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CAPÍTULO 6 

INVESTIMENTO E PRIVATIZAQÁO DAS TELECOMUNICAQÓES NO BRASIL: 
DOIS VETORES DA MESMA ESTRATÉGIA 

Márcio  Wohlers 1 

6.1. Apresentagáo 

Este trabalho procura examinar a alteragáo recente do padráo de 
evolugáo dos investimentos do Sistema Telebrás, levando em consideragáo as 
modificagóes institucionais promovidas pelo governo Fernando Henrique 
Cardoso, bem como a recuperagáo da capacidade de financiamento das 
operadoras do Sistema. Como é conhecido, a partir de 1996 o comportamento 
dos investimentos da Telebrás apresenta marcada descontinuidade com relagáo 
ao período anterior, situando-se em um patamar de cerca de R$ 7 bilhóes, 
bastante superior á média praticada nos anos que o antecederam (1988-1995), 
que situou-se em torno de R$ 4 bilhóes. 

O argumento fundamental desse texto é o de que o principal indutor da 
elevagáo dos investimentos da Telebrás foi a recuperagáo da capacidade de 
financiamento das operadoras propiciada principalmente pela forte elevagáo 
tarifária,  ocorrida a partir do final de 1995, e pela alta rentabilidade da telefonía 
celular; em menor grau, mas náo menos importantes, contribuíram também os 
ganhos de escala advindos com a expansáo da rede e contengáo de custos das 
operadoras do Sistema. 

Ainda mais, como se procurará mostrar ao longo do trabalho, na medida 
em que o aumento do investimento e a subsequente expansáo do sistema 
ocorreram na mesma época em que foram dados os primeiros passos para a 
privatizagáo da Telebrás, o período recente ilustra com clareza que esses dois 
elementos, expansáo e privatizagáo, constituíram o núcleo da estratégia do 
governo no esforgo de promover a transigáo/reestruturagáo global do setor, que 
pode ser sumarizada pela idéia de expandir o sistema sob novas regras 
institucionais. Tais regras incluem a regulamentagáo, privatizagáo e introdugáo 
da concorréncia (na telefonía celular e na rede básica). 

A reforma do setor de telecomunicagoes no Brasil faz parte de um 
movímento internacional mais ampio que abrange os sistemas de 
telecomunicagoes de todos os países do mundo. De forma sintética pode-se 
dizer que a reestruturagáo dos modelos de telecomunicagoes básicamente 
abrange duas dimensóes centráis do sistema - a regulatória/institucional e a 
tecno-económica - dimensóes essas que, na atualidade, encontram-se 
profundamente interrelacionadas. A primeira envolve tanto a separagáo 

1 Este trabalho contou com a colaboragao do economista Rafael Oliva Augusto, mestrando da 
UNICAMP/IE. 



165 

institucional das fungóes de planejamento, regulamentagáo, operagáo e 
fiscalizagáo (anteriormente agrupadas em um mesmo organismo ou ministério) 
como também a privatizagáo (parcial ou total) do operador público2, bem como a 
quebra do monopolio (¡mediata ou a médio prazo; parcial ou total) do mercado 
de telecomunicagóes. 

A segunda dimensáo - tecno-económica - abrange um ampio leque de 
medidas de ampliagáo da rede e de introdugáo de progresso técnico -
digitalizagáo - no sistema (implicando urna ampia diferenciagáo de produtos, 
servigos e mercados) que requerem urna substancial elevagáo do nivel dos 
investimentos. 

No caso brasileiro, a reforma do setor de telecomunicagóes, náo obstante 
compartilhar o sentido geral da reestruturagáo (centrado no binomio 
privatizagáo/concorréncia) com importantes países da regiáo latino americana 
(Chile, Argentina e México), diferencia-se das demais experíéncias ñas duas 
dimensóes acima referidas  (institucional e económica). Do ponto de vista 
institucional, as reformas tem sido mais lentas, prolongando-se desde o inicio da 
década, mas fortemente aceleradas no governo Fernando Henríque Cardoso. Do 
ponto de vista económico, especialmente no que tange ao reajuste tarifário  e a 
elevagáo do investimento, observa-se que tais medidas vem sendo 
implementadas antes da privatizagáo, ou seja, fazem parte da própria estratégia 
de venda. 

Para situar a questáo dos determinantes do investimento da Telebrás em 
um contexto setorial mais ampio, o primeiro item tecerá consideragóes relativas 
ao incentivo ao investimento em telecomunicagóes, em particular nos países 
desenvolvidos, onde náo existe restrigáo de fínanciamento comparável a dos 
países em desenvolvímento. Tal explicagáo, ainda que realizada de forma 
bastante breve, permite urna contraposigáo elucídativa para os países em 
desenvolvímento de grande porte e com restrígóes de fínanciamento á sua infra-
estrutura, como é o caso brasileiro. Em relagáo aos países em latino 
americanos, no final desse tópico seráo feitas algumas referéncias  á 
manutengáo temporária do monopolio (geralmente privado) da rede básica como 
forma de estímulo ao investimento e á expansáo da planta básica (sem prejuízo 
da rentabilidade). 

O segundo item do trabalho examina as principáis reformas do setor de 
telecomunicagóes implementadas pelo Governo Fernando Henrique Cardoso 
(concorréncia na telefonía celular, estabelecimento da Leí Geral de 
Telecomunicagóes e implantagáo do órgáo regulador - ANATEL), e mostra os 

2 No caso americano, único em que as telecomunicagoes eram exploradas por meio de um monopolio 
privado (AT&T)  fortemente regulamentado (FCC), as reformas postas em marcha desde meados da 
década passada envolveram um ampio movimento de retirada das barreiras legáis á entrada em 
praticamente todos os segmentos do mercado de telecomunicagoes (telefonía fixa local, longa distáncia, 
internacional, telefonía celular, servigos inteligentes, servigos de comunicagao de dados, comunicagáo por 
satélite, servigos de valor adicionado, Internet e vários outros). 
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aspectos centráis da estrutura de mercado duopólico a ser implementada no 
período de transigáo á concorréncia. 

O terceiro item apresenta os principáis tragos do Sistema Telebrás, 
detalhando-se a evolugáo dos investimentos, as bases económicas de seu 
financiamento e também a agenda de telecomunicagóes estabelecida pelo 
governo, cuja implementagáo contribuiu, de fato, para reverter o bloqueio dos 
investimentos do sistema. 

O quarto item analisa a dinámica inicial do investimento privado na 
telefonía celular privada e, por fim, o quinto item, além de retomar pontos 
centráis desenvolvidos ao longo do texto, também destaca alguns impactos 
referentes  á reforma e a retomada dos investimentos, em particular a redugáo 
das tarifas de longa distancia, a evolugáo da rede de telecomunicagóes e sua 
participagáo na competitividade sistémica da economía brasileira e também as 
incertezas referentes  á política de compras locáis de telequipamentos após a 
privatizagáo da Telebrás. 

Em anexo encontram-se os Programas  de  Investimento  do  PASTE 
(Anexo I) e o Desempenho Técnico e Económico do Sistema Telebrás (Anexo 
II). 

6.2. Investimento em Telecomunicagoes: Impactos da Transigáo 
Regulatória 

6.2.1. Transigáo regulatória  e determinantes setoriais do investimento 

O investimento no setor de telecomunicagóes dos países desenvolvidos, 
até a década de 1970 (durante a denominada fase analógica), esteve 
condicionado pelas decisóes políticas tomadas de forma direta (como no caso 
europeu) ou indireta (via órgáo regulador independente, como nos EUA), urna 
vez que prevalecía a regra institucional de monopolio publico direto ou indireto 
(privado fortemente regulamentado). Nessa fase, caracterizada pela profunda 
estabilidade nos planos tecnológico (predominio de tecnologías eletromecánicas 
- de base analógica - que favoreciam o monopolio "natural") e económico 
(monoproduto - básicamente telefonía), eram poucos os agentes intervenientes 
no setor (agentes A, B e C), como indica a parte A da Figura 1. 
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FIGURA 1 
AGENTES BÁSICOS DAS TELECOMUNICAQÓES 

Fonte: Gamela, M. In: Revista AHCIET, outubro-dezembro de 1996. 

A agáo do Estado, até entáo, era feita de modo direto e, á excegáo dos 
Estados Unidos, náo havia separagáo institucional entre as fungóes de 
planejamento, regulamentagáo (como agéncia própria), operagáo e fiscalizagáo. 

A intervengáo estatal foi decisiva e realizada em todo o mundo por meio 
de um processo históricamente definido em bases nacionais - regulamentando 
tarifas, controlando rentabilidade, investimento (indiretamente nos EUA) e 
condigóes de entrada no segmento, atuando como produtor direto (como na 
Europa), fomentando as condigóes para a universalizagáo da rede, incentivando 
as atividades de P&D e implementando políticas industriáis e tecnológicas por 
meio do poder de compra da operadora e de outros instrumentos (as últimas trés 
medidas foram praxe nos países avangados). Dessa forma, nos países centráis 
a atuagáo do Estado foi de fundamental importáncia para a constituigáo da infra-
estrutura básica de telecomunicagóes, e também para a formagáo de urna 
indústria competitiva de produgáo de telequipamentos, via promogáo dos 
"campeóes" nacionais (nos países avangados de maior porte). 

Ponto importante a reter é que nos países desenvolvidos de grande porte 
ou com especializagáo em telecomunicagóes, como nos países nórdicos, a 
relagáo entre os grandes fornecedores  (oligopólio) e o operador de servigos 
(monopolista para frente - forward  - e monopsónico para trás - backward) 
acabou por levar á formagáo de um macro-segmento económico - com diversas 
conformagóes e desempenhos nos diferentes países avangados -
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estabelecendo-se um verdadeiro (sub)complexo CIST - "indústria-servigos de 
telecomunicagoes" no interior do complexo eletrónico.3 

O comportamento de complexo advém, fundamentalmente, do fato das 
telecomunicagoes apresentarem urna estrutura tecnoprodutiva e um processo de 
inovagáo diretamente vinculado as oportunidades que surgem com o 
aparecimento de um novo paradigma tecnológico4, atuando como urna indústria 
intensiva em ciéncia (science-based),  nos moldes da classificagáo proposta por 
Pavitt (1984)5. Nessas circunstáncias, as tarefas de padronizagáo e 
harmonizagáo de normas técnicas para a compatibilizagáo dos diferentes tipos 
de equipamentos, por um lado, bem como o esforgo de compartilhamento das 
despesas com P&D assumem importancia crucial, ensejando a colaboragáo 
estreita entre fabricante e operador6. 

Os países desenvolvidos que conseguiram implantar um CIST bastante 
articulado tenderam a apresentar níveis de investimento mais7 elevados que os 
demais países atingindo, conseqüentemente, urna maior expansáo relativa da 
planta. Nesse sentido, a Tabela 1 identifica a evolugáo de longo prazo da 

3 O complexo eletrónico também abrange a eletrónica de consumo, a informática, a automagáo comercial e 
industrial, os equipamentos médicos e a eletrónica embarcada. 

4 Este é o caso da evolugáo tanto da telefonía tradicional, desde o final do século passado, como também 
dos atuais sistemas teleinformáticos, que surgem com a fusáo das telecomunicagoes e da informática. 
Como se sabe, a própria telefonía nasceu a partir de urna inovagao típicamente "schumpeteriana" (com a 
invengáo do telefone por parte de Graham Bell, em 1876) e evoluiu no contexto das subseqüentes 
inovagoes secundárias que surgiram com o desenvolvimento do paradigma eletromecánico , que se 
estendeu até a década de 60 deste século. 

5 A classificagáo proposta por Pavitt (1984) distingue as diferentes indústrias de acordo com o processo de 
geragáo e difusao tecnológica no seu interior; básicamente sáo apresentados quatro tipos de indústrias: 
supplier-dominated  (téxtil, por exemplo); scale-intensive  (siderurgia, por exemplo); specialized-suppliers 
(instrumentos de engenharia, por exemplo) e science-based  (eletrónica, por exemplo). Nessas últimas, as 
chances de apropriagáo de ganhos vinculados á introdugáo de inovagoes sáo muito altas, básicamente 
em decorréncia da complexidade técnica envolvida, do caráter cumulativo desse conhecimento e também 
em fungáo da existencia do sistema de patentes. 

6 Deve-se notar também que o comportamento de complexo náo advém náo apenas dos lagos de 
interdependencia tecnológica, financeira e de mercado, mas também da natureza extremamente 
concentrada de ambos. Até recentemente, os servigos eram integralmente monopólicos e a indústria - que 
se mantém nessas condigoes - oligopólica, o que contribuía para o aprofundamento de relagoes bastante 
orgánicas entre os dois segmentos. 

7 Os principáis complexos servigos-indústrias (CIST) que se desenvolveram no decorrer da era analógica, 
foram os seguintes: 

• EUA: AT&T e Western Eletric (verticalizagáo no antigo Bell  System),  dentro do país, e, no plano 
internacional, a partir de 1924, por meio da ITT  -  International  Telephone  and  Telegraph  Corporation,  pois 
após esse ano a AT&T nao podia mais operar no exterior; 

• Alemanha: Deutsche Telekom e especialmente a fabricante Siemens; 
• Suécia: Televerkt (operador sueco que recentemente mudou sua denominagáo para Telia) e Ericsson, 
que possui ampia presenga internacional; 

• Japáo: NTT (operadora) e a chamada familia Den-den,  composta pela NEC, Fujitsu, Hitachi e Oki; 
• Inglaterra: até a década dos 70, através do Post Office  e das firmas Plessey, GEC e STC. 

Internacionalmente os sistemas de telecomunicagoes de suas colonias eram administrados por meio da 
entáo operadora pública Cable  and  Wireless  (privatizada em 1981); 

• Franga: France Telecom (operadora), que somente na década de 80 veio a constituir o brago industrial 
francés de sua articulagáo, destacando-se o fabricante Alcatel; 

• Itália: integragáo vertical (empresa fabricante Italtel) dentro da STET (holding  estatal que controla as 
telecomunicagoes), mas com presenga de outros fornecedores  europeus. 
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densidade telefónica em onze diferentes nagóes ao longo do século. Note-se 
que até a década de 50, além dos pequeños países escandinavos, o único que 
alcangou um índice significativo de penetragáo da rede foram os EUA (24,2 
telefonesl/100 habitantes em 1948). A partir da década seguinte, porém a 
despeito de manterem-se diferentes graus de desempenho, ocorre um 
crescimento expressivo na cobertura das redes dos países selecionados. Deve 
ser observado também que alguns países, como a Franga, somente iriam atribuir 
alta prioridade para a expansáo da rede em meados da década de 70.8 

Tabela 1 
Evolugáo da Densidade Telefónica a Longo Prazo (1888-1980): 

Países Selecionados 

N° DE LINHAS POR 100 HABITANTES 1.888 1.913 1.928 1.938 1.948 1.960 1970 1980 
Estados Unidos 0,25 9 15,8 15,1 24,2 39,5 58,6 79,9 
Canadá - - 13,2 11,9 17,4 30,8 45,4 66 
Japáo - - - - 3 7 15 46,3 
Suécia 0,31 4,9 7,7 11,7 21,2 35,3 55,7 77,3 
Suíga 0,27 2,7 5,6 10,2 16,3 29,6 48,2 70 
Alemanha Ocidental 0,08 2,1 - 5,3 6 11 22,4 43,4 
Inglaterra 0,06 1,6 3,6 6,4 9,3 15 25 48,1 
Franga 0,03 0,8 2,2 3,7 5,2 9,1 17,2 41,5 
Italia 0,04 - 0,7 1,4 1,6 7,1 17,4 31,8 
Espanha 0,05 - 0,6 1,2 1,8 5,4 13,4 29,9 
Dinamarca 0,13 4,7 9,3 11,2 14,8 22,2 34,2 61,5 
OBS: Inglaterra,  Franga, Alemanha e Japáo tiveram suas redes parcialmente destruidas durante a 

Segunda Guerra Mundial. 
Fonte: Aurelle (1986:33) 

Urna das vantagens financeíras dos antígos monopolios residía no uso 
intensivo do subsidio cruzado (onde segmentos superavitáríos, como a longa 
distáncia financiavam os deficitarios, como o servigo local) como mecanismo de 
fínanciamento do sistema. No caso americano também ocorria um subdsídío 
cruzado entre tráfego e o acesso á rede: cobrava-se barato para aderir ao 
sistema (direito de uso de urna linha telefónica) e, em compensagáo, cobrava-se 
mais caro para a utilizagáo do telefone, em especial na longa distáncia. 

8 A Franga foi um caso clássico de náo priorizagáo da política de expansáo da planta telefónica, em 
particular até a década de 1970, e slm de outras ¡nfra-estruturas,  como a de energia elétrica, 
especialmente de seu parque gerador de termo-elétricas de origem nuclear. Náo por acaso, até essa 
década a Franga náo possuía fornecedores  nacionais de telequipamentos, dependendo da produgáo de 
fabricantes estrangeiros ou de importagao. Ou seja, náo existia um CIST nesse país e sua densidade 
telefónica era bem menor do que a de seus vizinhos ingleses e alemáes.No entanto, a partir do final da 
década de 1970, o governo francés elaborou um fabuloso plano de recuperagáo da rede telefónica do país 
(Plan  de  Ratrappage),  elevando fortemente os investimentos do operador público (DGT - nome anterior da 
France Telecom). Logo após, no bojo das estatizagóes dos fornecedores  estrangeiros por parte do 
governo Mitterrand (1982) e das subsequentes privatizagoes de 1986/87 (ministério de Jacques Chirac), 
emerge urna indústria privada e fortemente competitiva, fornecedora  privillegiada da France Telecom, 
tendo á sua frente a poderosa Alcatel, urna das maiores empresas mundiais de telequipamentos. 
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O que importa ressaltar, no entanto, é que, na época do predominio das 
estruturas monopólicas nos Estados Unidos, a regulamentagáo das public 
Utilities  desse país (como no caso das telecomunicagóes) ocorria por intermédio 
do sistema rate-of-return  regulation,  em que as tarifas eram controladas de modo 
a viabilizar urna determinada taxa de rentabilidade. No caso da fair  rate  ofreturn, 
as tarifas deveriam permitir a operagáo dos servigos, o pagamento de dividendos 
adequados aos acionistas e também dos juros do endividamento, bem como 
ressarcir os investimentos de reposigáo e de ampliagáo do sistema. Portanto, 
grosso modo, no caso clássico de regulamentagáo dos monopolios das public 
Utilities,  o nivel dos investimentos estava diretamente associado á evolugáo do 
mercado e á fixagáo das tarifas na base do rate-of-return  regulation. 

Em termos estilizados da economía neoclássica, os principáis parámetros 
da regra rate-of-return  podem ser apresentados como se segue (Víckers & 
Yarrow, 1988). Para um fornecedor  monopolista de apenas um servigo, 
produzido com dois insumos - L denotando o trabalho e K o capital -, sua fungáo 
de produgáo é Q = F (L, K). Considerando a fungáo inversa da demanda P = P 
(Q), a receita obtida pelo monopolista será: 

R (L, K) = F (L, K) * P (F (L, K)) (I) 

Na medida em que os pregos dos fatores forem w para o trabalho (L) e r 
para o capital (K), a rentabilidade (n) do operador será dada por: 

n (L, K) = R (L, K) - w*L - r*K (II) 

A taxa de rentabilidade permitida (s) certamente deverá ser superior a r 
(taxa de juros). Nessas condigóes, a empresa deverá operar com a seguinte 
restrigáo efetiva: 

[ R (L, K) - w*L ] / K s (III) 

A taxa de lucro permitida (s), por sua vez, é inferior  á taxa de lucro de um 
monopolista operando sem regulamentagáo (monopolio puro 
desregulamentado). Portanto o comportamento da empresa monopolista -
¡ncluindo sua decisáo de investimento (AK) - pode ser deduzido da propensáo da 
maxímizagáo da rentabilidade (II), sujeita á restrigáo indicada em (III). 

Deve-se alertar, entretanto, que desde a década de 1970, a regra rate-of-
return  vem sendo contestada teóricamente (vide o debate a respeito do efeito 
Averch-Johnson, concernente ao sobreinvestimento, descrito por Víckers & 
Yarrow, 1988, ítem 4.2.1) ao mesmo tempo que as novas condigóes 
tecnológicas, económicas e ¡nstítucionais das telecomunicagóes mudaram 
profundamente os determinantes do investimento no setor. 
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Condicionadas pelo acirramento da concorréncia internacional e pelo 
reforgo da globalizagáo e concentragáo das grandes operadores e fornecedores, 
essas mudangas estáo produzindo um ambiente muito mais complexo do que o 
que vigorou até meados da década de 1970. Essas mudangas incorporam o 
surgimento de novos mercados - produzido no bojo das inovagóes tecnológicas -
e de novos atores - que se originam nos movimentos de privatizagáo e 
liberalizagáo das teles. Em especial convém destacar o surgimento de 
servigos/produtos antes inexistentes - como a video-conferéncia, a comunicagáo 
de dados a alta velocidade, servigos interativos de home-  banking  e 
telecompras, Internet/Intranet/ Extranet - e de operadores que atuam tanto na 
área de redes básicas quanto como ofertantes de servigos especializados 
(comunicagáo de dados, Internet, integragáo de sistemas e outros). 

Nessa nova fase, que pode ser designada como digital (em contraposigáo 
ao predominio anterior de tecnologías de base analógica), novos agentes foram 
incorporados ao setor (ver parte B da Figura 1 - recordando que pode haver 
superposigáo de fungóes entre os agentes) e seus principáis aspectos podem 
ser sintetizados da seguinte maneira: 

• alta taxa de inovagáo tecnológica do setor, induzida sobretudo pela 
convergéncia entre as telecomunicagóes, a informática e o setor audiovisual; 

• forte demanda de servigos avangados, de valor adicionado (como a Internet) e 
também dos tradicionais de longa distáncia - crescentemente vinculados a um 
ambiente de globalizagáo financeira, comercial e produtiva da economía 
contemporánea; 

• drástica redugáo do monopolio "natural", quebra extensiva da estrutura 
monopólica e surgimento de novos agentes; 

• ampliagáo das privatizagóes; 
• redefinigáo da regulamentagáo e surgimento de órgáos reguladores com 

inspíragáo na FCC americana; 
• tendéncia de substituigáo do controle via rate-of-return  pelo sistema de price-

cap  (teto de pregos), onde urna cesta tarifária  deve ser anualmente reduzida 
conforme um índice referente  aos ganhos de produtividade; 

• expressivo movimento de internacionalizagáo e concentragáo dos grandes 
operadores; 

• ampliagáo do comércio mundial de telecomunicagóes (equipamentos e 
também servigos). 

Nesse contexto, as regras do CIST, que envolviam um antigo pacto entre 
o fornecedor  privilegiado e o operador monopolista público, estáo sendo 
submetidas a tensóes, derivadas especialmente do acirramento da concorréncia 
oligopolista (que se desenvolve em ámbito mundial), onde sáo justapostas novas 
formas de alianga entre os grandes fornecedores  e operadores (náo mais 
monopolistas) de seus países de origem e tentativas de estabelecimento de 
relagóes baseadas em regras de mercado, compromissos de eficiéncia e 
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competitividade, em um quadro de crescente abertura ao comércio internacional 
de telequipamentos. 

Á medida que as telecomunicagóes náo mais se restringem a um servigo 
público e crescentemente sáo oferecidas em um mercado competitivo e 
internacionalizado, as operadoras abandonam sua identidade original de 
"repartigáo pública" (excegáo histórica dos EUA, onde sempre foram de 
propriedade privada) e passam a adotar estratégias concorrenciais e de 
investimento típicas de outros setores oligopolizados e intensivos em ciencia: 
diferenciagáo de produto, utilízagáo de vantagens tecnológicas (o que ¡nclui 
diversificagáo de mercados), conglomeragáo vertical e/ou horizontal, enfoque no 
cliente, marketing, capacítagáo gerencial, P&D para competitividade, 
capitalizagáo nos mercados internacionais de capital, aliangas estratégicas, 
internacionalizagáo etc.9 Desde logo, as novas estratégias forgam urna mudanga 
na natureza das barreiras á entrada no segmento, contribuindo decisivamente 
para estabelecer outros tipos de barreira.10 

Os grandes operadores que atuam nesse novo ambiente sáo as novas 
multinacionais deste fim de século, atuando crescentemente como verdadeíros 
"conglomerados de informagáo" e de forma bastante concentrada. Até a década 
de 70, quase todos os países tinham seus operadores monopólicos de 
telecomunicagóes, que se interligavam por meio de satélites e cabos para 
víabilizar as comunicagóes entre os países. O cenário exclusivamente nacional 
foi drásticamente alterado por meio do movímento de internacionalizagáo dos 
operadores de telecomunicagóes - as novas multinacionais. A estratégia de 
internacionalizagáo vem sendo seguida pelos grandes operadores mundiais 
(como a conhecida AT&T, a Britísh Telecom, as Baby  Bells  norte americanas e 
as estatais - ou recém ex-estatais - européias, entre elas, a Telefónica 
espanhola, a STET italiana e a France Telecom), tanto por intermédio de 
Investimento Díreto Externo (IDE) como por diversas formas de aliangas e 
acordos. Responde náo só á maior concorréncia interna, induzida pela reforma 
regulamentar realizada em países-chaves(inicalmente EUA e Inglaterra e 
posteriormente a Europa Continental), mas também aos imperativos vinculados 
á maior globalizagáo financeira, produtiva e comercial da atualidade. 

As grandes empresas mundiais de telecomunicagóes estáo se 
transformando em global  partners  que acompanham o movimento das 
macroempresas transnacionais. A formagáo de poderosas e sofisticadas redes 
de comunicagáo de dados (privadas ou fornecídas por operadores públicos) é o 
vetor básico desse movimento, urna vez que essas redes contribuem 
decisivamente para a globalizagáo, em um processo retroalímentador, gerando 

9 A dificuldade de tornar competitivo o operador público de telecomunicagoes tem levado muitos países 
latino-americanos a privatizar essas empresas, de modo que as reformas gerenciais sejam feitas 
diretamente por operadores internacionais (como no Chile, Argentina, México, Perú e Venezuela). 

1 0 Mansell (1993), por exemplo, efetuou urna interessante análise do atual desenvolvimento da rede 
inteligente (Rl), ressaltando que os aspectos de rivalidade das empresas interessadas nesta arquitetura de 
rede conduzem a desigualdades de acesso. 
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urna demanda de telecomunicagoes altamente rentável e tecnológicamente 
muito avangada que pode ser satisfeita pelas operadoras de grande porte. Além 
das implicagóes económicas desse fato, já é possível notar que a 
internacionalizagáo exige urna mudanga profunda das regras de concorréncia 
dos mercados locáis. 

Em geral, nota-se que as novas estratégias concorrenciais e de 
investimento dos operadores tém pressionado de forma particularmente intensa 
o marco jurídico e institucional das estruturas de mercado, sejam elas 
conformadas pelo Estado ou pela esfera privada, invertendo assim a clássica 
seqüéncia presente nos estudos tradicionais de organizagáo industrial - a 
estrutura de mercado determina as estratégias industriáis (de forma náo 
interativa). A Tabela 2 apresenta os principáis contrastes dos determinantes 
setoriais do investimento entre as épocas do monopolio regulamentado e do 
oligopólio internacionalizado (com regulamentagáo restrita). 

Tabela 2 
Determinantes Setoriais Do Investimento 

MONOPÓLIO AMPLAMENTE 
REGULAMENTADO 

OLIGOPÓLIO INTERNACIONALIZADO 
(REGULAMENTAQÁO RESTRITA) 

• Sobre-determinagao político-regulatória • Estratégia oligopólica competitiva 

• Evolugáo do mercado nacional 
(em um espago nacional auto-suficiente) 

• Perspetiva do mercado global 
(espago nacional como apoio as redes globais) 

• Importáncla relativa do CIST no país • P&D competitivo vinculado ao paradigma digital 

ronte: Elaboragao própria. 

Do ponto de vista da análise económica, deve-se ressaltar que as antigas 
condigóes que favoreciam o investimento público direto ou indireto (sobre-
determinagáo político-regulatória) - básicamente centradas na menor expectativa 
de rentabilidade e na ausencia de risco - sáo radicalmente invertidas no novo 
ambiente. O estabelecimento da concorréncia significa risco (mesmo detendo 
urna concessáo de exploragáo para longo prazo) e as novas tecnologías 
implicam em maior rentabilidade11. As novas condigóes - vigentes em um 
mercado que rápidamente foi internacionalizado - favorecem a concentragáo e 

1 1 Exemplos de maior rentabilidade das novas telecomunicagoes podem ser encontrados nos seguintes 
servigos: a) servigos de valor adicionado, em que se agrega valor ao transporte de informagóes (que 
crescentemente transforma-se em mera commodity)  por meio do oferecimento de servigos de busca, 
processamento e análise da informagáo transmitida; b) servigos de redes corporativas, especialmente aos 
setores intensivos em informagáo (como o sistema financeiro); c) servigos em que o(s) operador(es), 
direta ou indiretamente (via diferentes tipos de aliangas, com ou sem participagáo acionária), detém maior 
controle do ciclo da informagáo (produgáo do conteúdo, emissáo, transmissáo e recepgáo da informagáo). 
Esse último caso é bastante emblemático na articulagáo de interesses que atualmente envolve a MCI 
(operadora americana de longa distáncia) e empresas de mídia do grupo pertencente ao Sr. Ralph 
Murdoch. 
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realizagáo de um sem número de aliangas estratégicas visando ganhar posigóes 
competitivas em um mercado global. Nesse sentido, observa-se que aquisigáo e 
fusáo de empresas vinculadas ás telecomunicagoes, informática e audiovisual 
tornaram-se episodios rotineiros nos países centráis - nos países latino 
americanos, no caso das telecomunicagoes, resultam da privatizagáo das 
operadoras públicas. 

6.2.2. Aspecto da transigáo nos países latino-americanos: 
internacionalizagáo e monopolio privado temporário 

Neste item seráo feitas algumas consideragóes sobre os países latino 
americanos, com o objetivo de situar a evolugáo do setor de telecomunicagoes 
desse grupo de países no marco de mudanga dos determinantes setoriais, 
acima referido.  Como poderá ser notado, é possivel observar um padráo 
razoavelmente comum de ajuste do setor, tanto com relagáo á progressiva 
reconfiguragáo da estrutura de mercado como em termos de comportamento dos 
investimentos, aspectos indissociáveis, urna vez iniciada a trajetória de reforma 
regulamentar. 

Ao final da década passada, os operadores públicos de telecomunicagoes 
nesses países, como os dos demais setores de infra-estrutura,  encontravam-se 
numa posigáo fragilizada (com existencia de alta demanda reprimida), 
pressionados pelas dificuldades de financiamento para novos investimentos e 
aquisigáo de tecnologías. O paño de fundo das dificuldades residía no 
agravamento da críse económica latino-americana (que veio a redundar na 
chamada "década perdida", os anos 80), causada pela interrupgáo dos fluxos de 
recursos externos, elevagáo das taxas de juros intemacionais e deterioragáo dos 
termos de troca da regiáo. 

Nessa época, a situagáo comegou a ser enfrentada por meio de propostas 
de privatizagáo dos operadores públicos de telecomunicagóes, as quais vieram 
efetivamente a ocorrer dentro do quadro maior da política económica, de acordo 
com o processo de reajustamento estrutural e reforma. 

A evolugáo das privatizagóes latino-americanas langa luz sobre um dos 
aspectos básicos que mencionamos acima, a internacionalizagáo dos grandes 
operadores mundiais, como pode ser fácilmente observado na Tabela 3. Mais 
que isso, porém, a análise da privatizagáo das telecomunicagóes latino-
americanas é central para a compreensáo da evolugáo do investimento no setor 
na regiáo. 

De fato, na privatizagáo das teles latino-americanas (viabilizada pela 
reforma regulamentar) ganha relevo o papel fundamental que as operadoras 
intemacionais desempenharáo na estratégia de expansáo e modernizagáo das 
redes de telecomunicagóes latino-americanas. Para além de gerar recursos 
fiscais, as privatizagóes da regiáo parecem consumar um "encontro" entre as 
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decisóes de internacionalizagáo dos agentes transnacionais e as necessidades 
de investimento e tecnología, bastante acentuadas nos países em 
desenvolvímento, sobretudo nos menos industrializados e de menor porte. 

Tabela 3 
Operadoras Internacionais Na América Latina 

(Rede Fixa) 
OPERADOR INTERNACIONAL PAIS ANO OPERADORA LOCAL PRIVATIZADA 

Telefónica de Espanha Argentina 1990 Telefónica (Sul) 

(estatal - 22% até 1996) Chile 1988 ENTEL 
1990 CTC 

Venezuela 1991 CANTV 
Perú 1994 ENTEL e CPT 
Porto Rico 1991 TLD 
Brasil 1996 CRT (privatizagáo parcial) 

France Telecom (estatal) Argentina 1990 Telecom (Norte) 
México 1990 Telmex 

STET (estatal até 1997) Argentina 1990 Telecom (Norte) 
Bolivia 1995 Entel 

Southwestern Bell México 1990 Telmex 
GTE Venezuela 1991 CANTV 
AT&T Venezuela 1991 CANTV 

Fonte: Maculam (1992), Gazeta Mercantil (19.08.94), Te epress (1992, margo/abril),  Beca 
(1992) e atualizagao feita pelo autor. 

Daí se compreende urna das características centráis das privatizagoes na 
regiao, a manutengáo transitoria do monopolio na rede básica, incluíndo os 
servigos locáis, interurbano e internacional. Ainda que condicionado por um 
conjunto de contrapartidas, como a imposigáo de certas metas de atendímento -
implicando, portanto, na manutengáo de determinados níveis de investimento12 -
o monopolio privado aparece freqüentemente como urna espécie de garantía da 
vinda dos recursos externos necessários á reestruturagáo do setor, bem como 
para a viabilizagáo de operadoras competitivas a longo prazo. Na raíz dessa 
opgáo de regulagáo do setor, encontra-se a avalíagáo de que um mercado 
concorrencial náo sería capaz de estimular os investimentos desejados, urna vez 
que náo lograría criar condigóes de retorno propicias á acumulagáo. Ou seja, 
como garantía dos investimentos e da ampliagáo da planta - a curto prazo - é 
concedido um período de transigáo onde o fluxo de caixa da empresa é certo e 
previsível, propiciando que a empresa se financie fortemente com recursos 
próprios. 

Os casos da Argentina e do México sáo ilustrativos: nos dois últimos 
segmentos, foi prevista a abertura do monopolio, após seis anos (México) ou 

1 2 No caso do Argentina, o contrato de concessáo para as operadoras privadas envolveu urna meta 
obrigatória de 1,2 milhóes de novas linhas (5,6% ao ano); no caso mexicano, urna taxa de crescimento 
anual das linhas fixas no valor de 12% ao ano; no caso brasileiro, a ANATEL propós que as metas do 
PASTE fossem incorporadas aos contratos de concessáo com os futuros operadores privados. 
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sete anos (Argentina), com a possibilidade desses prazos serem prorrogados 
por mais trés anos no caso da Argentina. O Chile13 apresenta-se como excegáo 
no restante da regiáo, urna vez que, cerca de trés anos após a privatizagáo, sua 
rede básica foi aberta gradualmente á concorréncia14. A Tabela 4 mostra o 
período de protegáo dado para algumas operadoras antigas (incumbents), 
inclusive latino americanas. 

Tabela 4 
Anos de Protegáo Garantidos á Operadora Antiga 

PAIS REDE LOCAL INTERURBANO 

Argentina 7 (opcáo p/10 anos) 7 (opcáo p/10 anos) 

Chile3 10 10 

Grécia 2.003 (prazo final para 
liberalizagáo na UE) 

2.003 (prazo final para 
liberalizagáo na UE) 

Indonésia 10 15 
Irlanda 2.003 (prazo final para 

leberalizagao na UE) 
2.003 (prazo final para 
leberalizagáo na UE) 

Malásia 7 0 

Perú 5 5 

Portugal 8 8 

Singapura 8 8 

Venezuela 9 9 
OBS: a - no caso chileno, os 10 anos referem-se  á lei de telecomunicagóes. 
Fonte: "Diretrizes  Gerais Para Abertura  do Mercado de Telecomunicagóes -

Vol. III Documentos de Suporte". Ministério das Comunicagóes. 
Brasil, abril de 1997 

Assim desenhada, a transigáo das telecomunicagóes latino-americanas 
tem configurado um fenómeno relativamente padronizado de elevagáo do 
investimento no período pré e pós abertura de mercado. Sugerindo urna 

1 3 O Chile apresenta um alto grau de liberalizagáo na telefonía básica e pode ser visto como urna espécie 
de "laboratorio" para o resto da regiáo. Náo deve ser esquecido que a reforma das telecomunicagóes foi 
antecedida de um processo impar de reestruturagáo produtiva (em um país de reduzida dímensáo relativa 
e, na época, dirigido um forte governo militar), configurando um movimento de desindustrializagáo com 
forte reespecializagáo para o exterior, com base em vantagens comparativas decorrentes de seus 
recursos naturais (cobre, vinho, magá etc.). Na telefonía local, a CTC, ex-monopolista nesse servigo, 
mantém 87% do mercado; na telefonía interurbana, a CTC e a ENTEL (ex-monopóíista ñas áreas 
interurbana e internacional) representam 70,3% (ENTEL com 38,5% e CTC MUNDO com 31,8%) do 
mercado; na telefonía internacional, essas duas últimas retém 62,9%, sendo a ENTEL com 41,0% e a 
CTC MUNDO com 21,9% (dados de 1995, conforme Revista AHCIET, N° 64, enero/ marzo 1996). 

1 4 Deve ser mencionado que, em meados de 1996, a Colombia fez urna concorréncia para abrir urna parte 
do seu mercado de longa distáncia; em 1997, o México, (conforme o contrato de privatizagáo), após sete 
anos de monopolio privado na rede básica, deverá abrir o mercado de longa-distáncia. Ainda em relagáo 
ao México, nota-se que a integragáo desse país ao NAFTA e a grande presenga de empresas norte 
americanas sáo fatores que induzem á reprodugáo de alguns aspectos do padráo de concorréncia das 
telecomunicagóes dos EUA. 
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generalizagáo, pode-se enquadrar o comportamento da maioria das operadoras 
de telecomunicagóes que atuam em países com demanda reprimida no 
esquema desenvolvido a seguir: 

Num primeiro momento, especialmente nos monopolios públicos 
burocratizados e sujeitos a cortes políticos de investimento (especialmente nos 
países em desenvolvimento), enquanto náo se configura a ameaga efetiva da 
concorréncia, o operador pode comportar-se de forma "acomodada" (ou seja, 
investimento reduzido). 

Urna vez tomada a decisáo de abertura (a ser implementada em prazo 
futuro) bem como a de privatizagáo (usualmente realizada antes da 
concorréncia), o monopolista "ameagado" responde de forma exuberante 
(grande nivel de investimento), sendo que tais níveis ainda seriam mantidos na 
fase inicial da concorréncia. Finalmente, na fase seguinte de abertura (inicio de 
saturagáo do mercado), os investimentos passam a ocorrer em fungáo das 
estratégias competitivas do operador. 

Deve ser recordado que no caso da Europa Continental foi o monopolio 
público que respondeu de forma positiva ao estímulo da preparagáo para a 
concorréncia (no inicio da década fixou-se o prazo de 1998 para a quebra do 
monopolio dos países avangados, sendo concedido mais cinco anos de protegáo 
monopolística para os países europeus menos desenvolvidos). 

Na América Latina espanhola, como vimos, em primeiro lugar ocorreu a 
privatizagáo (como na Argentina e no México), acompanhada da manutengáo 
temporária do monopolio privado em contrapartida de obrigagóes contratuais de 
expansáo dos níveis de atendimento e do investimento e, em um segundo 
momento (após cerca de sete a dez anos, conforme o país e o servigo em 
questáo), foi programada a liberalizagáo dos mercados básicos. Já no Brasil, 
como será visto a seguir, a sequéncia foi inversa; investiu-se á frente da 
privatizagáo. 

Dessa maneira, considerando-se apenas os determinante setoriais do 
investimento (ou seja, ignorando-se as variáveis macroeconómicas), 
hipotéticamente, no contexto da introdugáo da concorréncia e da privatizagáo, os 
operadores de telecomunicagóes atravessariam diferentes fases quanto a seu 
nivel de investimento, conforme está indicado na Tabela 5 abaixo: 
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Tabela 5 
Tendencia Setorial do Investimento 

FASE DA OPERADORA TENDENCIA SETORIAL DO 
INVESTIMENTO 

Monopolio "acomodado" Baixo 

Monopolio "ameagado" Alto 

Incumbent  sob concorréncia  inicial Alto 

Incumbent  com mercado em Conforme  a estratégia 
saturagao competitiva 

Fonte: Elaboragao própria. 

O que fica claro é que nesse contexto de ampia transigáo do setor de 
telecomunicagoes torna-se decisiva a existencia de organismos reguladores 
para reordenar e integrar a expansáo da infra-estrutura  de telecomunicagoes nos 
espagos nacionais (e regionais) garantindo, simultáneamente, as condigóes de 
atratividade necessárias para a realizagáo de empreendimentos privados. 

6.3. A Mudanga do Marco Regulatorio das Telecomunicagoes Brasileiras 

Este ¡tem apresenta os principáis aspectos da reforma de 
telecomunicagoes do país, enfatizando as principáis etapas viabilizadas pela Lei 
Geral de Telecomunicagoes (sancionada em julho de 1997) e também pela 
proposta de regionalizagáo da Telebrás e subsequente organizagáo dos 
mercados regionais (conforme o Plano Geral de Outorgas). A reestruturagáo, 
como será visto a seguir, teve inicio com a quebra do monopolio e a instituigáo 
da chamada lei "mínima" (telefonía celular privada e outros servigos)15. 

A fim de contextualizar a política implementada, primeiramente seráo 
mostrados os principáis tragos da situagáo do setor de telecomunicagoes no 
período que antecedeu o governo Fernando Henrique Cardoso. 

6.3.1. Situagáo Prévia 

Ao final dos anos 80, a Telebrás16 ainda sofría os efeitos da política de 
contengáo de investimentos posta em marcha no inicio da década. A Telebrás 
foi urna das primeiras estatais a reduzir seus investimentos de modo a diminuir 
seu endividamento e portanto sua contribuigáo á conta Necessidade de 
Financiamento do Setor Público (NFSP). 

1 5 Devido á organizagáo do relatório, os aspectos políticos referentes  ao encaminhamento da agenda de 
telecomunicagoes do governo - subjacentes ao desbloqueio do investimento da Telebrás - náo seráo aqui 
analisados, e sim no item 3.2.3. 

1 6 A Telebrás (ou Sistema Telebrás), antes de sua reestruturagáo, era formada por urna empresa holding, 
27 empresas-pólo e urna operadora nacional e internacional (Embratel). 
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Como se sabe, os problemas de fínanciamento do setor público tomaram 
proporgóes dramáticas a partir da crise da divida externa em 1982, de modo 
que, a partir dessa época, a SEST (órgáo do Ministério do Planejamento para o 
controle das empresas estatais), com vistas á redugáo do endividamento do 
setor público, efetuou grandes cortes nos investimentos de todas as estatais. Em 
comparagáo com o setor elétrico, o outro grande segmento de infra-estrutura,  as 
telecomunicagoes foram relativamente mais atingidas, devido ao caráter 
modular17 da expansáo de seu sistema, mais flexível e, portanto, mais tolerante 
em relagáo a urna rápida redugáo de investimentos. Além disso, do ponto de 
vista político, as telecomunicagoes náo contavam com a presenga das grandes 
empreiteiras de construgáo civil, á época detentoras de urna poderosa rede de 
articulagáo política junto ao setor público, cuja agáo contribuía para arrefecer 
(mas náo eliminar) o movimento de ¡mediata redugáo dos investimentos de seus 
clientes públicos. 

A despeito da estrutura financeira saudável da Telebrás e da razoável 
margem líquida de rentabilidade, o bloqueio dos investimentos do setor de 
telecomunicagoes continuou até meados da década de 1990, com 
consequéncias perversas. As dificuldades advindas da contengáo dos 
investimentos e da progressiva burocratizagáo da gestáo da Telebrás levaram á 
formagáo de um conjunto numeroso de defíciéncias no inicio dos anos 90, sendo 
as principáis as seguintes:18 

• pequeña dimensáo (absoluta e relativa) da rede telefónica, configurando urna 
enorme demanda reprimida; 

• desequilibrios regionais excessivos em relagáo á distribuigáo dos termináis 
telefónicos; 

• qualidade insuficiente do servigo e excessíva taxa de congestionamento; 
• oferta insuficiente de telefonía avangada e de servigos de "valor adicionado"; 
• alto custo dos termináis, longo prazo de espera para a instalagáo de linhas e 

consequente formagáo de um especulativo mercado secundárío de linhas 
telefónicas (com pregos de trés a cinco vezes o valor da empresa-pólo, 
conforme a cidade e o bairro em questáo); 

• estrutura tarifaria  defasada e desequilibrada; 
• níveis de investimentos irregulares e insuficientes; 
• falta de incentivos e de regulamentagáo adequada para investimentos 

privados no setor, apesar das boas perspectivas de captagáo de recursos no 
mercado financeíro internacional; 

• auséncia de um sistema de planejamento consistente de médio e longo prazo, 
juntamente com a presenga de um processo de desprofissionalizagáo na 

1 7 Ao contrario do sistema hidroelétrico que exige grandes blocos de investimentos, especialmente na área 
de geragáo. 

