 

amortizadas e prorrogadas. 

O resultado da pesquisa revela uma intensa disputa em torno de usinas de geração 

hidráulica amortizadas, fonte de mais-valia extraordinária. No modelo mercantil 

hegemônico a mercadoria eletricidade tornara-se o principal negócio, capaz de, sob 

determinadas condições, garantir taxas de lucratividade extraordinárias aos agentes 

controladores das unidades de produção no setor elétrico. No caso brasileiro, 

predominantemente de geração hidrelétrica, o preço era determinado pelo regime tarifário 

de preço-teto.  

Porém, na medida em que a MP 579 impôs um limite máximo na tarifa através da 

receita anual de geração, eliminou a possibilidade do capital extrair a mais-valia 

extraordinária, bem como o mecanismo pelo qual o capital financeiro se apropriava de 

parcela desse lucro acima do lucro médio mundial. Portanto, ao limitar as taxas de mais-

valia e a massa de extração de valor com base nos custos reais de produção, a MP 579 

entrou em conflito com interesses do capital financeiro, fração hegemônica do modo de 

produção capitalista. 

 Essa situação pode ser comprovada na medida em que o capital, ao se rearticular e 

criar uma situação de correlação de força favorável, atuou fazendo o próprio governo de 

Dilma Rousseff repactuar com o mercado por meio da Medida Provisória 688/2015 que, 

para licitação de empreendimentos amortizados, instituiu o pagamento da bonificação pela 

outorga e também autorizou para que o custo do risco hidrológico fosse repassado aos 

consumidores.  Ao considerar nos custos da tarifa o retorno da bonificação pela outorga, 

reintroduziu-se o mecanismo financeiro capaz de devolver o valor disponibilizado pelo 

investidor, acrescido de altas taxas de juros ao longo dos 30 anos de concessão. 

A MP 688 neutralizou a iniciativa de consolidar uma política energética onde as 

usinas amortizadas podem beneficiar a sociedade, oferecendo energia de baixo custo.  

Portanto, MP 688 entrou em confronto com a MP 579 e por meio de suas medidas 

buscou repactuar com os interesses do capital financeiro. A consequência foi o retorno de 

tarifas a preços altíssimos. Enquanto hidrelétricas amortizadas alcançadas pela MP 579 

comercializavam sua energia com tarifas em torno de R$ 32,89/MWh, as usinas de mesma 

característica e enquadradas na MP 688 passaram a comercializar com valor em torno de 

R$ 149,00/MWh.  
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As medidas implementadas e sua consolidação por meio da nova lei 12.873/2012 

também indicavam uma tendência do que seria praticado não somente nas hidrelétricas e 

linhas de transmissão alcançadas pela MP 579, mas para todos os demais empreendimentos 

privados que em poucos anos teriam suas concessões finalizadas e necessitariam prorrogar 

seus contratos. Existia cerca de 65.000 MW de potência instalada nas hidrelétricas com 

concessões a vencer entre 2015 e 2030. Ou seja, a consolidação dessas regras poderia 

atingir futuramente mais 40.000 MW de potência que envolveria grupos empresariais 

privados, como Suez, AES Tietê e Duke e colocaria em risco seus negócios com 

capacidade de gerar mais-valia extraordinária. 

Outra disputa deu-se em torno da propriedade desses empreendimentos. O governo, 

ao permitir a prorrogação dos contratos sem licitação, criou as condições para manutenção 

das unidades amortizadas sob propriedade das estatais.  

As hidrelétricas são locais de elevada produtividade do trabalho, capazes de 

produzir unidades de eletricidade de baixo valor individual, de baixo custo de produção e 

de lucratividade acima da média mundial. Sua condição vantajosa, em determinadas 

condições permite gerar mais-valia extraordinária. Vale lembrar que, unidades de produção 

ou locais de base natural vantajosa são mais disputados pelo capital, pois possibilitam a 

ampliação da rentabilidade do trabalho para produção de maior quantidade de mercadoria e 

consequentemente maior extração de valor excedente. 

 A MP 579 abrangeu prioritariamente unidades de produção sob propriedade de 

estatais federais e estaduais. Dos 25.163,3 MW de potência instalada aptos à renovação das 

concessões, que representava 21% do parque de geração elétrica nacional, 99% pertencia 

às estatais como Furnas, Chesf, Cemig, Cesp e Copel. Na transmissão 65% eram de 

estatais.   

Por esse motivo as entidades de representação empresarial como a FIESP e 

FIRJAN posicionaram-se em favor ao cumprimento da lei, adotando duas tátias: A 

primeira buscava a transferência deste patrimônio estatal para o controle privado. Cumprir 

a lei para FIESP significava, ao final dos contratos de concessões, devolver esses 

empreendimentos à União para em seguida leiloá-los. Ou seja, reivindicavam a 

privatização. 

