
 

                                                               
 
15/12/2020 14:59:07 - JOISA DUTRA  
JOISA DUTRA: 2021 - LUZES NO FIM DO TÚNEL 

 
 
As duas últimas semanas trazem um conjunto importante de novidades e 
materialização de tendências: recuperação da China, que pode experimentar em 2021 
crescimento próximo ao projetado antes da pandemia; aprovação do pacote de 
estímulos europeu de US$ 2,2 trilhões, maior do que projetado inicialmente, inclusive 
com metas mais ambiciosas de redução de emissões para esta década; o início da 
vacinação contra covid-19 no hemisfério Norte; e a evolução da crença de que Joe 
Biden será o próximo presidente dos Estados Unidos, cuja escolha de equipe confirma 
a expectativa de uma grande importância do clima em sua administração. 
 
Todos esses fatos têm consequências importantes para o ritmo e a forma da transição 
energética no mundo e demandam agilidade nas reformas aqui. Mas o governo 
brasileiro está se movendo na direção contrária, conseguindo apenas avanços tímidos 
nos setores de energia com as reformas do gás, do setor elétrico e a capitalização da 
Eletrobras. 
 
A reforma do gás natural foi votada no Senado Federal na última semana. O relator 
Eduardo Braga acolheu, em seu relatório, um conjunto de emendas: como já vinha 
manifestando há semanas, incluiu um capítulo com dois artigos que versam sobre a 
integração do setor de gás natural com o setor elétrico. Se aprovado, teríamos 
contratação das termelétricas (campeãs) para, em regime prioritário, abastecer os 
estados da região Amazônica com o consequente desenvolvimento de uma rede 
transporte de gás natural para "monetizar" integralmente as reservas de gás da região. 
Curioso que esse pleito não era apoiado pelos produtores, mas a senadora Eliziane 
Gama, líder do Cidadania (MA), apresentou destaque que acabou vencendo. Tivesse 
prosperado a posição do relator, teríamos um conceito bastante peculiar de transição 
energética no Brasil. Já discutimos inclusive nessa coluna que o desenvolvimento de 
um mercado competitivo prescinde e os usuários não merecem esse favoritismo. 
 
A votação da reforma do setor elétrico escorregou para a segunda metade do mandato 



 

do Presidente Jair Bolsonaro, que ainda promete alguns momentos de emoção no 
Congresso, começando com a eleição da presidência das duas casas. O desafio de 
aprovação não é pequeno, principalmente porque ela é muito pouco compreendida 
fora das fronteiras do setor. Não faltam aqueles que dizem apoiar a "essencial" 
separação de lastro e energia, mas a compreensão de seu efetivo significado e de 
como implementá-la está restrita a um contingente MUITO menor. Aqui vale a máxima 
de que o diabo mora nos detalhes, que não são poucos. 
 
A Medida Provisória 998, encaminhada para pelo menos dar seguimento a temas mais 
urgentes - como subsídios cruzados em consequência das renováveis que já são viáveis 
sem eles e uma contratação de reserva que promova confiabilidade do suprimento, 
também fica para a segunda metade do mandato. Haja coração. Felizmente estamos 
experimentando avanços na implantação do preço horário, que em 2021 se estende ao 
mercado. Mas eventos recentes, como a primeira revisão do PMO (Programa Mensal da 
Operação) desse mês, evidenciam a importância de aperfeiçoar a governança do setor. 
 
Por fim, uma grande aposta do governo para o setor é a privatização da Eletrobras, que 
transformaria a companhia em corporation (equivalente aos national champions 
europeus), por meio de pulverização do controle. Caminho semelhante já foi percorrido 
por outras gigantes do setor, que inclusive são major players por aqui, caso da Enel e 
da Engie. A trajetória dessas empresas revela uma capacidade muito maior de gerar 
valor para a sociedade e acionistas (por exemplo, fundos de pensão não vinculados às 
estatais), ao fazerem investimentos não apenas internamente, mas transformando-se 
em companhias com atuação internacional. 
 
A privatização da Eletrobras foi anunciada pelo governo em agosto de 2017. Muito tem 
sido feito desde 2016 para reorientar o processo de geração de valor da companhia. 
Houve desinvestimento na distribuição, com seis companhias passando para controle 
privado, e foco na produção (geração) e transporte (transmissão) de eletricidade, 
segmentos nos quais a empresa opera mais de 50 GW de geração e 71 mil quilômetros 
de linhas de transmissão. Ganhos de eficiência importantes têm sido alcançados por 
meio de redução de custos - inclusive do número de empregados - e avanços na 
governança corporativa, que incluem reestruturação das SPEs (Sociedades de Propósito 
Específico). Relatórios de mercado apontam um significativo potencial de valorização, 
mas não totalmente explorado em face das incertezas quanto à privatização. 
 
Este processo ainda depende de uma árdua caminhada: tramitação política; cálculos 
técnicos; equacionamento do tema dos ativos de geração nuclear e Itaipu; oferta das 
ações e diluição do governo federal; e descotização e extensão dos contratos de 
concessão. A capitalização representa não apenas uma possibilidade concreta de dar 
continuidade aos ganhos das ações recentes, mas de permitir que a companhia 
alavanque significativamente sua capacidade de geração de valor por meio de 
investimentos alinhados com a transição energética. 
 
Mas em que medida esses esforços são suficientes para alinhar o Brasil à modernidade? 
Aqui os esforços de modernização tardam. Carecemos de uma adequada articulação 
com uma agenda de clima fortalecida por uma futura administração Joe Biden, planos 



 

de estímulos europeus, metas mais ambiciosas de descarbonização e por uma China 
que não apenas retoma crescimento vigoroso, mas que anuncia compromisso de ser 
carbono neutra em 2050. Nesse cenário, ficamos cada vez mais para trás, e os custos de 
alcançar os demais só aumentam. O rombo é ainda maior quando consideramos o 
custo de oportunidade de não aproveitar os ganhos de eficiência e geração de valor 
que poderíamos obter com nossa plataforma de energia limpa e confiável, que cabe no 
bolso dos usuários residenciais e garante competitividade para indústria e serviços. 
Para reverter esse atraso, o avanço da pauta do setor elétrico no Congresso vai exigir, 
antes de tudo, melhoria da comunicação com a sociedade. Eis uma Boa Resolução de 
Ano Novo! 
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