1 8 Wohlers de Almeida. "Servigos de Infra-Estrutura  de Telecomunicagoes e Competividade". In: ECIB -
Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira. IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX (ex-mimeo), 
Campiñas, 1993 
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escolha dos dirigentes de determinadas empresas do Sistema ("politizagáo" 
das nomeagóes com urna desvinculagáo crescente de critérios técnicos); 

• ociosidade na indústria produtora de telequipamentos (especialmente os de 
grande porte) e auséncia de urna política industrial voltada para a 
competitividade desse segmento. 

O enfrentamento dessa situagáo somente comegou a ocorrer no inicio da 
década de 1990. Entretanto, deve ser lembrado que, em fins da década 
passada, enquanto outros países latino-americanos (Argentina, México e Chile, 
por exemplo) preparavam planos para a privatizagáo de suas operadoras, o 
Brasil reafirmava constitucionalmente o monopolio público das 
telecomunicagóes. Através dessa definigáo, estabelecia-se que a recuperagáo e 
a modernizagáo do sistema (ampliagáo da digitalizagáo e oferta de novos 
servigos) seriam realizadas dentro do modelo organizacional pré-existente 
(monopolio público da Telebrás), cenário modificado somente a partir de 1995. 

Embora o Ministério das Comunicagóes continuasse a exercer seu papel 
regulador convencional (baseado no antigo Código de Telecomunicagóes de 
1962 e subsequente regulamentagáo), a Constituigáo de 1988 delimitou os 
marcos básicos da organizagáo institucional do setor, incluindo urna definigáo 
explícita do modelo de exploragáo das telecomunicagóes sob controle público. 
Conforme estipulado no artigo 21, inciso XI, da Constituigáo de 1998, competía á 
Uniáo: 

"explorar diretamente ou mediante concessáo á empresas sob 
controle acionário estatal, os servigos telefónicos, telegráficos, de 
comunicagáo de dados e demais servigos públicos de 
telecomunicagóes, assegurada a prestagáo de servigos de informagáo 
por entidades de direito privado através da rede pública de 
telecomunicagóes explorada pela Uniáo" 

Note-se, porém, que além de manter o monopolio público nos servigos 
básicos, a Constituigáo de 1988 também garantiu um espago de atuagáo para a 
iniciativa privada19. Por meio do inciso XII (letra a) do mesmo artigo 21 estava 
assegurada a exploragáo - mediante autorizagáo, concessáo ou permissáo - dos 
servigos de radiodifusáo sonora e demais servigos de telecomunicagóes. Nesta 
modalidade, destacam-se os servigos de rádio (AM, FM, onda média, curta e 
tropical), de televisáo (UHF e VHF), de videodifusáo (TV por assinatura), de 
cabodifusáo e de radiochamada (paging ), além de servigos limitados como rádio-
táxi, radioamadorismo etc. Nestes servigos, o Estado atribuí as freqüéncias 
utilizadas e fiscaliza seu uso adequado. 

1 9 Deve ser lembrado que a nova Constituigáo, juntamente com a eleigao indireta de Tancredo Neves e 
José Sarney, em 1985, foi um dos principáis marcos da transigao brasileira á democracia, após duas 
décadas de vigencia do autoritarismo militar. Nessa mesma época, ao final de 1988, o país preparava-se 
para sua primeira eleigao direta, a ser realizada em 1989, e também convivía com o fracasso de vários 
planos de estabilizagáo da moeda (como o Plano Cruzado, em 1986). 
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Durante o governo Collor (1990-92), as solugóes para os problemas do 
setor ¡ncluíram a aplicagáo de medidas de desregulamentagáo e privatizagáo. 
Entre 1990/1992, foram muito fortes as iniciativas para privatizar (total ou 
parcialmente) e desregulamentar as telecomunicagóes, temática que seria 
retomada de forma polémica na tentativa fracassada de revisáo constitucional20 

em fins de 1993 e inicio de 1994. 

O governo Collor, entretanto, náo alcangou a definigáo de urna política 
consistente para a área de telecomunicagóes. A extingáo do Ministério das 
Comunicagóes seguida da proliferagáo de medidas de cunho liberalizante 
ocorreram sem que houvesse a formulagáo prévia de um modelo consistente de 
concorréncia (em determinados segmentos da rede) e a criagáo de mecanismos 
adequados de regulamentagáo. 

Por um lado, algumas medidas chegaram a conflitar com os preceitos 
constitucionais, provocando divergéncias de interpretagáo e disputas jurídicas21, 
favorecendo ainda mais a formagáo de um quadro de caos e paralisia política no 
setor. Para contornar o monopolio constitucional no caso da telefonía celular, por 
exemplo, a estratégía do governo nessa época (90-92) foi a de interpretá-la 
como um servigo público restrito,  de modo a classificá-la como um tipo especial 
de comunicagáo móvel, passível de ser explorado pela iniciativa privada, 
conforme o Código de Telecomunicagóes de 1962. 

Após ter sido estipulado que a faixa de freqüéncia referente  á banda A 
seria reservada ás operadoras públicas e a banda B ás eventuais operadoras 
privadas houve, porém, forte questionamento jurídico quanto á 
constitucionalidade da licitagáo da telefonía celular privada, particularmente 
quanto á possibilidade de interpretar o servigo como um servigo público restrito, 
conforme o decreto n° 96.618, de 31.08.88. Um pronunciamento do Supremo 
Tribunal Federal, divulgado em setembro de 1991, considerou a citada portaría 
ministerial sem poder normativo, e dessa forma náo entrou no mérito 
constitucional da matéria, tornando ¡ncerto o futuro dessa modalidade de 
exploragáo privada. 

Depois de marchas e contramarchas, o edítal da telefonía celular privada 
foi divulgado em junho de 1992. Contudo, em vírtude do processo de 
impeachment  do ex-presidente Collor, as decisóes foram adiadas para o próximo 
governo. Em margo de 1993, o Minicom resolveu suspender a licitagáo privada 
(Banda B), tendo iniciado em fins de 1992 lícítagóes públicas (Banda A), 

2 0 A revisao constitucional encerrou-se em maio de 1994, sem tomar decisáo sobre as telecomunicagoes. 
2 1 A partir do inicio de 1990 foi baixado um grande número de decretos e portarías de conteúdo 

desregulacionista, destacando-se o decreto No 177 (de 17/7/91) do MINICOM, relativo á regulamentagáo 
dos servigos limitados de telecomunicagoes, e a portaría No 883 (de 8/11/90) do MINFRA, que enfatiza 
que a telefonía celular deve ser considerada como um Servigo Público Restrito. 
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sobretudo da Telesp22 - ou seja, com multo atraso em relagáo aos demais países 
latino americanos. 

Por outro lado, a tentativa do governo Collor de incentivar urna maior 
participagáo dos agentes privados no setor também náo sé mostrou das mais 
eficientes. No período 1990-92 retardou-se deliberadamente  o investimento 
público no segmento - e consequentemente a instalagáo das redes de telefonía 
celular - por parte de algumas empresas regionais que tinham mercado cativo 
(institucional) de grande porte (como Sáo Paulo e Minas Gerais, por exemplo), 
de forma a que o setor privado viesse a explorar esses rentáveis mercados, 
conquistando assim, em primeiro lugar, os melhores clientes.23 

Sob essa atuagáo, a política do governo Collor terminou por restringir de 
forma deliberada tanto o investimento público como o privado no emergente e 
promissor segmento da telefonía celular. O primeiro (investimento público) foi 
contido como medida de reserva de mercado para o setor privado; o segundo 
(investimento privado), por sua vez, estava constitucionalmente proibido, náo 
obstante em 1991-92 terem sido formados grandes consorcios, envolvendo na 
maior parte dos casos importantes grupos nacionais, grandes empreiteiras, 
bancos, fabricantes estrangeiros de equipamentos e operadores internacionais. 

No governo Itamar Franco (1993-94) delinearam-se contornos mais 
consistentes em relagáo á política de telecomunicagoes. As mudangas de 
comando político na Telebrás indicaram a retomada de agóes mais coerentes. 
Em particular, destaca-se um esbogo de política de telecomunicagoes contida na 
Exposigáo de Motivos N° 20, de 22 de dezembro de 1992, elaborada 
conjuntamente pelos Ministérios das Comunicagoes, da Fazenda e também pela 
Secretaria de Planejamento, tendo recebido o "de acordo" do presidente da 
República. O documento indica a meta de duplicar o número de termináis 
instalados (cerca de 10,6 milhoes ao final de 1992), até o ano 2000, e também 
menciona a intengáo de concluir rápidamente a elaboragáo de urna política 
industrial e tecnológica de longo prazo, além da proposta de um novo perfil 
empresarial para o Sistema, incluindo-se o Contrato de Gestáo. Além dessas 
questóes, o documento oficializa urna política de recuperagáo real (40,15%) de 
tarifas até junho de 1993 (incluindo a diminuigáo dos subsidios cruzados), 
descontando 1/3 dos ganhos de produtividade. 

2 2 Deve ser lembrado que algumas subsidiárias como a Telerj (Rio de Janeiro) e a Telebrasília (DF) 
iniciaram a implantagáo do sistema celular em 1991, após realizagáo de concorréncia para o fornecimento 
dos equipamentos, na qual participaram a NEC, Ericsson, Northen, entre outras, juntamente com seus 
socios nacionais. 

2 3 O mercado paulista, entáo avahado em centenas de milhoes de dólares, era a última grande metrópole 
no mundo que ainda náo dispunha desse sistema de comunicagáo, o que dá a medida dos interesses 
envolvidos nessa estratégia. Além da alta rentabilidade da telefonía celular, a participagáo de um operador 
privado significava também o dominio de urna tecnología avangada no principal mercado da América 
Latina, reforgando assim sua vantagem competitiva no quadro internacional. 
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6.3.2. As reformas  do governo Fernando Henrique Cardoso: o novo 
marco institucional 

Com retardo de quase urna década em relagáo á reorganizagáo e 
privatizagáo das telecomunicagoes de países latino americanos como o Chile, 
Argentina e México, o governo Fernando Henrique Cardoso, logo no comego de 
seu mandato (1995-98), iniciou o processo de reforma com a quebra do 
monopolio constitucional que reservava a exploragáo dos servigos de 
telecomunicagoes para as empresas sob controle acionário estatal. Nessa 
mesma época foram também aprovadas Emendas Constítucionais suprimindo 
outros monopolios legáis na área de infra-estrutura  (como petróleo, navegagáo 
de cabotagem e gás canalizado). 

De fato, a mudanga constitucional e o subsequente reordenamento 
jurídico eram condigóes absolutamente ¡ndispensáveís para o sucesso da 
reforma.  Como vimos, a neglígéncia em relagáo aos aspectos legáis foi um dos 
principáis fatores que obstruíram a abertura da telefonía celular privada iniciada 
pelo governo anterior (Fernando Collor - 1990-92). 

Em 15 de agosto de 1995 foi aprovada a Emenda Constitucional n° 8, 
alterando o inciso XI do artigo 21 da Constituigáo, cujo texto passou a ser o 
seguinte: 

Art. 21 Compete á Uniáo: 
XI - explorar, diretamente ou medíante autorizagáo, concessáo 
ou permissáo, dos servigos de telecomunicagóes, nos termos da 
lei que disporá sobre a organízagáo dos servigos, a criagáo de 
um órgáo regulador e outros aspectos institucionais. 

Urna vez aprovada a modificagáo constitucional relativa á quebra do 
monopolio público, o Minístério das Comunicagóes claramente estabeleceu urna 
estratégia de agáo composta por trés etapas básicas24 (ver Tabela 6): 

A. abertura ¡mediata do mercado de telefonía celular privada -
Banda B - por intermédio da Lei Mínima (1996-97); 

B. elaboragáo e aprovagáo da Lei Geral de Telecomunicagóes 
(1997); e 

2 4 No tocante á definigáo dos rumos da reestruturagáo, deve ser ressaltado que nessa época (final de 1995) 
o Ministério das Comunicagóes também divulgou as diretrizes da reforma por meio do Documento REST -
Reforma Estrutural do Setor de Telecomunicagóes (REST-1/95 - Plano de Trabalho e REST-2/95 -
Premissas e Consideragóes Gerais). Esse documento divulgado em setembro de 1995, anunciou o 
programa de trabalho a ser realizado pelo Ministério das Comunicagóes, enfatizando os dez principáis 
produtos (incluindo dispositivos legáis) a serem desenvolvidos, a saber: projeto de lei geral; regulamento 
da lei geral; questóes de interconexao, modelo tarifario,  implantagáo do órgáo regulador, modelo de 
editáis de licitagáo, modelos de contrato de concessáo, preparagáo da Telebrás para a competigáo (na 
fase de transigáo), conograma para introdugáo da concorréncia nos servigos e regulamentagáo (Lei 
Minima). 
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C. reorganizagáo e privatizagáo da Telebrás, com introdugáo de 
concorréncia na rede básica (1998-99). 

Tabela 6 
Etapas Básicas da Reforma  das Telecomunicagoes 

ETAPAS OBSERVAQOES 
A. LEI MÍNIMA E 

CONCORRÉNCIA NA 
TELEFONIA CELULAR 

A Lei Mínima, autorizando a liberalizagao na telefónica celular, foi  enviada 
ao Congresso em 28.11.95 e sancionada em 19.07.96. 0 edital de licitagáo 
para as concessóes foi  promulgado em janeiro de 1997 e a abertura  das 
propostas teve inicio em maio desse ano. Os primeiros contratos 
comegaram a ser assinados em junho de 1997 e em dezembro entrou em 
operagáo o 1o prestador  privado (Americel) na regiáo de Brasilia e Centro-
Oeste. 

B. LEI GERAL E ÓRGÁO DE 
REGULAMENTAQÁO 

Apresentagáo pelo Executivo em dezembro de 1996, discussáo pelo 
Legislativo no 1o semestre de 1997, aprovagáo em 16.07.97 e 
estabelecimento da legislagao complementar no 2o semestre de 1997. 

C. REESTRUTURAQAO, 
PRIVATIZAQÁO E 
CONCORRÉNCIA 

C.1. REORG ANIZAQÁO DO 
SISTEMA TELEBRÁS 

Aglutinagáo das empresas-polo em trés empresas regionais (Telesp, Tele 
Centro/Sul e Tele Norte/Nordeste/Leste)  de forma  consistente com o plano 
de outorgas. 

C.2. PRIVATIZAQÁO DAS 
EMPRESAS DO SISTEMA 
TELEBRÁS 

Após a reorganizagáo seráo privatizadas as trés empresas regionais, a 
Embratel e as nove empresas operadoras de telefonía celular pública (a 
serem constituidas de forma  independente), totalizando 13 operadoras a 
serem desestatizadas em meados de 1998 (previsáo). 

C.3. CONCORRÉNCIA NA REDE 
BÁSICA (LONGA DISTÁNCIA 
E SERVIQO LOCAL) 

Somente após a privatizagáo e a aprovagáo do plano de outorgas (inclui a 
redivisáo territorial  das áreas operacionais) seria dado inicio efetivo á 
introdugáo da concorréncia  na longa distancia e no servigo local; haverá um 
período de transigáo de 3 a 4 anos com duopólio nos principáis 
mercados/servigos. 

Fonte: Elaboragáo própria com base na Lei Mínima, na Lei Geral de Telecomunicagoes e ñas diretrizes 
anunciadas pelo Ministério das Comunicagoes em 23.10.97. 

Como pode ser percebido, o vetor condutor das reformas do setor é o 
binomio concorréncia/privatizagáo. 

Deve ser ainda sublinhado que, ao priorizar a abertura ¡mediata do 
mercado de telefonía celular privada (instituindo a chamada Lei Mínima) e 
encaminhar a Leí Geral em um segundo momento, o governo náo apenas 
comegou a abertura em um setor de alta atratividade económica (e 
consequentemente alvo de forte pressáo por parte do setor privado interessado 
em sua exploragáo), mas também agiu conforme as linhas de menor resisténcia 
política, urna vez que setores do governo previam que a elaboragáo, discussáo e 
regulamentagáo da Lei Mínima consumiriam menos tempo do que o equivalente 
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processo da Lei Geral25. No entanto, a Lei Mínima náo deixou de ser objeto de 
vários questionamentos constitucionais por parte dos partidos de oposigáo (PDT 
e PT, em particular), e sua implementagáo teve que ser compatibilizada com os 
dispositivos da Lei Geral. 

Etapa A: Abertura  Imediata do Mercado de Telefonía Celular Privada -
Banda B - por Intermédio da Lei Mínima (1996-97) 

Do ponto de vista estritamento técnico, o segmento da telefonía celular é 
um dos relativamente mais fáceis de ser aberto á concorréncia e, de fato, foi 
urna das primeiras providéncias concretas do governo Fernando Henrique 
Cardoso.26 

Após a quebra do monopolio constitucional (agosto de 1995), em 
novembro de 1995, o Ministério das Comunicagoes encaminhou ao Congresso 
um projeto de lei (PL n° 1.287), conhecido por "Lei Mínima" (em vez de propor 
urna Lei Geral das Telecomunicagoes - prevista no novo texto constitucional)27. 
O projeto continha medidas regulamentares destinadas a viabilizar a rápida 
introdugáo do setor privado na telefonía celular, e também nos segmentos de 
transmissáo por satélite e de servigos limitados (para grupos fechados de 
usuários) e de valor adicionado, tendo sido aprovado pela Cámara e pelo 
Senado e posteriormente sancionada pelo Presidente da República, em julho de 
1996 (Lei 9.295 de 19.07.96). 

De acordo com essa Lei (que dispóe apenas sobre telefonía celular, 
transmissáo por satélite, servigos limitados e de valor adicionado), nos primeiros 
trés anos as concessóes para a exploragáo da telefonía celular (a serem 
outorgadas por meio de licitagáo) somente seráo concedidas a empresas 
brasileiras, que tenham pelo menos 51% do capital votante pertencente, díreta 
ou indiretamente, a brasileiras (ou seja, o limite de participagáo do capital 

2 5 Deve ser ressaltado que essa previsáo foi equivocada, urna vez que, na prática, o prazo de discussao e 
aprovagáo da Lei Geral foi menor que o da Lei Mínima. 

2 6 A relativa facilidade de abertura á concorréncia decorre da adogáo do padrao americano de alocagáo de 
frequéncias AMPS (Advanced Mobile Phone Service) em todo o continente. O padrao AMPS situa-se na 
faixa de 800 Mhz, onde as frequéncias de transmissáo (do telefone celular para a antena ERB e vice 
versa) sáo divididas em dois blocos independentes, situados na mesma faixa de 800 MHz, denominados 
banda A e banda B, sendo que essas duas bandas de frequéncia podem vir a ser alocadas para duas 
operadoras distintas. Dessa forma, do ponto de vista técnico, a estrutura de mercado viabilizada pelo 
sistema AMPS, desde sua origem, é a de um duopólio. 

2 7 Além do projeto de lei dispondo sobre a exploragáo da telefonía celular, no final de novembro de 1995, o 
govemo publicou os seguintes documentos: portaría sobre a política de utilizagáo de satélites de 
telecomunicagoes; decreto que aprova o regulamento de outorga de concessáo ou permissáo para 
exploragáo de servigos de telecomunicagoes em base comercial; decreto que altera dispositivos do 
regulamento dos servigos de radiodifusáo; decreto que aprova o regulamento do servigo de televisáo a 
cabo e portaría do ministro das Comunicagoes que adota principios gerais a serem considerados na 
elaboragáo e revisáo das normas referentes  aos servigos de radio-comunicagoes. Deve-se ainda destacar 
que, no primeiro semestre de 1995, os Ministérios de Comunicagáo e da Ciencia e Tecnología 
comunicaram as decisóes relativas á estrutura organizacional da Internet no país e á respectiva 
participagáo privada (anteriormente, sua espínha dorsal e acessos vinham sendo implantados com 
exclusividade pela Embratel). 
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estrangeiro é de 49% no capital votante e de 83% no capital total). O prazo de 
concessáo é de quinze anos, renovável por igual período. 

A legislagáo, na prática, induziu á formagáo de consorcios entre capitais 
privados nacional e internacional. O mecanismo utilizado foi a exigéncia de 
capacitagáo prévia (em larga escala) na telefonía celular por parte do proponente 
na licitagáo (experiéncia essa obviamente náo detída pelo setor privado 
nacional). No Estado de Sáo Paulo, por exemplo, o edital de licitagáo exigía que 
o proponente tívesse experiencia operacional mínima de 1,8 milhoes de 
termináis movéis celulares (valor compatível com a área a ser explorada), ou 
seja, demandava a presenga de urna grande operadora internacional. 

Além de induzír á formagáo de consorcios entre as iniciativas privada 
nacional e internacional, outro tema importante da regulamentagáo do segmento 
foi a abertura de diferentes oportunidades de negocio por meio da definígáo de 
diversas áreas operacionais. Nesse sentido, a configuragáo do novo mercado foi 
feíta por meio da divísáo do país em dez áreas de concessáo. Seis délas estáo 
ñas regioes mais ricas (sul e sudeste, áreas 1 a 6) e as outras quatro, em áreas 
mais pobres (Norte, Nordeste ou Centro-Oeste, áreas 7 a 10). Foi estabelecído 
também que urna mesma empresa ou consorcio poderia operar até duas áreas 
de concessáo: urna na regiáo mais rica e outra na mais pobre (Portaría N° 1.533 
de 04.11.96).28 

As dez áreas de concessáo podem ser vistas na Tabela 7 abaixo. A soma 
do valor mínimo da concessáo dessas áreas atingiu o montante total de R$ 3,7 
bilhoes. 

2 8 No tocante á privatizagáo, a nova lei obriga as concessionárias (empresas- polo) a transformar  as 
unidades de negocio que operam a telefonía celular em empresas independentes (no prazo de até dois 
anos), as quais poderáo vir a ser privatizadas. 
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Tabela 7 
Áreas de Concessáo Banda B - Indicadores Básicos 

ÁREA PIB POP. 

(% em reías 

AREA 

áo ao País) 

TELEF. 
FIXO 

VALOR MINIMO 
DA CONCESSÁO 

(R$ mil) 

1 Grande SP 18,2 11,6 0,1 19,3 600 

2 SP Interior 17,4 11,7 2,7 17,1 600 

3 RJe ES 14,6 10,8 1,1 14,7 500 

4 Minas G. 12,5 10,8 6,8 10,4 400 

5 PReSC 9,1 8,9 3,5 8,9 330 

6 R. G. do Sul 6,6 8,2 3,3 6,3 330 

7 DF, GO, TO, MS , MT, 
RO, AC 

6,3 8,1 26,7 8,5 270 

8 AM, RR, AP, PA, e MA 4,0 6,8 41,3 3,4 200 

9 BAe SE 4,9 9,1 6,9 4,2 230 

10 Pl, CE, RN, PB, PE, e 
AL 

6,5 16,5 7,5 7,2 230 

Fonte: Indicadores da Banda B - Edital de Licitagáo do Servigo Móvel Celular (1997). 

Etapa B: Elaboragáo e Aprovagáo da Lei Geral de Telecomunicagoes (1997) 

Estando em pleno andamento a fase de preparagáo legal da abertura da 
telefonía celular privada, em 12 de dezembro de 1996 o governo enviou ao 
Congresso um ampio e detalhado projeto de Lei Geral das Telecomunicagoes 
(LGT), contendo 211 artigos distribuidos por quatro livros (capítulos). Após os 
debates no Congresso, a Lei Geral foi publicada em 16.07.97, sob o n° 9.472 
(com 216 artigos). 

O projeto foi acompanhado de urna detalhada Exposigáo de Motivos (E. 
M. n° 231/MC), que é um documento imprescindível náo apenas para urna 
adequada interpretagáo da lei, mas também para o correto entendimento das 
premissas e objetivos da reforma,  bem como das diretrízes que o governo 
pretende imprimir ao setor de telecomunicagoes. 

Os quatro capítulos (livros) da Leí Geral sáo: os principios fundamentáis; 
o órgáo regulador ANATEL - Agéncia Nacional de Telecomunicagoes e as 
políticas setoriais; a organizagáo dos servigos (classificados em regime público 
ou privado e interesse coletivo ou restrito); e a reestruturagáo e a 
desestatizagáo. 
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O órgáo regulador  - ANATEL 

Iniciando-se a descrigáo dos aspectos centráis da LGT, deve-se ressaltar 
que o órgáo regulador - ANATEL - foi instituido como urna autarquía especial 
vinculada ao Mínistério das Comunicagóes que, além de poder exercer o papel 
de poder concedente, celebrando e gerenciando os contratos de concessáo, 
também cumpre as fungóes de planejamento, fiscalízagáo e normatizagáo dos 
servigos de telecomunicagóes. Embora setores do governo e do Congresso 
tenham almejado instituir um órgáo regulador independente, á semelhanga da 
FCC americana ou da OFTEL inglesa, o grau de liberdade obtido para o 
funcionamento da agencia conformou-se, por um lado, ás restrigóes impostas 
pela Constituigáo e legislagáo pertinente. Por outro, foi também resultado do 
jogo político que se desenvolve no ámbito da coalízagáo de centro-direita 
(centrada básicamente nos partidos PSDB e PFL) que sustenta o governo 
Fernando Henrique Cardoso. 

Em termos legáis foi estabelecida a designagáo "especial" para exprimir o 
grau de independéncía da autarquía ANATEL - que, formalmente, é um órgáo 
ministerial - denotando que a agencia é administrativamente independente, 
financeiramente autónoma, náo se subordina hierarquicamente a nenhum órgáo 
de governo (suas decisóes só podem ser contestadas judicialmente) e seus 
dirigentes tém mandato fixo e estabilídade. 

As atividades de regulamentagáo da Agencia sáo bastante ampias (em 
sua maior parte herdadas do Ministerio das Comunicagóes), incluindo-se as 
seguintes responsabilidades: 

• Estabelecer a estrutura tarifaria  de cada modalidade de servigos prestados 
em regime público 

• Elaborar/alterar  as normas para prestagáo de servigos; 
• Exercer o poder concedente e aplicar e gerenciar os contratos de concessáo 

no regime público; 
• Propor a instituigáo ou eliminagáo da prestagáo de modalidade de servigo no 

regime público; 
• Propor o plano geral de outorgas (divisáo do país em áreas, número de 

prestadoras em cada área, prazos de vigéncia e para admissáo de novas 
prestadoras); 

• Propor o plano geral de metas para universalizagáo dos servigos de 
telecomunicagóes; 

• Administrar o espectro de rádiofrequéncias  e o uso de órbitas; 
• Compor administrativamente conflitos de interesses entre prestadoras de 

servigos de telecomunicagóes; 
• Atuar na defesa e protegáo dos direitos dos usuários; 
• Atuar no controle, prevengáo e repressáo das infragóes de ordem económica, 

no ámbito das telecomunicagóes, ressalvadas as competencias legáis do 
CADE (Conselho de Administragáo de Defesa Económica); 
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• Estabelecer restrigóes, limites ou condigóes a grupos empresariais para 
obtengáo e transferencia  de concessóes, permissóes e autorizagóes, de 
forma a garantir a competigáo e impedir a concentragáo económica no 
mercado; 

• Implementar, na sua esfera de atribuigóes, a política nacional de 
telecomunicagóes; 

• Representar o país nos órgáos internacionais de telecomunicagóes. 

Cabe ressaltar que o Poder Executivo (em última instáncia a Presidéncia 
da República) ainda reteve importantes atribuigóes regulatórias, tais como: 

• Nomear os cinco membros integrantes do Conselho Diretor; 
• Aprovar o plano geral de outorgas; 
• Aprovar o plano geral de metas para universalizagáo; 
• Instituir as modalidades de prestagáo de servigos no regime público; 
• Estabelecer os limites á participagáo estrangeira no capital dos operadores de 

telecomunicagóes; 
• Autorizar a proposta orgamentária da ANATEL; 
• Autorizar empresa brasileira a participar em consorcios intergovernamentais. 

O órgáo máximo da ANATEL é o Conselho Diretor, encarregado de 
executar as atribuigóes do organismo. Existe ainda um Conselho Consultivo -
concebido como órgáo de participagáo institucionalizada da sociedade, cabendo 
opinar sobre as decisóes e atos do Conselho Diretor -, urna Ouvidoria, urna 
Procuradoria, urna Corregedoria e urna Biblioteca, garantindo assim a 
transparéncia necessária ñas suas decisóes. 

O Conselho Diretor é composto por cinco membros com mandatos de 
cinco anos, estando vedada a recondugáo (os primeiros conselheiros teráo 
mandatos de trés, quatro, cinco, seis e sete anos, permitindo o rodízio de 
participantes). A indicagáo é prerrogativa do Presidente da República com 
aprovagáo do Senado Federal. Em outubro de 1997 foram designados os cinco 
primeiros membros que comporáo o Conselho, sendo indicado o antigo 
Secretário Executivo do Ministério das Comunicagóes para o cargo de 
Presidente. Os demais membros tem origem na burocracia do Ministério ou das 
operadoras da Telebrás. 

O Conselho Consultivo é formado por 12 membros, sendo dois indicados 
pelo Senado Federal, dois pela Cámara dos Deputados, dois pelo Poder 
Executivo, dois pelas entidades de classe das prestadoras de servigos de 
telecomunicagóes, dois pelas entidades representativas dos usuários e dois 
indicados pelas entidades representativas da sociedade. 
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A Agencia conta com recursos próprios oriundos do FISTEL - Fundo de 
Fiscalizagáo das Telecomunicagoes29. A proposta orgamentária da ANATEL para 
1998 envolve um expressivo volume de recursos (R$ 466 milhoes), superior ao 
valor destinado ás demais agencias reguladoras recém instituidas (energía 
elétrica e petróleo), de modo a propiciar a desejada independéncia financeira. 

Seu quadro funcional abrange funcionários do Ministério e os requísitados 
da Telebrás ou de outros órgáos públicos. Sua sede - um conjunto com duas 
torres - foi comprada junto á Telebrás no Setor de Autarquías Sul, em Brasilia. 

A organizagáo dos servigos 

Em relagáo á organizagáo dos servigos, a LGT abandonou as antigas 
denominagóes (servigos públicos, públicos-restritos etc., previstos no Código de 
1962) e foram propostos apenas dois critérios básicos: quanto á abrangéncia, 
poderáo ser de interesse coletivo e de interesse restrito; quanto ao regime 
jurídico  de  exploragáo  seráo classificados em públicos e privados. Os servigos 
de interesse coletivo deveráo ser fornecidos sob o regime público. 

Os servigos de interesse coletivo, caracterizados como servigos abertos a 
todos, sáo voltados principalmente para a concretizagáo dos objetivos 
govemamentais e, portanto, sujeitos a maiores condicionamientos legáis e 
administrativos. Já os de interesse particular, caracterizados como de livre 
exploragáo, sujeitam-se apenas aos condicionamentos necessários para evitar 
que sua exploragáo possa acarretar prejuízos ao interesse coletivo, devendo ser 
prestados sob o regime de direito privado. Sob essa ótica, os servigos de 
telecomunicagoes de interesse coletivo, cuja existéncia, universalizagáo e 
continuidade a Uniáo comprometa-se a assegurar - ñas formas e condigóes 
fixadas no plano  geral  de  metas  de  universalizagáo  -  devem, em principio, 
comportar prestagáo no regime público, o que náo excluí, em certas condigóes, 
sua prestagáo no regime privado. Por exemplo, o servigo telefónico fixo 
comutado, destinado ao uso do público em geral, inclui-se nessa categoría. 

Como novidade, admite a LGT que, em qualquer regiáo, área ou 
localidade, urna mesma modalidade de servigo possa ser prestada apenas no 
regime público, apenas no regime privado, ou em convivencia dos dois regimes, 
público e privado, desde que o plano  geral  de  outorgas  assim tenha 
estabelecido, calcado em opgóes políticas devidamente justificadas, e que essa 
situagáo náo inviabilize ou torne injustificadamente mais onerosa para a 
sociedade a prestagáo do servigo no regime público. Essa possibilidade de 
conceder licengas em ambos os regimes é, assim, um importante instrumento 
para incentivo da concorréncia. 

2 9 A autonomía financeira da agencia está assegurada, principalmente, pelos recursos do Fundo de 
Fiscalizagáo das Telecomunicagoes (Fistel), o qual será de sua exclusiva gestáo. A ANATEL, em sua 
proposta orgamentária anual e no plano plurianual, preverá o montante dos recursos a serem destinados 
ao Fundo de Universalizagáo dos Servigos de Telecomunicagoes, depois que este for criado por lei, bem 
como os valores que serao transferidos  ao Tesouro Nacional. 
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Deve-se ainda destacar que o LGT apresenta aspectos bastante 
oportunos: além de estabelecer urna rigorosa conceituagáo económica e jurídica 
da regulamentagáo das telecomunicagóes, também pretende conciliar 
concorréncia justa e efetiva com atendimento universal, o que é urna ¡déia 
altamente louvável. Ou seja, como o mercado de telecomunicagóes 
normalmente é bastante heterogéneo em termos de rentabilidade30, para que a 
concorréncia náo se concentre na disputa dos melhores clientes devem existir 
mecanismos que compensem tais desníveis. 

Para tanto, a Lei Geral define o que é universalizagáo (acesso de 
qualquer pessoa a servigo de telecomunicagóes, independentemente de sua 
localizagáo e condigáo sócio-económico - artigo 79, 1o parágrafo)  e também 
indica os possíveis mecanismos de seu financiamento: orgamento geral do 
Estado (Uniáo, Estados e Municipios); fundo específico (posteriormente 
denominado FUST - Fundo de Universalizagáo dos Servigos de 
Telecomunicagóes); subsidio cruzado entre modalidades de servigos ou entre 
segmentos de usuários; e pagamento de adicional ao valor de interconexáo 
(artigo 81). Como a utilizagáo do orgamento do Estado competiría com 
aplicagóes de maior prioridade social e a constituigáo de um fundo específico de 
universalizagáo demandaría um certo prazo, a lei admite (até a constituigáo do 
fundo específico) o recurso ás duas últimas modalidades de financiamento. 

Contudo, ainda subsístem algumas preocupagóes referentes  a temas 
críticos do setor, cuja ¡mportáncia deve ser ressaltada. Urna délas refere-se  ao 
tratamento pouco aprofundado da questáo da política industrial (o que incluí o 
direcionamento do poder de compra de equipamentos por parte das operadoras) 
e do fomento ás atividades de pesquisa e desenvolvímento. Como se sabe, no 
decorrer da fase monopólica, a estreita cooperagáo entre a Telebrás, a indústria 
de telequipamentos e várias Universidades (UNICAMP, USP, ITA e PUC/RJ) e 
centros de pesquisa (INPE) produziu resultados altamente favoráveis, tais como 
a formagáo e expansáo do CPqD (Centro de Pesquisas e Desenvolvímento da 
Telebrás), o desenvolvímento de importantes tecnologías (entre elas a familia de 
centráis digitais Trópico), além da constituigáo de um segmento produtor de 
telequipamentos no país. Os instrumentos dessa política foram muito variados, 
abrangendo a política de compras da Telebrás, o repasse de tecnología 
desenvolvida pelo CpqD para empresas nacíonaís, a política de incentivos do 
PPB (processo produtivo básico) e o desenvolvímento conjunto de normas e 
padróes. No entanto, face ao cenário futuro de privatizagáo, concorréncia e 
continuidade do progresso tecnológico ñas telecomunicagóes, é consenso que 
os objetivos e meios dessa política devem ser atualizados e remodelados para 
enfrentar  o novo desafio. 

3 0 De um lado, usuários residenciáis de baixa renda situados em áreas rurais ou urbanas de difícil acesso, 
implicando alto custo de atendimento e baixo retorno económico, e, de outro, grandes clientes 
corporativos geradores de alto tráfego, como bancos e sistema financeiro, usualmente situados em 
regióes de alta densidade económica, decorrendo, inversamente, escalas, custos e retornos muito mais 
favoráveis. 
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Etapa C: Reorganizado e Privatizagáo da Telebrás, com Introdugáo de 
Concorréncia  na Rede Básica (1998-99) 

O Ministério das Comunicagóes (MC) descartou a idéia da criagáo de urna 
empresa única, de abrangéncia nacional, o que significaría a existencia, desde o 
inicio, de urna operadora provavelmente forte, capaz de competir 
internacionalmente, e ao mesmo tempo, apta a investir em todas as regióes do 
país, utilizando-se inclusive de subsidios cruzados internos, fazendo com que as 
regióes mais dinámicas compensassem as menores vantagens obtidas ñas 
áreas menos desenvolvidas. Alternativamente, foi proposta a criagáo de um 
pequeño número de empresas de abrangéncia regional (trés - T1 ; T2 e T3) para a 
telefonía fixa, a serem privatizadas a partir de meados de 1998. As trés holdings 
sáo as seguintes: Ti - Tele Norte/ Nordeste/ Leste; T2 - Tele Centro/Sul; e T3 -
Telesp - Estado de Sáo Paulo. 

Os principáis motivos alegados pelo Ministério para efetuar essa divisáo 
foram os seguintes: 

• os subsidios cruzados sáo incompatíveís com ambientes competitivos; 
• as trés operadoras regíonais (Ti, e T3) teriam porte razoável, comparável 

ao de suas maiores congéneres latino-americanas, com possibilidade de 
geragáo própria de recursos para financiar parte expressiva dos investimentos 
necessários; 

• a regionalizagáo permitiría a focalizagáo dos investimentos dentro de cada 
regiáo, aumentando assim as frentes de inversóes e cobrindo portanto o país 
todo; 

• a existéncia de várias companhias facilitaría o trabalho do órgáo regulador, 
porque o fato de haver mais empresas significa menor poder monopolista e 
maior possibilidade de competigáo entre os operadores; 

• a regionalizagáo permitiría a criagáo de mecanismos de incentivo aos 
investimentos necessários á implantagáo de infra-estrutura  e ao atendimento 
das obrigagóes de servigo universal, por exemplo por meio da remogáo das 
restrigóes (de natureza geográfica e de limites quanto aos servigos prestados) 
após o operador ter atingido as metas previamente definidas. 

• o modelo de regionalizagáo dá ensejo a urna combinagáo apropriada de 
negocios; 

• a regionalizagáo deverá facilitar o processo de privatizagáo. O programa de 
privatizagáo do setor de telecomunicagóes no Brasil exibirá magnitude sem 
precedente nos mercados emergentes. Devido á limitagáo de capital nacional 
para o financiamento desses investimentos, um fator importante para o 
sucesso de qualquer estratégia de privatizagáo poderá ser a atragáo de 
parceiros estratégicos, com conhecimento operacional e tecnológico de alta 
qualidade, capazes de promover substanciáis investimentos de capital de 
longo prazo e de reestruturar  as operagóes atuais, de modo a viabilizar a 
ampliagáo da disponibilidade e da qualidade dos servigos prestados. 
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Ao que tudo indica, urna das importantes determinagóes da decisáo de 
desmembramento (regionalizagáo) é a necessidade de atragáo de capital 
estrangeiro para o financiamento externo da economía brasileira. 

A recuperagáo recente da expansáo da planta e dos investimentos 
permitiu que cada urna das trés teles regionais viesse a apresentar um bom 
desempenho operacional, conforme pode ser visto, de forma resumida, pela 
Tabela 8 abaixo. 

Tabela 8 
Perfil  Operacional e Económico das Tele Regionais -1997 

(Telefonía Fixa) 

TI 
Tele Norte/ Nordeste / 

Leste 

T2 

Tele Centro/Sul 
T3 

Telesp -
(Estado de Sáo Paulo) 

Número de Linhas 5.642.452 3.694.939 5.074.239 
Empregados (com celular) 37.106 19.724 24.162 
% do PIB do Brasil 39% 25% 36% 
% da Populagáo do Brasil 54% 34% 22% 
% de Digitalizagáo 73% 69% 75% 
Fonte: "Implementagáo da Lei Geral de Telecomunicagoes - Proposta Básica" (apresentagao do 

Cem Brasilia, 23.10.97). 

A Tele Norte/Nordeste/Leste abrange os Estados do Rio de Janeiro, 
Espirito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranháo, Pará, Amapá, Amazonas e 
Roraima, em urna área em que vive 54% da populagáo brasileira e é 
responsável pela geragáo de 39% do PIB do país. Essa empresa regional tem a 
maior amplitude geográfica, grande potencial de crescimento, incorporando 
regióes com diversas características de mercado. Em meados de 1997 tinha 
37,1 mil empregados e apresentava um grau de digitalizagáo de 73%. 

A Tele Centro Sul incluí os Estados do Río Grande do Sul (onde a 
Telebrás, de fato, opera a CTMR na cidade de Pelotas e adjacéncías, pois a 
CRT, operadora do Estado de RGS, pertence ao governo gaúcho que, em 1996, 
vendeu 35% das agóes ordinárias para um consorcio liderado pela Telefónica de 
Espanha), Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Tocantins, Rondónia e Acre, abrangendo cerca de 34% da populagáo do país e 
25% do PIB. Essa regiáo, além de possuir urna atratividade estratégica (fronteira 
com países do Mercosul), apresenta um tamanho substantivo e possui urna 
grande taxa de crescimento no setor de telecomunicagóes. O número de 
empregados dessa operadora é de 19, 7 mil e sua taxa de digitalizagáo é de 
69% (meados de 1997). 

A Telesp (Estado de Sáo Paulo) é a operadora melhor estruturada (náo 
será agregada a outras empresas), apresenta um forte potencial de crescimento 
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e realizou recentemente um alto volume de investimentos. Tem 24,2 mil 
funcionários, 75% de taxa de digitalizagáo e em sua área de operagáo vive 22% 
da populagáo brasileira, sendo gerado 36% do PIB do país. 

A Embratel opera os servigos de longa distáncia nacional e internacional, 
comunicagáo de dados, servigos via satélite e outros, com excelente infra 
estrutura de cabos ópticos, terrestres e submarinos, operando também o sistema 
doméstico de telecomunicagoes via satélite (A2, B1 e B2, em órbita, e B3 
langado no inicio de 1998). É urna empresa que utiliza sistemas de alta 
tecnología, está bem estruturada e tem realizado um significativo volume de 
investimentos. 

Em relagáo á exploragáo dos diferentes servigos, a decisáo do Ministério 
é a de que as trés empresas regionais deveriam explorar os servigos locáis, 
interurbano intra-estadual (intra-setorial) e interestadual (inter-setorial), dentro de 
sua área de concessáo. A Embratel (EBT), por sua vez, exploraría os servigos 
intra-estadual, interestadual e internacional em todo o País. Haveria, portanto, 
competigáo entre as empresas regionais e a EBT. Essa competigáo náo 
ocorreria inicialmente, entretanto, nos servigos locáis (restritos ás empresas 
regionais e aos novos operadores locáis) nem nos de longa distáncia interáreas 
de concessáo e internacional (restritos á EBT e aos novos operadores 
nacionais). 

Em relagáo ao número de novos operadores31, observa-se que, 
inicialmente, haveria apenas um em cada regiáo - NT¡ (até o ano de 2.002, 
conforme o projeto de Plano de Outorgas de 04.12.97), e outro em concorréncia 
com a Embratel (NEBT), prestando respectivamente os mesmos servigos que as 
teles regionais e a Embratel. As respectivas autorizagóes de exploragáo seriam 
licitadas ¡mediatamente após as privatizagóes das T¡ e da EBT. Portanto, 
segundo esse projeto, haveria um duopólio temporário até 2.002 (ver Tabela 9 
acima apresentada) e depois abertura á concorréncia (desde que tal fato náo 
venha a prejudicar o desempenho económico do incumbent,  que opera em 
regime público e tem obrigagóes de universalizagáo - art. 136 da LGT) 

3 1 No que se refere  ás restrigoes á propriedade cruzada na área de telecomunicagoes e TV a Cabo (futuro 
concorrente, devido a sua posse de redes de acesso que podem vir a ofertar  servigos de 
telecomunicagoes), a Lei Geral de Telecomunicagoes náo incluiu nenhum detalhamento específico, táo 
somente advertindo que poderáo ser instituidos instrumentos que impegam a concentragáo económica. 
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Tabela 9 
Estrutura  de Mercado da Telefonía Fixa 

Fase de Transigáo até 2002 

SERVICO T¡ Nt¡ EBT NEBT OBSERVAQÁO 

LOCAL • • DUOPÓLIO 

L. D. INTERIOR - INTRA-SETORIAL • • • • 4 COMPETIDORES 

L. D. INTERIOR - INTER-SETORIAL 
(INTRA-REGIONAL) 

• • • • 4 COMPETIDORES 

L. D. INTERIOR - INTER-REGIÁO • • DUOPÓLIO 

L. D. INTERNACIONAL • • DUOPÓLIO 
OBS: T - Teleregional - empresas-polo agrupadas (incumbent ) - concesslonária; i - 3 Regióes; EBT 
- Embratel - concessionária (incumbent ); NT - Novo Operador  - autorizado 
Fonte: Projeto do Plano Geral de Outorgas (04.12.96) 

Após o período de duopólio, as incumbents  (T¡) e as novas autorizadas 
poderíam gradualmente ir obtendo autorizagóes de regiáo em regiáo, até cobrír 
todo o territorio nacional, sem qualquer restrigáo de atuagáo, nem geográfica 
nem de servigos. Esse movimento ocorreria sem prejuízo da licitagáo de novas 
autorizagóes, de modo a incentivar a concorréncia no setor. 