A segunda tática, buscava capturar a mais-valia concentrada no Estado e nas 

estatais para transferi-la ao capital privado. Por isso reivindicavam energia mais barata. A 

MP 579 também foi uma resposta à FIESP e FIRJAN que, em meio à crise econômica que 

se agravava, denunciavam os altos custos da energia elétrica aos consumidores por meio de 



266 

 

campanhas publicitárias. Vale lembrar que um dos objetivos da MP, anunciados pelo 

governo era tornar o setor produtivo mais competitivo.  Também é importante lembrar, que 

os capitalistas dependentes de eletricidade e que não são proprietários das usinas, buscam 

compra eletricidade como bem de produção abaixo do preço médio mundial (preço abaixo 

da média mundial = custo de produção de hidrelétrica + lucro médio) e repassando aos 

seus produtos os custos de eletricidade ao preço médio mundial. Portanto, este seria o 

objetivo dessa tática da FIESP. 

Essas entidades argumentavam que a energia elétrica estava alta em razão do setor 

não estar suficientemente privatizado, sendo que a forte presença estatal gerava 

ineficiência. Faziam uma luta ideológica em defesa do modelo de mercado.  Buscavam 

difundir a ideia de que a privatização seria capaz de estabelecer a concorrência para 

diminuir o preço.  

Na realidade, a FIESP apresentava um problema real, que é o preço alto da energia, 

no entanto propunha uma falsa solução. Essas entidades sugeriam resolver o problema por 

meio da licitação (concorrência) pelo preço-teto, regime de tarifa que está na origem e 

causa dos altos preços da energia elétrica brasileira, que eles próprios ajudaram a 

implementar na década de 1990.  

O governo Dilma propôs a redução do custo da energia de forma totalmente 

diferente daquela que os empresários da indústria reivindicavam. Em lugar do preço-teto, 

impôs o critério pelo custo real de produção como referência da tarifa.  Ou seja, o governo 

resolveu o problema de uma forma efetiva, porém conflitou com o capital financeiro.  

Como grande parte dos setores empresariais são sócios do setor financeiro, após a MP 579 

entrar em vigor, esses setores passaram a combater as medidas.  

A disputa em torno da MP 579 também evidenciou conflitos de caráter político 

partidário. Na questão eleitoral a luta política se polarizou basicamente entre um bloco 

liderado pelo PT, que estava no governo e possuía viés de fortalecimento dos setores 

produtivos, e outro de oposição liderado pelo PSDB, que possuía maior tendência ao 

capital financeiro. As estatais federais que pertenciam ao sistema Eletrobrás (Furnas, 

Chesf, Eletronorte e Eletrosul) e estavam sob governabilidade de Dilma Rousseff (PT) 

aceitaram as regras de redução da tarifa e renovaram suas concessões até o ano de 2042. 

Assim também ocorreu com a CEEE que na época era governada por Tarso Genro 

(PT/RS). As estatais de São Paulo (Cesp), Paraná (Copel), Minas Gerais (Cemig) e Santa 

Catarina (Celesc), governadas pelo PSDB e DEM não aceitaram a renovação e ao final das 

concessões suas usinas foram licitadas.  
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 É importante destacar, que as hidrelétricas amortizadas de controle estatal 

comercializavam sua energia a preços médios de R$ 95,26/MWh (ano base 2012), as 

usinas que aceitaram as regras de prorrogação tiveram sua tarifa reduzida a R$ 

32,89/MWh, redução de 65%. As usinas que não aceitaram a prorrogação dos contratos, 

aproveitaram o restante do tempo de concessão para comercializar sua energia no MCP ao 

preço de liquidação das diferenças que, em determinado período, chegou ao valor máximo 

de R$ 822,83/MWh.  

Após 2013 verificou-se uma explosão tarifária aos consumidores cativos, 

garantindo que as receitas totais das distribuidoras recuperassem os patamares de 2012. Em 

quatro anos os resultados da MP 579 foram neutralizados. As justificativas oficiais 

alegavam que a causa era problemas de natureza, como escassez de chuvas e uso de 

tecnologias mais caras que necessitava acionamento de usinas termelétricas.  

A questão principal foi causada pelo custo alto das transações do mercado de curto 

prazo, por meio do preço de liquidação das diferenças, que conserva práticas e traços de 

acumulação primitiva de capital. Os preços autorizados pela ANEEL através deste 

mecanismo foram os mais altos da história, chegando em determinados momentos a R$ 

822,89/MWh. Ao mesmo tempo em que a usina de Itaipu vertia água, com baixa produção 

de energia, agentes empresariais do setor elétrico contrários à MP 579, utilizavam o MCP 

para lucrar alto. 

Uma das maiores contradições da indústria brasileira de eletricidade é o alto preço 

da energia elétrica aos consumidores cativos. Produz-se a baixo custo de produção e as 

tarifas finais situam-se nos níveis mais altos do mundo. A resposta a essa contradição tem 

sido sistematicamente ocultada nas explicações oficiais, evitando que o povo aproxime seu 

conhecimento da realidade. Por isso, está na ordem do dia uma urgente revisão da estrutura 

de organização, planejamento, gestão e operação do sistema elétrico nacional, capaz de 

superar as estruturas hegemônicas de mercado e colocar-se a serviço do povo brasileiro.  

.  
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