Em resumo, o modelo de privatizagáo com regionalizagáo da Telebrás 
(com introdugáo de concorréncia na rede básica) envolve os seguintes aspectos: 

• Regionalizagáo da Telebrás em trés holdings  regionais - (Ti - Tele Norte/ 
Nordeste/ Leste; T2 - Tele Centro/Sul; e T3 - Telesp - Estado de Sáo Paulo) - e 
manutengáo da Embratel (EBT); 

• Privatizagáo dessas quatro operadoras (as 3 holdings  regionais e a EBT) e 
das nove (futuras) operadoras regionais de telefonía celular da Telebrás (a 
serem desmembradas do atual sistema), totalizando treze empresas a serem 
desestatizadas; 

• Introdugáo de concorréncia na rede básica convencional por meio de 
concessoes (regionais e nacionais) a novos entrantes (duopólio até 2.002 e 
auséncia de restrigáo para novas autorizagóes após esse ano - conforme 
projeto de Plano de Outorgas de 04.12.97). 

6.4. Sistema Telebrás: Investimentos em Aceleragáo na Fase Pré-
privatizagáo 

Neste item seráo discutidas as razóes de ordem económica e política que 
explicam a mudanga radical do patamar de investimentos da Telebrás, a partir 
de 1996. Como será visto, nesse ano registrou-se um acréscímo de 51% diante 
do valor investido em 1995, alterando substancialmente o padráo histórico de 
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investimento da Telebrás. A mudanga de patamar reflete urna forte alteragáo de 
prioridade política - passível de ser executada por urna empresa mononopolista 
amplamente regulamentada, como a Telebrás. 

A elevagáo do investimento foi preconizada pelo programa de metas 
setoriais do Ministério das Comunicagóes (PASTE), anunciado no final de 1995. 
Esse documento alerta para a imperiosa necessidade de realizagáo de grandes 
investimentos em telecomunicagóes como forma de preparagáo para o 
estabelecimento da infra-estrutura  básica da Sociedade da Informagáo. 

As bases económicas da mudanga do patamar de investimento foram as 
seguintes: (i) comportamento altamente favorável da relagáo lucro/tarifa  da 
Telebrás (financiamento com recursos próprios); (ii) mercado em forte expansáo 
(alta demanda reprimida); e (iii) excelente oportunidade de concentragáo no 
segmento da telefonía celular. 

Por sua vez, a agenda política de telecomunicagóes do governo - que 
implicou no desbloqueio do investimento - foi marcada pelos seguintes aspectos: 
(¡) atendimiento á reivindicagáo de ¡mediata abertura da telefonía celular ao setor 
privado; (ii) decisáo de elevagáo do investimento juntamente com anuncio da 
privatizagáo/concorréncia (investir para privatizar e náo para dar continuídade a 
urna estatal); (¡ii) centralizagáo de poder político do Ministro das Comunicagóes e 
rapidez ñas decisóes ("efeito Sérgio Motta"). 

Para efeito expositivo, seráo examinados, sob itens distintos, os motivos 
(determinantes) económicos e políticos referentes  ao aumento dos investimentos 
do Sistema, embora reconhega-se que ambas as dimensóes encontram-se 
profundamente articuladas, seja no sistema decisorio das organizagóes públicas 
e privadas seja no ámbito analítico da ciéncia económica.32 

No item 3.1 examinaremos as diretrizes langadas pelo PASTE - Programa 
de Recuperagáo e Ampliagáo do Sistema de Telecomunicagóes e do Sistema 
Postal. Em seguida, o ¡tem 3.2, além de mostrar um perfil  sumário do Sistema 
Telebrás e mencionar aspectos da indústria de telequipamentos do país, 
abordará a evolugáo quantitativa do investimento da Telebrás e as razóes 
económicas e políticas que explicam a sua mudanga recente. 

3 2 Deve-se ainda registrar que o movimento de reformas vém atingindo também as operadoras públicas nao 
pertencentes ao Sistema Telebrás (CRT, CETERP e SERCOMTEL). Essas empresas tem implementado 
políticas de abertura do capital, embora sem perder o respectivo controle acíonário (privatizagáo parcial). 
No caso da CRT gaúcha (patrimonio líquido de R$ 1,5 bilháo ao final de 1995), como o governo do Rio 
Grande do Sul detinha 85,4% do capital da operadora, foram vendidos 35% das agóes (pelo valor de US$ 
656 milhoes, incluindo um agio de 54,8% sobre o valor mínimo arbitrado) para um consorcio liderado pela 
Telefónica de Espanha, constituindo-se pois em um negocio de grande magnitude financeira, além das 
implicagóes estratégicas referente  a um Estado de fronteíra,  parceiro importante no Mercosul. 
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6.4.1. O Plano de Metas do Minicom (PASTE) 

Na mesma época em que foram efetuados os preparativos iniciáis para a 
abertura da telefonía celular privada (final de 1995), o Ministério das 
Comunicagóes também efetuou projegóes relativas ao crescimento do mercado 
e á evolugáo dos investimentos ñas telecomunicagóes do país por meio do 
PASTE - Programa de Recuperagáo e Ampliagáo do Sistema de 
Telecomunicagóes e do Sistema Postal. Em sua versáo resumida, apresentada 
em novembro de 1995, o documento continha trés capítulos, sendo o primeiro de 
natureza mais qualitativa, mostrando as tendéncias tecnológicas do setor de 
comunicagóes, e os dois seguintes de natureza quantitativa, onde sáo 
mostradas respectivamente as projegóes referentes  aos setores de 
telecomunicagóes e postal. 

O PASTE parte do principio de que a década de 1990 vem 
testemunhando a transigáo para a Sociedade da Informagáo. Ou seja, registra-
se urna forte tendéncia na diregáo da construgáo de urna infra-estrutura  de 
comunicagáo de grande capacidade e alta velocidade, capaz de transmitir 
informagoes vinculadas á multimídia (voz, dados, textos, imagens e vídeo), de 
forma a incentivar o desenvolvimento de um mercado de informagoes 
eletrónicas, sobretudo no segmento de negocios. 

Á medida em que se caminha para a Sociedade da Informagáo, os 
processos de produgáo, distribuigáo e consumo tornam-se cada vez mais 
dependentes de comunicagóes eletrónicas, exigindo pois urna postura ativa no 
tocante ao estabelecimento da Infra-estrutura  Global de Informagáo (Gil). A 
disponibilidade de infra-estruturas  como a Gil para, eletronicamente, transferir  e 
permitir o acesso á informagáo é considerada como essencial para oferecer 
rápidamente á sociedade beneficios económicos, sociais e culturáis, bem como 
para trazer vantagem competitiva e inserir qualquer país em posigáo destacada 
no contexto internacional.33 

Nesse sentido, o documento dá destaque para trés proposigóes 
fundamentáis: 

3 3 O PASTE enfatiza que existem trés definigoes distintas para a idéia de Infra-estrutura  Global de 
Informagáo (Gil). Sob o ponto de vista de informática, trata-se de urna rede de computadores de alto 
desempenho que facilitará o acesso e recuperagáo de dados em alta velocidade. Sob o aspecto de 
entretenimento, trata-se de um meio sobre o qual se pode prover servigo de televisáo interativa, em que 
um aparelho de TV inteligente torna-se o principal canal de comunicagáo, sem necessidade do uso de um 
computador ou telefone com vídeo. Finalmente, sob o enfoque de telecomunicagoes, a Gil é urna rede 
multimídia cujo uso primário é cursar tráfego de vídeo em conjungáo com voz, dados, textos e imagens. 
Os provedores de servigos de informática, telecomunicagóes e de entretenimento poderáo entáo utilizar-
se de urna rede comum, a rede  das  redes,  unindo as aplicagoes específicas de cada segmento, desde 
que existam os seguintes elementos comuns: (i) técnica digital; (ii) largura de banda; e (iii) qualidade. Nos 
anos 70, continua o documento, criou-se o conceito da Rede Digital de Servigos Integrados (RDSI) de 
faixa estreita, integrando servigos de voz, textos, imagens e dados, com velocidades de até 2Mbps. Nos 
anos 80, surgiram as redes de fibras ópticas de faixa larga. Todavía, é a partir dos anos 90 que a idéia de 
universalizagáo da informagáo associada á interatividade consolida-se com o conceito de superestrada  da 
informagáo  e  infra-estrutura  global  de  informagáo  -  "Gil". 
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• a disponibilidade de adequada infra-estrutura  de telecomunicagoes é fator 
determinante para a insergáo de um país no contexto económico 
internacional; 

• os países mais desenvolvidos estáo incrementando velozmente seus 
investimentos na infra-estrutura  de telecomunicagoes, visando promover o 
desenvolvimento da Sociedade da Informagáo; 

• os países em desenvolvimento, como o Brasil, devem integrar-se 
urgentemente a essa revolugáo, com o fim de potencializar as oportunidades 
oferecidas por essas novas tecnologías e, assim, estimular o seu 
desenvolvimento social, político e económico (PASTE, 1995, p. 5) 

Considerando o atraso da expansáo e modernizagáo da rede de 
telecomunicagoes brasileira, resultado direto do bloqueio dos investimentos da 
Telebrás, observa-se que as proposigóes langadas pela PASTE constituem urna 
competente fundamentagáo para a proposta de elevagáo dos investimentos no 
setor, especialmente por parte da Telebrás (recuperagáo do tempo perdido). 

Examinando-se agora as projegóes quantitativas do programa, nota-se 
que o PASTE básicamente configura um plano de metas setorial. De certa 
forma, é urna modalidade de planejamento indicativo, antecipando o tipo de 
atuagáo que deverá caracterizar o Ministério das Comunicagoes após a 
privatizagáo da Telebrás (formulagáo de políticas gerais de longo prazo). 

A realizagáo e ampia divulgagáo de projegóes oficiáis referentes  á 
evolugáo do mercado e do investimento no setor é um exercicio que se reveste 
de grande importáncia, pois é um marco de referencia  decisivo para orientar o 
planejamento estratégico dos investidores em telecomunicagoes, desde os 
grande operadores até os de médio e pequeño porte, os quais podem ter maior 
dificuldade para a obtengáo de informagóes. Até entáo as projegóes do mercado 
de telecomunicagoes eram efetuadas por meio de documentos de uso interno da 
Ministério e da Telebrás, sendo sua circulagáo bastante restrita. 

O programa prevé a evolugáo do mercado até 2.003 e a aplicagáo de 
91,75 bilhóes (de acordo com a nova versáo divulgada em margo de 1997 - valor 
original: R$ 75,06 bilhóes, em 1995), oriundos dos setores público e privado, 
sendo a metade prevista para o primeiro período de sua execugáo (1995/99) e a 
outra metade no segundo período (2000/03). A projegáo da evolugáo do 
mercado nacional de telecomunicagoes feita no PASTE está indicada ñas 
Tabelas 10 e 11. Deve ser ressaltado que esse programa náo está restrito á 
Telebrás, abrangendo outras redes, como a da telefonía celular privada (banda 
B), a da TV por assinatura, e aquelas que estáo vinculadas aos servigos de 
paging  e truncking. 
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Tabela 10 
Metas do Programa de Expansáo (Paste) 

SERVIQO UNIDADE 1994 1995 1996 199 
7 

1998 1999 2003 

Telefonía fixa milhoes de acessos 13,3 14,6 16,5 19,5 22,7 26,0 40,0 
Telefonía móvel milhoes de acessos 0,6 1,4 2.7 6,0 9,1 12,0 23,0 
Telefonía Virtual milhoes de caixas 0,05 0,38 0,84 2,40 4,10 5,70 12,60 
Telefone Público milhares de telefones 340 370 430 600 710 870 1.00 
Comunicagáo de dados milhoes de usuários 1,00 1,50 2,50 3,80 5,40 7,35 20,00 
TV por assinatura milhóes de assinantes 0,2 0,9 1,8 3,5 5,7 7,0 16,5 
Paginq milhóes de assinantes 0,2 0,4 0,8 1.2 1,8 2,7 6,5 
Trunkinq milhares de acessos 70 80 100 150 350 530 1.220 

Fonte: PASTE - Programa de Recuperagao e Ampliagáo do Sistema de Telecomunicagóes e do Sistema 
Postal. Ministério das Comunicagóes. Brasilia, 1997. 

Tabela 11 
índices de Atendimento do Programa 

de Expansáo (Paste) 

SERVIQO UNIDADE 1996 1999 2003 
Telefonía fixa Acessos/100 habitantes 10,6 15,8 23,2 
Telefonía móvel (geral) Acessos/100 habitantes 1,7 7,3 13,4 
Telefone Público Telefones/1000  habitantes 2,7 5,3 10,5 

Fonte: PASTE - Programa de Recuperagáo e Ampliagáo do Sistema de Telecomunicagoes e do 
Sistema Postal. Ministério das Comunicagóes. Brasilia, 1997. 

O PASTE também faz urna previsáo dos investimentos específicos 
necessários para alcangar as metas acima. Esses investimentos foram 
distribuidos em cinco programas relacionados ás partes (redes) estruturais do 
Sistema Nacional de Telecomunicagoes: Redes de acesso; Redes de 
Interligagáo; Redes Básicas; Redes Especializadas, e Sistemas Integrados de 
Operagáo e Apoio), conforme pode ser visto na Tabela 12. 

Tabela 12 
Plano de Investimento - Valores por Projeto 

Programas 1995 1996 1997 1998 1999 95-99 00-03 Total 
1. Redes de acesso 1,53 2,73 3,5 3 2,65 13,41 9,3 22,71 
2. Redes de interligagáo 0,84 1,38 2,15 2,12 2,11 8,61 9,15 17,76 
3. Redes básicas 1,77 2,96 4,96 4,58 4,38 18,65 18,51 37,16 
4. Redes especializadas 0,37 0,64 1,33 1,19 1,11 4,64 4,07 8,71 
5. Sistema integrado de operagáo e apoio 0,21 0,37 0,59 0,55 0,53 2,25 2,16 4,41 
INVESTIMENTO TOTAL 4,72 8,08 12,54 11,44 10,78 47,56 43,19 90,75 
INVESTIMENTO MÉDIO - - - - - 9,51 10,80 10,10 

OBS: Em 1997/1998 seráo implantados os sistemas movéis celulares da banda "B". 
Fonte: PASTE - Programa de Recuperagáo e Ampliagáo do Sistema de Telecomunicagóes e do 

Sistema Postal. Ministério das Comunicagóes. Brasilia, 1997. 
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Sem nenhuma dúvida, as metas propostas sáo bastante arrojadas, 
significando praticamente a duplicagáo do número de termináis fixos e quase a 
quadruplicagáo do número de acessos celulares, entre 1997 e 2.00334. Em 
termos de densidade telefónica, essas metas equivalem a atingir, em 2.003, um 
nivel de penetragáo de 23,2 acessos/100 habitantes para a telefonía fixa e 13,4 
acessos/100 habitantes para a telefonía móvel, o que envolve urna média de 
investimentos de R$ 10,1 bilhoes anuais entre 1995 e 2.003. 3 5 

Entretanto, sua efetiva realizagáo, especialmente a partir de 1998, quando 
a Telebrás passar para o controle privado, dependerá de elementos-chave cuja 
evolugáo apresenta algumas incertezas. Além das condigóes de financiamento 
interno e externo disponíveis para as operadoras de telecomunicagóes, o 
investimento estará na dependéncia dos seguíntes fatores: 

(i) comportamento da relagáo lucro/tarifa.  A geragáo própria de recursos é 
urna das principáis fontes de financiamento dos investimentos por parte das 
operadoras de infra-estrutura  (especialmente as de telecomunicagóes), que 
sáo empresas de grande porte e detentoras de um ativo fixo de grande 
magnitude. Usualmente as tarifas de telecomunicagóes sáo ajustadas na 
época da privatizagáo, garantindo adequada rentabilidade aos investidores e, 
posteriormente, as tarifas dos servigos regulados sáo reajustadas por algum 
critério especifico. Esse é o caso do sistema de price-cap,  onde a evolugáo 
da tarifa de urna cesta de servigos deve diminuir pela incorporagáo da 
redugáo de custos advindos de ganhos tecnológicos; 

(ii) confirmagáo  da expansáo do mercado de telecomunicagóes que, grosso 
modo, vincula-se tanto á evolugáo do PIB como á sua redistribuigáo, 
incorporando ao mercado os segmentos de baixa renda; 

(iii) obrigagóes diretas ou indiretas de investimento a serem incluidas nos 
contratos de privatizagáo e de concessáo a novos operadores (por exemplo, 
metas de universalizagáo, expansáo ou atendimento dos servigos públicos 
de telecomunicagóes, como o servigo de telefonía fixa comutada, que 
deveráo fazer parte dos novos contratos); 

(iv) confirmagáo  dos cenários tecnológicos embutidos no PASTE. As 
projegoes feitas pelo PASTE (ver Anexo 1), na realidade, contemplam 
cenários de mercado e também de penetragáo de novas tecnologías. Dentre 
essas últimas, além da expansáo da RDSI (Rede Digital de Servigos 
Integrados), destacam-se, especialmente para o período 2.000-03, o acesso 
local ao usuário por meio de acessos ópticos (para os grandes clientes) e 

3 4 De certa forma, as metas do PASTE configuram previsoes excessivamente otimistas. Via de regra, as 
empresas de consultoria de mercado aplicam um pequeño fator de corregáo em relagáo a essas projecoes 
oficiáis. 

3 5 Note-se, porém, que descontando-se os R$ 12,8 bilhoes já aplicados no bienio 1995-96, ainda restaría 
um expressívo valor de R$ 77,9 bilhoes (correspondendo a um investimento médio de R$ 11,4 bilhoes 
anuais) a ser gasto entre 1997 e 2.003. 
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celular fixo (WLL - Wirelless Local Loop). No período 1995-99, o PASTE 
prevé que o acesso convencional (via cabo de pares de fios de cobre) 
deverá responder por 16% do investimento total do período (R$ 47,6 
bilhóes), enquanto que os acessos óptico e WLL ficariam com 13% do total. 
Já no período 2000-03, essa proporgáo se inverte de forma bastante 
favorável para as novas tecnologías de redes de acesso (óptica e WLL) que 
responderiam por 19% do investimento total do período (R$ 43,2 bilhóes), 
restando apenas 2% para o investimento em redes de acesso por meio de 
tecnología convencional. 

6.4.2. Investimentos da Telebrás: razoes económicas e políticas 

Contrariamente a suas congéneres latino americanas, que somente após 
a privatizagáo foram fortalecidas e receberam os investimentos necessários para 
a ampliagáo da rede, a Telebrás, desde o final de 1995, foi objeto de urna série 
de medidas destinadas á sua revitalizagáo. 

A elevagáo dos investimentos da Telebrás nesse período foi urna decisáo 
típica de urna empresa monopolista amplamente regulamentada, onde há urna 
sobre-determinagáo política-regulatória (vide Tabela 2 apresentada 
anteriormente) muito forte. Entretanto deve ser ressaltado que, no caso 
brasileiro, a decisáo sustentou-se em determinadas bases económicas 
(sobretudo a intensa elevagáo tarifária)  e, mais ainda, fez parte de urna agenda 
de decisóes políticas, cujo encaminhamento adequou-se ao desbloqueio dos 
investimentos da Telebrás. 

6.4.2.1. Investimentos do Sistema Telebrás 

6.4.2.1.1. Características  Básicas do Sistema Telebrás 

O Sistema Telebrás opera o sistema de telecomunicagóes do país e 
atualmente é formado por urna empresa holding,  27 empresas-pólo e urna 
operadora nacional e internacional (Embratel), representando cerca de 91% da 
planta telefónica do país. Além da Telebrás existem outra quatro empresas 
independentes, que sáo, porém, técnicamente integradas ao sistema: a 
Companhia Riograndense de Telecomunicagóes (CRT, pertencente ao governo 
do Estado do Rio Grande do Sul); a Centráis Telefónicas de Ribeiráo Preto 
(Ceterp, operadora municipal de Ribeiráo Preto - SP), a Servigos de 
Comunicagóes de Londrina (Sercomtel, operadora municipal de Londrina - PR) e 
a Companhia Telefónica do Brasil Central, (CTBC, a única empresa privada no 
setor, operando na regiáo de Uberlándia, no Triángulo Mineiro). 

A Telebrás foi formada em 1972 e os principáis resultados alcangados, 
desde entáo, podem ser vistos na Tabela 13. 
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Tabela 13 
Atendimento da Telebrás 

SERVIQO UNIDADE 1972 1996 1997 1998 a 

Telefonía fixa milhoes de acessos 1,4 14,9 17,0 20,2 
Telefonía móvel (geral) milhoes de acessos - 2,5 4,0 6,4 
Telefone Público milhares de telefones 10,3 406 484 590 
Localidades Atendidas mil localidades 2,5 20,6 22,0 24,1 
Companhias Telefónicas 

Telebrás Cías. 9 29 
Outras Cías. 927 4 

OBS: a - previsáo 
Fonte: "Livro Azul" (1994), "Evolugáo da RNT" (Mlnicom, Brasilia, 23.10.97) e "Modernizagáo 

Ampliagáo do Sistema TELEBRÁS" (Minicom, Brasilia, 28.01.98) 

A Telebrás é urna das principáis empresas do país, haja vista que é a 
segunda empresa brasileira em receita e patrimonio líquido. Ao final de 1996, o 
Governo Federal detinha 50,04% da capital votante, e táo somente 21,45% do 
capital total. Conta com um número expressivo de acionistas, cerca de 4,3 
milhóes (em dezembro de 1996), incluindo investidores de grande porte e 
individuáis. A holding  Telebrás possui o controle acionário de suas subsidiárias e 
os servigos de telecomunicagoes sáo explorados sob a concessáo da Uniáo. A 
Tabela 14 mostra a participagáo das operadoras na receita de exploragáo do 
Sistema Telebrás, bem como a participagáo da Telebrás no capital total dessas 
empresas. Como pode ser observado, existe urna alta concentragáo no ámbito 
do Sistema, urna vez que a Embratel e as seis primeiras operadoras 
responderam por 74,3% da receita líquida, em 1996. 

Tabela 14 
Participagáo das Operadoras no Sistema Telebrás 

Empresa Receita Porcentagem Lucro/(prejuí Porcentagem do 
operacional das receitas zo) líquido capital total 
líquida em 1996 líquidas do em 1996 (em pertencente á 
(em R$ milhoes Sistema R$ milhóes Telebrás 
de 1996)a Telebrás de 1996)b 

1. Embratel 1.938 14,9 403 98,7 
2. Telesp 3.675 28,3 904 76,9 
3. Telerj 1.279 9,8 90 82,1 
4. Telepar 709 5,5 149 75,5 
5. Telemig 1.092 8,4 288 84,0 
6. Telebrasilía 389 3,0 113 84,6 
7. Telebahia 574 4,4 97 95,3 
8. Outras (21 empresas) 3.345 25,7 878 -

TOTAL 13.001 100,0 2.922 -

Sistema Telebrás, consolidado 12.773 100,0 2.745 -

OBS: a - as receitas operacionais líquidas das empresas, exceto Embratel, estáo liquidas dos 
valores pagos por tais empresas á Embratel; b - Antes da eliminagáo de transagóes 
intercompanhia na consolidagáo. 

Fonte: Telebrás - Relatório da Administragáo - Exercicio de 1996. 
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Os servigos oferecidos pelas operadoras do Sistema Telebrás abrangem 
os servigos de telefonía convencional e celular, servigos de longa distáncia 
(doméstica e internacional), telefonía pública, transmissáo de dados sob várias 
modalidades, videotexto, servigos de interesse público, de entretenimiento, além 
dos novos servigos (vinculados á rede inteligente, como os 0800 ou 0900). 

Em dezembro de 1997, a Telebrás operava 21,0 milhóes de termináis, 
sendo 17 milhóes convencional e 4 milhóes celulares, perfil  que garante á 
Telebrás ocupar a posigáo de 11a planta mundial. Cerca de 70% dos termináis 
fixos instalados sáo de tipo residencial e os restantes 30%, comerciáis. Nessa 
mesma época, a densidade telefónica do país atingiu cerca de 11,5 termináis 
fixos por cem habitantes (em relagáo ao celular este índice foi de 2,7). Tais 
valores podem ser considerados modestos quando comparados aos de países 
desenvolvidos, que atíngem taxas acíma de 40 telefones para grupos de 100 
habitantes, em telefonía fixa. Assim, o Brasil (á excegáo de suas principáis 
capitaís) ainda está distante do Primeiro Mundo no ranking  internacional de 
densidade telefónica.36 

Além de apresentar baixo índice de penetragáo em nivel nacional 
(agregado), o país também exibe significativas desigualdades na sua densidade 
telefónica, refletindo de certa forma os desequilibrios regionais e de distribuigáo 
de renda. O fenómeno é bastante freqüente em países que apresentam restrigáo 
na oferta de servigos telefónicos. Dessa maneira, os Estados mais ricos do país 
possuem urna densidade média bastante superior á média nacional. Sáo Paulo, 
por exemplo, em 1996, apresentou urna densidade de cerca de 16,4 linhas para 
cada 100 habitantes, situando-se quase 60% acima do valor médio para o Brasil. 

Terminaremos este tópico com urna observagáo de natureza tecnológica. 
Observando-se a dimensáo industrial e tecnológica das telecomunicagóes no 
Brasil, cabe ressaltar que um dos impactos mais significativos da evolugáo das 
telecomunicagóes no país foi o desenvolvímento da indústria de 
telequipamentos, fato relevante no ámbito dos países latino-americanos. Na 
década de 70, período caracterizado por brutal descontinuidade tecnológica 
(transigáo da comutagáo analógica para a digital), surgía a oportunídade impar 
de efetuar um salto tecnológico (leapfrogging ), desenvolvendo-se, 
simultáneamente, a implantagáo de urna rede de última geragáo e a capacitagáo 
tecnológica da indústria nacional em segmentos-chave, como a comutagáo 
pública. 

Naquele período, á medida que acelerava fortemente o crescimento da 
infra-estrutura  de telecomunicagóes, o Brasil, além de países como a Franga e a 
Coréia do Sul, introduziu importantes medidas de política industrial e tecnológica 
(envolvendo urna intensa coordenagáo entre operadores de servigos, 

3 6 O número de telefones públicos ao final de 1995 era de cerca de 400 mil, significando urna média de 2,5 
tel.publ./1000 hab., valor relativamente baixo se comparado ao dos países industrializados, que 
apresentam um índice entre 4 e 6 tel.publ./1000 hab. 
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fornecedores  e órgáos de pesquisa) buscando o desenvolvimento integral das 
telecomunicagoes (ou seja, grande expansáo da rede em conjunto com o 
desenvolvimento da indústria nacional fabricante de telequipamentos). 

Ao longo de duas décadas, ou seja, até meados da década de 90, essa 
política produziu resultados positivos - como a formagáo do CPqD da Telebrás, o 
desenvolvimento de significativas tecnologías e também a constituigáo de um 
segmento produtor de telequipamentos no país. Tais resultados, no entanto, 
ficaram aquém do que havia sido programado no inicio dos anos 70: 
implementagáo integral de urna moderna infra-estrutura  (rede) de 
telecomunicagoes e o desenvolvimento de urna indústria nacional competitiva na 
área de telequipamentos. A Franga e a Coréia do Sul, ao contrário, conseguiram 
desenvolver grandes empresas nacionais produtoras de telequipamentos, como 
a Alcatel e a Matra, no caso francés, e a Goldstar, Samsung e outras grandes 
firmas, no caso coreano. 

A Tabela 15 ilustra as principáis entidades diretamente envolvidas na 
política desenvolvimentista das telecomunicagoes nos trés países mencionados: 
Brasil, Coréia do Sul e Franga. 

Tabela 15 
Instituigóes da Política Desenvolvimentista ñas Telecomunicagóes 

BRASIL COREIA DO SUL FRANQA 

Operador Público Telebrás MOC/KT DGT/FT 
Órgao Público de P&D CPqD ETRI CNET 
Fabricantes nacionais Empresas nacionais Chaebols 

(conglomerados) 
Grupos nacionais fortes 
decorrentes  de 
estatizagáo, fusáo e 
reprivatizagáo 

Tecnología Nacional de 
Comutagáo 

Tópico TDX E10 

Fonte: Elaboragáo própria. 

6.4.1.2. Evolugáo geral do investimento 

Os valores investidos pela Telebrás tém sido bastante insuficientes, além 
de apresentarem sensível irregularidade. Observando-se de forma panorámica a 
evolugáo do investimento total agregado, pode-se identificar quatro etapas 
distintas, a saber: 

(i) 1974-82: época de "ouro" da formagáo do Sistema Telebrás; 
(ii) 1983-87: ajuste da década de 1980; 
(iii) 1988-95: retomada do investimento; 
(iv) 1996-97: elevagáo estratégica como preparagáo para a privatizagáo e 

concorréncia. 
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(i) 1974-82: época de "ouro" da formagáo  do Sistema Telebrás. A partir da 
criagáo da Telebrás (em 1972), os investimentos realizados na infra-estrutura 
de telecomunicagóes, especialmente em meados da década de 1970, foram 
bastante elevados (época de "ouro" da formagáo do Sistema Telebrás). 
Nessa época buscava-se reverter, num curto espago de tempo, a péssima 
situagáo em que se encontrava o setor, com baixíssimos níveis de qualidade 
e de penetragáo da rede telefónica (densidade em torno de 1 linha por 100 
habitantes). Como pode ser visto por meio da Tabela 16 e dos Gráficos 1 e 2, 
o investimento médio anual no período inicial de formagáo do Sistema 
Telebrás atingiu urna média de R$ 4,1 bilhoes anuais (em moeda constante 
de dezembro de 1995). O pico de investimento ocorreu em 1976 (1,08% do 
PIB). 

(ii) 1983-87: ajuste da década de 1980. No inicio da década de 1980, como 
resultado do processo de ajuste que atingiu todo o Setor Produtivo Estatal 
(SPE), os investimentos caíram para um patamar médio anual de R$ 3,1 
bilhoes (período 1983-87) atingindo seu valor mínimo de R$ 2,6 bilhoes em 
1984. A Telebrás foi urna das primeiras empresas públicas que diminuíram 
seus investimentos nessa época de ajuste (após a eclosáo da crise da divida 
externa em 1982). 

(iii) 1988-95: retomada do investimento. A partir de 1988 observa-se certa 
retomada do investimento, pela qual é atingida a cifra de R$ 4,4 bilhoes em 
1989. Entretanto no bienio Collor (1990-91) o investimento sofreu urna brutal 
redugáo (-36% em 1990 e -26% em 1991, diante do valor de 1989) como 
consequéncia da política de forte ajuste recessivo que acompanhou o Plano 
de Estabilizagáo (Plano Collor) posto em marcha no comego de 1990. Em 
1993, o investimento da Telebrás foi novamente recolocado no patamar 
anterior, aproximando-se do valor médio de 1988-89 (R$ 4,3 bilhoes), 
permanecendo nesse nivel até 1995. Dessa maneira, observa-se que o 
investimento médio no período 1988-95, incluindo-se a expressiva redugáo 
de 1991-92, alcangou o valor de R$ 4 bilhoes anuais. 

(iv) 1996-97: elevagáo estratégica como preparagáo para a privatizagáo e 
concorréncia.  O ano de 1996 registra o inicio de urna nova fase no  tocante á 
evolugáo do investimento da Telebrás. Refletindo a nova política realizada 
pela Telebrás, o valor investido, em 1996, alcangou a cifra de R$ 6,8 bilhoes 
(acréscimo de 51% face a 1995), prevendo-se um valor de R$ 7,0 bilhoes, 
em 1997. 

As decisóes que conduziram a esse novo patamar seráo analisadas de 
forma mais pormenorizada no próximo item; entretanto pode-se antecipar que 
fizeram parte da política de revitalizagáo da Telebrás com vistas á sua 
privatizagáo e fortalecimento diante da concorréncia a ser implantada em todos 
os segmentos do setor. Deve ser ainda registrado que, para 1997 e 1998, 
inicialmente foram previstos investimentos em torno de R$ 8 bilhoes. Contudo 
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espera-se que, em 1997, o investimento atinja um montante R$ 1,0 bilháo 
menor; da mesma forma, o valor incluido na proposta orgamentária de 1998 
(enviada ao Congresso Nacional) foi cerca de 20% menor do que a cifra 
originalmente prevista pela Telebrás. 

Tabela 16 
Investimentos da Telebrás 1974-1998 

(em R$ d e Dez./95) 
Ano Valor Inv./PIB Ano Valor Inv./PIB 

(R$ milhoes) (%) (R$ milhóes) (%) 
1974 3.216 0,73 1988 4.231 0,64 
1975 4.641 0,94 1989 4.383 0,62 
1976 5.871 1,08 1990 2.783 0,49 
1977 5.149 0,89 1991 3.263 0,60 
1978 4.431 0,73 1992 4.272 0,79 
1979 4.057 0,61 1993 4.285 0,69 
1980 2.678 0,39 1994 4.414 0,60 
1981 3.159 0,52 1995 4.532 0,62 
1982 3.576 0,56 M 1988-95 4.020 

M 1974-82 4.086 1996 6.843 
1983 2.907 0,52 1997 7.000 
1984 2.560 0,46 1998a 5.000 
1985 2.809 0,44 1998° 6.900 
1986 3.445 0,49 
1987 3.566 0,51 

M 1983-87 3.057 
OBS: a - valor após o corte do pacote fiscal  de novembro de 1997 (orgado até 
agosto de 1998); b - orgamento original de 1997. 
Fonte: Relatónos de Diretoria  da Telebrás (vários anos) e Sistema de 
Telecomunicagoes da Uniáo. Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da 
Uniáo. Ministro Fernando Gongalves, abril de 1997. 
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GRÁFICO 1 
INVESTIMENTOS TELEBRÁS 1974-87 

(em R$ de Dez./95) 
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Fonte: Tabela 16. 

GRAFICO 2 
INVESTIMENTOS TELEBRÁS 1988-98 
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OBS: a - valor após o corte do pacote fiscal  de novembro de 1997 (orgado até agosto de 1998); b - ornamento 
original de 1997. 

Fonte: Tabela 16. 
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Quanto á composigáo dos investimentos, deve-se recordar que, do ponto 
de vista técnico, estes abrangem urna ampia gama de equipamentos, bastante 
complexos, incluindo a rede externa, centráis de comutagáo, entroncamentos 
locáis e interurbanos, equipamentos de energia, obras civis e vários outros. 
Esses equipamentos viabilizam as fungóes básicas de urna rede de 
telecomunicagoes: transmissáo e comutagáo (selegáo e encaminhamento de 
informagoes) de sinais eletrónicos. 

O Relatório Anual da Telebrás divide os investimentos realizados pelo 
sistema em diversos itens, destacando-se os equipamentos telefónicos (por sua 
vez subdivididos em centráis de comutagáo, transmissáo, instalagóes externas e 
demais itens), o equipamento de telefonía celular, o investimento operacional, 
além daqueles destinados á comunicagáo de dados e ao pessoal vinculado á 
expansáo da rede (ver Tabela 17). 

Entre 1991 e 1995 (período cujos dados desagregados encontram-se 
dísponíveis), a composigáo dos investimentos mudou bastante, náo obstante, 
como vimos, essa fase pertenga a um período mais longo (1988-95) onde os 
valores investidos, em termos absolutos (á excegáo da época da recessáo do 
governo Collor), permaneceram relativamente constantes (média de R$ 4 
bilhoes anuais). No entanto, sua composigáo mudou fortemente de modo a 
registrar a participagáo crescente da telefonía celular, cujos investimentos 
saltaram de um valor praticamente insignificante, em 1991 (0,4% do total), para 
atingir 20,1% do montante total investido em 1995. O aumento do investimento 
em telefonía celular, particularmente a partir de 1993, refletiu o grande esforgo 
da Telebrás no sentido de implantar a rede de telefonía móvel celular e atender 
enorme demanda reprimida desse servigo. 

Por sua vez, nota-se que os investimentos em telefonía convencional, 
embora tenham registrado urna certa oscilagáo no período 1991-95 (máximo de 
R$ 2,8 bilhoes, em 1992, e mínimo de R$ 2 bilhoes, em 1995), permaneceram 
praticamente constantes em valores absolutos, o que acarretou urna 
pronunciada queda de sua participagáo no volume global investido: 68,9% do 
total, em 1991, para 45%, em 1995. 

O ano de 1996, como vimos, representa o inicio de urna nova fase, 
voltada á preparagáo para a privatizagáo e ao enfrentamento da concorréncia 
(inícialmente na telefonía celular e posteriormente na rede fixa). O investimento 
global aumentou em valor absoluto, bem como seus principáis componentes 
(telefonía convencional e celular), embora o crescimento do investimento em 
telefonía celular tenha sido bem maior que o da telefonía convencional. Em 
1996, o investimento total aumentou 51% diante do valor registrado em 1995, 
enquanto que o crescimento do valor investido ñas telefonía celular e 
convencional, no mesmo período, foi respectivamente de 88% e 52%. Esse 
desempenho garantiu a esses mesmos itens urna participagáo relativa no 
investimento total, em 1996, de 51,9% e 25,1% 
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Tabela 17 
Composigáo dos Investimentos da Telebrás (1991-96) 

em R$ milhóes 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 
1. Total telefonía 

convenc. (com PCT)a 
2.248 68,9 2.803 65,6 2.242 52,3 2.413 54,7 2.388 52,7 3.546 51,9 

Centráis 603 18,5 692 16,2 598 14,0 605 13,7 551 12,2 586 8,6 
Transmissáo 743 22,8 966 22,6 780 18,2 740 16,8 687 15,2 1012 14,8 
Instalagóes externas 697 21,4 828 19,4 596 13,9 723 16,4 535 11,8 803 11,8 
Telefones Públicos 32 1,0 44 1,0 34 0,8 35 0,8 24 0,5 76 1,1 
Imóveís 173 5,3 230 5,4 162 3,8 164 3,7 178 3,9 235 3,4 
Redes especializadas 0 0 0 0 7 0,2 41 0,9 61 1,3 76 1,1 
PCTb 0 0 43 1,0 64 1,5 104 2,4 352 7,8 458 6,7 

2. Telefonía celular 13 0,4 210 4,9 864 20,2 845 19,1 908 20,0 1711 25,1 
3. Investimento 

operacional 
244 7,5 256 6,0 218 5,1 252 5,7 416 9,2 565 8,3 

5. Transmissáo de 
dados 

98 3,0 214 5,0 216 5,0 142 3,2 132 2,9 190 2,8 

6. Pessoal de expansáo 490 15,0 576 13,5 562 13,1 526 11,9 473 10,4 495 7,3 
7. Diversos 170 5,21 213 5,0 183 4,27 236 5,3 216 4,8 319 4,7 
INVESTIMENTO TOTAL 3.263 100,0 4.273 100,0 4.285 100,0 4.414 100,0 4.532 100,0 6.826 100,0 
OBS: a - a tabela original apresenta urna inconsistencia R$ 300 milhóes na soma do item 1 (a qual foi 

mantida por náo prejudicar  a análise agregada); b - PCT: Programas de expansáo municipal 
Fonte: Telebrás - Relatório 1996 (Formulário  20-F para apresentagáo junto á SEC americana). Brasilia. 

Pode-se ainda mencionar a participagáo relativa das principáis 
operadoras no investimento total do sistema. No que se refere  á planta básica e 
respectivas redes de acesso, usualmente os investimentos sáo repartidos de 
modo a procurar um compromisso entre o atendimento dos diversos planos de 
expansáo e o náo desequilibrio da participagáo das operadoras na planta 
instalada (ou seja, ampliar o sistema sem urna redugáo pronunciada da 
participagáo relativa de cada urna das operadoras). 

Entretanto, como mostra a Tabela 18, entre 1994 e 1996 houve urna forte 
diminuigáo da participagáo relativa do investimento da Telesp (31,7% para 
22,6%) em beneficio de urna pronunciada elevagáo da proporgáo realizada pela 
Telerj (9,2% para 14,1%) no conjunto do investimento do sistema. Certamente 
tal movimento ocorreu no sentido de contribuir para a recuperagáo da histórica 
defasagem da modernizagáo e ampliagáo da planta da operadora carioca. 
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Tabela 18 
Participagáo Relativa das Principáis 

Operadoras no Investimento Total 

em % 
1994 1995 1996 

TOTAL TELEBRAS 100,0 100,0 100,0 
TELESP 31,7 23,1 22,6 
TELERJ 9,2 6,5 14,1 
TELEMIG 10,3 10,7 8,5 
TELEPAR 5,0 7,2 7,2 
TELEBAHIA 4,6 3,6 4,7 
TELEBRASILIA 2,8 3,7 3,1 

Fonte: "Evolugáo da RNT" (apresentagáo do Minicom em Brasí ia, 23.10.97). 

6.4.2. Bases económicas do investimento recente 

A elevagáo dos investimentos da Telebrás, além das condigóes favoráveis 
do mercado nestes últimos anos, especialmente na telefonía celular, teve como 
base económica central a ampliagáo substantiva da capacidade de geragáo de 
recursos próprios do sistema. Essa elevagáo esteve amparada em trés fatores, a 
saber: 

(i) comportamento altamente favorável da relagáo lucro/tarifa  da Telebrás 
(financiamento com recursos próprios); 

(ii) mercado em forte expansáo (alta demanda reprimida); 
(iii) excelente oportunidade de concentragáo no segmento da telefonía celular. 

(i) comportamento altamente favorável  da relagáo lucro/tarifa  da Telebrás 
(financiamento com recursos próprios) 

Antes que seja examinada a relagáo tarifa/lucro  do Sistema Telebrás, nos 
últimos anos bastante modificada pelo esforgo de recomposigáo e rearranjo 
tarifario  realizado nesse período, procurar-se-á sintetizar a estrutura de 
financiamento do Sistema no período pregresso, de modo a apurar com mais 
clareza os impactos das iniciativas implementadas. 

Históricamente o Sistema Telebrás contou com quatro fontes de 
financiamento para seus investimentos: recursos próprios (geragáo de caixa), 
recursos de terceiros (empréstimos e financiamentos); autofinanciamiento 
(assinantes) e recursos fiscais (até o inicio da década de 1980, a maior parte era 
constituida pelo Fundo Nacional de Telecomunicagóes - FNT). 

Conforme mostra a Tabela 19, a partir de 1986 os recursos próprios 
responderam sempre por mais de 50% das fontes de recursos (a excegáo de 
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1989)37. Tal fato é consistente com o aumento continuo da oferta de servigos por 
parte da Telebrás. 

No período 1991-96, verifica-se um pequeño aumento da participagáo 
relativa dos empréstimos e financiamentos, bem como dos recursos 
provenientes do auto-financiamento (fonte oficialmente revogada em meados de 
1997), em contraposigáo a um declínio relativo (igualmente reduzido) dos 
recursos próprios. 

Entretanto, a partir de 1996-97, a estrutura de financiamento reflete o 
novo patamar tarifário  (o qual será detalhado mais a frente), de tal forma que os 
recursos próprios ampliam ainda mais sua participagáo no financiamento dos 
investimentos. Embora em 1996 tenham registrado urna pequeña queda relativa, 
em 1997 atingem urna proporgáo extraordinária (77% do total), a qual nunca 
havia sido atingida em toda a historia financeira da Telebrás. 

Tabela 19 
Fontes de Financiamento do Sistema Telebrás (1986-1997) 

A N O INVEST. 
(R$ m i l h ó e s 

d e 1995) 

F I N A N C I A M E N T O • P A R T I C I P A Q A O R E L A T I V A 

(%) 
A N O INVEST. 

(R$ m i l h ó e s 
d e 1995) 

R E C U R S O S 
P R Ó P R I O S 

E M P R . E 
F INANC. 

A U T O -
F I N A N C . 

REC. 
F ISCAIS 

1986 3 .445 52,5 13,0 22,5 12,0 

1987 3 .566 47 ,4 1,5 47 ,6 6,5 

1988 4 .231 61 ,5 20 ,5 14,8 3,2 

1989 4 .383 26,3 46,0 27,1 0,6 

1990 2 .783 76,2 6,5 17,2 0,1 

1991 3.263 62,0 21,8 16,2 0 

1992 4 .272 66,4 20,3 13,3 0 

1993 4 .285 55,3 33,0 11,7 0 

1994 4 .414 62,9 19,7 17,4 0 

1995 4 .532 50,7 31,1 18,2 0 

1996 6 .843 48,2 28,1 23 ,7 0 

1997 7 .000 76,9 4,6 18,5 0 

Fonte: "Livro Azul" (1994) e "Modern izagáo e Ampl iagáo do S is tema T E L E B R Á S " (Min icom, 
Brasi l ia, 28.01.98) 

O exame das fontes de financiamento (período 1986-97) pode ainda ser 
detalhado por meio da discriminagáo gráfica da respectiva participagáo anual. A 

3 7 Em 1987, a contribuigáo dos recursos próprios nao chegou a atingir 50% por urna diferenga de apenas 
quatro pontos percentuais (nesse ano registrou-se urna abrupta redugáo dos empréstimos e 
financiamentos, representando apenas 1,5% sobre o total das fontes de recursos). 
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evolugáo individualizada de cada urna das fontes de recursos pode ser 
visualizada por meio do Gráfico 3 apresentado a seguir. 

GRÁFICO 3 
PARTICIPAQÁO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO EM 1986-97 

S Rec. Fiscais 
BAuto-Financ. 
E Empr e Financ. 
• Rec. Prop. 

Fonte: Tabela 19. 

No que se refere  ás restrigóes ao financiamento dos investimentos na 
década de 1980, pode-se destacar a enorme compressáo das tarifas reais (via 
política anti-inflacionária),  o rígido controle de captacáo de empréstimos e 
financiamentos, além da extíngáo legal do FNT, em 1986 (sendo que 
anteriormente grande parte de seus recursos já era desviada para outros 
setores). A seguir ressaltaremos os aspectos centráis da política tarifária,  em 
especial a recuperagáo iniciada ao final de 1995. 

Náo obstante terem se tornado a principal fonte de receitas, as tarifas de 
telecomunicagoes da Telebrás, de forma semelhante ao ocorrido com os 
operadores de servigos públicos em praticamente toda a América Latina, foram 
sistemáticamente subcorrigídas desde o final da década de 1970, tendo se 
constituido em instrumento auxiliar (e ineficaz) de combate inflacionárío. 

Dessa forma, a Telebrás, até 1995, esteve submetída a um enorme 
arrocho tarifário38.  Em 1991, por exemplo, a tarifa interurbana média (valor 

3 8 Observe-se que, além da desvalorlzagáo real das tarifas, até 1995 sua estrutura também evoluiu de 
forma muito desequilibrada, particularmente em relagáo a algumas tarifas básicas (assinatura e pulso 
local, por exemplo). As distorgoes existentes até 1995 podem ser vistas por meio do exame da situagáo 
brasileira em urna amostra composta por onze países representativos (Brasil, Argentina, México, EUA -
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básico por minuto) atingiu o valor de R$ 0,253 (em moeda constante de 
dezembro de 1995), correspondendo a urna queda real de 81% em comparagáo 
á de 1983. Esse patamar foi mantido até o final de 1995. A assinatura básica 
também teve seu valor real corroído pela inflagáo, atingindo um valor 
praticamente simbólico de R$ 0,44, ás vésperas do reajuste tarifario  iniciado no 
final de 1995. 

O Gráfico 4 mostra a evolugáo do valor real (R$ de dez/95) da tarifa 
interurbana e da assinatura básica residencial a partir de 1983, evidenciando a 
brutal queda ocorrida desde entáo, que já havia sido, porém, iniciada 
anteriormente. 

Bell South, Canadá, Inglaterra - BT, Alemanha, Itálla, Franga, Australia - Telstra e Japáo - NTT). Essa 
análise foi preparada pela Telebrás (Tarifas Telefónicas - Posigáo do Brasil no Mundo - 1995/1996 -
Brasilia, margo de 1996), com base nos estudos feitos pela Siemens (Siemens National Telephone Tariffs: 
1985, 1988 e 1995). As principáis conclusóes do estudo da Telebrás foram as seguintes: a) assinatura 
básica  (incluindo a franquía mensal de 90 pulsos): o valor no Brasil era o menor da amostra de onze 
países, seja em janeiro de 1995, seja após o primeiro reajuste, ao final desse ano, representando 27% da 
tarifa mexicana e 38% da argentina; b) chamada  (pulso)  local:  a  excegáo do Canadá e da Bell South 
(EUA), onde a chamada local é gratuita, novamente a tarifa brasileira era a menor da amostra, 
representando 62% da tarifa mexicana e 50% da argentina; c) tarifa  interurbana  (tarifa vigente na maior 
cidade do país estudado, com duragáo de trés minutos, durante o dia - horário comercial - e DDD 
automático para distáncia superior a 100 km): a tarifa brasileira encontrava-se em urna situagáo 
intermediária na amostra; d) tarifa  de  instalagáo  (autofinanciamento):  em relagáo ao seu valor bruto, a 
tarifa de instalagáo no Brasil apresentava um dos maiores valores do mundo (US$ 1.154 em janeiro de 
1995). Se for considerado que o usuário ao adquirir um plano de expansáo recebia um pacote de agóes 
(cerca de 20.500 no inicio de 1995), pode-se estimar um valor líquido (descontado o valor de mercado 
dessas agóes) muito inferior.  Como o valor médio da agáo, em janeiro de 1995, foi de cerca de US$ 38,5 
por mil agóes, pode-se dizer que sua venda renderia em torno de US$ 790,04, de modo que o valor 
líquido da tarifa de instalagáo (residencial) seria de US$ 364. Dessa maneira, o valor líquido dessa tarifa 
no Brasil seria inferior  ao do Japáo (US$ 739) e ao da Argentina (US$ 590); e) cesta  telefónica:  representa 
o díspéndío monetário de um usuário padráo e seu valor no Brasil (US$ 180, em janeiro de 1995) é o 
menor da amostra analisada. Concretamente a cesta telefónica corresponde ao dispendio de um usuário 
padráo, representando o valor de urna cesta padráo de consumo físico anual de servigos telefónicos, 
equivalendo a: 700 chamadas locáis, 200 chamadas interurbanas - distribuidas entre tarifa de pico e 
reduzida -, assinatura mensal - paga em um ano - e um décimo da tarifa de instalagáo. 
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GRÁFICO 4 
EVOLUQÁO REAL DE TARIFAS DO STB (1983-1997): 

INTERURBANO E ASSINATURA BÁSICA) 
(em R$ dez./1995) 

OBS: Tarifas  vigentes em janeiro de cada ano 
Fonte: Indicadores IESP (vários números). 

O curioso é que apesar das restrigóes tarifárias  vigentes até 1995, a 
receita global do Sistema Telebrás evoluiu positivamente desde o inicio da 
década de 1990. No período 1990-1995, a receita líqüida cresceu a urna taxa 
média de 6,0% a. a. (ver o Anexo 2), ás custas da expansáo da planta em 
servigo (ainda que relativamente lenta) e do crescimento do tráfego de longa 
distáncia nacional e internacional (cujas tarifas situavam-se em patamares 
internacionas). 

O crescimento substantivo das receitas acabaría por ocorrer efetivamente 
a partir de 1996. O principal fator a determiná-lo foi a implementagáo de urna 
decidida recuperagáo tarifária  cuja seqüéncia passamos a detalhar. 

Em novembro de 1995, o governo federal promoveu um reajuste tarifario 
ñas telecomunicagóes, incluindo urna redugáo do subsidio cruzado. A assinatura 
básica residencial subiu 513,6%, o minuto local 63,7%, e o reajuste médio do 
minuto interurbano foi de 8,3%. Foi o inicio do alinhamento dos pregos públicos 
(náo só das telecomunicagóes) em um período de inflagáo relativamente baixa e 
economía menos aquecida. O reajuste no setor de telecomunicagóes veio logo 
em seguida á corregáo das tarifas de energía elétrica, anunciada no mesmo 
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mes. Nessa época, foi também anunciado que o próximo reajuste deveria ser 
realizado após um ano. 

O segundo reajuste (igualmente com redugáo do subsidio cruzado) -
interpretado pela imprensa como um auténtico "tarifago" - ocorreu em abril de 
1997: aumento de 270,4% da assinatura residencial, elevagáo de 163,6% do 
minuto local, redugáo de 31,8% do interurbano (minuto médio) e de 17% das 
ligagóes internacionais (minuto médio) e ainda urna diminuigáo média de 42% na 
comunicagáo de dados. A Tabela 20 apresenta a evolugáo de algumas tarifas 
básicas da Telebrás. 

Tabela 20 
Reajuste das Tarifas  Telefónicas da Telebrás 

em R$ correntes 
VALOR 

ANTERIOR 
REAJUSTE 

NOV./95 
NOV/95 SI 

VALOR ANT 
% 

REAJUSTE 
ABR./97 

NOV/97 S/ 
NOV/95 

% 

NOV/97 SI 
VALOR ANT 

% 
Assin. Mensal Resid. 0,44 2,70 513,6 10,00 270,4 2.172,7 
Assin. Mensal Com. 5,22 9,42 80,5 15,00 59,2 187,4 
Minuto Local 0,022 0,036 63,7 0,058 61,1 163,6 
Minuto Interurbano 0,180 0,195 8,3 0,133 -31,8 -26,1 

OBS: Valores nomináis líquidos de impostos. 
Fonte: Indicadores IESP/FUNDAP (maio/junho de 1997) e Banco Bozano, Simonsen (1997) 

A assimilagáo náo-inflacionária desse enorme reajuste foi devida náo 
apenas á defasagem histórica do valor real das tarifas, mas também ao 
esclarecimento, por parte do Ministério das Comunicagóes, de que tais 
aumentos faziam parte dos planos e da estratégia de preparagáo da privatizagáo 
da Telebrás. 

Os reajustes tarifários,  somados ao crescimento do tráfego, produziram 
urna forte elevagáo da receita. Em 1997, a receita bruta (de exploragáo) atingiu o 
montante de R$ 20,7 bilhoes (crescimento de 25,6% diante de 1996) e a receita 
líqü¡da (receita bruta deduzidos o ICMS, PASEP, COFINS e outros)39. o valor de 
R$ 15,8 bilhoes (com crescimento de 20,8% em relagáo a 1996)40. 

A composigáo da receita bruta em 1996 e a prevista para 199741 pode ser 
vista nos Gráficos 5 e 6. 

3 9 Sobre as tarifas dos servigos de telecomunicagoes sáo cobrados os seguintes impostos/encargos sociais: 
ICMS (25% - na maioria dos Estados da federagáo); PASEP (0,65% - em nivel nacional); e COFINS (2% -
em nivel nacional). A apllcagáo desses Impostos nos valores das tarifas é feita "por dentro", da seguinte 
maneira: ICMS + PASEP + COFINS = 27,65%; multiplicador = 1/(1-0,2765) = 1,3827. Portanto o valor 
pago pelo usuário é a tarifa definida pelo Ministério acrescido do fator 1,3827. 

4 0 No período 1995-96, as receitas bruta e da líquida aumentaram em 58%. 
4 1 No inicio de 1998, a Telebrás somente publicou o valor de sua receita agregada em 1997. Os dados 

desagregados deveráo ser divulgados juntamente com Balango Anual, em margo de 1998. 
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GRÁFICO 5 

COMPOSIQÁO DA RECEITA BRUTA DO STB EM 1996 
(VALOR ABSOLUTO = R$ 16,5 bilhóes comentes) 

Telefonía celular 
15% 

Comunicagao de 
dados 

7% 

Telefonía internacional 
5% 

Telefonía local 
33% 

Telefonía interurbana 
37% 

Fonte: Relatório Anual da Telebrás (1996). 

GRÁFICO 6 
COMPOSIQÁO DA RECEITA BRUTA DO STB EM 1997 (PREVISÁO) 

(VALOR ABSOLUTO = R$ 21,1 bilhóes correntes) 

Telefonía celular 
20% 

Comunícagáo de 
dados 

6% 

Telefonía internacional 
4 % 

Telefonía local 
44% 

Telefonía interurbana 
26% 

Fonte: Elaboragáo própria. 

A expressiva participagáo da telefonía celular na composigáo da receita 
de exploragáo é um dos principáis aspectos a ser destacado. O crescimento 
explosivo da planta de telefonía celular (94,3% em 1995, e 60,1% em 1996, 
conforme mostra a Tabela 21 apresentada mais adiante) bem como da receita 
gerada por esse lucrativo servigo (124% em 1995, e 84% em 1996) sáo os 
fatores básicos que explicam a rápida elevagáo de sua participagáo na receita 
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de exploragáo: 4% em 1994, 12% em 1995, 14% em 1996 e previsáo de 20% 
em 1997. Deve-se destacar também que, em 1996, o principal componente da 
receita de exploragáo do Sistema Telebrás foi o servigo interurbano, que 
respondeu por 37% da receita bruta de exploragáo (em 1995 representou 38%), 
seguido pela telefonía local, que respondeu por 33% da receita. Em 1997, devido 
ao reajuste tarifário  prevé-se que a telefonía local deverá ser o ¡tem de maior 
proporgáo na receita (cerca de 44%), seguido da telefonía interurbana (em torno 
de 26%). 

Visto o desempenho da receita, examinaremos agora as margens obtidas 
pela Telebrás, especialmente da relagáo lucro/tarifa  (que, em sua forma contábíl, 
equivale á margem de lucro liquido), objeto central deste tópico. 

Em primeiro lugar deve-se chamar a atengáo que o período recente 
também registrou sensíveis ganhos de escala e urna contengáo dos custos do 
sistema (o custo dos servigos prestados chegou a diminuir em valor absoluto, 
entre 1995 e 1994). A relagáo termináis fixos por empregados é o principal dos 
indicadores utilizados para mensurar os ganhos de escala e a produtividade. 
Entre 1994 e 1997, esse indicador (em mil unidades) saltou de 117 para 176, ou 
seja, ocorreu elevagáo de 50,4% (ver Tabela 21). 

Tabela 21 
Receita e Margens da Telebrás (Consolidado) 

1994 1995 1996 1997 
Valor Margem 

(%) 
Valor Margem 

(%) 
Valor Margem 

(%) 
Valor Margem 

(%) 
VALORES ECONOMICOS-FINANCEIROS: 

1. Receita operacional bruta 10.400 11.151 16.478 20.698 
2. Dedugóes (¡mp. sobre vendas e outros) 2.339 2.533 3.991 4.892 
3. Receita operacional líquida (3=1-2) 8.060 100,0 8.618 100.0 12.487 100,0 15.806 100,0 
4. Custo dos servigos prestados 4.845 60,1 4.562 52,9 5.809 46,5 
5. Receitas (despesas) operacionais -2.564 -2.031 -2.750 
6. Lucro Operacional 988 12,3 1.533 17,8 4.066 32,6 5.165 32,7 
7. Lucro Líquido do Exercício 684 8,5 810 9,4 2.756 22,1 3.900 24,7 
8. Depreciagáo e amortizagáo 2.994 2.886 3.564 
9. Geragáo de caixa oper.EBlTDA (9=3-4-5+8) 3.645 45,2 4.911 57,0 7.492 60,0 
10. Investimentos 3.373 4.660 6.843 7.000 

DADOS FÍSICOS: 
11. Empregados (unidade) 95.596 92.509 89.549 87.282 
12. Term. Fixos em Serv. por Empr. (milhar) 117 131 151 176 
ronte: Relatónos e Balangos Anuais da Telebrás (vários anos). 

O comportamento do custo dos servigos prestados foi altamente favorável 
no período 1994-96, observando-se urna redugáo de sua participagáo sobre a 
receita líquida de 60,1% para 46,5%. Além desse fato, pode-se constatar 
igualmente a extraordinária evolugáo da margem de lucro operacional (sobre a 
receita líquida): 12,3%, em 1994, saltando para 32,7%, em 1997. 
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O fato mais relevante concerne á evolugáo do lucro líquido do sistema. 
Em 1997, o lucro líquido da Telebrás (consolidado) atingiu a cifra recorde de R$ 
3,9 bilhóes, correspondendo a urna margem liquida de 24,7% (praticamente 
triplicando em relagáo a 1994). 

Por sua vez, os valores referentes  ao EBITDA - Earnings  Before  Income 
Tax  Depreciation  Amortization  também podem ser vistos na mesma tabela. A 
geragáo de caixa operacional pode ser percebida pela confrontagáo entre as 
receitas e custos do Sistema Telebrás. Nota-se que, entre 1994 e 1996, a 
geragáo de caixa operacional do sistema aumentou expressivamente de R$ 3,6 
bilhóes (margem de 45,2% sobre a receita líquida) para R$ 7,5 bilhóes (margem 
de 60,0%), prevendo-se um valor de cerca de R$ 10 bilhóes em 1997 (margem 
de 50%), valor que poucas empresas de telecomunicagóes do mundo sáo 
capazes de alcangar. Tendo em vista a baixa alavancagem financeira da 
Telebrás, observa-se que a geragáo de caixa em grande medida é destinada aos 
investimentos. Ambas as séries relativas á geragáo de caixa e aos investimentos 
podem ser vistas na mesma tabela. 

Deve-se também registar que o excelente desempenho da Telebrás foi 
responsável pela formidável valorizagáo das agóes da Telebrás desde 1995. 
Isso contribuiu para que a Telebrás seja considerada urna empresa 
financeiramente saudável e atrativa no mercado financeiro (interno e externo), 
levando a empresa a ampliar sua captagáo direta de recursos externos 
(Eurobonds,  ADR  -  American  Depositary  Receipts , etc.). 

Por fim resta ainda tecer breves observagoes relativas ao endividamento 
da Telebrás. Atualmente os principáis projetos de expansáo do STB apresentam 
urna taxa de retorno superior ás taxas de empréstimo ou de langamento de 
títulos no mercado financeiro internacional, sendo razoável admitir um aumento 
na captagáo desses recursos, de forma a permitir urna alavancagem financeira 
positiva. 

De fato, de outubro de 1991 a outubro de 1993, a Telebrás langou no 
mercado internacional sete séries de títulos de divida expressos em dólares 
norte-americanos e urna série em ienes japoneses. Em fevereiro  de 1996, a 
empresa emitiu R$340 milhóes de títulos de divida expressos em Lira italiana, a 
juros de 13% ao ano. Todos os títulos existentes venceráo até o final de 1997, 
excetuando-se o título relativo ao empréstimo em liras italianas, que deverá 
vencer no final de 1998. As taxas de juros sobre os Eurobonds  expressos em 
dólares norte-americanos oscilam entre 10,000% e 10,375%. 

A Tabela 22 abaixo mostra as características dos Eurobonds emitidos. 
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Tabela 22 
Características  dos Eurobonds da Telebrás 

Emis-
sáo Prazo 

Amortizagáo 
do principal Moeda 

Valor 
Original 

(milhóes) 

Taxa de 
juros 
anual 

Pagamento 
de juros 

Valor em 
1996 

(R$ milhóes) 
1 1993/6 semestral US$ 200 10,000% semestral -

3 1997 semestral us$ 90 10,000% semestral 78 
4 1997 semestral us$ 100 10,000% semestral 104 
5 1997 semestral us$ 100 10,375% semestral 104 
6 1997 semestral us$ 40 10,000% semestral 42 
1 1996 semestral ¥ 20.000 7,2000% anual -

1 1999 semestral Lit 500.000 13,000% semestral 340 
Total 668 

Fonte: Relatório de Diretoria  da Telebrás (1996). 

Apesar da Telebrás ter emitido esses títulos e aumentado fortemente seu 
investimento, deve-se observar que seu grau de endividamento (geral) reduziu-
se entre 1994 e 1997 (20,2% em 1997, diante de 24,9% em 1994), como mostra 
a Tabela 23. 

Tabela 23 
Itens do Passivo e Envidamento da Telebrás 

em R$ milhoes 
1994 1995 1996 1997 

Passivo Circulante (PC) 3.505 3.818 4.998 5.339 
Exigivel a Longo Prazo (ELP) 3.219 2.582 2.881 2.651 
Patrimonio Líquido (PL) 22.338 24.248 27.662 31.259 
Recursos Capítalizáveis (RC) 953 1.184 2.186 1.199 
Participagáo Minoritária  (PtMin) 3.696 3.850 4.362 7.113 
Endividamento Geral (PC+ELP)/(PL+RC+PtMin) (%) 24,9 21,9 23,0 20,2 

OBS: Os valores de 1994 e 1995 estáo denominado em moeda real de dezembro de 1995; os 
valores de 1996 e 1997 estáo em moeda nominal. 

Fonte: Balangos Anuais da Telebrás. 

Nota-se ainda que o endividamento náo só decaiu em termos relativos 
como também absolutos. O exigível a longo prazo sofreu urna redugáo absoluta 
nominal, entre 1996 e 1997 no valor de R$ 230 milhoes, fato bastante singular 
em se tratando da 5a operadora mundial de telecomunicagoes (considerando-se 
o seu valor de mercado). 

Essa redugáo dos níveis absoluto e relativo de endividamento corrobora a 
elevada participagáo dos recursos próprios no financiamento dos investimentos 
(especialmente em 1997) secundada, como vimos, pelos recursos advindos do 
autofinanciamento. 
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A seguir seráo sintetizados os outros fatores que sustentaram o aumento 
do investimento (desempenho dos mercados de telefonía convencional e 
celular), fatores esses que, na prática, permitiram o aumento das tarifas e a 
conseqüente elevagáo dos recursos próprios. 

(ii) mercado em forte  expansáo (alta demanda reprimida) 

A evolugáo altamente favorável das tarifas como fonte geradora de 
recursos para investimentos da Telebrás somente poderia ser sancionada por 
um mercado em firme expansáo, como o de telefonía básica (local e longa 
distáncia) do país. A base dessa expansáo evidentemente é a forte demanda 
reprimida existente no setor. 

Em 1990, a densidade telefónica média do país era de cerca de 7,0 
termináis por 100 habitantes, enquanto esse mesmo índice, nos países 
desenvolvidos, era superior a 40. Embora a distribuigáo do atendimento 
telefónico grosso modo acompanhe a distribuigáo de renda (com razoável 
atendimento para as faixas superiores de renda, e píorando sensivelmente com 
o decréscímo da renda), a densidade brasileira configurava claramente um caso 
de altíssima demanda reprimida. 

Ainda que náo esteja adequadamente medida, conforme atesta o 
documento elaborado pelo Ministério das Comunicagóes, "Diretrizes Gerais para 
a Abertura do Mercado de Telecomunicagóes - Sumário Executívo" (1997), 
avalía-se que o quadro observado no inicio da década náo tenha sofrido 
alteragóes qualitativas. De acordo com esse mesmo documento, a demanda 
reprimida em telecomunicagóes no país deve variar (dependendo do método de 
estimagáo utilizado) entre 3,5 e 10,5 milhóes de potenciáis usuários, 
circunstáncia que cria um ¡menso espago para a valorizagáo dos investimentos 
em telecomunicagóes (sejam eles em telefonía convencional ou móvel), bem 
como, ao mesmo tempo, oferece urna forte justificativa política para a sua 
realizagáo. 
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Tabela 24 
Evolugáo da Planta da Telebrás (1993-98) 

1993 1994 1995 1996 1997a 1998a 1993-97 
(% Cr. Geom.) 

Termináis Fixos Instalados (Mil) 
Cresc. Anual (%) 

11.385 12.036 
5,7 

13.310 
10,6 

14.891 
11,9 

17.000 
14,2 

20.200 
18,8 10,5 

Termináis em Servigo (Mil) 
Cresc. Anual (%) 

- 11.200 12.100 
8,0 

13.500 
11,6 

15.400 
14,1 

19.000 
23,4 

Termináis Celulares em Servigo (Mil) 
Cresc. Anual (%) 

180,2 574,0 
218,5 

1.285,5 
124,0 

2.498,2 
94,3 

4.000,0 
60,1 

6.400 
60,0 217,1 

Total de Term. em Serv. (Fixo e Cel.) (Mil) 
Cresc. Anual (%) 

- 11.774 13.386 
13,7 

15.998 
19,5 

19.400 
21,3 

25.400 
30,9 

Densidade Fixa 
(Term. Fixo. Inst. por 100 hab.) 

8,0 8,4 9,2 10,2 11,5 13,5 

Densidade Celular 
(Usuários por 100 habitantes) 

0,2 0,4 0,9 1,7 2,7 4,3 

Taxa de Digitalizagáo da Rede 
(% linhas locáis digitais) 

27,9 35,7 46,7 57,1 69,0 78,7 

Empregados (unidade) 
Cresc. Anual (%) 

93.574 95.596 
2,2 

92.509 
-3,2 

89.549 
-3,2 

87.282 
-2,5 

87.100 
-0,1 

Termináis Fixos em Servigo por Empregado 
(milhar) 

- 117 131 151 176 218 

Tráfego  Local (Bilhóes de Pulsos) 53,3 55,6 58,7 59,6 60,4 65,4 
Cresc. Anual (%) 4,3 5,6 1,5 1,3 8,3 3,2 
Tráfego  Interurbano (Bilhóes de Minutos) 13,7 15,9 20,4 23,0 26,7 32,3 
Cresc. Anual (%) 16,1 28,3 12,7 16,1 21,0 18,2 
Tráfego  Internacional13 (Milhóes de Minutos) 150,6 181,4 286,4 358,9 395,8 600,0 
Cresc. Anual (%) 20,5 57,9 25,3 10,3 51,6 27,3 

OBS: a - Previsao ;b - Tráfego  Internacional de Saída 
Fonte: Relatónos Anuais da Telebrás; previsao de tráfego  para 1998 apresentada em "Evolugáo da RNT" Minicom, 

Brasilia, 23.10.97). 

A taxa de crescimento histórica da planta de telefonía fixa (taxa de 
crescimento geométrica), no período 1984-94, situou-se em torno de 6% ao 
ano42. No entanto, conforme mostra a Tabela 24, o crescimento recente situou-
se em um patamar muito mais alto, especialmente o do período 1993-97, que foi 
de 10,5% (taxa geométrica). Esse aumento permitiu que a densidade de 
telefonía fixa, em 1997, tenha atingido o índice de 11,5 term./100 habitantes. As 
projegóes para 1998 indicam urna sustentagáo do crescimento, prevendo-se, em 
relagáo ao números de termináis fixos instalados, urna elevagáo de 18,8% diante 
de 1997 (o que implicaría em urna densidade fixa de 13,5). 

O crescimento do tráfego foi também muito acentuado no período 1993-
97, sendo de 3,2% para o tráfego local, 18,2% para o interurbano e 27,3 % para 
o internacional (trágego sainte). A expansáo das línhas e especialmente do 
tráfego, em um quadro de novo patamar tarifário,  sustentou, como afirmamos 
acima, a elevagáo da receita mencionada no item anterior. 

4 2 Conforme o documento "Diretrizes Gerais Para Abertura do Mercado de Telecomunicagoes - Vol. III 
Documentos de Suporte". Ministério das Comunicagoes. Brasil, abril de 1997 (p. 130). 
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Deve-se ainda observar que as metas do PASTE projetam urna taxa de 
crescimento para a planta de telefonía fixa da ordem de 13,5%, no período 1996-
2.003, ou seja, quase o dobro da taxa histórica do período (1984-94), mas 
bastante próxima do período recente (11,9% no período 1995-96 e 13,5% em 
1996-97). 

(iii) excelente oportunidade de concentragáo no segmento da telefonía 
celular 

Convém destacar, mais urna vez, o aparecimento de oportunidades de 
investimento bastante rentáveís na área de telefonía celular, cujo mercado 
literalmente explodiu na presente década, de modo a abranger 4 milhóes de 
usuários, ao final de 1997, no Sistema Telebrás. A Tabela 24 permite constatar o 
crescimento extraordinário desse mercado no período recente o qual, como 
observamos, diante da restrigáo da oferta de telefonía fixa, também apresentou 
um forte efeito de substituigáo em relagáo esse servigo. O número de usuários 
de telefonía celular, no período 1993-97, cresceu a urna taxa (geométrica) de 
217,1% ao ano. As projegoes para 1998 indicam que o número de usuários 
deverá atingir a cifra de 6,4 milhóes (aumento de 60% em relagáo a 1997). 

Tal desempenho permitiu que a densidade de telefonía celular da 
Telebrás víesse atingir, ao final de 1997, o valor de 2,7 usuários/100 hab., sendo 
que algumas operadoras apresentaram um índice ainda superior, tal como a 
Telebrasília (5,08) e a Telesp (4,27). 

Quando foi analisada a evolugáo da composigáo do investimento 
Telebrás, constatou-se urna elevagáo do volume global dos investimentos em 
1996, com crescimento absoluto dos dois principáis agregados - telefonía 
convencional e celular. A explicagáo para o maior crescimento (em termos 
absolutos e relativos) do investimento na telefonía celular, de fato, reside na 
fabulosa expansáo de seu mercado. 

Desde logo, os menores investimentos iniciáis assocíados á essa 
tecnología (baseada na otimizagáo do espectro de radiofrequéncia  e no uso 
intenso de software), o reduzido prazo de ¡nstalagáo (náo é necessário cabear a 
cidade) e o seu diminuto tempo de retorno (em comparagáo com a telefonía 
fixa), em um contexto de enorme demanda reprimida para esse servigo que é 
um substituto parcial da rede fixa, configuraram urna oportunidade de realizagáo 
de um negocio dotado de rentabilidade expressivamente superior áquela que se 
verifica na telefonía convencional, sem prejuízo da constatagáo de que também 
nessa as condigóes de retorno do investimentos encontravam-se asseguradas. 

Como Sáo Paulo representa o principal mercado de telefonía celular do 
país (e da América Latina), a operadora Telesp foi urna das principáis 
beneficiárias desse movimento. Antecipando-se, alias, ao crescimento 
observado, a operadora paulista realizara já no período pré 1996 (que antecede 
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a elevagáo do investimento) urna notável mudanga na composigáo dos seus 
investimentos, de modo a favorecer  a telefonía celular. 

6.4.3. O contexto político do desbloqueio do investimento: a nova agenda 
das telecomunicagóes 

Desde o inicio dos anos 80, o investimento da Telebrás esteve sujeito a 
um forte processo de contengáo, de natureza essencialmente política. Essa 
restrigáo materializava-se nos reduzidos valores aprovados no orgamento de 
investimento das empresas estatais da Uniáo (justificados para reduzir a conta 
NFSP - Necessidade de Financiamento do Setor Público). Náo obstante a 
Telebrás e o Ministério das Comunicagóes usualmente proporem volumes de 
investimento mais altos (necessários para atender a demanda reprimida), os 
cortes eram executados pelo Ministérios do Planejamento e da Fazenda ou 
entáo efetuados no decorrer do processo de votagáo do orgamento no 
Congresso. 

No entanto, como assinalamos anteriormente, a partir de 1996 o governo 
Fernando Henrique Cardoso conseguiu desbloquear o investimento da Telebrás. 
Essa decisáo foi efetivada a partir da constituigáo e implementagáo de urna nova 
agenda política de telecomunicagóes, onde devem ser destacadas as seguintes 
iniciativas básicas: 

(i) atendimento á reivindicagáo de ¡mediata abertura da telefonía celular ao setor 
privado; 

(ii) decisáo de elevagáo do investimento juntamente com anúncio da 
prívatizagáo/concorréncia (investir para privatizar e náo para dar continuidade 
a urna estatal); 

(iii) centralizagáo de poder político do Ministro das Comunicagóes e rapidez ñas 
decisóes ("efeito Sérgio Motta"). 

Tais iniciativas políticas podem ser convenientemente examinadas 
levando em consíderagáo o conjunto dos atores que direta ou indiretamente 
¡nfluenciam a agenda pública do setor de telecomunicagóes do país. Esses 
atores e seus respectivos recursos políticos (e económicos)43 podem ser vistos 
na Tabela 25. 

4 3 Deve-se relembrar que a definígáo e respectiva implementagáo de urna determinada agenda pública é 
sempre feita por um conjunto de atores, os quais podem incluir/retirar  temas da agenda bem como vetá-
los, como ocorre em todo processo político. Sobre os diferentes enfoques metodologicos relativos á 
interpretagáo do papel dos atores na formulagáo e na implementagáo das políticas públicas, consultar 
Viana (1996). 
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Tabela 25 
Atores Presentes na Formulagáo e Implementagáo da Política de 

Telecomunicagoes Brasileira 

ATORES RECURSOS POLITICOS E ECONOMICOS 
1 • Governo/Ministério das 

Comunicagoes 
Prerrogativas legáis do Executivo; tradigáo na formulagáo e 
implementagáo da política de telecomunicagoes 

2. Congresso Prerrogativas legáis do Legislativo; acesso á midia; abertura de espago 
para formagáo de redes de interesses 

3. Diretores e Gerentes das 
Empresas do Sistema Telebrás 
(empresas-polo e Embratel) 

Experiéncia acumulada (expert/se); relacionamento com grupos de 
pressáo e com parlamentares (recursos importantes náo para influir  na 
agenda mas sim para especificar alternativas e participar da 
implementagáo da política) 

4. Fornecedores de 
Telequipamentos 

Disponibilidade tecnológica; conhecimento das ratinas e padróes 
tecnológicos em uso; rede de relacionamento com a Telebrás (os grandes 
fornecedores  sáo mult inacional; a maioria das firmas nacionais de alta 
tecnología sáo pequeñas e beneficiaram-se do poder compra da Telebrás 
e da transferencia  de tecnología dos do CPqD) 

5. Comunidade científica Conhecimento científico de P&D básico e aplicado 
6. Sindicatos Mobilizagáo de classe e impacto na opiniáo pública (no entanto, 

atualmente, os sindicatos estáo em fase de baixa mobilizagáo) 
7. Investidores Estrangeiras Recursos financeiros expressivos em moeda forte (necessários para a 

expansáo da infra-estrutura  e para o financiamento externo da economia) 
8. Midia Grande influencia na opiniáo pública e na definigáo da agenda 

governamental 
9. Investidores Nacionais Recursos financeiros 
10. Operadoras Estrangeiras Recursos tecnológicos de ponta; grande experiéncia operacional em 

servigos tradicionais e avangados 
11. Bancos e outros grandes 

usuários 
Geragáo de receita para operador público (montagem de rede própria ou 
por meio de terceiros impacta negativamente no caixa do operador 
público); indugáo de solugóes tecnológicas avangadas 

12. Opiniáo pública Influencia na formagáo geral da agenda governamental 
13. Empresas detentaras de infra-

estrutura (utilities que possuem direito 
de passagem, como as energéticas) 

Infra-estrutura  para montagem de rede alternativa de telecomunicagoes 
(processo embrionário com realizagao de experiencias-piloto) 

14. Empress de TV a Cabo Infra-estrutura  para montagem de rede alternativa telecomunicagoes 
(processo embrionário com realizagao de experiencias-piloto) 

Fonte: Elaboragao própria. 

No antigo modelo monopolista público, o bloco hegemónico que definía e 
implementava as políticas do setor era composto por um pacto político formado 
por quatro forgas básicas (incluindo seis atores): A) Governo (nessa época, os 
atores 1, 2 e 3 podiam ser tratados de forma conjunta como atores 
governamentais, incluindo os dirigentes da Telebrás - ator 3) - que estava 
comprometido com o monopolio público; B) fornecedores  de telequipamentos -
ator 4; C) comunidade científica - ator 5; e D) sindicatos (autonomía bastante 
restrita) - ator 6. 

Na nova agenda do governo (genericamente centrada na 
abertura/privatizagáo das telecomunicagoes), como vimos, o primeiro passo foi 
dado em 1995 por meio da aprovagáo do texto constitucional que suprimiu o 
monopolio público. Na atual fase de transigáo (1998/99), observa-se que parte 
das negociagoes foi anteriormente estabelecida no Congresso, especialmente 
em relagáo á abrangéncia tanto da Lei Mínima (liberalizagáo da telefonía celular, 
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satélites, VANS, servigos limitados e privatizagáo da telefonía celular pública), 
como da Lei Geral (destacando-se o instituigáo do órgáo regulador, a 
classificagáo dos servigos e a autorizagáo para reorganizar e privatizar a 
Telebrás). 

A fase atual - centrada em urna nova política - incorpora outros agentes 
(numerados de 7 a 14), que mobilizam diferentes recursos na definigáo da 
agenda e na implementagáo da política. Além do governo, que é o agente 
decisivo, os atores que mais se destacam na sustentagáo da política de 
abertura/privatizagáo sáo aqueles numerados de 7 a 1144. Esses atores sáo 
também agentes económicos direta ou indiretamente interessados na formagáo 
de novas redes e na oferta de servigos de telecomunicagóes (telefonía celular, 
satélites e outros). No entanto, a estratégia efetiva desses agentes (investimento 
e mercados-alvo) está condicionada á definigáo das regras especificas de 
regulamentagáo e privatizagáo (especialmente o edital de privatizagáo da 
Telebrás), principalmente no tocante á formagáo de pregos, ás regras de 
concorréncia (Plano de Outorgas) e á forma e custo do acesso á rede pública. 

Como anunciamos anteriormente, no que se refere  ao desbloqueio do 
investimento da Telebrás, o encaminhamento da agenda de telecomunicagóes 
do governo foi marcado por iniciativas bastante próprias, as quais seráo 
sintetizadas a seguir. 

(i) atendimento á reivindicagáo de ¡mediata abertura  da telefonía celular ao 
setor privado. Como vimos, a política do governo Collor para as 
telecomunicagóes envolveu urna severa redugáo dos investimentos e urna 
forte ofensiva política no sentido de abrir a telefonía celular privada (Banda 
B), em particular no mercado do Estado de Sáo Paulo (o maior da América 
Latina), antes do oferecimento da telefonía celular pública - Banda A. Em 
paralelo, deve ser notado que, nessa mesma época, náo apenas foram 
formados vários consorcios privados visando a licitagáo da Banda B, mas 
também foi instituido um influente lobby  empresarial (visando a abertura das 
telecomunicagóes), denominado Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento 
das Telecomunicagóes (IBDT; presidido pelo ex-deputado Oscar Correia 
Júnior), o qual foi formalizado no decorrer da revisáo constitucional de 
1993/94. Na medida em que a nova agenda governamental - após a quebra 
do monopolio, em agosto de 1995 - priorizou a aprovagáo da Lei Mínima (em 
detrimento da ¡mediata elaboragáo da Lei Geral) e respectiva regulamentagáo 
e langamento dos editáis de licitagáo das áreas de exploragáo da Banda B, 
tal iniciativa, na prática, significou o incorporagáo e atendimento da 

4 4 Em relagáo aos últimos trés atores (12, 13 e 14), atualmente, pode-se ressaltar os seguintes aspectos: a 
opiniáo pública do país é um ator importante em períodos eleitoraís ou em campanhas políticas de peso, 
altamente divulgadas pela grande mídia; as empresas detentoras de infra-estrutura  (p. ex. energía elétrica 
estáo fazendo experiencias-piloto para instalarem redes alternativas de telecomunicagáo); e as empresas 
de TV a cabo estáo comegando a implementagáo de urna ampia rede no país e estáo incluidas em grupos 
(Grupos Globo e Abril, por exemplo) que possuem outras empresas interessadas na área de 
telecomunicagoes. 
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reivindicagáo de agentes privados (atores 7 a 10) que, de forma direta (via 
lagos com o Congresso e ramificagóes no próprio Ministério das 
Comunicagóes45) ou indireta (via publicagóes, participagáo em congressos do 
setor etc.) sancionavam a contengáo do investimento da Telebrás. Urna vez 
contemplada essa reivindicagáo, de fato, a decisáo de elevagáo do 
investimento da Telebrás deparou-se com um ambiente muito menos adverso 
e pouco sujeito a vetos e protestos por parte da iniciativa privada; 

(ii) decisáo de elevagáo do investimento juntamente com anuncio da 
privatizagáo/ concorréncia.  Logo no inicio do governo, o próprio presidente 
da República declarou que sua intengáo náo era a de privatizar todo o 
Sistema Telebrás, maniendo a propriedade de algumas operadoras de 
natureza mais estratégica, nominalmente a Embratel. A prioridade nessa 
época era "flexibilizar" o monopolio público por meio de urna Emenda 
Constitucional específica para esse fim. No entanto, logo após a aprovagáo 
da Emenda, o Ministério das Comunicagóes, em setembro de 1995, ou seja, 
decorrido apenas um més, divulgou o documento REST - Reforma Estrutural 
do Setor de Telecomunicagóes (REST-1/95 - Plano de Trabalho e REST-2/95 
- Premissas e Consideragóes Gerais, Brasilia, setembro de 1995), o qual 
anuncia os rumos e as medidas a serem adotadas na reforma das 
telecomunicagóes, dentre essas a privatizagáo e abertura á concorréncia 
(cujos detalhes seriam posteriormente comunicados). Ainda em setembro de 
1995, o Ministério das Comunicagóes, como vimos, também divulgou a 
primeira versáo do PASTE, onde é explicitada a urgente necessidade de 
serem feitos grandes investimentos ñas telecomunicagóes do país. Por fim, 
deve-se ainda destacar duas decisóes centráis: por um lado, observa-se que 
o orgamento de investimentos das estatais federáis (feito em 1995) propunha, 
para o ano de 1996, urna elevagáo de 201% para a Telebrás (e táo somente 
4% e 7% respectivamente para o aumento do investimento da Petrobrás e da 
Eletrobrás46); por outro, em novembro de 1995, finalmente o governo anuncia 
a primeira etapa do reajuste tarifário.  Dessa forma, as propostas de elevagáo 
do investimento e das tarifas puderam ser entendidas náo como urna 
revitalízagáo de urna empresa estatal - com vistas a sua continuídade pública 
-, mas como urna proposigáo de revitalízagáo e valorizagáo visando sua 
privatizagáo (que também implica no aporte de significativos recursos fiscais) 
e preparagáo para o enfrentamento da concorréncia (garantía de substancial 
market  share  futuro e portanto de valorizagáo para venda). Nesse sentido, a 
estratégia do governo pode ser vista como urna composigáo de dois vetores 
básicos: investimento e preparagáo para privatizagáo/concorréncia, 

4 5 Vianna (1993), por exemplo, considerou que, ao estabelecer que o governo brasileiro deve acelerar a 
privatizagáo das telecomunicagoes do país, o Memorando  de  Entendimento  Relativo  á Reestruturagao  do 
Setor  de  Telecomunicagóes  Brasileiro  , documento firmado pelo Ministro de Transporte e Comunícagoes, 
Sr. Affonso  Camargo, e pelo Sr. Armeane M. Choksi (Director, Country Department I - World Bank), em 25 
de setembro de 1992, é um claro exemplo de pressáo de órgáos multilateriais em favor da privatizagáo. 

4 6 A respeito dos valores comparativos do orgamento de investimento das estatais federáis, consultar a 
Tabela 5 (sessáo Empresas Estatais) da publicagáo Indicadores IESP/FUNDAP (setembro de 1995, N° 
44). 
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incorporando assim, e de forma definitiva, os atores privados na agenda de 
decisáo das telecomunicagoes do país; 

(iii) centralizagáo de poder político do Ministro das Comunicagoes e 
rapidez ñas decisoes ("efeito  Sérgio Motta"). Muito mais do que 
estabelecer e simplesmente encaminhar a agenda do setor, o papel do 
Ministério das Comunicagoes, especialmente do Ministro Sérgio Motta, foi 
exercido do forma bastante centralizada e por meio de rápidas decisoes. 
Embora anunciadas em documentos públicos (como o REST e o PASTE), 
tanto o estabelecimento do quadro regulamentar como a elaboragáo do 
modelo de privatizagáo e abertura á concorréncia da rede básica, foram 
realizados de forma centralizada e fechada47. Para tanto, por intermédio da 
UIT, em 1995-96, foram contratadas consultoras internacionais (McKinsey & 
Co. e Kleinwort Benson/Lehman Brothers) as quais, a partir das premissas do 
Minicom, elaboraram o quadro referencial  básico da privatizagáo, da 
concorréncia, da lei geral e do órgáo regulador48. A presenga de consultoras 
internacionais, além de aportar experiéncia proveniente de sua participagáo 
em outros processos de reestruturagáo do setor, também contribuiu para dar 
maior visibilidade e garantía á reforma brasileira junto ao setor financeiro 
internacional e ás operadoras estrangeiras. Por outro lado, no plano político 
interno, deve ainda ser levado em consideragáo que o Ministro das 
Comunicagoes (amigo pessoal do Presidente e líder ativo do PSDB), náo 
apenas conseguiu nomear os principáis dirigentes da Telebrás e do Minicom, 
mas adquiriu um espago político privilegiado na esfera ministerial 
(frequentemente pronunciando-se náo só sobre temas de telecomunicagoes 
mas sobre outras políticas governamentais, além de temas eleitorais). Ao 
centralizar as negociagóes políticas que conduziram á rápida aprovagáo da 
Lei Mínima (1996) e da Lei Geral (1997), o ministro consolidou sua reputagáo 
de empreendedor ágil e eficiente, de tal modo que a imprensa especializada 
acabou por cunhar a expressáo "efeito Sérgio Motta". 

4 7 É interessante contrastar com a experiénicia inglesa de reestruturagáo, igualmente orientada para a 
privatizagáo e concorréncia. Nesse caso, conforme registram Vickers & Yarrow (1988, p. 210), houve urna 
intensa participagáo dos gerentes da British Telecom, os quais participaram do debate referente  á Lei de 
Telecomunicagoes inglesa (de 1984) e estabeleceram sólidos lagos políticos com parlamentares, políticos 
e funclonários públicos no sentido de impedir o desmembramento da operadora em unidades regionais, 
medida essa que havia sido proposta por membros do Partido Conservador (como havia sido o caso da 
AT&T americana, mas que era muito maior que a operadora inglesa: as Baby Bells que resultaram da 
fragmentagáo americana eram de porte semelhante ao da British Telecom). No caso brasileiro, os 
gerentes da Telebrás, salvo excegáo no que se refere  a temas estritamente técnicos, por determinagáo 
hierárquica, náo puderam partipar de discussóes públicas envolvendo o modelo de reestruturagáo do 
sistema. 

4 8 Nota-se urna diferenga essencial em relagáo á reforma do setor elétrico, onde foi contratada um 
consórcio consultor liderado pela pela empresa Coopers & Lybrand, cujos trabalhos e elaboragáo de 
propostas foram realizadas de forma mais aberta e participativa. 
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6.5. O Investimento Privado na Telefonía Celular: Caracterizado 
Preliminar 

Como vimos no item referente  á alteragáo do marco regulatório (item 2.2), 
no caso da telefonía móvel celular, a opgáo referente  á estrutura de mercado 
recaiu na formagáo de um duopólio temporário (até o ano 2.000), o qual foi 
constituido pela entrada de urna empresa privada que deverá atuar (na banda 
B) em concorréncia com a operadora de telefonía celular da Telebrás (na banda 
A). Esta última deverá ser separada da operadora de telefonía fixa e 
posteriormente privatizada. 

Em relagáo á previsao do investimento a ser realizado pelas operadoras 
privadas, pode-se dizer - preliminarmente - que o potencial de mercado bem 
como sua regulamentagáo sinalizam de modo extremamente favorável para a 
realizagáo de significativos volumes de investimentos a curto prazo. De fato, a 
forte demanda reprimida, o baixo atendimento da telefonía celular pelo operador 
da Telebrás, especialmente nos Estados de Sáo Paulo e Rio de Janeiro (que 
concentram os maiores mercados do país), além da estabilidade proveniente da 
estrutura de mercado duopólica, sáo fatores decisivos para garantir ás novas 
operadoras de telefonía celular privada um mercado praticamente cativo, com 
alta taxa de crescimento, de modo a induzir investimentos substantivos por 
parte das operadoras dessas áreas. 

A legislagáo, como foi anteriormente referido,  ao exigir no edital urna 
ampia capacitagáo prévia na exploragáo de telefonía celular (experiencia náo 
detida pelo setor privado nacional) impós a formagáo de consorcios entre 
capitais privados e estrangeiros49. O prazo de concessáo, como foi igualmente 
descrito, é de quinze anos, prorrogável por igual período. Nos primeiros trés 
anos somente seriam admitidos consorcios com 51% do capital votante de 
propriedade de brasileiras, isto é, o capital estrangeiro poderia deter um máximo 
de 49% do capital votante ou 83% do capital total. 

Deve-se ainda salientar que a regulamentagáo foi "complementada" de 
modo a favorecer  as futuras operadoras privadas: de um lado, por um 
compromisso náo formalizado por parte da Telebrás pelo qual, num primeiro 
momento, suas operadoras reservariam (ou seja, náo atenderiam) cerca de 30% 
a 40% do mercado (no agregado) para que este possa ser explorado pelo setor 
privado. De outro, pelo atraso proposital do langamento dos editáis de 
digitalizagáo da Banda A, impedindo a melhoria do atendimento do mercado por 
parte das operadoras públicas. 

Entretanto, além de garantir condigóes bastante propicias para o 
investimento privado, a legislagáo posta em prática promoveu urna forte 
apropriagáo de receita fiscal por meio da venda das licengas de exploragáo da 

4 9 Deve ser sublinhado que a atragáo do mercado brasileiro de telecomunicagóes é amplamente compatível 
com as estratégias de internacionalizagáo das grandes operadoras intemacionais. 
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Banda B (com prego mínimo sujeito a ágio). A concorréncia praticada na 
licitagáo obedeceu a um sistema de pontuagáo com dois requisitos básicos. Ou 
seja, o índice que representa a pontuagáo dos proponentes tem dois 
componentes: o primeiro deles, com participagáo de 60%, refere-se  ao 
distanciamento do valor efetivamente apresentado para compra da licenga 
(concessáo) em relagáo ao valor mínimo estipulado para cada regiáo 
(viabilizando maior receita fiscal); o segundo, com peso de 40%, diz respeito ao 
rebaixamento da cesta tarifária  do plano de servigo de cada operadora em 
relagáo á cesta tarifária  máxima - igualmente de cada regiáo (propiciando maior 
beneficio para o usuário). 

Dessa maneira, a estratégia dos consorcios privados na licitagáo, em 
tese, poderia apontar para as seguintes diregoes: dar um grande lance para a 
concessáo (ágio elevado) e manter as tarifas próximas á cesta tarifária  máxima; 
diminuir o valor do lance para a licenga, mas rebaixar as tarifas; combinagáo de 
ambas as estratégias. Como veremos a seguir, ñas regióes onde existe urna alta 
demanda reprimida (Sáo Paulo, por exemplo) verificou-se a primeira estratégia; 
ñas regióes onde a taxa de atendimento é relativamente satisfatória, 
especialmente ñas carnadas de alta renda (Bahia e Sergipe, por exemplo) a 
estratégia seguida foi a segunda. Portanto nesta última há um baixo lance para o 
pagamento da concessáo e urna diminuigáo das tarifas de modo a concorrer em 
pregos para atingir parcelas do mercado de menor faixa de renda. 

Examinando-se agora os grupos constituidos para a licitagáo, observa-se 
que, no dia 07 de abril da 1977 (data limite de entrega das propostas), foram 
apresentadas quinze propostas de habilitagáo - quinze consorcios - compostos 
por 35 grandes empresas brasileiras e 18 estrangeiras, estruturados segundo 
diversas combinagóes e atendendo o requisito quanto á propriedade do capital já 
mencionado (ver Tabela 26). Mesmo havendo sido eliminados cinco dos 
consorcios no processo de habilitagáo (Algar, Lightel, Tess, MCom Wireless e 
Hutchison-Cowan), o uso de recursos legáis permitiu que os mesmos viessem a 
participar do processo de licitagáo. 
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Tabela 26 
O Mapa dos Consorcios (fevereiro  de 1998) 

CONSORCIO/ 
EMPRESA 

GRUPO 
NACIONAL 

INVES-
TIDOR 

OPERADORA PADRÁO 
PROVÁ-
VEL 

ÁREA DE 
DISPUTA 

e 
VENCEDORES 

(até setembro de 1997) 

Avantel 
Comuni-cagóesc 

Stelar (25%); 
Camargo Correa (25%); 
Unibanco(25%); Jornal 
Folha de Sáo Paulo tem 
opgáo de compra de 5%) 

Air Touch - EUA (25%) náo definido 1, 2, 3,4, 
5, 6, 9 e 
10 

Ficou em 2o lugar na área 2 
(interior  de Sáo Paulo); como o 
consorcio vencedor - Tess - foi 
desabilitado, sua chance 
dependía da decisáo final da 
Justiga. O consorcio desistiu do 
neqócio no inicio de 1998. 

Brascom  c AG Telecom (25,5%); 
Monteiro Aranha (25,5%) 

SouthWestern Bell - EUA 
(25%)/ Mannesmann -
Alemanha (24%) 

TDMA 1,2, 3, 4, 
5 e 6 

Lightel0 ABC Algar (51%); 
Queiroz Galváo 

Korea Mobile Telecom -
Coréia 

CDMA 5, 6 e 10 Considerado inabilitado pelo 
MC; recorreu  por meio de 
mandado de seguranga 

Hutchison 
Cowan d 

Cowan (51%) Hutchinson - Hong Kong 
(49%) 

CDMA 4 e 5 Considerado inabilitado pelo 
MC; recorreu  por meio de 
mandado de seguranga 

Mcom Wireless  0 Mcom (51%) Telmex - México (28%) / 
COMCAST - EUA (20%) 

TDMA 3 Considerado inabilitado pelo 
MC; recorreu  por meio de 
mandado de seguranga 

TT2C Globopar (40%); 
Bradesco (20%) 

- AT&T - EUA (37%)/ 
Stet - Itália (3%) 

TDMA 1, 2 e 3 

Tess 0 Eriline (12%); 
Primav (CR Almeida) (39%) 

Telia - Suécia (49%) náo definido 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 9e 
10 

Ganhou área 2 (interior  de SP) 
pagando ágio de 121%. 
Considerado inabilitado pelo 
MC; recorreu  por meio de 
mandado de seguranga 

Teletc a Citibank 
(9%) 

Bell Cañada International -
Canadá (20%)/ 
Telesystem - Canadá 
(20%) 

náo definido 1, 2, 3, 4, 
5 e 6 

Considerado inabilitado pelo MC 
para as áreas 1, 2 e 3; recorreu 
por meio de mandado de 
seguranga) 

BCP c Banco Safra  (44%), OESP 
(6%) 
Splice (6%) 

Bell South - EUA (44%) TDMA 
(Fornecedor: 
Nortel) 

1 ,2 ,3 ,4 , 
5 e 6 

Ganhou área 1 (reg. Metrop. de 
SP) pagando R$ 2,6 bihSes pela 
concessáo (ágio recorde:  341%) 

GFFTc Teldin; Garantía 
Investimentos 

- France Télécom - Franga náo definido 1, 3, 5e 
10 

Algar" ABC Algar (51%); 
Queiroz Galváo 

Korea Mobilie Telecom -
Coréia 

CDMA 3 Considerado inabilitado pelo 
MC; recorreu  por meio de 
mandado de seguranga 

BSE 0 Banco Safra  (40,5%); 
OESP (6%); Splice (6%); 
RBS 7% 

Bell South (40,5%) - EUA TDMA 9e 10 Ganhou a área 10 (NE, á 
excegáo da BA e SE) com ágio 
de 141% 

Americel0 Investidores Nacionais 
incluindo Fundos (51%) b 

Citibank 
(9%) 

Bell Cañada International -
Canadá (20%) / 
Telesystem - Canadá 20% 

náo definido 7, 9e 10 Ganhou área 7 (Brasilia e CO) 
único concorrente  (ágio de 
23,4% sobre o valor mínimo 
concessáo) 

Vicunha 
Telecomunicagóes 
c 

Grupo Vicunha (37%); 
Globopar e Bradesco (20%) 

Stet-Itália (44%) TDMA 4, 5, 6, 9 e 
10 

Ganhou a área 9 (BA e SE) ágio 
8,7% sobre o valor mínimo da 
concessáo 

Global 
Telecom" 

Cía. Susano  de  Papel e 
Celulose; Inepar e Motorola 

- DDI - Japáo CDMA 2, 4, 5 e 6 

a Fundos de Pensao Petras, Telos, Sistel e Previ (25 a 30%), Fachsf,  Aeros, Fapes e Valia, Opportunity, BBDTVM, La 
Fonte; b Fundos de Pensao Petras, Telos, Sistel e Previ (25 a 30%), Fachsf,  Aeros e Valia, Opportunity BBDTVM, La 
Fonte;0 empresa já constituida;d consorcio; MC - Ministério das Comunicagóes. 

e As áreas correspondem ás seguintes regióes: 1-Sáo Paulo, capital; 2-Sáo Paulo, interior;  3-Rio de Janeiro/Espirito  Santo; 
4-Minas Gerais; 5- Paraná/Santa Catarina; 6-Rio Grande do Sul; 7-Goiás/Tocantins/Mato Grosso do Sul/Mato 
Grosso/Rondónia/Acre/Distrito  Federal; 8-Amazonas/Roraima/Amapá/Pará/Maranháo;  9-Bahia/Sergipe; 10-
Piauí/Ceará/Rio  Grande do Norte/Paraíba/Pernambuco/Alagoas. 
Fonte: Jornal de Telecomunicagóes (abril de 1997) e Folha de Sáo Paulo (várias edigóes). 
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Os mercados de maior peso económico, como os da regiáo metropolitana 
de Sáo Paulo e interior do estado, foram alvo de propostas de sete grupos. 
Inversamente, as áreas mais pobres e com menor potencial económico e maior 
custo (incluido o valor mínimo de concessáo) foram as de menor interesse. Tais 
áreas náo receberam nenhuma proposta (caso da área 8 - na regiáo amazónica) 
ou foram alvo de apenas um consorcio, como no caso da área 7 (regiáo centro-
oeste), que foi conquistada pelo único licitante (consorcio Americel). Dessa 
forma, antecipam-se os problemas a serem enfrentados pelo modelo regulatório 
brasileiro, urna vez que a concorréncia concentra-se preferencialmente  ñas 
áreas mais ricas (prevendo-se, nesse caso, a concorréncia via qualidade dos 
servigos), sendo que as áreas mais pobres e dispersas (como a Amazonia) 
deveráo requerer algum tipo de incentivo ou subsidio, a ser equacionado pelas 
autoridades do setor. 

Um dos grandes consorcios (TT 2) é representado pela associagáo entre 
a Globopar, o Bradesco (que formaram a UGB) e a AT&T, ao qual, ñas vésperas 
da entrega da proposta, também agregou-se a STET italiana. Estáo 
representados nessa uniáo o maior banco privado do país, o líder das 
comunicagóes, a maior operadora americana e mundial (gragas á compra da 
maior operadora americana de telefonía celular - MacCaw - pela AT&T) e urna 
das maíores operadoras européia. Seu poder financeiro e técnico é significativo, 
e foi concentrado nos principáis mercados, estado de Sáo Paulo - regióes 
metropolitana e interior - e do Rio de Janeiro, sem dúvida os mais promíssores 
do país (e que por isso deveráo pagar maior ágio). Urna das peculiaridades 
desse consorcio refere-se  ao envolvimento de dois produtores de equipamentos 
para telefonía celular (a Ericsson, fornecedora  da McCaw e a NEC -
¡ndiretamente via Globopar). O fornecimento de equipamentos para a 
associagáo deverá ser um tema de grande importáncia na definigáo final da 
dívisáo de atividades entre seus membros. Ressalta-se que esse grupo (sem a 
participagáo da AT&T) reapresentou-se em outro consorcio dirigido a áreas de 
menor potencial relativo, sendo incorporado o grupo Vicunha como líderanga. 

A construtora Andrade Gutíerrez reconstituiu sua antiga associagáo 
(parceria feita em 1991-1992) com o grupo Monteiro Aranha no consorcio 
Brascom, tendo como operadoras a importante Baby Bell Southwestern Bell 
(EUA), urna das controladoras da Telmex mexicana, e também a Mannesmann 
alema (grupo industrial que também opera telefonía celular). As propostas 
apresentadas foram dirigidas para as regióes mais ricas. No inicio de 1996, a 
Andrade Gutiérrez estava associada á Baby Bell US West, que abandonou seus 
planos de operar no Brasil, provavelmente em fungáo das oportunidades abertas 
no próprio mercado americano, após a aprovagáo da nova lei de 
telecomunicagóes desse país (em fevereíro  de 1996). 

A Bell South (operadora americana, líder absoluta na telefonía celular da 
América Latina) participa de dois consorcios: o BCP, que venceu a cobigada 
área 1 (regiáo metropolitana de Sáo Paulo, pagando um valor de R$ 2,647 
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bilhóes pela concessáo (ágio recorde mundial de 341%), e o BSE, que ganhou a 
regiáo 10 (Nordeste á excegáo da Bahia e Sergipe) com ágio de 141% sobre a 
concessáo. O BCP também é formado pelo Banco Safra (grande instituigáo 
financeira), pela OESP (grupo formado pelo jornal O Estado de Sáo Paulo) e na 
última hora recebeu a adesáo da Splice (fabricante de telequipamentos sediado 
no estado de Sáo Paulo). A outra associagáo (BSE) em que participa a Bell 
South, originalmente tinha como alvo a regiáo sul do país e incluía a RBS (Rede 
Brasil Sul da área de comunicagoes) e a Arbi (Moddata), mas ficou restrita ás 
empresas Bell South, Safra, OESP e Splice e apresentou propostas apenas para 
as regióes 9 e 10. A RBS, que retirou-se num primeiro momento,para evitar 
conflito jurídico, urna vez que participa do consorcio liderado pela Telefónica de 
Espanha que adquiriu 35% da CRT gaúcha (opera a Banda A), posteriormente 
voltou a ter presenga no consorcio. 

Um outro consorcio (Avantel, que desfez-se no inicio de 1998) reúne a 
americana Air Touch e, como socios nacionais, inicialmente registravam-se as 
presengas da construtora Odebrechet e do Unibanco. Esse grupo recebeu, nos 
primeiros meses de 1996, a adesáo do Jornal Folha de Sáo Paulo (que optou 
por ser investidor e náo socio) e posteriormente foi também agregada a 
construtora Camargo Corréa. Anteriormente, os parceiros nacionais (Odebrechet 
e o Unibanco) estavam unidos á Motorola, mas essa operadora foi descartada 
por também ser urna forte produtora de equipamentos de telefonía celular (infra-
estrutura e aparelhos telefónicos celulares). Em meados de 1996, a Motorola e a 
Companhia Suzano de Papéis constituíram um consorcio (Global Telecom) que 
incluiu ainda o grupo Inepar, sediado no Paraná (associado á Motorola no 
projeto Iridium), a DDI japonesa, como operadora, e também a trading japonesa 
Nissho Iwai (esse consorcio chegou a registrar a presenga da Ceterp, operadora 
municipal paulista de Ribeiráo Preto). 

No inicio de 1998, vários consorcios já estabelecidos decidiram retirar-se 
total ou parcialmente do negocio (como o Avantel, Hutshison/Cowan e a Telet), 
seja por causas das pendencias jurídicas que atrasaram sobremanera a decisáo 
final das licitagóes, seja pela menor atratividade diante do avango da penetragáo 
da Banda A, ou ainda pela proximidade da privatizagáo da Banda A (que já está 
em operagáo e conta com urna grande clientela). 

Na época de apresentagáo das propostas (abril de 1997) vários grupos 
também haviam desistido de participar em consorcios já estabelecidos, como foi 
o caso das operadoras americanas GTE e Millicom. Esta última apresenta 
características bastante singulares, pois é urna operadora de porte relativamente 
modesto (119 mil assinantes no total, em 1994), e sua estratégia de agáo centra-
se na exploragáo de mercados mais pobres, situados em países em 
desenvolvimento (25 joint-ventures  distribuidas em 19 países). No Brasil a 
operadora anunciou que repetiría essa estratégia de atuar em "nichos" de menor 
renda, mas retirou-se da disputa, provavelmente em fungáo dos maiores custos 
dessas áreas, além do fato do mercado potencial ser muito menor do que aquele 
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dos grandes centros do sudeste do país (Sáo Paulo e Rio de Janeiro). Também 
retiraram-se (em setembro de 1996) de consorcios já formados as Baby Bells 
Ninex e Bell Atlantic, que estáo em processo de fusáo nos Estados Unidos. 

A composigáo dos demais grupos participantes pode ser vista diretamente 
por meio da Tabela 26. Deve-se ainda sublinhar que a oportunidade aberta pela 
exploragáo da telefonía celular privada no Brasil propiciou a agregagáo de 
grupos originariamente dispares (empreiteiras, bancos e ¡nstituigóes financeiras, 
grupos de comunicagáo e mídia, fabricantes de telequipamentos, pelo lado 
nacional, e grandes operadoras com estratégias definidas de 
internacionalizagáo, do lado estrangeiro), portadores de culturas empresariais 
bastante distintas, cuja convivéncia certamente será bastante complexa e 
atribulada, exigindo redobrada atengáo do órgáo regulador. 

Embora as licitagóes ainda estivessem em andamento ao final de 1997, 
pode-se fazer urna primeira avaliagáo dos investimentos realizados até entáo, 
bem como dos valores anunciados pelos consorcios vencedores. A Tabela 27 
sintetiza os resultados do processo de licitagáo obtidos até essa época (final de 
1997). Deve ser observado que foram efetivadas apenas metade das licitagóes 
programadas, embora as duas mais importantes áreas de negocio - Sáo Paulo 
(Regiáo Metropolitana) e interior de Sáo Paulo - já tenham sido objeto de 
concessáo. 

Tabela 27 
Investimento na Telefonía Celular Privada - Resultado Parciais 

VALOR MIN. VALOR PAGO ÁGIO PG INVEST. TÉCNICO INVEST.TOTAL 
AREA CONCESSAO (1) LEILAO ANUNCIADO (2) (3) = (1) + (2) 

(R$ mil) (R$ mil) (%) (R$ mil) (R$ mil) 
Reg. Metr. Sáo Paulo 600 2.647 341,25 500 3.147 
SP Interior  (TESS )a 600 1.326 121 380 1.706 
RJ e ES 500 
Minas G. 400 
PR e SC 330 
R. G. do Sul 330 
DF, GO, TO, MS , MT, RO, AC 270 338,5 25,37 412 750,5 
AM, RR, AP, PA, e MA 200 
BAeSE 230 250 8,69 300 550 
Pl, CE, RN, PB, PE, e AL 230 555 141,54 450 1.005 
TOTAL 3.690 5.116,5 127,57° 2.042 7.158,5 

i - os valores apresentados na Tabela consideram apenas aqueles referentes  ao consorcio TESS, declarado vencedor 
luando da abertura  das propostas, mas ainda sob júdice; b - ágio médio. 
:onte: Jomáis - Folha de Sáo Paulo e Gazeta Mercantil (vários números); imprensa especializada: Jornal de 

Telecomunicagóes (vár ios números) . 

Como o Minicom esperava arrecadar cerca de R$ 3,7 bilhóes e, até 
dezembro de 1997, já foram obtidos R$ 5.416,5 bilhóes o Estado já obteve R$ 
1.416,5 bilhóes de receita acima do valor esperado. Caso esses valores 
(manutengáo do ágio médio) indiquem o potencial da arrecadagáo total, o 
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Estado obteria urna receita de R$ 10.833 bilhoes50. Considerando que a este 
valor deverá ser acrescido o valor de venda das unidades de negocio das 
empresas-polo estaduais a serem privatizadas durante o ano de 1998, o Estado 
parece haver logrado obter ampio éxito na sua estratégia de maximizar a receita 
fiscal resultante dos processos de abertura do mercado e das futuras 
prívatizagóes. 

Considerando-se apenas as cinco licitagóes já realizadas, o investimento 
técnico perfaz cerca de 29% do investimento total, isto é, a barreira á entrada no 
mercado da telefonía celular (banda B), de fato, está apoiada no custo do 
processo lícitatório (prego da concessáo). Náo sem motivo, portanto, apenas 
grandes capitais nacionais e internacionais (consorciados) puderam participar 
da disputa pelas concessoes. 

6.6. Á Guisa de Conclusáo 

O investimento no setor de telecomunicagoes vem sendo ampliado em 
praticamente todos os países desde o final da década passada básicamente 
devido ás novas oportunidades vinculadas á onda radical de progresso técnico 
no setor (centrada na difusáo das tecnologías dígitaís). Em termos concretos 
essas oportunidades materíalízam-se na expressiva ampliagáo e alteragáo do 
perfil  do mercado, decorrentes da intensifícagáo e díversificagáo simultáneas do 
uso da tele-informática. 

Por outro lado, a maior concorréncia advinda da liberalizagáo do setor 
(especialmente nos países centráis), a intensifícagáo do movimento de 
globalizagáo da economía contemporánea, juntamente com a redugáo das 
tarifas e respectiva mudanga dos pregos relativos dos servigos básicos 
(favorecendo as ligagóes de longa distáncia nacional e internacional), também 
constituem fatores que impulsionam o desenvolvimento do mercado e do 
investimento. O novo ambiente institucional e de mercado índuz a urna mudanga 
da lógica de atuagáo das operadoras de telecomunicagóes: antes essa lógica 
era condicionada por urna forte sobre-determinagáo político-regulatória; agora 
desenvolvem-se estratégias oligopólicas competivas com vistas ao mercado 
global (sujeitas a regulamentagáo restrita nos segmentos regulados). 

No Brasil, além dos vínculos inerentes ás restrigóes de financiamento 
interno e externo, o investimento da Telebrás, desde o inicio da década de 1980, 
sempre esteve sujeito a um forte processo de contengáo, de caráter 
essencialmente político. Esse bloqueio concretizava-se nos baixos valores 
aprovados no orgamento de investimento das estatais federáis. Náo obstante a 
Telebrás e o Ministério das Comunicagóes usualmente proporem montantes de 
investimento mais altos (necessários para atender a demanda reprimida), os 

5 0 O resultado final deve apresentar um valor menor do que o projetado, pois o ágio da regiáo metropolitana 
de Sáo Paulo foi recorde mundial e náo deverá ser repetido. 
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cortes eram executados pelo Ministério da Fazenda e do Planejamento ou entáo 
efetuados no decorrer do processo de votagáo do orgamento no Congresso. 

No período 1988-95, excetuando-se a brutal retragáo do período Color 
(1991-92), o investimento da Telebrás situou-se próximo ao montante de R$ 4 
bilhóes anuais. No entanto, a partir de 1996, o investimento em 
telecomunicagoes passou a aumentar rápidamente tanto no ámbito da Telebrás 
como no setor privado (com elevagáo desde 1993-94). 

O investimento do setor privado foi decorréncia direta da explosáo de 
novos mercados, como os segmentos de telefonía celular, TV por assinatura, 
redes corporativas, desenvolvimento de redes especializadas etc. 

Pela sua maior importáncia, convém ressaltar alguns aspectos do 
investimento privado em telefonía celular (banda B). O modelo regulatorio para 
esse segmento centrou-se na constituigáo de um duopólio temporário (cerca de 
5 anos), para cada urna das dez áreas em que o país foi dividido. Ao ambiente 
de "relativa" protegáo garantida pelo duopólio, acrescenta-se a enorme demanda 
reprimida existente nesse segmento (que também age como substituto da 
telefonía fixa), de modo a incentivar sobremaneira os investimentos. 

Resta mencionar um interessante fator de regulamentagáo assímétrica 
(protegáo á iniciativa privada) nesse segmento de telefonía celular. Ou seja, o 
marco regulatorio foi "complementado" de modo a favorecer  as futuras 
operadoras privadas: de um lado, por um compromisso náo formalizado por 
parte da Telebrás pelo qual, num primeiro momento, suas operadoras 
reservariam (ou seja, náo atenderiam) cerca de 30% a 40% do mercado (no 
agregado) para que este possa ser explorado pelo setor privado. De outro, pelo 
atraso proposítal do langamento dos editáis de digitalizagáo da Banda A, 
impedindo a melhoria do atendimento do mercado por parte das operadoras 
públicas. 

O surgimiento de novos mercados, especialmente da telefonía celular, 
também se refletiu na elevagáo do investimento da Telebrás. Mais importante, 
no entanto, é observar que o aumento do investimento da Telebrás faz parte da 
estratégia de reforma das telecomunicagoes que, como vimos, vem combinando 
expansáo do sistema com implantagáo de um novo marco institucional (incluindo 
a privatizagáo e a concorréncia). Deve-se notar que a reestruturagáo das 
telecomunicagoes brasileiras distingue-se das demais experiéncias do 
continente, náo apenas pela maior dimensáo relativa do mercado e do porte de 
seu operador público (Telebrás), mas especialmente pelo caráter "tardío" das 
mudangas (final da década de 1990) e pela sequéncia e timing  de 
implementagáo das medidas de privatizagáo e abertura (sem adogáo de mopólio 
privado temporário na rede básica). 
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No  tocante  ao  tamanho, deve ser observado que o Brasil, náo obstante ter 
a opgáo de estabelecer urna empresa única - internacionalmente competitiva -
preferiu  segmentar seu sistema em treze operadoras (trés fixas, nove celulares 
Banda A e urna de longa distáncia - Embratel). A vantagem reside na 
possibilidade de atrair um número maior de grande operadores intemacionais, 
que por sua vez, pretendem estabelecer posigóes competitivas em um mercado 
de grande importancia estratégica como o brasileiro. A desvantagem é que 
empresas de menor porte, além da náo poderem ter participagáo própria em um 
mercado internacional altamente dinámico e concentrado como o de 
telecomunicagoes, também tem menor capacidade financeira de incentivar o 
P&D nacional e a indústria doméstica de telequipamentos. 

A base económica da elevagáo do investimento da Telebrás residiu no 
excepcional desempenho da relagáo lucro/tarifa  da Telebrás - resultado do forte 
aumento tarifário  e da contengáo de custos - o qual foi sancionado por um 
mercado em grande expansáo, especialmente o rentável segmento da telefonía 
celular. Por sua vez, a agenda das telecomunicagóes priorizou iniciativas que, de 
fato, romperam o bloqueio do investimento, tal como a abertura ¡mediata da 
telefonía celular privada, a elevagáo do investimento e das tarifas no mesmo 
momento em que foi anunciada a privatizagáo da Telebrás e também a 
introdugáo da concorréncia na rede básica, além da centralizagáo e rapidez das 
decisóes do Ministro das Comunicagóes (Sr. Sérgio Motta). 

Ainda em relagáo á elevagáo dos investimentos da Telebrás, 
especialmente no marco de urna transigáo institucional rumo á privatizagáo e á 
concorréncia - controladas por um novo órgáo regulador (ANATEL) - trés 
aspectos centráis devem ser destacados. 

Em primeiro lugar, a curto prazo as tarifas interurbanas e intemacionais 
do Brasil já foram reajustadas para um patamar mais próximo dos níveis 
intemacionais (embora ainda distante de tarifas competitivas como as do maduro 
mercado americano), de certa forma reduzindo a contribuigáo das altas tarifas 
das telecomunigóes de longa distáncia para o chamado "custo Brasil". Esse 
movimento será ainda mais acentuado com a introdugáo da concorréncia da 
longa distáncia, obrigando a Embratel e os newcomers  a oferecerem tarifas mais 
competitivas nesse segmento, o que certamente virá a beneficiar um ampio 
segmento de pequeñas e médias empresas usuárias desses servigos. 

Em segundo lugar, a médio prazo a ampliagáo da rede de 
telecomunicagóes, bem como sua modernizagáo - com oferecimento de novos 
servigos, maior largura de banda e maior velocidade de transmissáo de dados -
é urna etapa imprescindível para aumentar a competitividade sistémica da 
economía brasileira. Entretanto o cumprimento do ambicioso Plano de Metas até 
o ano 2.003 (Programa PASTE) estará condicionado á evolugáo tarifária  (que já 
foi reestruturada em diregáo a patamares mais competitivos), ao crescimento da 
economía e também á redistribuigáo pessoal e regional de renda (incorporagáo 
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ampia de novos usuários residenciáis e comercias e de regióes de menor 
densidade económica). No caso da Telebrás, deve ser relembrado que 
atualmente seu grau de endividamento é muito baixo, podendo vir a ser 
ampliado como meio de alavancagem de seus investimentos. 

Deve-se recordar que as novas telecomunicagóes propiciam urna sensível 
redugáo dos custos de transagáo (com melhoria notável na coordenagáo 
inter/intra empresarial), otimizam o uso da infra-estrutura  de transporte 
(interurbana e urbana), aumentam a produtividade, especialmente dos setores 
info-intensivos (setor financeiro, indústria do software e de alta tecnología, 
multinacionais em geral, transporte aéreo e segmentos correlatos, mídia, 
governo e outros), além de víabilizar novos mercados vinculados á transagáo e 
acesso de informagoes e estimular novas formas de produgáo, distribuigáo e 
consumo com integragáo eletrónica dos respectivos agentes sociais. 

A construgáo de urna verdadeira Infra-estrutura  Global de Informagáo 
(Gil) é um fator determinante para a insergáo internacional do país, impossível 
de ser adequadamente realizada sem o estabelecimento de redes e 
dísponibilizagáo de servigos (mesmo com a existéncia de um certo retardo - lag) 
semelhantes aos usualmente oferecidos pelos países centráis. 

Em terceiro lugar é necessárío ressaltar a problemática concernente ao 
impacto da privatizagáo junto á indústria doméstica de telequipamentos. Na 
verdade, existe urna grande  incógnita referente  á política de compras da 
Telebrás no pós privatizagáo. Ou seja, na medida em que as operadoras da 
Telebrás certamente váo ser vendidas para consorcios que teráo forte presenga 
de operadoras estrangeiras, as quais já praticam um política de sourcing  próprio, 
trabalhando com determinados fornecedores  nos países em que operam há, de 
fato, um elemento de forte incerteza no tocante á magnitude e ritmo das 
importagóes de telequipamentos por parte das operadoras após sua 
privatizagáo. Por um lado existe um grande parque industrial já instalado, 
composto por fornecedores  domésticos de origem estrangeira e nacional aptos a 
continuarem abastecendo o mercado (náo obstante a forte elevagáo de 
equipamentos para telefonía celular no período recente); por outro, dentre os 
objetivos pretendidos pelos novos operadores, pode estar a decisáo de participar 
da privatizagáo no Brasil justamente por este constituir um ampio mercado a ser 
disputado pelos fornecedores  com os quais já mantém relagóes privilegiadas no 
exterior. 

Por fim, deve ainda ser salientado que as expressivas privatizagoes das 
telecomunicagóes e do setor elétrico colocam o programa de privatizagáo do 
país, para 1998, especialmente na área de infra-estrutura,  como o maior em 
ámbito internacional, devendo atrair grande fluxo de capital externo, única forma 
de víabilizar as vendas. Afora os objetivos vinculados á reforma e modernizagáo 
do Estado, ao saneamento das finangas públicas e aos ganhos de produtividade 
técnica e gerencial, do ponto de vista da conjuntura económica, o bom 



238 

desempenho financeiro das privatizagóes será muito importante para garantir a 
entrada de recursos externos que deveráo melhorar as condigóes de 
fechamento do balango de pagamentos. Além desse aspecto, náo deve ser 
desconsiderado que 1998 é um ano eleitoral, e dessa forma, o resultado da 
privatizagáo é também significativo como fonte geradora de recursos para 
investimentos e despesas em geral. 
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CAPÍTULO 7 

ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL, 1993-97: INVESTIMENTOS DEPRIMIDOS 
NUMA TRANSIQÁO PROBLEMÁTICA1 

Ricardo  Bielschowsky 

7.1. Introdugáo 

Este trabalho analisa o processo de investimento no setor elétrico brasileiro 
durante a primeira etapa de transigáo a urna nova estrutura organizacional, de 
1993 a 1997. Está sendo redigido a fins de 1997, quando o projeto de reforma 
apenas acaba de ser desenhado, ensejando a passagem ao que poderá ser urna 
segunda e definitiva fase de transigáo da velha configuragáo estatal a um modelo 
predominantemente de mercado. 

O trabalho relata, portanto, o processo de investimento nessa primeira fase 
de transigáo, cujas características básicas convém enunciar já nesta segáo 
introdutória: 

a) os investimentos estiveram deprimidos, e foram insuficientes para 
atender, sem romper com critérios básicos de seguranga, a expansáo da 
demanda, que superou todas as expectativas a partir do Plano Real. 
Felizmente, as fortes chuvas dos últimos anos tém sistemáticamente 
afastado a necessidade de racionamento de energía, que tem sido, ano 
pós ano, apontada como urna efetiva possibilidade pela Eletrobrás, com 
base em cálculos sobre "riscos de déficit". Segundo o Plano Decenal mais 
recente (1998-2007) os dois anos críticos com relagáo a "risco de corte 
na demanda de ponta" e "risco de déficit de energía" sáo 1999 e 2000. 

Esclarega-se que ambos os conceitos sáo inerentes ao modelo energético 
brasileiro, baseado em hidroeletricidade: a) o risco de corte de demanda 
de ponta inexiste nos países que operam predominantemente com 
termeletricidade, porque dispóem de um estoque de velhas usinas 
termelétricas desativadas. Em caso de excesso de demanda, basta relíga-
las; náo é o caso do Brasil, com o agravante de que o país náo tem 
condigóes de importar energía de países vizínhos nos volumes exigidos; 
b) os países que operam com termelétricas náo tém problemas quanto a 
suprimento de combustível, já que, na pior das hipóteses, o que ocorre é 
o aumento de seu prego; esse náo é o caso da hidroeletricidade, em que 
o combustível, a água, é limitado pelas chuvas e pela capacidade de 
estocagem nos reservatóríos das usinas. 

1 O autor agradece a Sérgio Nilo e a Lucia Bicalho, da Eletrobrás,  pela paciente e generosa 
colaboragáo no fornecimento  de dados e na discussáo de idéias. O texto é de inteira 
responsabilidade do autor. 
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b) O contexto foi de transigáo, ou seja, os investimentos foram decididos e 
implementados em meio a um quadro institucional que apenas dava os 
primeiros passos de distanciamento do modelo estatal, na diregáo da 
privatizagáo e de um sistema regido essencialmente por regras de 
mercado; 

c) A crise financeira do setor de energía, que vinha se arrastando desde a 
década dos oitenta, determinou o inicio da transigáo, em 1993. A partir daí 
ocorreu gradual introdugáo de inovagoes institucionais, mas o primeiro 
desenho propositivo do novo marco regulatório só seria concluido em 
meados de 1997, e a implantagáo desse novo marco só deverá ocorrer 
gradualmente. Em todo o período de transigáo até aquí, a privatizagáo 
esteve restrita essencialmente á distribuigáo, e as decisóes sobre 
investimentos em geragáo e transmissáo permaneceram essencialmente 
sob a responsabilidade das empresas e autoridades estatais; 

d) A transigáo tem sido problemática, pelo menos por trés motivos. Primeiro, 
náo foi acompanhada de cuidados com o fato do sistema ser hidrelétrico e 
desprovido de reservas, que exige que o país opere permanentemente 
com sobre-oferta  de capacidade, para evitar eventuais estiagens de 
chuvas ou eventuais aceleragóes de consumo de energía; o problema 
tornou-se evidente com a aceleragáo de demanda, resultante do Plano 
Real, trazendo á tona o fato de que o investimento em expansáo tem 
prazos de construgáo longos - principalmente em hidrelétricas, mas 
também em termelétricas, já que, no caso brasileiro, há necessidade de 
construgáo de dutos de gás de longo percurso. Segundo, a transigáo 
coincidiu com prioridade máxima á política antiinflacionaria, nela incluida 
minimizagáo do déficit do setor público e preparagáo para maximizar 
receitas fiscais da privatizagáo, numa opgáo que, como se verá, conflitou 
com a opgáo de evitar riscos de déficit de enregia, porque conflitou com 
as decisóes de realizar investimentos. Terceiro, apesar de terem sido 
introduzidas inovagoes institucionais que franquearam,  ao capital privado, 
o acesso ao setor, a natureza do processo de transigáo específico ás 
condigóes brasileiras é tal que náo existe nenhuma visibilidade com 
relagáo ao futuro mercado, expondo os cálculos de rentabilidade e risco 
ás incertezas generalizadas sobre a evolugáo da demanda e da oferta. 

e) Os investimentos estiveram relativamente deprimidos, por limítagóes 
financeiras das estatais: entre 1993 e 1997 houve um ano e meio de 
hiperinflagáo e tarifas reais em queda (1993 a junho de 1994), um ano e 
meio de Plano Real, com nova queda das tarifas reais (até fins de 1995) 
e apenas dois anos em que, pese urna razoável recuperagáo tarifária, 
náo se restabeleceu, ñas empresas estatais, urna alavancagem 
financeira suficiente para cumprir com as metas de investimento. As 
autoridades governamentais náo articularam urna solugáo para a etapa 
de transigáo que potencializasse a capacidade de investimento das 
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empresas estatais, esperando, talvez, do setor privado, algo que este 
náo podia realizar antes que se implantasse o novo marco regulatórío, 
devido a urna absoluta falta de visibilidade no que se refere  ao futuro 
mercado, tanto pelo lado demanda como da oferta. As inovagóes 
introduzidas a partir de 1993 permitiram, por certo, a ocorréncia de 
engenhosas solugóes envolvendo parcerias com o setor privado, mas 
elas eram inevitavelmente insuficientes para atender os requisitos de 
expansáo. 

f) Essas mesmas inovagóes incluíram um dispositivo que sinalizaria 
equivocadamente a evolugáo futura da demanda. No passado, a 
expansáo da oferta do setor era planejada pela Eletrobrás, com base na 
expansáo de demanda que as empresas distribuidoras informavam, sem 
compromissos de compra futura. Isso gerava projegoes superestimadas 
de expansáo de consumo, e excesso de investimento. Para eliminar 
essa distorgáo, a partir de 1993 passou-se a exigir das empresas a 
obrigatoriedade de compra do consumo projetado, por um período 
mínimo de quatro anos. Ocorre que, como as chances de sobra de 
energia num regime organizado sob o principio de minimizagáo de risco 
de déficit sáo, por definígáo, muitíssimo superiores ao de falta de 
energia, as empresas distribuidoras preferiram  subestimar sua demanda, 
e dispor de excelentes chances de comprar "sobras" de energia, a 
pregos menores do que os que constam dos contratos. Ou seja, 
preferiram  expor-se á pequeña possibílidade de serem responsáveis por 
urna crise de abastecimento, em troca do ganho representado pela 
opgáo de subestimativa. Esse mecanismo somou-se ás demais 
dificuldades do setor na explicagáo do baixo investimento no período. 

A tabela 1 antecipa alguns números indicativos do quadro de relativa 
estagnagáo nos investimentos e na capacidade produtiva do setor. 

O período analisado neste documento corresponde, portanto, a urna etapa 
de gradual e inconclusa transigáo. Sáo anos de mudangas muito recentes e 
sobretudo muito incompletas na organízagáo do setor de energia elétrica brasileiro, 
em que o processo decisorio de investimentos esteve condicionado por um entorno 
de grandes indefinigóes. 

O modelo estatal foi, por muito tempo, eficaz no que se refere  ao 
cumprimento das exigéncias de expansáo da oferta. Funcionou como urna 
"máquina autónoma" de acumulagáo de capital, ou seja, gerou investimentos 
estatais com elevado grau de "autonomía" em relagáo ao crescimento da demanda 
passada, pouco exigente em matéria de risco e rentabilidade, pouco limitado por 
disponibilidade de financiamento, e guiado pelo principio de minimizagáo do "risco 
de déficit" de energia a médio e longo prazos. 
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Seu auge ocorreu na segunda metade dos anos setenta, e ao longo da 
década de oitenta ele foi perdendo gradualmente sua forga, devido a problemas de 
financiamento. Houve, durante aquela década, urna combinagáo entre redugáo ñas 
tarifas energéticas, interrupgao dos fluxos de crédito externo e interno, e crise 
financeira das empresas concessionárias e dos diferentes níveis de governo, que 
gradualmente foram eliminando a eficácia da engrenagem institucional existente 
como indutora da acumulagáo de capital. Nos anos oitenta há toda urna historia, 
que náo cabe detalhar aqui, sobre as formas - precárias e instáveis - como os 
problemas de financiamento da expansáo do setor foram sendo contornados. O 
final dos oitenta/início dos noventa sáo o momento em que deixaram de sé-lo, 
impondo-se urna crise que paralisou um bom número de obras em andamento no 
setor, e suprimiu decisóes de realizagáo de um bom número de novos 
investimentos. 

Tabela 1 
Brasil: Formagáo Bruta de Capital Fixo no setor de energia elétrica, em valores e 

em % do PIB), médias anuais, e adígáo de capacidade (em GW) -1970-1997 

1971-80 1981-90 1991-93 1994-96 1997 
Investimento em RS$ bilhoes de 1996, 
médias anuais de cada período37 10.7 12.6 8.3 5.0 5,0 
Investimentos como % do PIB, médias 
anuais de cada período6' 2.1 1.5 0.9 0.6 0,6 
Adigáo média anual de capacidade (GW) 2.0 2.5C/ 1.1 1.8d/ 2.0 

Fonte: eiaboragao própria,  a partir  de dados da Eletrobrás 
a/ Na média de 96, um real=um dólar; 
b/ A pregos constantes de 95; 
d Inclui parte paraguaia de Itaipu; d/ Incluí 2.5 GW do total de 3.0 GW da nova usina de Xingó, pertencente 

ao sistema integrado N-NE, e que náo fornece  ao SE-S do pais, onde se encontra a maior escassez de 
oferta  energética. 

A mudanga iniciada em 1992 - um encontra de dividas intra-setor público -
viria a representar, como se observou, o passo inicial de urna seqüéncia de radicais 
transformagóes na organizagáo industrial e ñas regras institucionais do setor. Náo 
resta dúvida que, na fase que estará se iniciando táo logo termine a etapa de 
transigáo, ou seja, táo logo a nova "modelagem institucional" do setor seja definida 
e plenamente implantada, os investimentos seráo regidos por cálculos de 
rentabilidade e risco privados representativos de urna lógica totalmente distinta da 
que prevaleceu no passado. 

Mas, pelo menos durante a fase aqui analisada, 1993-97, o futuro "mercado" 
de energia elétrica ainda era urna abstragáo. Os agentes responsáveis pelo 
investimento em geragáo náo sabiam o que caracterizaría a evolugáo da demanda 
energética, porque os sinais antecipatóríos do comportamento da demanda, em 
termos de quantidades e pregos, eram insuficientes e falhos; tampouco se sabia o 
que caracterizaría a curva de oferta de energía, entre outras razóes porque 
ignoravam-se os elementos constitutivos do custo de "oferta" - entre eles a 
disponibilidade e o custo de gás. Claro está que as incertezas náo se desfaráo por 
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completo com a mera definigáo do marco regulatório, em curso nesses anos de 
1997 e 1998, podendo-se antecipar que a etapa que se segue - digamos, o período 
1998-2002 - será náo mais que um segundo estágio de transigáo a urna lógica de 
decisóes de investir guiadas essencialmente pelos mecanismos de mercado. 

Enquanto náo se implantavam as condigóes de operagáo do "mercado", a 
transigáo constituiu-se numa etapa em que as decisóes de investir, mesmo quando 
envolvendo agentes privados, seguiram dependentes de definigóes que tiveram 
que ser tomadas por empresas estatais, e precisaram, quase sempre, ser 
devidamente respaldadas pelas autoridades de governo. No entanto, as empresas 
estatais se encontravam financeiramente fragilizadas. E a Eletrobrás, mesmo com 
a resistencia de boa parte de seu corpo funcional, foi forgada pelas circunstáncias a 
orientar suas prioridades para a reestruturagáo do setor e a futura privatizagáo, com 
menor concentragáo de esforgo decisorio para investimentos, e com menor 
exposigáo de risco com relagáo a compromissos financeiros que envolviam as 
concessionárias estatais. 

Ou seja, relativamente ao modo de funcionamento do setor no passado, em 
que o sistema elétrico expandia-se de forma autónoma centrado ñas decisóes do 
sistema Eletrobrás e das grandes estatais estaduais, prevaleceu urna precariedade 
institucional e financeira, que dificultou um adequado esforgo de investimentos no 
setor. 

Em resumo, o período 1993-97 foi a etapa de transigáo em que a velha 
lógica esteve fragillzada e a nova ainda náo teve condigóes de operar a contento. 
Nesse meio tempo, foram encontradas solugóes de transigáo, embora o conjunto 
destas náo tenha permitido expandir a oferta energética na velocidade em que tem 
ocorrido expansáo da demanda, a ponto de elevar o "risco de déficit" em 1999 e 
2000, a níveis sem precedentes ñas últimas décadas. 

O presente trabalho documenta essa historia. Na segáo 2 é apresentado um 
quadro de referéncia  histórico para o entendimento das circunstáncias que estáo 
cercando a tomada de decisáo de investir nesta fase de transigáo. Após sumária 
caracterizagáo do setor, faz-se breve apresentagáo das transformagóes 
institucionais em curso, e do vazio financeiro deixado pela quebra do antigo padráo 
de financiamento. 

A segáo 3 é dedicada á questáo do investimento. Inicia-se com a 
programagáo e a evolugáo da demanda e oferta energética e dos investimentos, 
fazendo urna revisáo do estado atual dos principáis projetos de investimento, e 
examinando os determinantes dos investimentos. 
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7.2. Quadro de referencia 

7.2.1. Caracterizagáo de um setor elétrico singular: absoluto predominio 
hidrelétrico 

O Brasil possui um parque energético de grandes proporgóes, construido 
em alta velocidade. O consumo total atingiu, em 1995, 276 TWh, sete vezes maior 
do que o que se registrava em 1970. O consumo por habitante alcangou 1736 kWh, 
quatro vezes mais do que em 1970, mas ainda baixo, por padroes internacionais 
(menos de um tergo do nivel japonés e cerca de dois tergos do nivel espanhol). A 
poténcia instalada em fins de 1996 alcangava 63,8 GW (incluida a parte paraguaia 
de Itaipu), seis vezes maior do que a de 1970 e duas vezes superior á de 1980 
(tabela 2). 

O sistema elétrico compoe-se de trés segmentos, ou seja, dois sistemas 
interligados - Sul/sudeste/centro-oeste (S/SE/CO) e Norte/nordeste (NO/NE) - e os 
sistemas ¡solados. 

O primeiro tem 73% do total da capacidade instalada no país, ou seja, cerca 
de 41 GW (além de outros 6.3 GW da parte paraguaia de Itaipu), e possui 208 
usinas hidrelétricas, 23 termelétricas e urna nuclear. Dispoe ainda de um potencial 
hidrelétrico de mais de 55 GW de capacidade hidrelétrica a ser aproveitado. Está 
interligado por um complexo sistema de transmissáo com capacidade de 
transferencia  de 3.6 GW médios no sentido Sul/Sudeste e de 3.7 GW médios no 
sentido inverso. 

O sistema interligado Norte/Nordeste tem urna capacidade instalada de 13.3 
GW (24% do total nacional), em 17 hidrelétricas e 3 termelétricas, um potencial 
hidrelétrico inventariado de 57.4 GW (bacías amazónicas do Tocantins/Araguaia, 
Xingú e Tapajós) e urna capacidade de transferéncia  de 265 MW na diregáo 
Nordeste e 429 MW médios na diregáo Norte. 

Os sistemas ¡solados dispóem de 1.7 GW de poténcia instalada (dois tergos 
termelétricos), 84% dos quais na Regiáo Norte do país. A eles correspondem cerca 
de 300 localidades eletricamente ¡soladas urnas das outras, inclusive Manaus e as 
demais capitais de estados nortístas, á excegáo de Belém. 
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Tabela 2 
Demanda e Oferta  de Energia Elétrica 

Consumo Capacidade instalada (Em GW)37 

TWh KWh/hab 
1970 40 430 10.4 
1980 122 1025 30.7 
1990 216 1500 55.3b/ 

1997 277 1700 65.8b/ 

Fonte: elaborado com base em Eletrobrás,  Plano Decenal de Expansao, 97-2006. 
al O fator  de carga médio elevou-se, gradualmente, passando de 59% em 

1970 a 66% em 1980, a 70% em 1990 e a 72% em 1995. 
b/ Inclui 50% de Itaipu pertencentes ao Paraguai. 

Cerca de 40% da geragáo é realizada em quatro subsidiárias da holding 
estatal Eletrobrás (Fumas, Chesf, Eletronorte e Eletrosul), outros 17% vém da 
estatal binacional brasileiro-paraguaia Itaipu, 36% provéem de concessionárias 
pertencentes aos Estados (principalmente Cesp, em Sáo Paulo, Cemig, em Minas 
Gerais, Copel, no Paraná e CEEE, no Rio Grande do Sul), e o restante provém de 
autoprodutores e de pequeñas concessionárias municipais e privadas. 

A transmissáo é realizada principalmente pelas quatro empresas geradoras 
federáis subsidiárias da Eletrobrás e pelas quatro grandes empresas geradoras 
estaduais. O setor é, portanto, altamente integrado, no que se refere  a geragáo-
transmissáo. 

A integragáo vertical até o nivel da distribuigáo é forte apenas no caso das 
quatro grandes empresas estaduais (Cesp, Cemig, Copel e CEEE) e da 
Eletronorte. De resto, o grosso da distribuigáo em cada estado é realizada através 
de urna única empresa por estado, com excegáo de Sáo Paulo, onde há trés 
empresas importantes (Cesp, Eletropaulo e CPFL) e do Rio, onde há duas (Light e 
CERJ). 

Cerca de 92% da capacidade produtiva instalada provém da geragáo 
hidroelétrica.  Isto dá ao setor urna configuragáo  que náo encontra nenhum 
similar relevante no mundo e condiciona fortemente  a eficiencia do sistema 
durante o processo de transigáo por que atualmente passa o setor. 

Nos países em que predomina a termoeletrícidade, e mesmo naqueles em 
que se combina esta fonte com a hidroeletricidade, qualquer déficit de oferta é 
coberto pela reativagáo de usinas paralísadas por excesso de custos. Funciona o 
mecanismo de mercado, em que a escassez de oferta faz subir o prego, 
viabilizando produtores menos eficientes. Essa elevagáo de pregos estimula a 
construgáo de novas termelétricas que, por seus menores custos, determinam um 
novo fechamento ou urna menor utilizagáo das usinas temporariamente reativadas. 
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Inexiste, no caso do Brasil, essa "reserva"  de poténcia instalada, ou 
seja, náo há reserva de capacidade termelétrica  para eventuais déficits  de 
energía provocados por insuficiéncia de chuvas. O caso é praticamente único 
no mundo, mesmo considerando-se os poucos outros países que tém na 
hidroeletricidade a principal fonte de energía. Os dois casos mais importantes, a 
Noruega e a provincia canadense de Quebec, náo só sáo exportadores líquidos de 
energía, como podem, eventualmente, ser abastecidos pelos países vizinhos, 
através dos sistemas de transmissáo existentes. Essa possibilidade de importagáo 
de países vizinhos apenas comega a ser explorada, e as dimensóes das 
necessidades brasileiras sáo enormes frente ás possibilidades de importagáo dos 
países vizinhos. 

Além disso, há no Brasil abundante oferta de energía hidrelétrica, a custos 
aparentemente competitivos relativamante aos da termeletricidade, mesmo 
considerando-se a alternativa a gás, a ciclo combinado. O custo marginal de 
geragáo na atualidade está estimado entre 35 e 40 dólares por MWh, inferior  ao da 
termelétrica, mesmo na alternativa mais barata, o gás. Estima-se que a geragáo a 
gás, proveniente da Bolívia, deverá custar, no mínimo, 40 dólares por MWh. 

Mas o aproveitamento do potencial hidrelétrico tem a limitagáo de um 
investimento fixo (construgáo e equipamentos) muito mais arriscado, complexo, 
demorado e caro do que a energía termelétrica (cujo custo total superior ao das 
hidrelétricas decorre do fato de que a água é fonte energética grátis). Requer náo 
só eficiente planejamento de longo prazo e, para otimizar o uso da água, urna 
adminístragáo centralizada de programagáo e operagáo de despacho, mas muita 
capacidade empresarial, mobilizagáo de vultosos recursos financeiros, e 
mecanismos para contornar riscos técnico-geológicos e ambientáis de grande 
intensidade. 

Essas complexas fungóes foram realizadas no passado pelo governo e 
pelas empresas estatais, e prevé-se que venham a ser realizadas no futuro, 
essencialmente pelo setor privado, através do mercado. No período analisado, 
enquanto se transitava lentamente de um modelo para outro, o consumo de 
energía no país continuou crescendo, mas houve insuficiente capacidade de definir 
e de por em marcha investimentos num volume necessário para enfrentar  a 
expansáo do consumo. 

Como se verá mais adiante, nem mesmo os vários investimentos 
programados para termelétricas estiveram isentos de problemas nessa fase de 
transigáo. 
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7.2.2. A transigáo no marco regulatório: principáis mudangas. e o desenho 
da nova institucionalidade 

a) As mudangas introduzidas 

No que se segue faz-se um breve resumo das mudangas que vem 
ocorrendo na organizagáo e regulagáo do setor elétrico durante o período 93-97. 

Conforme se observou, o processo de mudangas ainda se encontra em 
pleno curso. Por exemplo, mesmo com a privatizagáo das concessionárias de 
distribuigáo já em andamento desde 1995, apenas em 1996 o governo contratou 
(com um consorcio encabegado pela Coopers & Librand) um ampio e indispensável 
trabalho técnico de base para a nova "modelagem setorial", incluindo temas 
fundamentáis, como regras de tarifagáo, forma de segmentar a propriedade no 
setor entre geragáo, transmissáo e distribuigáo, transformagáo da Eletrobrás, etc. 
Mais adiante sintetizam-se alguns de pontos mais relevantes do documento, que foi 
divulgado em agosto de 1997.2 

Apesar da inexistencia prévia de urna definigáo acabada sobre o novo 
modelo, foram implementados desde 1993 dois conjuntos básicos de iniciativas na 
diregáo de mudangas radicais na organizagáo setorial. 

Um primeiro conjunto de mudangas, objeto da lei 8631 e do decreto 774 
(margo de 1993), inclui, entre outras inovagoes, trés cruciais: 

a) Encontro de contas entre empresas estatais e governos 

O acertó desfez satisfatoriamente um emaranhado de dividas e insolvencias 
intra-agentes do setor público (governo central, governos estaduais e empresas 
concessionárias públicas). A situagáo tornava as empresas estatais prisioneras de 
urna "paralisia financeira", que dificultava a contratagáo de novos empréstimos e 
novos servigos, e que provinha do fato de que em boa parte os débitos financeiros 
de cada agente náo podiam ser honrados, porque seus créditos também náo o 
eram.3 

2 A literatura  especializada sobre a questáo do marco regulatório  brasileiro vem crescendo muito 
últimamente. Como era de se esperar,  os relatónos do trabalho coordenado pela Cooper's & 
Librand tornaram-se  referéncia  obrigatória  na discussáo brasileira nos últimos anosl ("Projeto de 
reestruturagáo  do setor elétrico brasileiro",  vários volumes, Eletrobrás,  junho de 1997). Outras 
referéncias  básicas sao Pardina e Estache (1996), Pigelli Rosa e outros (1908) e Oliveira e outros 
(1998). 

3 a) As empresas concessionárias deviam ao governo central impostas e adiantamentos por conta de 
pagamentos de juros e amortizagóes de empréstimos intemacionais que náo podiam pagar, 
(estavam, também, inadimplentes junto a empreiteiros  e a fornecedores  diversos); b) Havia urna 
divida entre empresas fornecedoras  e compradoras de energía elétrica; Em particular,  acumulou-
se grande divida com Itaipu e com Fumas; c) O governo devia ás empresas um grande volume de 
recursos relativos á CRC, Contas de Resultados a Compensar. Observe-se que a CRC havia sido 
introduzida em 1973, quando se definiu para o país urna equalizagáo de tarifas  -
independentemente do diferencial  de custos entre empresas e regióes - que se compensaría 
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b) Fim da remuneragáo garantida e da equalizagáo tarifária 

Provinha do sistema de garantía de remuneragáo em 10% dos custos de 
cada empresa a grande divida do governo central para com as empresas 
concessionárias. O dispositivo para saldar a divida era o CRC (Conta de 
Resultados a Compensar), e foi contra o débito da CRC que se cruzaram em 
1992/93 as dividas no sentido contrário, ou seja, das empresas frente ao governo. 
Quando ocorreu o encontro de contas, a lei 8631 extinguiu o sistema de 
remuneragáo garantida. Ao mesmo tempo, foi extinto o sistema de equalizagáo de 
tarifas, que igualava as tarifas em todo o territorio nacional. As tarifas foram 
definidas caso a caso, e com critérios que náo parecem ter obedecido a um padráo 
rigoroso de previsáo de rentabilidade. 

c) Obrigatoriedade de contratos de suprimento 

As empresas concessionárias de distribuigáo passaram a ter que contratar 
com as fornecedoras  pelo prazo de quatro anos, sem direito a recusar a energia 
contratrada. O mecanismo teve por objetivo condicionar a expansáo da oferta ao 
crescimento da demanda esperada, evitando a situagáo de sobre-oferta  que 
perdurou durante muitos anos. 

Esse primeiro conjunto de inovagoes selou o final do antigo padráo de 
financiamento, e confirmou a ruptura da prática do governo central de transferir 
recursos ao setor, ruptura essa que já vinha ocorrendo nos anos anteriores, devido 
á situagáo crítica das finangas públicas brasileiras. 

Um segundo grupo de mudangas relaciona-se a iniciativas que objetivaram 
urna primeira flexibilizagáo ou liberalizagáo do mercado de energia elétrica. Foram 
introduzidos trés conjuntos de mudangas importantes no que se refere  a regras de 
organizagáo desse mercado: 

a) criagáo do Sistema Nacional de Transmissáo de Energia Elétrica -
SINTREL (decreto 1009, de dezembro 1993 e Portaría 337, de abril de 
1994), através do qual permite-se o livre acesso á malha federal de 
transmissáo. Náo se definiu, contudo, o mecanismo de tarifagáo, que 
dependería ainda de toda urna difícil negocíagáo entre o sistema 
Eletrobrás e as grandes empresas estaduais. A líberdade de acesso ao 
"grid" de transmissáo foi estendida aos sistemas de distribuigáo, e abriu 

através da remuneragáo garantida de 10% sobre os ativos de todas as empresas; ou seja, a CRC 
era a forma  de compensar cada empresa pela diferenga  entre sua rentabilidade específica e esses 
10%. Quando as tarifas  do setor elétrico despencaram, porque passaram a ser utilizadas como 
instrumento de combate á inflagáo, a divida do governo central para com as concessionárias se 
elevou muito, paralelamante á forte  elevagáo da divida no sentido inverso, associado 
principalmente aos compromissos externos das concessionárias, honrados pelo governo central, e 
á divida com Itaipú e com as empresas geradoras do sistema Eletrobrás.  O encontro de contas 
sígnificou básicamente que o governo central assumiu de urna vez por todas boa parte das dividas 
externas das empresas do setor, limpando seus passivos. 
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as condigóes necessárias a urna outra inovagáo, que foi a liberagáo de 
grandes consumidores do monopolio comercial do distribuidor local (lei 
9074, de julho 1995). Com esse conjunto de medidas, as concessionárias 
passaram, em principio, a poder comprar energia de qualquer fornecedor, 
o mesmo ocorrendo com os grandes consumidores. Para que o 
mecanismo se viabilizasse a contento faltou, porém, a concretízagáo de 
urna solugáo com relagáo a tarifas de transmissáo, incluindo as empresas 
estaduais; 

b) permissáo á formagáo de consorcios entre concessionários e 
autoprodutores (decreto 915, de set./93); obrigagáo de licitagáo para 
concessoes em geragáo, transmissáo e distribuigáo; e criagáo da figura 
de produtor independente de energia elétrica (Lei das Concessoes de 
servigos públicos, 8987/fevereiro  de 1995, complementada pela lei 9074, 
de julho de 1995). Com esse conjunto de medidas, qualquer empresa, 
pública ou privada, nacional ou estrangeira, pode tornar-se concessionária 
e realizar investimentos em qualquer um dos distintos segmentos do setor 
energético; 

c) inclusáo do sistema Eletrobrás no Programa Nacional de Privatizagáo, 
PND (Decreto 1503, de maio de 1995). Em 1995-97 foram privatizadas 
quatorze empresas, a maioria concessionárias de distribuigáo. A eficiéncia 
do processo de privatizagáo esteve, reconhecidamente, dependente do 
estabelecimento do novo marco regulatório. A decisáo de privatizar a 
maior parte do setor elétrico é de 1995, mas a inexistencia de definigóes 
quanto ao futuro marco regulatório restringiu as possibilidades de 
privatizagáo praticamente á área de distribuigáo. 

b) Elementos básicos da proposta de marco regulatório 

O cenário para privatizagáo na área de geragáo comegou a ganhar contornos 
mais claros no segundo semestre de 1997, quando o desenho do novo marco 
regulatório finalmente parece ter ficado definido (até 1997 houve urna única 
venda de usina estatal geradora, ou seja, Cachoeira Dourada, de porte médio, 
pertencente á CELG, do Estado de Goiás). O projeto de reestruturagáo sugerido 
pela Coopers & Librand, que é abrangente, técnicamente consistente, e 
politicamente hábil, passou a figurar,  a partir de entáo, como a principal 
referéncia  para a discussáo, pelos Poderes Legislativo e Executivo, sobre a nova 
organizagáo industrial do setor. Há, entre especialistas, urna fundada expectativa 
de que as medidas seráo legisladas e implementadas por etapas, para contornar 
possíveis problemas oriundos da complexidade técnica e política do abandono 
do marco regulatório anterior. 

Para efeito do presente trabalho, destacam-se no que se segue os pontos 
centráis do modelo sugerido, em duas de suas dimensóes, ou seja, o modelo 
mercantil e a estrutura de agentes. 
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No caso de geragáo. a maior parte da energía continuará sendo 
negociada através de contratos biiaterais, entre geradores e distribuidoras ou 
grandes consumidores. Esses contratos especificaráo volumes, pregos e 
períodos de vigencia. Os pregos contratuais seráo desregulamentados e 
negociados nos termos de um mercado competitivo. 

No entanto, para evitar eventual explosáo de pregos de energía - dado 
que os pregos vigentes náo refletem o custo marginal de longo prazo, e parecem 
estar abaixo do mesmo - haverá um período de transigáo, durante o qual teráo 
vigéncía os "Contratos Iniciáis", que correspondem á adaptagáo e extensáo por 
um período de oito anos dos Contratos já existentes entre geradores e 
distribuidores, nos volumes de energía firme existentes. Nos primeiros cinco 
anos os volumes contratados permaneceráo constantes, e nos tres anos 
subsequentes seráo reduzidos em 25%. Ou seja, só a partir do nono ano 
passará a existir um mercado de proporgóes relevantes de compra e venda de 
energía.4 

O prego médio em cada Contrato Inicial será estabelecído ñas 
proximidades dos pregos em vigor dos atuais contratos de suprimento, após 
excluir-se o custo de transmissáo (que deverá ser pago separadamente pelas 
empresas de distribuigáo e varejo) e será mantido constante, com direito a 
indexagáo. 

A sobra de energía será negociada no mercado "spot", ou "Mercado de 
Atacado de Energía" (MAE), urna instituigáo na qual deveráo estar inscritos 
todos os geradores com mais de 50 MW e todos os varejistas com faturamento 
superior a 100 GWh. Devido ao processo de otimízagáo de geragáo 
predominantemente hidráulica, e á diferenca de outros mercados "spot", no 
MAE, náo haverá concorréncia pública por pregos entre geradores. O prego 
"spot" será estabelecído com o uso de modelos acordados por todos os 
membros do MAE e pela nova agencia reguladora a ser criada - a ANEEL, e 
deverá refletir  a demanda e oferta subjacentes de energía. 

Para a área de transmissáo. será criado um "Operador Independente do 
Sistema" (OIS), controlado pelo conjunto dos agentes do setor, e responsável 
pelo planejamento, programagáo e despacho, que seráo executados de acordo 
com procedimentos expressamente acordados pelos controladores. A 
abordagem está restríta á otimizagáo da geragáo nos sistemas interligados, náo 
passando por ofertas de prego, e respeitando-se, dessa forma, as características 
da predomináncia de hidroeletricidade. Para tanto, o OIS trabalhará com os 
dados técnicos apresentados pelas geradoras e empresas de distribuigáo e 
varejo. O OIS terá, entre suas responsabilidades, também a exclusividadade da 

4 Observe-se que a provável "renda económica" originada pelo provável aumento de pregos a 
partir  desse prazo poderá ser, pelo menos em parte, absorvida pelo setor público no processo 
de privatizagáo. A maximizagáo desse beneficio em favor  do Estado depende de um manejo 
eficiente da privatizagáo. 
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operagáo técnica e comercial da rede de transmissáo, como prestador de 
servigos para as empresas proprietárias dessa rede (que seráo, no entanto, 
responsáveis pela manutengáo das instalagóes). 

A tarifagáo ñas duas areas de monopolio natural, ou seja, transmissáo e 
distribuigáo. será realizada pelo novo órgáo regulador a ser criado, a Agéncia 
Nacional de Energía Elétrica, ANEL (em substituigáo ao DNAEE). Para a 
transmissáo será aplicado o principio do custo marginal de longo prazo. Para a 
distribuigáo será aplicado um sistema de tipo "price-cap", em que, nos momentos 
de reajustes de pregos, repassa-se para o consumidor final parte da eventual 
elevagáo de eficiéncia alcangada durante o período entre reajustes. E será 
incluida nos casos de residencias e comercio urna diferenciacáo tarifária  nos 
horários de pico de demanda (até aqui restrita ao setor industrial). 

A promogáo da concorréncia será protegida por urna série de dispositivos, 
essencialmente ligados a desverticalizagáo: 

. as empresas de transmissáo seráo independentes, no caso das atuais estatais 
federáis (tránseos), ou, no máximo, subsidiárias integráis, no caso das 
empresas atualmente controladas pelos Estados; elas náo poderáo participar 
de quaisquer atividades de geragáo ou varejo; e, para evitar que a autoridade 
da OIS seja contestada, propóe-se a existéncia de duas Tránseos por cada um 
dos dois sistemas integrados, além das subsidiárias integráis das empresas 
estaduais; 

. as empresas de geragáo seráo desverticalizadas, sob a forma de empresas 
separadas de geragáo ou subsidiárias de geragáo (gencos); elas náo poderáo 
ter mais que um certo percentual - ainda por definir  - de participagáo ñas agóes 
das empresas de transmissáo e de distribuígáo/varejo; e as empresas de 
distribuigáo e varejo estaráo limitadas á participagáo na geragáo equivalente a 
náo mais do que um percentual a ser delimitado de seu faturamento anual de 
energía. Durante um período de transigáo de dez anos, as empresas hoje 
integradas poderiam exceder esses limites - nunca, porém, além de 30% (50% 
nos Contratos Iniciáis); 

. as empresas de distribuigáo e varejo se desverticalizaráo através de separagáo 
contábil, de maneira a demonstrar com clareza o encargo pelo uso das redes 
de distribuigáo. E seráo autorizadas a competir no mercado livre de varejo as 
concessionárias de distribuigáo agindo fora de suas áreas, varejistas e 
corretores independentes, e as gencos que desejarem vender energía 
diretamente a consumidores fináis 

Propóe-se que a Eletrobrás seja dividida em trés ou, talvez, quatro 
agéncias. Urna délas sería a OIS, que fícaria a cargo de todo o controle central 
dos sistemas interligados e o planejamento operacional, inclusive programagáo e 
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despacho. As outras seriam urna holding estatal, urna agencia de financiamento, 
e um instituto prestador de servigos. 

A holding estatal, controladora de algumas empresas nao privatizáveis 
(essencialmente, Itaipu e, eventualmente, também a propriedade da rede federal 
de transmissáo, dependendo da política de privatizagáo), seguiría durante o 
atual período de transigáo desempenhando a fungáo de agente de financiamento 
do setor. Posteriormente, daría lugar á criagáo de urna agencia financiadora 
independente, ou teria suas fungóes assumidas pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Económico e Social, BNDES. 

A localizagáo da fungáo de financiadora de forma vinculada á holding -
seja dentro déla seja como agéncia associada - tem sido um dos pontos mais 
polémicos da reforma.  Os defensores de sua preservagáo como parte da 
holding, ou associada a ela, argumentam que a agéncia teria urna fungáo 
"governamental" importante, devido aos elevados "riscos" - geológicos e 
ambientáis - inerentes ás etapas iniciáis das obras em grandes usinas 
hidroelétricas. Os opositores da idéia dizem que essa náo é razáo suficiente, 
porque há mecanismos financeiros privados que permitem compensar o 
problema do risco, e/ou que o BNDES pode perfeitament absorver a fungáo 
financiadora, inclusive a de administrar a questáo do risco, utilizando-se de 
mecanismos existentes no mercado financeiro. 

Será criado um "Instituto para o desenvolvimento do setor elétrico", de 
preferencia  sem fins lucrativos, e com participagáo pública e privada. A agéncia 
ficará a cargo do papel de planejamento indicativo e do papel de prestagáo de 
servigos ao setor. 

O planejamento indicativo está pensado como um dos instrumentos para 
reforgar  a propensáo a investir e a eficiencia alocativa dentro da nova lógica de 
mercado. O planejador indicativo apoiará a ANEEL na definigáo da seqüéncia de 
licitagóes a ser realizada - que estará aberta á influencia de solicitagóes 
independentes de agentes interessados em aproveitamentos energéticos náo 
contemplados - e poderá também apoiar a realizagáo de estudos de inventário 
de bacias hidrográficas,  para identificagáo do que constituí o programa de 
expansáo ótima, levando em consideragáo a necessidade de atrair investidores 
do setor privado. 

Sáo apresentados, na proposta, trés instrumentos adicionáis de incentivo 
ao investimento: a) elevagáo do limite mínimo para exigencia de realizagáo de 
licitagóes para concessóes para 30 MW - abaixo do que, tal como no caso das 
termelétricas, bastaría a autorizagáo da ANEEL; b) atuagáo do governo como 
comprador de última instáncia, no que se refere  a projetos tidos como de 
importáncia nacional, sujeito a um máximo de 50%, e fixando-se o prego ao nivel 
equivalente ao da venda aos clientes que estejam pré-comprando o restante da 
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produgáo; c) participagáo da ANEEL da formagáo de urna "carteira" de clientes 
previamente á licitagáo de concessdes de usinas de grande porte. 

7.2.3. A quebra do antigo padráo de financiamento. e a situagáo nos anos 
noventa 

A tabela 3 mostra os números representativos da quebra, nos anos 80s, do 
antigo padráo de financiamento dos investimentos no setor. Nos anos 70s e inicio 
dos 80s houve urna combinagáo mais ou menos equivalente de quatro fontes, ou 
seja, o autofinanciamento, os aportes fiscais, a poupanga privada (inclusive crédito 
interno e langamento de agóes), e os empréstimos externos. Esses recursos 
financiaram os investimentos e a ampliagáo do capital de giro. 

No período 1983-89 a redugáo das tarifas, aliada aos compromissos de 
enorme divida externa, levou a urna descapitalízagáo do setor, tornando negativa a 
poupanga setorial própria. O financiamento internacional tornou-se negativo, e a 
poupanga privada doméstica escasseou. Durante os anos oitenta ainda ocorreram 
grandes investimentos, viabilizados principalmente por transferéncias  do governo, e 
por inadimpléncias junto a credores, empreiteiros e demais fornecedores  de bens e 
servigos ("capital de giro"). Algumas das grandes empresas compradores de 
energia elétrica pararam de pagar suas compras correntes de energia aos 
geradores, ocorrendo urna espécie de "canibalizagáo" do setor, em que os maus 
pagadores viablizavam seus investimentos gragas ao expediente da 
indadimplencía. O esgotamento dessa precária compensagáo para os problemas 
financeiros do sistema energético deu-se finalmente nos anos noventa. 

Na presente década esse modelo de financiamento do setor foi 
definitivamente  abandonado. O "encontro de contas" intra-setor público e as 
radicais mudangas ñas regras de tarifagáo, antes mencionados, foram inovagóes 
que marcaram o final oficial do antigo padráo de financiamento. Ao inevitável ajuste 
seguiram-se, além de maior visibilidade financeíra no setor, urna extrema escassez 
de recursos para novos investimentos.. 

Tabela 3 
Composigáo do financiamento do investimento em energia elétrica, 1970-1989 (%) 

Poupanga 
set.própria 

Poupanga 
pública 

Poupanga 
Privada 

Poupanga 
externa 

Capital de giro Investimento 

1970-82 30 32 24 27 -13 100 
1983-89 -21 88 14 -3 22 100 

Fonte: Eletro oras, setor de energia elétrica, fontes e usos, vários anos, e Almeida (1993). 

A tabela 4 ajuda a entender como tem evoluído a estrutura de financiamento 
dos investimentos do setor elétrico. Mostra as fontes e usos dos recursos antes e 
depois da reforma financeira dos anos noventa. Apesar do fato de que a década de 
90 está representada apenas pelo ano 1994, os números da tabela 4 representam 
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urna excelente descrigáo da situagáo em termos de financiamento do setor elétrico 
no período aqui analisado, ou seja, 1993-97, comparativamente ao passado. 

Observe-se, de partida, que o volume de investimentos em 1994 
encontrava-se deprimido a menos de um tergo do que se registrou em 1989, e que 
a quase totalidade do financiamento proveio de recursos internos (R$ 2,4 bilhóes 
em R$ 3,1 bilhóes). Conforme se analisa na segáo 3, a queda ñas tarifas derrubou 
o valor desses recursos, o que, por sua vez, reduziu a capacidade de alavancagem 
financeira das empresas do setor. 

Já o ano de 1989 apresentava grandes alteragóes na composigáo de fontes 
e usos, relativamente a 1980. Nesse ano, 51% das fontes de recursos eram 
constituidos de empréstimos e financiamentos, e outros 29% provinham de 
recursos internos, viabilizados gragas a tarifas elevadas. Em 1989 o conceito de 
"empréstimos e financiamentos" incluía muito pouco de crédito proveniente do 
sistema financeira interno e internacional e, em sua maior parte, corresponde a 
inadimpléncias junto aos mais variados credores, governamentais e privados. Além 
disso, a geragáo interna de recursos havia caído a um mínimo. 

Ainda assim, os investimentos náo chegaram a ser severamente afetados, 
gragas ao fato de que as inadimpléncias, a "rolagem" da divida setorial, e as 
significativas transferéncias  governamentais contornaram, pragmáticamente, a 
queda na geragáo interna de recursos e o volumoso servigo da divida. 

O velho padráo de financiamento era claramente insustentável, e nos anos 
90s os investimentos iriam despencar, permanecendo num nivel muito inferior  á 
média das décadas de 70 e 80. 

A nova situagáo financeira está bem refletida nos números relativos a 1994 -
ano em que, como resultado do "encontro de contas" realizado em 1992/93, a 
visibilidade da contabilidade setorial é bem maior que no de 1989. Observa-se que, 
em 1994: a) a geragáo interna de recursos ganhou um peso que náo tinha antes, 
mas o valor dessa mesma geragáo foi pequeño - o que se deve ao fato de que as 
tarifas eram baixas; b) as transferéncias  de governos e os empréstimos e 
financiamentos foram pequeños; c) a Reserva Geral de Reversáo, que é a fonte 
básica do FINEL, o fundo administrado pela Eletrobrás, contribuíu com 13% do total 
das fontes, urna recuperagáo em termos de percentagem, mas náo em termos de 
valores absolutos; d) o imposto único sobre energía deixou de existir como fonte, 
devido ás modificagóes da constituigáo de 1988, que proíbe vinculagóes tributárias 
como essa, o mesmo ocorrendo com os empréstimos compulsorios; e) a 
inadimpléncia junto a credores (variagáo de capital circulante negativo, entre os 
"usos") caiu muito em relagáo a 1989. 

Um alivio importante, pelo lado de "usos" veio através da redugáo do servigo 
da divida, que alcangou 2.9 bilhóes de dólares em 1994. Mas, em contrapartida, 
pelo lado das fontes, o financiamento foi reduzido a meros US$ 0,5 bilhóes, devido 
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á falta de acesso a crédito interno e externo. Para isto, contribuirán) a fragilidade 
financeira das estatais, a política da Eletrobrás de deixar de ser compradora de 
energía em última instáncia, eliminando, com isto, o necessário aval para 
financiamentos ás geradoras (ver segáo 3.2.2), e cautela do governo federal em 
relagáo ao endividamento das estatais, motivada por razóes macroeconómicas, e 
ligadas á contabilidade do déficit público. 

Mais adiante, na segáo 3.3, retornamos á questáo da escassez de recursos 
para investimentos no setor. 

Tabela 4 
Valores e composigáo de fontes e usos dos recursos do setor elétrico, anos 

selecionados 

FONTES 
Val 

(Em Reais c 
1S 

ores 
onstantes de 
>95) 

Composigáo 
(%) 

1970 1980 1989 1994 1970 1980 1989 1994 
Geragáo interna de 
recursos 

1.5 6.8 3.3 2.4 25 29 8 54 

Imposto único sobre 
en. el. 

0.4 0.9 0.0 0.0 7 4 0 0 

Reserva Geral de 
Reversáo 

0.0 1.4 0.4 0.6 0 6 1 13 

Empréstimo 
compulsorio 

0.6 1.2 0.8 0.0 10 5 2 0 

Transí, de Governos 
(Uniáo e Estados) 

1.3 1.2 17.9a' 0.9 21 5 4 4 a / 21 

Empréstimos e 
financiamentos 

2.3 12.0 18.4b/ 0.5 37 51 45b/ 12 

6.1 23.5 40.8 4.4 100 100 100 100 
USOS 
Investimentos 4.6 12.7 10.2 3.1 76 54 25 70 
Servigo da divida 0.9 7.3 40.0 2.9 14 31 98 66 
Dividendos e outros 0.0 1 . 6 7.7 0.3 0 7 19 8 
Capital circulante 
líquido 

0.6 1.9 -17.1 -1.9 10 8 -42 -44 

6.1 23.5 40.8 4.4 100 100 100 100 
Fonte: Eletrobrás 

7.3. Investimentos 

7.3.1. A programagáo dos investimentos estatais em geragáo: demanda. 
oferta, e riscos de déficit 

O setor de energía elétrica dispoe, através do trabalho do Grupo 
Coordenador do Planejamento dos Sistemas Elétricos (GCPS), da Eletrobrás, de 
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cálculos sistemáticos sobre os requisitos de investimento para atender a demanda 
futura, divulgados através de cenários apresentados em seus planos de longo 
prazo, e de Planos Decenais revisados anualmente. Esses exercícios tém sido, 
desde a criagáo do GCPS, nos anos 80s, o principal instrumento de balizamento 
dos investimentos do setor. 

A cada ano, os "Planos Decenais" reapresentam, com pouquíssimas 
variagóes de texto, a mesma "lógica" pública que tem presidido o planejamento de 
expansáo do setor até o momento. Trata-se, em primeiro lugar, de atender, com 
poucos "riscos de déficit", á expansáo prevista de demanda e, segundo, de 
estabelecer urna seqüéncia das obras, de acordo com a ordem de custos 
crescentes, introduzindo-se, eventualmente, critérios ad-hoc, de ordem emergencial 
ou geopolíticos. 

O elemento diferencial do planejamento energético brasileiro é o "risco de 
déficit de energia", um critério de confiabilidade que resulta do fato de que a 
geragáo hidrelétrica opera inevitavelmente com incertezas quanto á intensidade de 
chuvas. Projeta-se, a cada ano, o risco futuro, levando-se em consideragáo o nivel 
de água dos reservatórios existentes, a entrada em operagáo de novos 
reservatórios e usinas, e sofisticadas projegóes de probabilidade de 
comportamento pluviométrico e sua relagáo com as vazóes naturais dos rios onde 
se encontram as usinas atuais e futuras. 

Vale a pena reproduzir o texto que se lé no Plano Decenal mais recente 
(1997-2006) que introduz a segáo sobre "Expansáo da capacidade instalada -
cenários de oferta", o qual praticamente reproduz o texto que há vários anos 
aparece em todos os Planos Decenais: 

"As diretrizes gerais de planejamento para o período 1997/2006 orientam 
para urna expansáo da oferta de energia elétrica, com a participagáo da 
iniciativa privada, utilizando o potencial hidrelétrico concomitantemente 
com a construgáo de novas usinas térmicas. Esta expansáo termelétrica 
deverá se apoiar fundamentalmente no aproveitamento do gás natural do 
carváo mineral, e dos derivados de petróleo, no caso dos Sistemas 
Isolados. 

A seqüéncia das obras é estabelecida a partir dos estudos de médio 
prazo, num horizonte de 15 anos, buscando-se preservar os 
condicionantes estratégicos dos estudos de longo prazo. As usinas sáo 
seqüenciadas por ordem crescente do índice custo-benefício, expresso 
em US$/MWh e alocadas no tempo de forma a atender o crescimento do 
consumo previsto dentro de padróes técnicos de qualidade e 
confiabilidade, aferidos através de índices que expressam a probabilidade 
de racionamientos de energia - riscos de déficit de energia - e a 
probabilidade de restrigóes no atendimento da demanda máxima -
probabilidade de perda de carga ou riscos de déficit de ponta. Portanto, a 
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priorizagáo das obras é realizada no sentido de minimizar o custo 
económico para a sociedade, nele incluidos os custos sócio-ambientais e 
os de racionamento e de interrupgáo do servigo de energia elétrica. 

Estes objetivos, entretanto, nem sempre sao possíveis de serem 
atingidos, devido á aleatoriedade de algumas variáveis, tais como: 1) as 
vazóes naturais dos rios onde se encontram as usinas hidrelétricas; 2) o 
crescimento do mercado; 3) a disponibilidade de recursos financeiros para 
realizar as obras no ritmo adequado; e 4) as limitagóes de tempo de 
ordem legal, quer para atender a necessidade de licitagáo das outorgas 
de concessáo, quer para a obtengáo das licengas ambientáis. 

Nos últimos anos, a escassez de recursos financeiro para investimentos 
no Setor Elétrico tem sido um dos condicionantes na formulagáo do 
Programa Decenal de Geragáo, sobrepondo-se, em alguns casos, aos 
critérios de garantía, confiabilidade e continuidade do atendimento ao 
mercado, que sáo: 1) risco de déficit de energia de no máximo 5% em 
cada ano do horizonte de planejamento; e 2) probabilídade de perda de 
carga equivalente a 5 horas por més." 

Examinando-se os últimos Planos Decenais (divulgados entre 1994 e 1997), 
destacam-se tres movimentos ñas variáveis básicas que norteíam a lógica aqui 
expressa: um crescimento da demanda muito superior ao previsto, urna expansáo 
da oferta muito lenta e - como conseqüéncia - "riscos de déficit" que passaram a 
superar amplamente as margens de risco com que históricamente se tem operado. 
As tabelas 5 e 6 apresentam alguns dados relevantes á aprecíagáo da questáo. 

Conforme se pode observar na tabela 5, a expansáo do consumo de energia 
tem sido rápida, mesmo depois de 1980, em que a economía praticamente deixou 
de crescer. Na primeira metade dos anos noventa ocorreu urna desaceleragáo no 
consumo mas, em 1995 e 1996, observou-se nova aceleragáo. A elasticidade-
renda da demanda tem sido sempre muito elevada, e nos anos 90 situou-se no 
entorno de 1,5 - muito acíma das previsóes oficiáis do setor. 

O planejamento do setor elétrico projetou nos "Planos Decenais" de 1994, 
1995 e 1996 (Eletrobrás, GCPS) elasticidades-renda inferiores  á unidade, 
amplamante superadas pelos fatos. Somente o Plano Decenal, divulgado em 1997, 
iría finalmente admitir urna elasticidade-renda de 1.22 (para o quinqüénio 1997-
2001). 

Há que acrescentar, contudo, que já em Planos anteriores ao de 1997-2006 
encontram-se notas de cautela e exercícios prospectivos que póem em dúvida as 
projegoes de baixa expansáo de demanda. Isto se deve á desconfianga dos 
técnicos da GCPS com relagáo á fonte de informagoes, ou seja, os contratos 
realizados pelas concessionárias de distribuigáo. Depois das mudangas 
regulatórias de 1993, em que elas passaram a estar obrigadas a firmar  contratos de 
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compra de energía por quatro anos á frente, a prátíca comum passou a ser a de 
subestimar a expansáo da demanda, para evitar riscos de compra excessiva, 
preferindo o risco de falta de energía ao de sobra de energía. 

Ocorre que houve, a partir de 1994, urna forte expansáo de demanda, 
invertendo-se radicalmente a situagáo de sobreoferta  a urna de possível 
insuficiencia. Mesmo diante disso, por varias razoes, as empresas distribuidoras 
preservaram um comportamento cauteloso no que se refere  aos contratos de 
compra de energía ás geradoras - fragilidade financeira, incertezas no quadro 
macroeconómico brasileiro, proximidades do processo de privatizagáo, etc. Dessa 
forma, a aceleragáo de demanda náo foi adequadamente sinalizada pelas 
distribuidoras. 

Como se mostrou anteriormente, a expansáo da capacidade produtiva foi 
impressionante nos anos 70s e 80s (adigáo média de, respectivamente, 2.03 e 2.54 
GW por ano, ñas duas décadas). Esse fato, somado a um maior aproveitamento de 
carga, permitiu que a oferta se expandisse nos anos 70 e 80 a taxas ligeiramente 
superiores ás da expansáo da demanda. Já na primeira metade dos anos 90, a 
oferta passou a expandir-se muito lentamente, a taxas inferiores  ás que se 
observaram no crescimento da demanda. 

Tabela 5 
Taxas crescimento do PIB e demanda e oferta  de energía elétrica, e elasticidade-

renda da demanda (tx anuais médias de expansáo, e elasticidade-renda da demanda) 

Expansáo do PIB Expansao do 
consumo 

Elasticidade-renda 
do consumo 

Expansáo da poténcia 
instalada3"" 

% % % 
1971-80 8.6 11.8 1.37 12,9 
1981-90 1.5 5.9 3.93 6,7 
1991-93 2.3 3.7 1.61 2,4 
1994-96 4.1 5.1 1.24 3,0 
1997 2.9 6.5 2.24 3.1 

Fonte: elaborado em base a Eletrobrás,  GCPS, Planos Decenais, vários anos. 
al  Considerando-se capacidade instalada e fator  de carga médio (que elevou-se de 59% em 70 a 

66% em 1980, a 70% em 1990 e a (estimados) 71% em 1993 e 72% em 1996. 
b/ Inclusive parte paraguaia de Itaipu. 

Frente á reaceleragáo da demanda e ao ritmo lento em que se está 
adicionando capacidade, a Eletrobrás está apontando para riscos de déficit 
"records" no sistema interligado Sul-Sudeste-Centro-Oeste, onde se gera e 
consomé cerca de 70% da energía do pais.5 

Dado que o custo implícito de um déficit de energía é muito elevado, o setor 
tem, históricamente, procurado balizar a expansáo da oferta de modo a que o "risco 

5 Devido á entrada em operagáo da hidrelétrica  de Xingó (3000 MW), a projegáo para o sistema 
interligado Norte/Nordeste  náo apresenta razoes para preocupagóes por vários anos á frente. 
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de déficit" nunca exceda 5%, ou seja, que a probabilidade de que a oferta seja 
insuficiente náo exceda a 5%. 

Como mostra a tabela 6, as projegóes de "risco de déficit" feitas pela 
Eletrobrás foram ficando cada vez mais preocupantes, nos últimos anos. O cálculo 
nos quatro últimos Planos Decenais apresentados ao público - no inicio de cada 
ano, entre 1994 e 1997 - referem-se ao cenário de crescimento de 4.8% ao ano 
(crescimento do PIB de 5% ao ano e elasticidade-renda de 0.98, á excegáo do 
Plano Decenal 2007-2005, que projeta elasticidade-renda de 1,22). 

Os dois primeiros dos quatro Planos projetam um suave sinal de alerta para 
1997-1998, e os tres subseqüentes reforgaram  sobremaneira o alerta, sobretudo os 
Planos "1997-2006" e "1998-2007". A probabilidade estimada de que fosse 
necessário racionalizar energia em 1998 saltou para 15%. De acordo com o Plano 
mais recente - e, certamente devido ás fortes chuvas do veráo de 1997/1998, o 
risco em 1998 caiu a o nivel da noramlidade. No entanto, 1999 e 2000 
permanecem como anos de risco elevado. 

Tabela 6 
Estimativas de "Risco de déficit  de energia" no sistema interligado Sul-

sudeste-Centro-Oeste, segundo os últimos Planos Decenais 

Plano Plano Plano Plano Plano 
1994-2003 1995-2004 1996-2005 1997-2006a/ 1998-2007a/ 

1994 menor que 1 - - - -

1995 3 1 - - -

1996 5 4 3 - -

1997 6 6 8 5 -

1998 7 6 10 15 5 
1999 5 5 11 13 16 
2000 5 3 6 8 9 
2001 5 3 4 5 5 
2002 4 5 3 5 2 
2003 3 5 4 5 2 
2004 - 6 4 6 2 
2005 - - 5 6 3 
2007 - - - 6 3 

Fonte: Eletrobrás,  GCPS, Plano Decenal de Expansáo, varios anos. 
a/ As estimativas de risco de déficit  nos Planos 1997-2006 e 1998-2007 já levam em consideragáo a 

realizagáo de várias solugoes emergencias que estáo sendo em vias de serem tomadas. 

A tabela 6 apresenta táo somente a estimativa de elevada probabilidade de 
racionalizagáo de energia por insuficiéncia de água nos reservatórios das usinas 
existentes. Nos cenários prospectivos para 1998-99 há, também, segundo 
consenso entre especialistas no setor, elevada probabilidade de que seja 
necessário racionalizar o consumo energético nos horarios de demanda de "ponta", 
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como resultado tanto de insuficiéncia de poténcia instalada na geragáo como de 
problemas de sobrecarga de transmissáo e distribuigáo. 

7.3.2. A evolugáo dos investimentos 

Os elevados riscos de "déficit de energia" - e, ao que tudo indica, também de 
cortes em "demanda de ponta" - refletem tanto a aceleragáo da demanda como a 
queda nos investimentos, que no período 1993-97 caíram a muito menos da 
metade do valor histórico. No que se segue mostra-se, inicialmente, a evolugáo 
desses investimentos e, em seguida, indicam-se as características que cercam os 
principáis projetos de investimento em geragáo em curso. Mostra-se como a 
pequeña participagáo do setor privado em geragáo corresponde a engenhosas 
solugóes ad hoc, pouco generalizáveis, porque muito distantes da lógica genérica 
de mercado que se busca delinear na modelagem em vías de ser implantada a 
partir de 1998. 

7.3.2.1.  Os  números  da  contragáo 

Os números na parte superior da tabela 7 correspondem a valores a pregos 
constantes de 1996, e os da parte inferior  mostram os valores como proporgáo do 
PIB, a pregos constantes de 1980. Pode-se verificar  que em todas os segmentos 
houve, durante os anos 90, progressiva e acentuada queda. Em 1995-97 os 
investimentos situaram-se em um nivel equivalente a pouco mais que a metade do 
período 1990-94. A área de geragáo foi a que sofreu a queda proporcionalmente 
maior. 

Tabela 7 
Brasil: Formagáo Bruta de Capital Fixo no Setor de Energia 

Elétrica, em Valores e em % do PIB 

1970/80 1981/90 1991/92 1993 1994 1995 1996f/ 1997 
Em R$ bilhoes de 1996, médias anuais d e cada período37 

Geragáob/ 5.0 5.2 4.9 3.6 3.3 2.0 2.5 -

Itaipu0' 1.0 2.2 0.4 0.4 0.3 0.1 0.1 -

Transmissáo 2.5 3.0 1.6 1.3 0.7 0.9 1.2 -

Distribuigáo 1.2 1.7 1.4 1.5 1.1 1.1 0.8 -

Instal. Gerais 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.4 0.4 -

TOTAL 10.2 12.6 8.8 7.1 5.7 4.5 4.9 5.0 
Total como % do PIB, médias anuais de cada períodod/e/ 

2.1 1.5 1.2 0.9 0.7 0.5 0.6 0,6 
a/ Na média de 1996, R$ 1 = US$ 1 
b/ Exclusive Itaipu 
c/ Geragáo e transmissao; 
d/ A pregos constantes de 1996. 
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7.3.2.2. Os projetos  de  investimento  em  geragáo  com  finalizagáo  no  período 
1994-2000 

Pode-se estimar que entre 1994 e 2000 a poténcia instalada deverá estar se 
expandindo em cerca de 16 mil MW, dos quais cerca de 12,5 mil MW adicionaráo 
energía ao sistema interligado Sul-Sudeste-Centro-Oeste (tabela 8). O sistema 
Norte-Nordeste ganhou, já no período 1995-97, o reforgo necessário para a 
elevagáo da demanda nos próximos anos, através da conclusáo da usina de Xingó. 
Já no caso do sistema interligado Sul/Sudeste/Centro-Oeste, espera-se, para os 
anos 1999-2000, boa parte da conclusáo das obras relativas á adigáo total de 12,5 
mil MW. Cabe observar que a tabela 8 náo registra dois reforgos  adicionáis de 
capacidade a esse sistema, relativos á importagáo de energía á Argentina e 
transmissáo de excedente energético do Norte-Nordeste através de "linháo" por 
construir (correspondentes, respectivamente, a poténcias de 1000 MW de 500 
MW). 

Teráo entrado em operagáo, no período 1994-2000, cerca de 30 usinas com 
capacidade superior a 100 MW de poténcia instalada, responsáveis por mais de 
90% da adigáo de poténcia instalada no período. A maioria das usinas corresponde 
a empreendimentos realizados sob a responsabilidade exclusiva de empresas 
estatais. 

Tabela 8 
Expansáo prevista da poténcia instalada para geragáo de energia elétrica 

entre 1994 e 2000, e principáis projetos (em MW) 

Sul-Sudeste-
Centro-Oeste 

Norte-Nordeste  e 
sistemas ¡solados 

Estimativa de inicio de 
operagáo (parcial ou total) 

Xingó (CHESF) - 3000 1994 
Angra II (FURNAS) 1400 - 1999 
Salto Caxias (COPEL) 1240 - 1999 
Porto Primavera (CESP) 1800 - 1998 
Serra da Mesa 
(FURNAS/CONSORCIO) 

1200 - 1998 

Ita (ELETROSUL/CONSORCIO) 1450 - 1999 
Seis termelétricas  a gás (da Bolívia) 2300 - 1999-2000 
Outras usinas 3150 500 1994-2000 
TOTAL 12500 3500 1994-2000 

Fonte: elaborado com base em Eletrobrás,  Planos Decenais, vários anos. 

Como se pode observar  na tabela 8, do total de 16 mil MW, 
aproximadamente 10 mil MW (ou 63% do total) correspondem a 6 grandes 
projetos. 

Os seis grandes projetos já estavam definidos nos anos oitenta, a 
partir  da "lógica pública". E, á excegáo de Salto Caxias, todos tiveram inicio 
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de implantagáo naquele período, e obras que vieram arrastando-se 
lentamente, por falta de recursos financeiros. 

A obra mais avangada é Xingó, que já está inaugurada e funcionando, 
faltando apenas urna motorizagáo parcial. O problema de recursos fez com que se 
prolongasse por muitos anos com extrema lentidáo, até que recorrentes reforgos, 
provenientes do orgamento público federal,  viabilizaram seu término. 

Angra II também está permanecendo exclusivamente sob a órbita estatal, 
devido ao fato de ser urna usina nuclear, impedida por dispositivo constitucional de 
ser operada por capitais privados.6 A usina tem difícil solugáo financeira, e seu 
equacionamento encontra-se em negociagóes, prevendo-se, talvez 
otimisticamente, sua entrada em operagáo para dezembro de 1999. 

A usina de Porto Primavera, da empresa CESP, do Estado de Sáo Paulo, 
considerada pelos especialistas como a de mais complicado equacionamento 
financeiro, já imobilizou um gigantesco volume de recursos, e provavelmente será a 
obra mais cara da historia do setor elétrico brasileiro, em termos de custo médio de 
MW instalado. A diregáo atual da CESP vem apresentando engenhosas solugoes 
para viablizar o término das obras, e tem conseguido extrair do cash-flow da 
empresa os recursos para evitar sua paralisagáo, o que permitirá, ao que tudo 
indica, sua motorizagáo e inauguragáo parcial, já a meados de 1998. A solugáo 
definitiva está dependendo dos arranjos mais gerais de privatizagáo da CESP como 
um todo que, a fins de 1997, ainda estavam sendo negociados. 

A busca de solugoes financeiras para a realizagáo das outras trés grandes 
usinas (Salto Caxias, Serra da Mesa e Itá) contou com as possibilidades abertas 
pelo novo marco regulatório, que permitiu a formagáo de parcerias entre empresas 
concessionárias estatais e autoprodutores, decreto 915, de setembro de 1993) e/ou 
produtores independentes de energia elétrica (criados pela Lei das Concessóes de 
servigos públicos, número 8987, de fevereiro  de 1995). 

Em duas délas, Serra da Mesa e Itá, a viabilizagáo da conclusáo das obras 
foi feita através da formagáo de consorcios envolvendo a concessionária pública e 
investidores privados. Os consorcios vencedores foram aqueles que exigiram a 
menor participagáo no volume de energia em troca dos investimentos necessários 
á conclusáo das obras. 

Fumas efetuou um primeiro leiláo de Serra da Mesa, em 1994, e encontrou 
um mecanismo que contornou a exigéncia legal que, até 1995, autorizava parcerias 
táo-somente com áutoprodutores", que é como sáo chamadas as grandes 
empresas eletrointensivas consumidoras de grandes quantidades de energia 
elétrica. A saída legal permitiu a vitória de um consorcio encabegado pelo Banco 
Nacional. A faléncia do socio, em 1996, determinou a realizagáo de um novo leiláo, 

6 A iminente privatizagáo de Fumas deverá ser precedida da completa desvinculagáo entre essa 
empresa e a Usina Angra I e da futura  Usina Angra II. 
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em 1997. Entre os integrantes do novo consorcio vencedor estáo um grande 
consumidor industrial - o grupo Votorantim - e o maior banco privado - Bradesco. O 
BNDES figurou como a principal instítuigáo patrocinadora do empreendimento. Do 
total de 750 milhoes de dólares correspondentes á conclusáo das obras a partir de 
1994, o BNDES terá financiado, via empréstimos-ponte e finaciamentos de longo 
prazo, o correspondente a aproximadamente 600 milhóes de dólares. 

A Eletrosul efetuou o leiláo de Itá em 1995, admitindo exclusivamente a 
participagáo de "autoprodutores". Os vencedores foram a maior empresa 
siderúrgica do país, duas empresas petroquímicas do grupo Oderbrecht e urna 
empresa de cimento, a Itambé. Tal como no caso de Serra da Mesa, a participagáo 
do BNDES como principal agencia financiadora, garantindo considerável aporte de 
recursos, figurou, desde o anúncio do leiláo, como incentivo á entrada dos 
parceiros privados. 

Um caso completamente distinto é o de Salto Caxias, em construgáo pela 
Copel, empresa do Estado do Paraná que tinha condigóes de levar a obra adiante 
sem parceria com o setor privado. Por razoes políticas a Copel optou por vender 
parte da usina, e aceitou receber um empréstimo do BNDES, condicionado a 
posterior "privatizagáo", em modelo de parceria. O leiláo que vendeu parte da usina 
ocorreu, com muito éxito, já em 1997, quando a obra se encontrava em estágio 
avangado de realizagáo. No consorcio vencedor figuram empresas de distintos 
tipos, desde "autoprodutores" até fundos de pensáo e outros investidores 
institucionais. 

O apéndice 1 resume as principáis características que envolvem as trés 
parcerias. Vale notar que essas solugóes, por mais engenhosas que tenham sido, 
foram típicas de urna fase de transigáo, e estiveram longe de corresponder a urna 
solugáo geral de "mercado" para obras novas. Corresponderam a modelos de 
parceria para finalizagáo de obras em andamento e tiveram, nos dois casos mais 
críticos - Serra da Mesa e Itá - forte amparo do BNDES, como parte do estimulo á 
atragáo do capital privado. No caso de Itá, um consorcio baseado em 
"autoprodutores", o que se teve foi urna solugáo a priori favorável a empresas 
intensivas em consumo energético, justificada pelo momento em que a licitagáo foi 
definida, mas que náo corresponde propriamente urna solugáo "de mercado". 

O anterior náo tem por intengáo subtrair relevancia á solugáo encontrada. 
Somados a outros projetos de menor tamanho, as trés parcerias em usinas 
hidrelétricas terminaráo sendo responsáveis pela implantagáo de mais de 4 mil MW 
de poténcia, ou seja, perto de 25% do total da expansáo da capacidade de geragáo 
de energía no Brasil no período 1994-2000. O que se deseja é táo-somente 
assinalar o fato de que o periodo de transigáo náo se caracterizou por solugóes de 
mercado e, portanto, exígiu solugóes públicas. Voltaremos ao ponto mais adiante. 

Por último, mas náo menos relevante, a expansáo em curso incluí seis 
termelétricas a gás, provenientes da Bolívia através de gasoduto empreendido pela 
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Petrobrás. Trata-se de urna primeira incursáo na geragáo a gás no Brasil, ou sdeja, 
um primeiro aproveitameento da alternativa tecnológica que vem revolucionando a 
oferta energética no restante da América Latina, gragas ao efeito combinado de 
abundancia dessa matéria-prima e da revolugáo tecnológica do "ciclo combinado" 

A exata disponibilidade de gás vem sendo objeto de grandes incertezas no 
mercado brasileiro de energia elétrica. Tudo indica que a Petrobrás detem grandes 
reservas, e que irá num futuro próximo incursionar, no setor de geragáo de energia 
elétrica. através de parcerias com o setor privado. Se o fizer, estará valendo-se de 
enorme poder de mercado, conferido por sua resrvas de gás, que Ihe permitirá 
vender a quantidade de energia elétrica que desejar de forma competitiva, porque 
terá absoluto controle do prego do gás, por enquanto reinjetando nos pogos da 
bacia de Campos. Desnecessário assinalar, essa possibilidade introduz urna 
incerteza fundamental ñas projegoes sobre o custo marginal de longo prazo da 
energia no Brasil, e consequentemente sobre as decisóes de investimento. 
Voltaremos ao ponto mais adiante. 

7.3.3. Determinantes da queda dos investimentos 

O determinante principal da contragáo dos investimentos foi, como se sabe, 
a escassez de recursos financeiros ñas empresas estatais. Vale lembrar que, no 
período 1993-97, todo o parque de geragáo e transmissáo e o grosso da rede de 
distribuigáo permaneceram sob a responsabilidade das empresas estatais, já que 
até 1997 as privatizagoes restringiram-se essencialmente a urna fragáo das 
empresas de distribuigáo. 

O reduzido interesse do setor privado em realizar investimentos fixos 
complementou o quadro. Em que pese a introdugáo de váríos dispositivos na 
diregáo da atragáo do capital privado ao setor, este só compareceu, como vimos, 
em sítuagoes muito especiáis, essencialmente em parceria com as estatais para a 
conclusáo de usinas em construgáo (correspondentes a cerca de 25% da adigáo de 
potencia no período 1994-2000). Isso demonstra que havia ainda todo um percurso 
a trilhar do ponto de vista das reformas no setor antes que o setor privado se 
díspusesse a realizar investimentos fixos. 

No que se segue, examínam-se as questóes da escassez de recursos e da 
ausencia de atratividade ao setor privado. 

7.3.3.1. Escassez  de  recursos  financeiros:  as  evidéncias  para  1995-97 

Conforme descrito na segáo 2.3., o padráo de financiamento do passado foi 
abandonado por completo no inicio dos 90s, depois de vários anos de ¡mersáo em 
urna crise financeira cujo impacto sobre os investimentos foi sendo empurrado para 
adiante através do recurso a inadimpléncias generalizadas e a sucessivos aportes 
fiscais. Mostra-se, naquela segáo, como as fontes de recursos para investimento 
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escassearam e/ou foram abandonadas, motivando forte contragáo na atividade 
¡inversora (tabela 5). 

A tabela 8, apresentada anteriormente, mostra que, entre 1995 e 1997 o 
valor dos investimentos recuperou-se muito pouco, situando-se abaixo da média de 
1990-94. Em termos reais, os valores de 1996 e 1997 alcangaram apenas trés 
quartas partes do que o que a Eletrobrás e o governo federal projetaram, 
conservadoramente, em 1995, como requerimentos mínimos de investimento para 
o período 1996-99 (ver Plano Decenal 1996-2005, Eletrobrás (1996), e Plano 
Plurianual de Investimentos, Ministério do Planejamento e Orgamento (1996). No 
que se segue reuniram-se, através das tabelas 8 e 9, evidéncias básicas sobre a 
escassez de recursos para investimentos no período 1995-97. 

A tabela 9 apresenta a evolugáo das tarifas reais. A hiperinflagáo e o receio 
governamental de realimentá-la se encarregaram de provocar urna forte queda ñas 
tarifas nos primeiros anos da década. A implementagáo do Plano Real, a partir de 
1994, e os cuidados governamentais por assegurar a eliminagáo da indexagáo da 
economía determinaram nova queda ñas tarifas nesse ano e em 1995. O primeiro 
reajuste ocorreu a um ano e meio dessa implementagáo, ou seja, em dezembro de 
1995, e o segundo em abril de 1997, apenas para reaproximá-las dos níveis do 
inicio da década (US$ 72,5 dólares por MWh na média de 1996 e US$ 74 na média 
de 1997, para consumidores fináis). 

Há que se ressalvar que os números anteriores mostram a tarifa média da 
venda aos consumidores fináis (indústria, comércio, residencias, governos, etc), e 
sáo o resultado agregado de variagóes distintas ñas tarifas de geragáo, ñas 
margem de transmissáo e ñas margens de distribuigáo, as quais também variam 
segundo classes de consumidores (residenciáis, industriáis, governos, etc). Os 
números agregados da recuperagáo tarifária  de 1996 e 1997 escondem um 
crescimento mais que proporcional ñas tarifas de fornecimento aos consumidores 
fináis - especialmente os de "baixa tensáo" - em detrimento das tarifas para 
geragáo e transmissáo. 

Tabela 9 
Evolugáo das tarifas  reais de energía elétrica, Índices (1970-82=100), 

médias de períodos selecionados, 1970-1997 

1970-82 100 
1983-89 71 
1990-92 62 
1993 66 
1994 61 
1995 52 
1996 58 
1997 60 

Fonte: Eletrobrás. 
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Em 1996, relativamente á média de 1995, a tarifa de fornecimento cresceu 
23% em termos nomináis (10,8%reais), enquanto a tarifa de suprimento (geragáo e 
transmissáo) do sistema Eletrobrás (inclusive Itaipu) cresceu apenas 14,3 % em 
termos nomináis ( 3,5% em termos reais). 

Claro está que, no caso das empresas de geragáo náo-integradas a 
transmissáo e distribuigáo - as estatais de ámbito federal,  do sistema Eletrobrás - o 
anterior afeta negativamente a disponibilidade de recursos para investimentos em 
geragáo e transmissáo. 

A maior recuperagáo tarifária  das empresas distribuidoras náo impediu que 
os investimentos nesse segmento se retraíssem em 1996, caracterizando um 
comportamento muito pior do que os segmentos de geragáo (tabela 8). O grande 
beneficio da elevagáo tarifária  em distribuigáo parece ter sido, até o momento, a 
valorizagáo das concessionárias estatais de distribuigáo antes da privatizagáo. 

A tabela 10 apresenta a evolugáo dos principáis elementos que compóem o 
quadro económico-financeiro do setor elétrico brasileiro como um todo.7 

A razáo para o fraco desempenho dos investimentos foi, essencialmente, a 
queda na captagáo líquida de recursos de terceiros, que tornou-se negativa em 
1996e1997. 

Em 1995 a geragáo interna de recursos (lucros retidos mais depreciagáo) foi 
de US$ 3,9 bilhoes, e foi escassamente complementada por financiamentos de 
terceiros, resultando em meros US$ 4,6 bilhoes de investimento. Em 1996 e 1997, 
gragas essencialmente ao aumento da receita operacional, houve considerável 
alivio pelo lado da geragáo de poupanga própria, que elevou-se em US$ 1,7 bilhoes 
em 1996 e em outros US$ 0,4 em 1997. Nesse ultimo ano a receita de Itaipu 
também elevou-se bastante, reforgando a tendéncia á recuperagáo financeira do 
setor. 

Esses resultados melhoraram o desempenho financeiro do setor. Em 1996 
superava-se o prejuízo registrado no ano anterior, e já se apresentava urna 
rentabilidade de 2,0% sobre o valor do capital cosntante nos balangos das 
empresas do setor, e de 3,3% quando calculado sobre o valor de mercado do 
setor (bolsa de valores). Além disso, os varios anos de ajuste financeiro deram ao 
setor elétrico urna situagáo de endividamento crescentemente confortável,  até o 
nivel de 17% sobre o valor contabil do capital, ou 28% do valor estimado de 
mercado. O valor total do endividamento setorial caiu a US$ 21 bilhoes (outubro de 
1996), com juros médios de 8% e prazo médio de amortizagáo de 10 anos no caso 

7 Os dados de 1995-1996 correspondem a um trabalho realizado no ámbito da Eletrobrás,  com base 
em balangos de empresas, e os de 1997 correspondem a urna estimativa efetuada durante o ano 
de 1997, nesse mesmo ámbito. 
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da divida externa (70% da divida total) e juros de 12% e prazo de 4 anos no caaso 
da divida interna (Bicalho, 1997)8. 

Tabela 10 
Evolugáo dos resultados economico-financeiros  do setor e financiamento 

dos investimentos (1995-96, e estimativas para 1997) 

(US$ bilhdes correntes) 
1995 1996 1997 1995 1996 

(est.) 
Mercado (TWh) 243,8 258,4 271,3 
Tarifa  (US$/MWh) 63,4 71,5 74,0 
(+) Receita de fornecimento 15,5 18,5 20,1 
(-) Despesa de servigo37 (líquida de depreciagáo 
depreciagáo e amortiz. de jurosb/) 10,4 11,1 12,3 
(=) Resultado do servigo 5,1 7,4 7,8 
(-) Juros da divida 1,3 d 1,3 1,3 
(=) Resultado operacional 3,8 6,1 6,5 
(-) Impostos e taxas 0,2 0,7 0,7 
(-) Dividendos 0,5 1,1 0,9 
(+) Recebimentos de Itaipu 0,3 0,7 1,1 
(+) Reserva Geral de Reversao 0,5 0,6 0,5 
(=) Poupanga do setor elétrico 3,9 5,6 6,5 
(+) Recusos de terceiros 4,1 3,2 2,1 
(-) Amortizagáo da divida 3,4 3,9 3,5 
(=) Financiamento de terceiros 0,7 (0,7) (1,4) 
(1 + 2) Investimento do Setor Elétrico 4,6 4,9 5,1 
Rentabilidade do capital próprio 
% sobre patrimonio líquido de balangos -1,3 2,0 3,5 
% sobre valor estimado de mercado -2,7 3,3 5,9 
Grau de endividamento 
% sobre patrimonio líquido de balango 24 21 17 
% sobre valor estimado de mercado 47 36 28 

Fonte: elaborado com base em dados fornecidos  pela Eletrobrás,  Área de especializagao de estudos e 
planejamento económlco-financeiro. 

al Excluí despesas de pessoal e contratos ligados a pré-ínvestimento e a acopmpanhamento de 
investimentos, incluidos em "investimento do setor elétrico" 

b/Amortizagáo de juros pagos durante a construgáo. 
el Estimativa com base em 1996 

Resultados nítidamente favoráveis como esse poderiam ter servido de base 
para maior alavancagem de recursos. No entanto, o ano de 1996 e, ao que tudo 
indica, também o de 1997 ainda foram de prioridade a ajuste financeira, 
relativamente a investimento fixo, resultando num financiamento de terceiros 
negativo, se considerada a diferenga entre divida nova e amortizagóes. 

8 Ver, também, sobre a questáo do financiamento do setor elértico, o interessante estudo de 
Pinto Júnior (1997). 
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É possivel destacar as seguintes evidencias de comportamento cauteloso no 
que se refere  a endividamento para investimento fixo: 

1) A Eletrobrás destinou um volume relativamente limitado de recursos a projetos 
de expansáo. Parte dos recursos disponibilizados para financiamento a 
investimento fixo para sanear financeiramente empresas concessionárias 
estaduais de energia antes da privatizagáo; 

2) As empresas cujo porte permite ir diretamente ao mercado financeiro 
internacional para colocagáo de bonus utilizaram esse recurso para recompor 
suas dividas, substituindo dividas muito onerosas pelo dinheiro novo. 

3) Apesar da forte retomada do acesso ao crédito internacional - a colocagáo de 
bónus cresceu de US$ 210 milhóes em 1994 para US$ 630 milhóes em 1995 e 
US$ 1570 milhóes em 1996 - e de taxas juros bastante razoáveis (próximas aos 
9% a 10% ao ano), os prazos de colocagáo de bónus seguiram sendo muito 
curtos para investimentos fixos no setor elétrico (entre dois e cinco anos, 
exclusive "put option"). 

4) O BNDES continuou náo aportando recursos a empresas estatais, a náo ser em 
casos excepcionais de projetos que estavam comprometidos a leiláo de parceria 
do setor privado. 

5) O Banco Mundial e o BID náo aportaram recursos ao setor desde o inicio dos 
anos 80. 

6) Náo foi possivel recorrer  a esquemas do tipo "project finance". 

O "project finance" vem, como se sabe, ocupando importancia crescente no 
financiamento á expansáo elétrica nos países em desenvolvímento nos últimos 
anos. 

Nos investimentos em geragáo e transmissáo o "project finance" tem por 
fundamento o estabelecimento de contratos prévíos de longo prazo com os 
distribuidores e grandes consumidores, em quantídades próximas á plena 
capacidade das novas usinas e linhas de transmissáo. Isto possibilíta que este 
setor, de investimento altamente intensivo em capital fixo e longo prazo de 
maturagáo, minímize riscos e obtenha financíamentos em condigóes compativeis 
com a rentabilidade. 

No passado, as distribuidoras de energia no Brasil, sem qualquer 
compromisso contratual, sinalizaram para fortes expansóes, reforgando urna 
tendéncia á sobre-oferta  que caracterizou o setor por longo período. Conforme 
descrito anteriormente, a nova regra do setor, apos o acertó de contas de 1993 e o 
fim da remuneragáo garantida passou a ser a obrigatoriedade de contratos de 
suprímentos junto ás geradoras por parte das concessionárias de distribuigáo por 
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um período mínímo de quatro anos. Para a Eletrobrás, a nova orientagáo teria a 
virtude de obrigar as concessionárias a comportar-se de forma "realista", 
obedecendo a urna lógica do mercado, e a virtude de proteger-se contra possíveis 
inadimpléncias, táo comuns até o saneamento financeiro de 1993. 

Para impor a prática da nova regra, a Eletrobrás passou a recusar-se a 
substituir as empresas distribuidoras como compradora de energía. Essas, por sua 
vez, compraram energia de forma cautelosa, nos limites quatro anos exigidos, e 
sub-estimando sistemáticamente á expansáo de demanda. Dessa maneira, náo 
houve meios de "desamarrar" o investimento em usinas pela via de "project 
finance", porque os empreendimentos náo dispunham do elemento decisivo para a 
montagem do projeto, que sáo os riscos associados a um dado perfil  de demanda 
garantida a longo prazo. 

Quando o Plano Real mostrou a explosáo de demanda os especialistas, 
inclusive o corpo técnico da Eletrobrás, comegaram a inquietar-se com o problema 
de risco de déficit crescente, mas a Eletrobrás manteve-se firme no propósito de 
náo avalizar obras que dependessem de que ela comprasse energia. Segundo um 
dos especialistas entrevistados, essa teria sido "a regra de ouro de um sistema 
paralisado". Teria, por exemplo, atrasado a obra na estagáo conversora de 50 a 60 
ciclos de Garabi, que permitirá a importagáo de grandes volumes de energia de 
Yaciretá, Argentina, e teria atrasado a construgáo das duas termelétricas a gás 
proveniente da Bolívia, programadas para Sáo Paulo. 

Há que observar que, a rigor, se a recusa da Eletrobrás tivesse surtido o 
efeito desejado, induzindo as distribuidoras a comprar energia a longo prazo, ainda 
assim difícilmente se teria desobstruido o caminho para a recuperagáo dos 
financiamentos. Por duas razóes isto é verdadeiro, pelo menos dentro do esquema 
do "project finance". 

Primeiro, porque o quadro de organizagáo industrial pelo lado da "demanda" 
estava indefinido. O "project finance" pressupoe a existéncia náo só de de contratos 
de venda de energia a longo prazo, mas também da credibilidade dos compradores 
dessa energia quanto á capacidade de honrar os contratos. É obvio que, por 
desconhecer-se os novos proprietarios que chegariam com a privatizagáo, faltava 
um elemento básico para a montagem do esquema. A dificuldade de montagem 
amplia-se pelo fato de que urna geradora difícilmente consegue destinar as vendas 
a urna única distribuidora, mesmo porque as distribuidoras também costumam 
diversificar  suas fontes de suprímento. Ou seja, o "project finance" tem que envolver 
um grande número de agentes, o que significa urna compicada operagáo quanto á 
questáo de fontes de risco. E, no caso de empresas estaduais, cuja privatizagáo só 
deverá ser parcial, restava por parte dos investidores potenciáis em geragáo a 
tradicional cautela com relagáo a contratos com empresas públicas. 

Ou seja, a viabilizagáo de esquemas de financiamento a investimentos em 
geragáo ficou prejudicada pela precariedade institucional pelo lado da demanda. A 
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formula para atenuar o problema teria sido um aval da Eletrobrás, figurando como 
compradora em ultima instancia da energia gerada. 

Segundo porque, mesmo que fossem privadas, as distribuidoras náo teriam 
por que se arriscar a comprar energia a longo prazo, sobretudo a pregos muito 
provavelmente superiores ao que pagava ñas tarifas administradas. Elas teriam 
pelo menos trés grandes áreas de riscos/incertezas: 

i) Inexisténcia de garantías legáis suficientes de poder passar custos 
crescentes para os consumidores fináis cativos; 

ii) Desconhecimento da curva de demanda de seus consumidores, ou seja, 
o comportamento relativo a distintos precos e niveis de renda; 

ii) Desconhecimento do quadro de oferta. Em primeiro lugar, há as 
mencionadas incertezas sobre o "custo marginal de longo prazo", que 
levam as distribuidoras a náo poder realizar contratos de longo prazo, já 
que as novas regras de mercado permitem aos grandes consumidores 
adquirir energia de qualquer ponto do pais, através do SINTREL (além de 
permitir utilizar a malha de distribuigáo da própria distribuidora mediante 
um pedágio); e, segundo, há o desconhecimento do novo marco 
regulatório da concorréncia, e do quadro de concorréncia em geral 
(novas empresas e grupos pós-prívatizagáo, etc). 

A questáo do desconhecimento da demanda e da oferta, ou seja, da 
inexisténcia de mecanismos maduros de mercado, também explica a baixa 
atratividade a investimentos fixos pelo capital privado no período de transigáo. 

7.3.3.3.  Inexisténcia de atratividade para investimentos privados em geragáo 

A auséncia de capacidade financeira ñas estatais somente pode ser 
compensada por investimentos do setor privado de forma muito parcial. Isto deve-
se ao fato de inexistirem os mecanismos de mercado que motívassem 
investimentos privados. Conforme descrito na segáo 2.2, o marco regulatório em 
vias de ser implantado só foi definitivamente desenhado em 1997, e as 
privatizagóes ficaram praticamente restritas a urna fragáo do segmento de 
distribuigáo. 

As inovagóes íntroduzidas entre 1993 e 1997 corresponderam, como vimos 
na segáo 2.2, a urna primeira etapa de reformas.  Podem-se destacar duas 
importantes conseqüéncias dessa reforma parcial sobre o investimento do setor 
elétrico no período analisado: 

a) Abriu-se passagem para as privatizagóes e para empreendimentos 
privados novos, e introduziram-se alguns elementos básicos para a concorréncia. 
As inovagóes foram consistentes com os principios definidos pelo governo na 
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modelagem a ser implantada, fundados na lógica de mercado. Isto propiciou algum 
envolvimento do setor privado nos investimentos do período. 

b) Devolveu-se visibilidade financeira ás empresas estatais do setor, ou seja, 
terminou-se com a "ficgáo financeira" que predominava, passando-se a obrígar a 
que todos os agentes balizassem suas decisóes de investir a partir das condigóes 
financeiras reais e da rentabilidade permitida pela tarifa vigente. Isto permitíria 
alguma recuperagáo nos financiamentos ás estatais - sobretudo depois que as 
tarifas e a rentabilidade do setor foram elevadas, ou seja, em 1996-97 - e urna 
pequeña expansáo de seus investimentos. 

Apesar disso, náo puderam ser estabelecidos os fundamentos básicos 
para um funcionamento regular  de mercado, que permaneceu indefinido em 
suas duas dimensóes, o da demanda e o da oferta. 

A inexísténcia de sinais mínimos de mercado tanto pelo lado da demanda 
como da oferta implicou em que a "microeconomia" do setor elétrico na fase de 
transigáo náo pudesse ser muito distinta da que prevaleceu na etapa da lógica de 
comportamento estatal. 

Pelo lado da demanda, o que as reformas fizeram foi substituir um esquema 
falho de sinalizagáo do aumento de demanda futura por outro esquema igualmente 
falho. A prática mais comum tem sido a de que as distribuidoras contratem as 
compras futuras num prazo curto - quatro anos - e de forma sistemáticamente sub-
estimada, sinalizando para as geradoras urna expansáo menor do que a que tem 
ocorrido. Acresga-se a isto que há realmente grande desconhecímento sobre o 
comportamento dos consumidores, que vem passando por forte alteragáo depois 
do Plano Real. O desconhecímento dos agentes investidores náo se resume á 
elasticidade-renda da demanda, também se aplica á elastícidade-prego. Em outras 
palavras, os agentes, públicos e privados, operaram com grande 
desconhecímento da curva de demanda. 

Pelo lado da oferta o quadro náo é menos confuso, já que o 
desconhecímento da curva de oferta  setorial náo é menor. Urna medida do 
desconhecímento é dada pelo fato de que as estimativas do "custo marginal de 
geragáo, tanto para hidrelétricas como para termelétricas, tem variado entre 30 
dólares por MWh a nada menos que 45 dólares por MWh. 

A reforma substítuiu um sistema tarifario  obsoleto e inviável por urna regra 
de acomodagáo temporaria, de pregos administrados que náo tiveram qualquer 
relagáo com os custos marginais de geragáo. Ou seja, as tarifas permaneceram 
como um prego totalmente administrado, que náo guardaram qualquer remota 



274 

relagáo esses com custos9. Nessas circunstáncias, náo havia como balizar um 
estímulo de mercado á expansáo da oferta. 

Para balizá-lo, faltavam dois elementos-chave. Primeiro, que se 
estabelecesse a regra de transigáo tarifária,  dos atuais pregos administrados para 
os futuros pregos de mercado. De acordo com a descrigáo feita anteriormente, para 
evitar urna atual explosáo de pregos a política a ser adotada deverá ser a de 
preservar, por um período de cinco anos, as tarifas do conjunto de contratos já 
existentes - os "contratos iniciáis" - e por alguns anos daí por diante liberar os 
pregos gradualmente. Mas isto só ficou definido em 1997. 

O segundo elemento, e também o mais importante, consiste no fato de que 
os próprios custos marginais de geragáo sáo urna área de grandes indefinigóes. 
Há, por certo, informagoes sobre custos de novas usinas em construgáo, mas o 
tema tem sido objeto de polémicas oriundas de informagoes desencontradas e 
imprecisas. A inexisténcia de referéncias  satisfatórias de mercado para balizar a 
oferta de energia através de novas usinas decorre das novíssimas circunstáncias 
que cercam os investimentos. 

No caso das hidrelétricas, a abertura comercial e a privatizagáo tendem a 
baratear o enorme custo fixo, enquanto os custos ambientáis (inclusive relativos a 
legislagáo de protegáo indígena) e o fato de que no longo prazo seus rendlmentos 
sáo decrescentes (as localizagóes mais económicas sáo aproveitadas primeiro) 
tendem a elevá-lo. 

E, no caso das termelétricas a gás, trata-se de urna absoluta ¡novagáo no 
caso brasileiro, nesse primeiro momento ainda circunscrito essencialmente a seis 
usinas que irao utilizar gás da Bolivia, canalizado pela Petrobrás.. Conforme se 
assinalou anteriormente, a Petrobrás mantém sob sigilo os volumes de suas 
reservas, e se afigura no mercado futuro de energía elétrica a partir de eventuais 
usinas próprias a gás como um produtor potencial com pregos imbatíveis, na 
medida em que poderia dispor de seu próprio gás a um custo de oportunidade 
extremamente reduzido - a menos, claro, que essa atuagáo venha a ser regulada 
em defesa da concorrencia. Prevalesce grande incerteza, nessa matéria. 

De resto, o marco regulatório para a concorréncia futura permanecía 
indefinido, assím como o mapa da concorréncia em geral, inclusive o conjunto de 
empresas e grupos que viráo a compor o setor depois das privatizagóes. 

Urna razáo adicional fundamental para a baixa atratividade do setor para o 
capital privado na fase de transigáo deveu-se á impossibilidade prátíca de montar 
esquemas de "project -finance". Conforme comentado mais acima, as 
circunstáncias da "transigáo" impediram a realizagáo de contratos de longo prazo 

9 Diga-se de passagem, como curiosidade histórica, tampouco tém como relacionar-se com os 
custos médios, a esta altura desconhecidos devido á confusao financeira  e aos atrasos na 
execugao dos projetos das novas usinas 
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com os demandantes, por estarem cautelosos, eles mesmos, com as mudangas 
em curso, porque, com raras excegóes, a Eletrobrás recusou-se a conceder o 
beneficio da compra de energía, em última instáncia, e porque o project finance de 
grandes hidrelétricas pressupóe urna diversidade de demandantes com urna 
composigáo de capital bem identificada, algo ipossivel antes da privatizagáo. Por 
ultimo, e náo menos importante, há que considerar a resisténcia do setor privado 
de vender para empresas estatais, mesmo que elas queiram fazer contratos a 
longo prazo. 

Em resumo, na transigáo ao modelo de mercado náo havia mercado, 
inexistindo, portanto, as condigóes para viabilizar urna pretendida 
participagáo massiva de capitais privados nos investimentos fixos do setor. 
Em outras palavras, á excegáo do modelo de parceria  antes mencionado, náo 
houve como substituir o esquema de financiamento do modelo estatal por 
algum esquema transitorio  que pudesse desempenhar sua fungáo, porque 
náo estavam definidas e muito menos implantadas as novas regras 
institucionais. Nessas circunstáncias, deixou-se demasiado peso para urna 
inviável participagáo massiva do setor privado nos investimentos em geragáo 
e transmissáo a curto e médio prazos. 

Pode-se prever todo um período de "aprendizado" nos próximos muitos 
anos á frente, durante o qual poderá prevalecer urna situagáo de cautela por parte 
do investidor privado diante das "incertezas" típicas de um período de transigáo 
como o atual. Voltaremos ao ponto em seguida, na segáo de conclusóes. 

7.4. Balango e perspectivas 

Este trabalho examinou os determinantes do baixo investimento em energía 
elétrica no período 1993-1997, quando ocorreu a primeira etapa de transigáo do 
modelo estatal ao modelo regido por mecanismos de mercado. Argumentou-se que 
os investimentos mantiveram-se deprimidos em fungáo da fragilidade financeira e 
institucional com que o modelo em extingáo tem operado, e da impossibilidade de 
compensar essa fragilidade pela entrada de capitais privados antes da 
institucionalizagáo do futuro mercado de energía elétrica, prevista para ocorrer 
gradualmente, a partir das privatizagóes e da implantagáo do marco regulatorio 
cujos contornos básicos foram divulgados em meados de 1997. 

No mundo inteiro, e especialmente nos países em desenvolvimento, este é 
um setor cuja expansáo requer elevada participagáo de financiamentos de terceiros 
a longo prazo, em volumes em geral superiores ao do capital próprio das empresas 
operadoras. A partir do ajuste financeiro de 1993, restaurou-se no setor elétrico 
brasileiro a possibilidade de reabrir canais de financiamento, e de fato houve maior 
captagáo de recursos, mas seu aproveitamento para a realizagáo de investimentos 
fixos foi escasso, mesmo depois da recuperagáo das receitas e da rentabilidade, 
posteriores á majoragáo tarifária  de dezembro de 1995. A melhor evidencia disso é 
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dada pelo fato de que a que a divida liquida do setor sofreu urna redugáo, entre 
1995e1997, 

Empresas grandes com acesso ao mercado internacional, como a CESP, 
levantaram financiamentos para limpar seus passivos, ou seja, trocaram dividas 
caras por outras em melhores condigóes. Em outras palavras, usaram seu acesso 
essencialmente para fazer saneamento financeiro, dando seqüéncia ao processo 
iniciado anos antes. Pelo menos a partir de 1995, quando se definiu a privatizagáo, 
a prioridade parece ter sido a valorizagáo do capital para efeito de venda, incluindo 
extrema cautela no que se refere  a "riscos" de empreendimentos novos . Cabe 
assinalar, a respeito, que o risco do endividamento de empresas brasileiras para 
financiar investimento fixo é realmente grande. Salvo excegóes, os prazos 
atingem, no máximo, quatro ou cinco anos (colocagáo de bónus). Como o prazo de 
maturagáo dos investimentos é longo (prazos de construgáo longos e períodos de 
"pay-back" longos), teóricamente a divida terá que ser "rolada" por várias vezes e, 
em cada urna délas as finangas das empresas estaráo expostas á eventual 
deterioragáo ñas condigóes de acesso (da empresa e do país) e á conseqüente 
elevagáo ñas taxas de juros. 

Já as empresas menores, com pouco acesso, tiveram menor asisténcia da 
Eletrobrás do que no passado. A Eletrobrás manteve, em todo o período, urna 
postura de grande cautela com relagáo a riscos de inadimpléncias, para evitar um 
retorno ao passado recente. Além disso, destinou parte da disponibilidade de 
recursos para financiamentos de investimentos fixos a saneamento financeiro de 
empresas em vias de privatizagáo. 

O BNDES aumentou o volume de desembolsos, de valores ínfimos na 
média do período 1990-94 - resultantes de sua política de náo financiar o setor 
público, a valores que tiveram importancia na finalizagáo de por empresas privadas 
das obras retomadas após longa interrupgáo, e, excepcionalmente, por empresas 
públicas comprometidas com parcerias com o setor privado para a conclusáo 
dessas mesmas obras. Mas as demais fontes de financiamento mantiveram um 
limitado fluxo de recursos ao setor, destacando-se o fato de que as operagóes com 
o Banco Mundial e o BID mantiveram-se restritas a casos especiáis, absorvendo 
um valor médio anual praticamente desprezível. 

Por último, e náo menos importante, a modalidade de "project finance" náo 
pode ser colocada em prática, porque baseia-se em venda antecipada de energia e 
nos riscos incorridos pelos investidores nessa pré-venda, algo que náo coube no 
contexto atual de transigáo. A impossibilidade deve-se, entre outras razóes, ao fato 
de que as distribuidoras estatais náo realizam compras por mais do que os quatro 
anos exigidos pelas regras transitorias adotadas em 1993, ao desconhecimento 
das condigóes futuras de oferta e demanda de energia, e ao fato de que a 
Eletrobrás recusou-se a voltar a fazer o velho papel de comprador de energia em 
última instáncia, característica da forma de expansáo abandonada a partir reforma 
de 1993. Aqui, urna vez mais, sobressai a atitude cautelosa da diregáo da 
Eletrobrás com relagáo aos riscos económico-financeiros do setor. 
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A Eletrobrás defendia-se, com essa atitude, de possíveis inadimpléncias das 
concessionárias, e além disso agía como co-gestora da transigáo, buscando das 
concessionárias um comportamento que acreditava ser compativel com regras de 
mercado. Na ótica da Eletrobrás, as distribuidoras deveriam projetar sua demanda 
e assumir os riscos dessa projegáo. 

O setor privado, por sua vez, tinha necessariamente urna contribuigáo 
limitada a dar. As inovagóes institucionais de 1993 e 1995 permitiram a realizagáo 
de exitosas parcerias com estatais para finalizagáo de obras - Serra da Mesa, Itá, 
Canoas, Igarapava, etc - mas os prazos de realizagáo das obras e o volume de 
energia dos projetos náo foram suficientes para eliminar os riscos de déficits, ainda 
que os tenham atenuado. A impossibilidade do setor privado dar urna contribuigáo 
maior tem sido inerente ao período de transigáo, durante o qual náo tem existido 
varios dos fundamentos do futuro mercado de energia elétrica pós-privatízagáo. Há, 
por um lado, profundo desconhecímento sobre a curva de demanda - elasticidades 
de "prego"e de "renda" do consumo de energia - e, por outro, tampouco se 
conhecem os elementos mínimos que balizam o comportamento da oferta. Náo se 
sabe qual é o custo marginal de geragáo e transmissáo, porque desconhece-se a 
disponíbilidade de gás para aproveítamento competitivo com a hidreletricidade 
medíante a tecnología de ciclo combinado, porque permanece indefinida a 
capacidade e o poder de atuagáoo no setor por parte de Petrobrás (que,inclusive 
mantém seu volume de reservas sob sigilo), e porque o custo de geragáo 
hidrelétrica deve alterar-se devido a urna séríe de fatores novos, alguns dos quais 
incidiráo para baíxá-los e outros para elevá-los (redugáo por privatizagáo, elevagáo 
por maiores custos ambientáis, etc). 

A insuficiencia de oferta energética representa o principal ponto de 
estrangulamento potencial da economía brasileira nos próximos anos, ao lado da 
oferta de divisas. Há consenso de que o risco de "déficit de energia", por 
insuficiéncia de água estocada em reservatórios de usinas, assim como o risco de 
"corte de demanda de ponta", por insuficiéncia de poténcia instalada, atinge niveís 
muito preocupantes para os anos 1998-1999. Como se assinalou, a "sintonía fina" 
da oferta com o comportamento da demanda é indispensável porque, á diferenga 
da grande maioria de países no mundo, náo somente o setor é quase 
exclusivamente hidrelétrico (93% da capacidade), náo dispondo de "reservas" de 
capacidade de geragáo dada um estoque de velhas usinas termelétricas 
desativadas, como nos Estados Unidos e na Europa, como também porque náo há 
como importar energia de países vízinhos nos volumes exigidos, como na Europa. 
Há, além disso, lentidáo no andamento de obras fundamentáis do sistema de 
transmissáo - por exemplo, no linhao Norte-Sul, e reforgo na transmissáo de Itaipu -
e grande escassez de investimentos de simples reposigáo e manutengáo em 
muitas das empresas distribuidoras de energia. 

O planejamento e a introdugáo das sucessivas inovagóes institucionais 
desde 1993 esteve essencialmente marcado pelo objetivo do saneamento 
financeiro e da privatizagáo. É possivel afirmar  que os responsáveis pelo setor 
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"planejaram" e "realizaram" o objetivo numa seqüéncia de operagóes que, vista a 
posteriori, tem representado um conjunto coerente. Houve, no entanto, duas 
notorias falhas na política de transigáo. 

Primeiro, houve descuido com relagáo ao comportamento dos 
investimentos. Isto ficou evidenciado especialmente pela incapacidade de reagáo á 
aceleragáo da demanda posterior ao Plano Real. Por um ano e meio o governo 
retardou a recuperagáo das tarifas energéticas em fungáo das metas inflacionárias. 
E, mesmo depois dessa recuperagáo, e do restabelecimento de capacidade de 
endividamento das empresas, parece náo ter sido "coordenada" urna vontade 
política setorial de flexibilizar as metas de saneamento e valorizagáo financeira pré-
privatizagáo, em favor de um endividamento destinado a expansáo. O governo náo 
empregou os instrumentos disponiveis a essa flexibilizagáo e, ao que tudo índica, 
manteve o principal deles, a Eletrobrás, atado aos objetivos de baixo risco 
financeiro, que conflitavam com a execugáo de urna serie de investimentos. 

Náo foi possivel, no ámbito desta pesquisa, recuperar a relagáo particular 
entre autoridades do Ministério da Fazenda e da Eletrobrás, de modo que é 
impossível estabelecer exatamente a intencionalidade da orientagáo seguida. O 
que, sim, pode-se afirmar,  é algo sobre a funcionalidade do que ocorreu, do ponto 
de vista dos gestores da macroeconomia. A queda no endividamento e a recente 
aversáo a risco da Eletrobrás e das estatais elétricas cumpriram a fungáo de 
atender a dois objetivos caros á política económica do governo, ou seja, a redugáo 
no valor das "necessidades de financiamento do setor público" (ou "déficit 
operacional"), e a valorizagáo financeira dirigida á maximizagáo das receitas fiscais 
que adviriam das vendas das estatais. 

Os documentos da Eletrobrás posteriores á aceleragáo da demanda 
contém repetidas adverténcias quanto a possibilidades de risco de déficit. Isto pode 
significar que, ñas negociagóes entre governo federal e Eletrobrás, haja prevalecido 
a vontade política do Ministério da Fazenda de maximizar os ganhos 
macroeconomicos sobre a vontade política do corpo técnico da empresa de correr 
poucos riscos de racionamento de energía elétrica. 

Segundo, houve urna decisáo política de fazer avangar o processo de 
privatizagáo sem esperar o estabelecimento do novo marco regulatorio, e antes de 
urna implantagáo segura de um sistema de regulagáo. A orientagáo teve por 
motivagáo demonstrar que o processo estava em marcha, sinalizando com clareza 
a nova política governamental pró-mercado, e teve dois custos. 

Um deles, talvez o menos importante, é o de que o valor alcangado ñas 
vendas pode ter sido inferior  ao que se obteria quando as incertezas quanto ao 
novo marco regulatorio estivessem minimizadas. O outro é o de que a inexperiencia 
no momento da privatizagáo parece ter permitido que as primeiras empresas de 
distribuigáo privatizadas obtivessem concessóes com insuficientes cláusulas de 
rigor quanto a punigáo em caso de má qualidade dos servigos, e a inexperiéncia 
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com relagáo a flscalizagáo e dlscipllnamento parece ter prejudicado a aplicagáo de 
"exemplaridade" na punlgáo a empresas privatizadas incumprldoras de normas 
básicas. 

Este documento está sendo redigido num momento em que a transigáo está 
entrando numa segunda etapa. O marco regulatório está desenliado, e está sendo 
gradualmente implantado. As privatizagóes realizadas no segundo semestre de 
1997 já refletem, no valor das vendas, um ambiente de maior confianga do capital 
privado com relagáo ao setor no futuro. Há crescente consciéncia com relagáo ás 
fragilidades atuais e potenciáis da capacidade de regulagáo e fiscalizagáo, e 
sinceras esperangas, por parte de autoridades do governo, em transformar  os 
incidentes com a distribuigáo de energia em episodios menores. Isto dependerá, 
evidentemente, de vontade política e de persistente capacidade de evitar o 
desvirtuamento da agencia de regulagáo recém criada, a Aneel. 

Entre os maiores desafios para essa agencia encontra-se a arbitragem 
numa grande frente de conflitos potenciáis, típicos de um sistema hidrelétrico 
unificado como o brasileiro. O desenho institucional da nova organizagáo do setor 
prevé um sistema de condominio do despacho e transmisáo de energia, formado 
pelas empresas geradoras e distribuidoras. Pelo antigo modelo, o despacho vem 
regendo-se pelo principio de minimizagáo de desperdicio de água, coordenado e 
regido compulsoriamente pela Eletrobrás. No modelo em implantagáo, o despacho 
será gerido pelo condominio., prevendo-se dificuldades de coordenagáo de 
interesses10. 

A título de observagoes fináis, fazem-se, nos parágrafos  seguintes, quatro 
adverténcias com relagáo ás perspectivas quanto á questáo central do presente 
documento, ou seja, o sub-investimento. 

Primeiro, á medida em que as empresas estatais váo sendo privatizadas 
cresce a dependencia dos investimentos á existéncia de um mercado mínimamente 
previsível, que permita cálculos de rentabiilídade e risco mínimamente confiáveis. 
No entanto, por muitos anos ainda o mercado brasileiro deverá estar 
"amadurecendo", tanto no que se refere  ao comportamento da demanda como no 
da oferta, o que significa que prevalecerá um quadro de grandes incertezas com 
relagáo ao futuro. Por exemplo, o desconhecímento quanto os custos marginais de 
geragáo de longo prazo tem, por conseqüéncia, o temor da realizagáo de 
investimentos sem demanda pré-contratada, e a liberdade de compra, por parte 
dos grandes consumidores, faz com que as distribuidoras de energia sejam 
cautelosas no que se refere  a contratar a longo prazo. O impasse só se desfará 
lentamente, á medida em que for se firmando algum consenso sobre a tendéncia 
de longo prazo dos custos e pregos. Em principio, o problema pode ser 
parcialmente contornado por empresas integradas, já que os consumidores 
residenciáis e as empresas de baixo consumo seráo "cativos", e teráo que 

1 0 O conflito potencial existirá também se os rios que contém várias usinas hidrelétricas vierem a ser 
concessionados a mais de urna empresa geradora. 
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subordinar-se aos pregos cobrados pelas distribuidoras que Ihes servem, que 
poderáo repassar-lhes os pregos pagos ás geradoras. No entanto, os limites 
impostos pelo novo marco regulatório á integragáo vertical, embora salutares do 
ponto de vista da introdugáo da competigáo, representam urna barreira a essa 
"solugáo" parcial para o referido  impasse. 

Segundo, mesmo quando ficar superada a indefinigáo atual em relagáo a 
disponibilidade de gás e custo de geragáo gás, podem-se prever resistencias do 
setor privado em investir em novas usinas hidréletricas, devido aos riscos de 
surpresas relacionadas á complexidade geológica, controle ambiental, e leis de 
protegáo a reservas indígenas, que podem retardar as obras e onerá-las. Entra 
aqui a necessidade de operar urna complexa engenharia financeira relativa a 
riscos, em que o Estado, ou alternativamente, algum esquema privado do tipo BOT 
(build,  operate  and  transfer)  assumam o empreendimento na fase de maior risco, 
vendendo-os em fases mais próximas á conclusáo das obras. Nesse sentido, será 
de grande utilidade a preservagáo da Eletrobrás e de sua capacidade de realizar 
parcerias. 

Terceiro, o capital privado interessado em energia elétrica deverá 
concentrar-se em compra das empresas estatais existentes, cujo valor total está 
estimado em algo como US$ 30 bilhoes, ou seja, o equivalente a cerca de quatro 
vezes as necessidades anuais de investimento fixo para expansáo e manutengáo 
do parque elétrico brasileiro. A atratividade da compra de usinas já existentes é 
maior do que a da implantagao de novas usinas, porque evitam-se as incertezas 
da construgáo, e porque, pelo menos durante um período mínimo de cinco anos, a 
demanda estará garantida ás tarifas atuais pelos "contratos iniciáis", estipulados no 
novo marco regulatório. Mesmo assim, como exemplificam os leilóes de parcerias 
já ocorridos, as taxas de retorno que estaráo refletidas nos pregos de privatizagáo 
(ás tarifas correntes) difícilmente seráo inferiores  a 12% ou mesmo 15% (nos 
Estados Unidos as Utilities  rendem cerca de 6% a 8%, reais). Isto significa, para o 
investidor, que, tomando por referéncia  as tarifas atuais, e considerando os riscos 
de construgáo e as incertezas das tarifas futuras, que a taxa de rentabilidade 
exigida para compensar as incertezas seria muito alta, escasseando as decisóes 
de investir em novas usinas. 

A quarta e última adverténcia relaciona-se ao fato de que, mesmo em 
condigóes de "mercado maduro", as circunstáncias muito especiáis da geragáo 
hidrelétrica brasileira imporáo a necessidade de dar um tratamento especial ao 
comportamento das empresas privadas, no que diz respeito á expansáo da oferta, 
que pode náo ser compatível com as exigéncias da demanda a médio e longo 
prazos. 

O ponto aqui é que, no regime hidrelétrico brasileiro, a expansáo dos 
investimentos em regime privado torna-se um problema complicado, talvez inédito 
no mundo, impondo todo um desafio ao planejamento indicativo e á regulagáo das 
concessóes. O sitema hidrelétrico impóe duas restrigóes á oferta. Primeiro, como 
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se salientou, náo há "reserva" energética, porque inexistem usinas termelétricas 
desativadas, problema que é agudizado devido á escassa capacidade de importar 
energia de países vizinhos. Segundo, os investimentos em geragáo sáo, em boa 
medida, "indivisíveis" e, sobretudo no caso das hidrelétricas de grande porte, tém 
prazos de implementagáo e construgáo médios difícilmente inferiores  a cinco anos. 
Devido a elas, eventuais insuficiencias de chuvas e aceleragáo do crescimento do 
consumo energético podem fácilmente superar a capacidade de resposta da oferta. 
Isto significa que o setor tem, necessariamente, que operar  com alguma 
sobre-oferta. 

No passado, o Estado cumpria com esse requisito. Podia fazé-lo, porque 
decidía seus investimentos com baixa aversáo a riscos e a incertezas, ou baixa 
exigéncia de rentabilidade. Era movido pelo principio de que algum excesso de 
energia é ¡ncomparavelmente melhor do que algum déficit, devido ás ¡mensas 
externalidades negativas criadas por racionamentos. Projetava a expansáo de 
acordo com taxas de crescimento do PIB elevadas, e com margens de seguranga 
com relagáo á eventual escassez de chuvas. Dessa forma, absorvia todo o "custo" 
da sobre-oferta,  por ser este muito inferior  ao custo potencial do déficit. 

O cálculo do setor privado é outro, porque este move-se pelo principio de 
maximizar a rentabilidade esperada. Náo é intrinsícamente seu o problema de 
eventual insuficiéncia de energia elétrica devido á falta de chuvas ou ao excessivo 
crescimento de demanda. Isto transiere para as autoridades da regulagáo urna 
responsabilídade, talvez única no mundo, que é a de prover os mecanismos que 
garantam que o setor privado expanda a oferta com previsoes de pouca chuva 
futura e de muito crescimento económico a médio prazo. 

Nos próximos anos, a tendéncia mais provável é o crescimento da 
participagáo das termelétricas na oferta energética. Na medida, porém, em que, 
como parece provável, os empreendimentos venham a ter regime de power 
purchase  agreement',  ou seja, venham a reger-se por pré-venda da totalidade de 
sua capacidade geradora, as termelétricas a gás náo teráo a virtude de operar 
como "reserva" de capacidade em caso de falta de água. 

Ourto aspecto da questá oda relagáo entre as termelétricas e as 
hiodroelétricas e a otímizagáo do uso da água, que implica em náo "verter" água 
em períodos de cheías. O desenho do novo marco regulatório brasileiro prevé urna 
distingao entre usinas termelérticas "flexíveis" e inflexíveis, sendo as prímeiras 
aquelas que seríam remuneradas por capacidade em momentos em que sua 
geragáo implicar em que as hidrelétricas vertam agua, desperdigando, assím, 
energía. Apesar desse cuidado do legislador, cabe indagar se o regime de "power 
purchase agreement" náo virá a ser majoritário a ponto de náo disponibilizar 
energia térmica suficiente para o objetivo da maximizagáo.11 

1 1 O principal autor no tema da otimizagao através da relagao entre térmicas e hidroelétricas no Brasil é 
Adilson de Oliveira (Ver, por exemplo Oliveira, 1998). 
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Como se sabe, a questáo da regulagáo do setor elétrico está sendo 
crescentemente discutida pela sociedade brasileira. As adverténcias anteriores tém 
por objetivo chamar a atengáo para a introdugáo de urna dimensáo talvez pouco 
destacada na discussáo, ou seja, a necessidade de antecipagáo - pelo sistema 
regulatorio - do comportamento do conjunto dos agentes privados com relagáo a 
investimentos, dadas as condigóes muito particulares da transigáo brasileira e do 
regime predominantemente hidrelétrico. Na pauta da discussáo sugere-se, por 
exemplo, destacar a eventual inclusáo de mecanismos de partilha do custo social 
da necessária "sobre-oferta",  e a introdugáo de pesadas multas a vencedores de 
concessóes para atrasos ñas obras de construgáo de usinas em base a rigorosa 
fiscalizagáo nos cronogramas de execugáo. 
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Apéndice 

i) Serra da Mesa: 

Entre as grandes usinas geradoras, a hidrelétrica de Serra da Mesa foi a 
que acoiheu o primeiro modelo de parceria com o setor privado para finalizagáo de 
obras. 

A usina sitúa-se no Rio Tocantins, a 250 km de Brasilia, e foi projetada para 
urna capacidade nominal de cerca de 1275 MW (750MW de energia garantida). As 
obras foram iniciadas em 1986, por Fumas Centráis Elétricas (concessáo de 1981), 
empresa do sistema Eletrobrás proprietária de grande número de usinas na regiáo 
Centro e Sudeste do país, com capacidade total de geragáo de cerca de 7200 MW. 
Por falta de recursos financeiros, a obra sofreu sucessivos atrasos, entre 1987 e 
1993, período em que a empresa gastou cerca de US$ 600 milhóes com o 
investimento, menos do que ainda faltava para concluí-lo. 

Fumas concebeu, entáo, bem no inicio da transigáo do setor elétrico, em 
1993, urna engenhosa modelagem para viabilizar o empreendimento, envolvendo 
capitais privados. Abriu urna licitagáo para o aporte de capitais adicionáis 
necessários ao término da obra - estimados em cerca de US$ 1 bilháo antes da 
licitagáo e reestimados pelos vencedores da mesma em US$ 736 milhóes. A 
remuneragáo do vencedor seria feito em energia produzida pela usina, e a licitagáo 
seria ganha pelo consorcio que exigisse menor percentagem da energia a ser 
gerada. 

O processo licitatório oferecia aos candidatos trés atrativos básicos, além do 
fato de que a obra já havia passado pela fase mais complexa e arriscada, de 
reassentamento populacional e de satisfagáo da legislagáo ambiental e de protegáo 
aos povos indígenas. 

Primeiro, dava ao vencedor o direito de arrendar á própria Fumas seus 
investimentos em Serra da Mesa - ou seja, se beneficiaría do fato de que, na 
prática, a usina seguiría sendo administrada por Fumas, mesmo porque esta 
continuaría com a propriedade de quase metade da energia gerada. 

Segundo, garantía ao vencedor a opgáo de venda de energia á própria 
Fumas, por um prego, á época, de R$ 28 por MWh por dez anos, e de R$ 29 por 
MWh na média dos trinta anos. 

Terceiro, dava ao vencedor garantía de forte apoio do Banco Nacional de 
desenvolvimento Económico e Social (BNDES) ao projeto - algo que viria a 
representar 600 milhóes de dólares, ou seja, cerca de 80% dos US$ 736 milhóes 
em obras ainda por realizar. 
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Houve dois concorrentes, sendo vencedor o Consorcio Energisa, que 
demandou 51,45% da energia gerada em 30 anos. Esse consorcio tinha urna 
curiosa formagáo. A Nacional Energética, empresa especialmente criada pelo hoje 
extinto Banco Nacional participava com 99,9% do capital, mas o líder do Consorcio 
era a Empresa Energética S.A., do Grupo Cataguazes Leopoldina, urna pequeña 
concessionária de energia elétrica em Minas Gerais. O expediente foi utilizado para 
contornar o impedimento legal para que "produtores independentes" operassem no 
setor, somente eliminado em 1995. 

Segundo cálculos do BNDES, em 1996, se fosse exercida a opgáo de venda 
a Fumas aos pregos de 28 e 29 reais por MWh (atualizados a 1997 alcangam 34 
reais) a taxa interna de retorno do empreendimento ficaria, para o Consorcio 
vencedor, em torno aos 12% ao ano. 

O Banco Nacional, dono da Nacional Energética, faliu em 1995, exigindo um 
leiláo para aquisigáo da Nacional Energética. Antes do leiláo, os responsáveis por 
essa empresa estavam trabalhando com urna programagáo de empréstimo junto 
ao BNDES de 600 milhóes de dólares, a taxas de juros reais de 10% ao ano -
menor, portanto, que a taxa interna de retorno de 12% - o que aumentaría a taxa 
interna de retorno para a Nacional Energética para 18% ao ano. 

Claro está que numa equagáo em que o capital próprio representa algo 
como 20% do empreendimento, a rentabilidade desse capital é extremamente 
sensível á taxa de juros. No primeiro leiláo para a venda da Nacional Energética -
naquele momento de propriedade do Banco Central, interventor no Banco Nacional 
- o prego mínimo havia sido estipulado em US$ 180 milhóes e náo houve 
candidato. O motivo parece ter sido essencialmente o risco de que a TJLP (taxa de 
juros de longo prazo, praticada pelo BNDES) terminasse náo dando margem de 
lucro suficiente, considerado esse valor de US$ 180 milhóes. Além disso, o fato de 
que a TJLP é variável significava, diante de urna taxa interna de retorno de 12% ao 
ano, pode ter significado demasiado risco para o empreendimento se ele fosse 
financiado em 80% por empréstimos do BNDES, ainda mais num quadro de 
incertezas quanto a reajustes de tarifa adequados para compensar plenamente a 
inflagáo futura. 

Na segunda licitagáo apareceram vários candidatos, e a venda alcangou 180 
milhóes, muito acíma dos 100 milhóes que, cautelosamente, havia servido de prego 
mínimo a esse segundo leiláo. Entre as duas licitagóes ocorreu um importante fato 
novo, ou seja, a resolugáo de um complicado litigio com indígenas e com a 
legislagáo ambiental, permitindo o fechamento do reservatório. 

Gragas ao apoio do BNDES, as obras náo sofreram com os percalgos da 
faléncia do Banco Nacional, de modo que sua conclusáo está dentro do prazo 
previsto quando da licitagáo original de 1994, ou seja, para dezembro de 1998. 
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ii) Itá 

As usinas hidrelétricas brasileiras que estáo sendo construidas com 
participagáo privada tém, quase sempre, como socios privados, grandes empresas 
industriáis ou minerais eletro-intensivas. Entre esses casos, a Usina de Itá é, de 
longe, o maior empreendimento em realizagáo até 1997. 

A Usina Hidrelétrica de Itá, no Rio Uruguai, entre os estados do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, está projetada para gerar 1450 MW (668 MW de energía 
garantida). Os estudos de pré-engenharia foram iniciados em 1978, a concessáo foi 
outorgada á Eletrosul (subsidiária da Eletrobrás) em 1983, e urna primeira fase de 
obras (como relocagáo da cidade de Itá, acessos á obra, ponte de servigo, etc) 
ocorreu entre 1987 e 1990. Devido á falta de recursos, e a urna revisáo de 
prioridades em fungáo de menor crescimento da economia, as obras foram 
suspensas em 1990. Em 1994 a Eletrosul langou um edital de licitagáo orientado a 
"autoprodutores" - que, via de regra, sáo empresas industriáis ou minerais 
altamente insumidoras de energía. 

A regra do leiláo foi urna combinagáo entre maior volume de energía cedido 
á Eletrosul, combinado a maior volume de energía vendida á Eletrosul, por um 
prego pré-estipulado, e finalizagáo integral das obras sem novos recursos da 
Eletrosul. 

O processo licitatório oferecia ás empresas trés atrativos principáis: a) o 
empreendimento seguiría sendo administrado pela Eletrosul, com larga experiéncia 
no setor; b) a quantidade mínima de energía a ser cedida á Eletrosul, na partida do 
leiláo, implicava um negocio altamente convidativo, diante do baixíssimo custo da 
energía gerada; e c) o BNDES garantía elevada proporgáo do financiamento das 
obras por finalizar. 

Candidataram-se dois consorcios, e foi vencedor da licitagáo o Consorcio 
CAPI, formado por quatro grandes empresas eletro-intensivas: A CSN, maior 
siderúrgica brasileira (48,75% do capital), duas empresas petroquímicas do Grupo 
Oderbrecht, a PPH, Compahia Industrial de Polipropileno (29,25%) e a PSA, 
Poliolefinas S.A. (19,50%), e a Companhia de Cimento Itambé (2,50%). 

O Consorcio Itá, formado pela Eletrosul e pelo Consorcio CAPI, tem 
participagáo da primeira de 38,92% do capital de US$ 1.14 bilhóes. Esta será a 
participagáo da Eletrosul na energía gerada, ficando o restante dividido em partes 
proporcionáis pelos demais membros, de acordo com a participagáo de cada um na 
CAPI. 

Para a CAPI, que entrou com 61.08% de US$1.14 bilhóes, ou seja, com 722 
milhóes, para obter 3754 GWh anuais de energía garantida por trinta anos, o 
negocio resultou ser altamente rentável. Basta ver que a energía está saindo para a 
CAPI a cerca de 28 dólares por MWh (custo de geragáo), o que contrasta com a 



286 

tarifa média de geragáo nacional de US$ 32 dólares por KWh, e com um custo 
marginal estimado de US$ 35 a 40 por KWh. 

iii) Salto Caxias 

Á diferenga dos dois empreendimentos anteriores, a Usina Hidrelétrica de 
Salto Caxias é urna  obra  que náo sofreu atrasos e náo tem maiores problemas 
financeiros. Foi iniciada em 1994 e deverá estar concluida em 1999, de acordo com 
o cronograma previsto. Nesse sentido, constituí a principal excegáo entre os 
grandes empreendimentos hidrelétricos da década de noventa. 

A usina, no Rio Iguacu, no Estado do Paraná, terá capacidade de 1240 MW. 
Sua concessáo foi outorgada aínda nos anos oitenta á COPEL, empresa estatal 
pertencente ao Estado do Paraná, proprietária de usinas com capacidade atual de 
geragáo de 3.300 MW, integradas a um ampio sistema de transmissáo e 
distribuigáo da própria COPEL. 

A COPEL é considerada, ao lado da CEMIG, empresa estatal pertencente 
ao Estado de Minas Gerais, como a empresa mais eficiente entre as estatais. 
Mesmo com o baixo valor das tarifas teve lucratividade positiva em 1995 (2% sobre 
o patrimonio líquido) e, com a elevagáo tarifária  de 1996, o lucro já atingía z% do 
capital próprio, estimando-se que em 1997 atingirá z%.(VER) 

A empresa tem um programa de investimentos para o período 1996-2000 de 
US$ 2.6 bilhóes de dólares, no qual dá prioridade á conclusáo da obra de Salto 
Caxias, que é seu grande investimento "indivisível". A usina absorve um 
investimento total de US$ 812 milhóes, dos quais US$ 115 milhóes foram 
dispendídos antes de 1996 e cerca de US$ 700 milhóes entre 1996 e 2000. 

A COPEL obteve, junto ao BNDES, em 1996, um "empréstimo-ponte" de 
US$ 150 milhóes por 18 meses, destinado a Salto Caxias. Para isto, comprometeu-
se contratualmente com a entidade - que formalmente é a gestora do processo de 
privatizagáo em energia elétríca no Brasil - a realizar urna licitagáo para formagáo 
de urna parceria com o setor privado para o empreendimento, após o que o 
empréstimo de curto prazo poderia ser transformado em financiamento de longo 
prazo. 

Em margo de 1997, finalmente, foi publicado o edital de convocagáo para a 
licitagáo. A déia era vender direitos de participagáo correspondentes a 65% do valor 
do investimento total, ou seja, cerca de US$ 530 milhóes. O leiláo será vencido 
pelos candidatos que oferecerem a melhor combinagáo de dois beneficios para a 
COPEL: cessáo de maior volume de energia para a empresa, e venda á empresa 
de maior volume de energia, á tarifa de geragáo vigente na época do edital. 

Tal como se apresentava em 1996, a empresa dizia poder realizar o 
investimento sozinha, com cash-flow  próprio e empréstimos nacionais e 



287 

¡nternacionais, mas isto significaría adiar outros projetos de sua programagáo para 
o período. Em 1997, a lícitagáo foi realizada, mas seu resultado foi posteriormente 
suspenso. Tudo indica que, de posse dos resultados da licitagao, a comparagáo 
dos mesmos com a receita esperada na venda "intra-muros" da energía gerada 
tenha-lhe gerado a indicagáo de que a melhor solugáo, em termos de rentabilidade, 
seria abandonar a alternativa da parceria, em favor da preservagáo, para a 
empresa, da totalidade dos rendimentos da geragáo futura. 
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8.1. Introdugáo 

O presente documento tem por objetivo examinar as características e 
determinantes do investimento fixo nos trés principáis segmentos de infra-
estrutura de transporte brasileiro, ou seja, rodovias, ferrovias  portos, na fase de 
transigáo dos anos 90, com destaque para o período 1995-1997. 

Como se sabe, no mundo inteiro quase toda a provisáo da infra-estrutura 
rodoviária foi históricamente realizada pelo governo, nao só no que se refere  á 
construgáo das vias como em sua operagáo. No caso de ferrovias  a iniciativa 
privada é preponderante nos Estados Unidos e Canadá, enquanto na Europa e 
ñas outras regióes do mundo prevalece a participagáo estatal. No caso de portos 
também o Estado também é predominante, mas a participagáo privada é 
crescente e bem mais significativa. 

De um modo geral, pode-se afirmar  que a baixa atratividade ao setor 
privado e sua importáncia em termos das externalidades que gera para a 
economía e a sociedade justicaram históricamente a prevaléncia da opgáo pelo 
investimento estatal. 

No entanto, nos últimos tempos tem havido urna importante reorientagáo 
na diregáo da incorporagáo de agentes privados no comando de atividades no 
setor, especialmente no caso de portos, mas náo apenas. Um dos principáis 
"laboratorios" para essa experiéncia tem sido a América Latina, destacando-se, 
nos anos 90, a Argentina, onde a operagáo da maior parte da rodoviária e 
ferroviária  já passou para as máos privadas, e os portos estáo em fase de 
privatizagáo. 

O Brasil passa, desde 1993, por urna fase de transigáo, que vem-se 
acelerando a partir de 1995. A privatizagáo das principáis empresas ferroviárias 
ocorreu em 1996/97, os primeiros leilóes de concessáo a agentes privados da 
operagáo de rodovias do país ocorreram em 1995; e as primeiras concessóes a 

1 O trabalho foi  realizado no ámbito do Convenio CEPAL/Previ  para a realizagáo de pesquisa 
sobre "Determinantes de Investimento na Transigáo Brasileira  dos anos noventa". O autor 
agradece ao coordenador  da pesquisa, Ricardo Bielschowsky, pelas críticas e sugestóes e 
pela colaboragáo na elaboragáo da primeira segáo do documento. 
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privados para operagáo de servigos portuários realizou-se em 1995, prevendo-se 
a primeira privatizagáo de empresas estatais portuárias para 1998. 

O enfoque central do documento é a questáo da retomada dos 
investimentos. Conforme se pode observar na Tabela 1, que apresenta a taxa de 
investimento como proporgáo do PIB para o conjunto do setor de transportes (ou 
seja, náo apenas rodovias/ferrovias/portos),  depois de um ciclo de intensa 
atividade inversionista nos anos 70 houve urna primeira redugáo nos anos 80 e 
urna segunda queda na década de 90. 

Tabela 1 
Brasil: Formagáo Bruta de Capital Fixo em infra-estrutura 

de transportes  (em % do PIB) al 

(a pregos constantes de 1980)b/ 

1970/80 2,06 
1981/89 1.49 
1990/93 0,75 
1995/97 0,80 c/ 

Fontes: Elaboragáo de Rbielschowsky com base em, Chami Batista (1992), para dados relativos a 
1970-79, CEEG/IBRE/FGV para dados sobre investimentos de empresas federáis  de 
transportes  entre 1980 e 1984, IBGE para demais dados sobre transportes  entre 1980 e 
1994; dados relativos a 1996 extrapolados a partir  de Rigolon e Piccinini (1998), que 
usaram SEST, MPO/SPA e BNDES 

a/ Inclui todos os segmentos de transportes  (federal,  estadual e municiapal, interurbano e urbano 
(inclusive metros), rodovias, ferrovias,  portos e aeroportos,  etc. 
b/ Taxas de investimento deflacionados segundo a razáo entre o deflator  implícito da Formagáo bruta 
de capital fixo da economía como um todo e o deflator  implícito do PIB. 
c/ Os dados de Rigolon e Piccinini (1998) foram  complementados maneira a incluir investimentos de 
governos estaduais e municipais, cujos valores foram  estimados a partir  do valor dos investimentos 
federáis  segundo critério  da relagáo entre investimentos de governos federáis  e governos estaduais 
e municipais na média do período 1980-93. 

A acreditar no exercício estimativo relativo a 1996, estaría ocorrendo urna 
elevagáo de investimentos no período recente. Em termos absolutos, nesse ano 
o investimento teria sido 18,2% superior á média do quadriénio 1990-93. 

Infelizmente náo dispomos da estimativa específica para 
rodovias/ferrovias/portos.  É possivel, contudo, que a taxa de crescimento nesses 
segmentos tenha superado os 18% estimados para o conjunto do setor de 
transportes. A hípótese baseia-se principalmente no fato de que tem havido urna 
recuperagáo nos investimentos ñas rodovias federáis e estaduais - com recursos 
públicos e com financiamentos de agencias intemacionais - e, secundariamente, 
de que houve um ligeiro aumento nos investimentos pós-privatizagáo - ou seja, 
em recuperagáo das rodovias concessíonadas ao setor privado, em reposigáo de 
material rodante ñas vias férreas  privatizadas, e na modernizagáo dos servigos 
em regime de parceria em alguns portos do país. 
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O principal determinante da queda dos investimentos em infra-estrutura 
de transportes no Brasil foi a crise financeira do setor público. Apenas para 
exemplificar, a penúria financeira das estatais do setor ferroviário  determinou a 
redugáo dos investimentos de 0,25% do PIB na média do quinqüénio 1980-84 a 
0,12% em 1985-89 e a 0,3% em 1990-94; e, no setor portuário, as empresas 
estatais sofreram urna redugáo, nesses mesmos períodos, de 0,7% a 0,5% e a 
0,2% do PIB. 

A privatizagáo de empresas e o regime de concessoes ao setor privado 
representam urna possibilidade teórica de atenuar o problema da escassez de 
recursos. Há que salientar, no entanto, que náo convém nutrir expectativas 
demasiado otimistas quanto á intensidade em que a atenuagáo poderá ser feita. 
Isto, por duas razoes. 

Primeiro, porque, como se sabe, a atratividade ao capital privado no setor 
de infra-estrutura  de transportes apresenta limitagóes muito superiores ás 
encontradas em outros segmentos de infra-estrutura,  como energía elétrica e 
telecomunicagoes (Banco Mundial, 1994). As reformas em curso teráo impacto 
importante apenas sobre dois tipos de investimentos: a) Nos de conservagáo, 
reparagáo e modernizagáo do estoque de infra-estrutura  cuja operagáo reúna 
requisitos básicos de atratividade ao capital privado e que, portanto, sejam 
passíveis de realizagáo pelo setor privado através do regime de concessáo ou 
de privatizagáo; e b) Nos projetos de investimento em expansáo/novos projetos 
nos quais a rentabilidade privada esperada seja suficiente para compensar os 
elevados riscos e incertezas desse tipo de empreendimento, que costuma ter 
rentabilidade social muito superior á privada e, por isso, costuma ser realizado 
pelo setor público. 

Assim, é razoável supor que parte importante das responsabilidades de 
investimento seguiráo recaindo sobre o setor público, mesmo depois de 
concluida a etapa de reformas,  o que equivale a dizer que no futuro o 
investimento em transporte continuará dependente de suas condigóes 
financeiras, ainda que de forma atenuada pela maior participagáo do setor 
privado. 

Segundo, porque há um trade-off  entre maximizagáo de receita fiscal ñas 
privatizagóes/concessóes e maximizagáo de exigéncias de investimento nos 
leilóes/processos licitatórios. Quanto maiores essas exigéncias, menor o valor 
que os candidatos estaráo dispostos a pagar nos leiloes e licitagóes (ou maior a 
tarifa que exigiráo). Se o interesse primordial na outorga das concessoes e ñas 
privatizagóes for maximizar a arrecadagáo fiscal ("fazer caixa"), o setor público 
tende a relaxar as exigéncias a investimentos. No processo em curso no Brasil, 
pode estar havendo excessiva preocupagáo com receita fiscal. 

Este documento sumariza as características básicas do processo de 
investimento em curso nos trés segmentos mencionados. A segáo 8.2 faz urna 
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breve caracterizagáo da ¡nfra-estrutura  de tranportes, e a segáo 8.3 apresenta 
um resumo das mudangas no marco regulatório e os principáis eventos do 
processo de privatizagáo até o momento. A Segáo 8.4 trata do processo de 
investimento nesses segmentos, seus determinantes e suas insuficiéncias. A 
segáo conclusiva especula sobre o futuro ainda incerto da atividade de 
suprimento de infra-estrutura  de transportes no país. 

8.2. Situagáo atual do estoque de rodovias, ferrovias  e portos 

A tabela 2 mostra a distribuigáo modal do transporte de carga no Brasil, 
em anos selecionados. Conforme se pode observar, há forte predominio do uso 
de rodovias. 

Tabela 2 
Brasil. Transporte  de cargas e divisáo modal 

1985/1990/1995 

Ano Ferroviario Rodoviário Hidroviário Dutoviário Aéreo Total 
(TKU, 
bilhóes) 

(%) (TKU , 
bilhóes) 

(%) (TKU , 
bilhóes) 

(%) (TKU 
bilhóes) 

(%) (TKU, 
bi lhóes) 

(%) (TKU, 
bilhóes) 

(%) 

1985 100,2 23,2 235,1 54,4 78,0 18.0 17,8 4,1 1,4 0,3 432,5 100,0 
1990 120,4 21,5 313,2 56,0 102,7 18,4 20,9 3,7 1,8 0,3 559,0 100,0 
1995 136,5 21,2 370,2 57,6 112,0 17,4 22,4 3,5 1,9 0,3 643,0 100,0 

Fonte: GEIPOT, e Marques e ...., 1997). 

O setor rodoviário é formado por urna extensa rede de rodovias e 
estradas, construidas e administradas pelas instáncias municipal, estadual e 
federal de governo, mostrada, resumidamente, a seguir: 

Tabela 3 
Rede Rodoviária Nacional 

Em 1 .OOOkm 
Rodovias Federal Estadual Municipal Total 

Pavimentadas 50,5 94,1 12,7 157,3 
Em Pavimentagáo 2,2 6,7 1,1 10,0 
Nao Pavimentadas 14,1 119,7 1.226,4 1.360,2 
Total 66,8 220,5 1.240,2 1.527,5 

Fonte: GEIPOT, in  Pereira,  Vicente Paulo Brito, "Perspectivas de Reestruturagáo  Financeira e 
Institucional do Setor de Infra-Estrutura  Rodoviário", junho 96. 

Apenas 10% do total, ou seja, 157 mil km, sáo pavimentadas, e apenas 
em torno de 1.000 km estáo sendo operados pelo setor privado. Há estimativas 
de que dessa rede nacional de rodovias cerca de 30 mil km -12 mil federáis e 18 
mil estaduais - apresentariam volume de tráfego suficiente para serem 
explorados por operadores privados, mediante cobranga de pedágio a taxas de 
retorno sobre o capital investido de 12% ao ano. Essas cifras (desconsiderándo-
se as taxas de retorno) podem ser comparadas com cerca de 10.000 km já 
privatizados na Argentina, com igual extensáo já operados pela iniciativa privada 
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nos Estados Unidos da América (rede total de 3,6 milhóes de km) e com 18.000 
km pedagiados na Europa (privados e estatais). 

A situagáo da malha rodoviária federal pavimentada é crítica, conforme 
revelado pela tabela 4. Somente 28% do total está livre de defeitos, requerendo 
náo mais que manutengáo de ratina e eventuais tratamentos de revestimento. 
pavimentada de acordo com o último levantamento disponível, de 1994. Em 54% 
dos quilómetros construidos a resisténcia estrutural está reduzida e há 
necessidade de renovagáo, ainda que sem necessidade de demolir a estrutura 
existente. Já em 18% o defeitos exigem demoligáo parcial. De acordo com 
Pereira (1997), 85% dos pavimentos tém mais de 10 anos, 14% tem 5 a 10 anos 
e somente 1,0% com menos de 5 anos. 

Tabela 4 
Situagáo da Malha Federal -1994 

Categoría Kms % 
Bom 14.420 28,0 

Regular 27.810 54,0 
Ruim 9.270 18,0 

51.500 100,0 
Fontes: DNER, e Pereira, 1997 

A rede estadual está em melhor estado de conservagáo do que a malha 
federal.  Cerca de metade está em bom estado e em 30% o estado é razoável. A 
proporgáo de estradas ruins é, no entanto, semelhante á que se registra na rede 
federal,  ou seja, 20%. 

Tabela 5 
Situagáo da Malha Estadual - 1994 

Categoría Km % 
Bom 40.483 49,04 

Regular 2.415 30,79 
Ruim 16.646 20,17 

82.544 100,00 
Fontes: ABDER, e Pereira, 1997 

No conjunto a rede rodoviária brasileira requer fortes investimentos em 
recuperagáo. Além disso, sua expansáo vem sendo particularmente modesta -
ainda que nos últimos anos tem recebido um novo impulso, principlamente com 
recursos públicos.. 
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A malha ferroviária  brasileira está apresentada no quadro a seguir, que 
explícita alguns parámetros básicos referentes  ás principáis ferrovias,  no ano de 
1993, época ¡mediatamente anterior ao inicio do processo de desestatizagáo das 
malhas que compoem a Rede Ferroviária Federal. Hoje, com excegáo da 
FEPASA, todas as demais indicadas nesse quadro já estáo desestatizadas. 

Tabela 6 
Malha Ferroviária  Brasileira 

Extensáo Transporte Carga N° de 
Ferrovias (103km) Produzido Transportada Empregados 

(109 TKU) (106 TU) 
RFFSA 22,1 39,8 85,3 46.063 
FEPASA 4,3 7,0 19,1 16.985 
EFVM 0,9 44,8 87,8 5.031 
EF Carajás 1,1 32,8 38,2 1.804 
Outras 0,4 0,8 39,7 402 
Total 28,8 125,2 270,1 70.285 

Fontes: Geípot e Empresas 
Notas: RFFSA - Refe Ferroviária  Federal S.A. 

FEPASA - Ferrovia Paulista S.A. 
EFVM - Estrada de Ferro Vitoria Minas, pertencente á Companhia Vale do Rio Doce 
EFCarajás - Estrada de Ferro Carajás, pertencente á mesma Companhia Vale do Rio Doce 
TKU - toneladas - km úteis 
TU - toneladas úteis 

O mais extenso sistema, como se vé no quadro anterior, é o constituido 
pelas estradas de ferro  que compunham a RFFSA. Antes da desestatizagáo a 
RFFSA encontrava-se organizada em 12 Superintendencias Regionais. 

Os tragados das linhas desse sistema sáo, em geral, caracterizados por 
apresentarem muitas curvas de pequeño raio e rampas fortes, o que á época de 
sua implantagáo corresponderam a obras e construgóes mais simples e de 
menor investimento. 

Essa situagáo, conjugada com urna deficiente conservagáo e manutengáo 
de elementos da infra-estrutura  das ferrovias  - que acarretam más condigóes 
físicas para as linhas - repercutem negativamente no desempenho operacional 
da ferrovia.  Determinam restrigóes ao tamanho dos trens e á sua velocidade, 
elevando custos e baixando o nivel de servigos prestados aos usuários. 

No concernente ao material rodante, a antiga RFFS dispunha de um 
parque de 1.377 locomotivas, sendo 1.315 diesel-elétricas, 34 a tragáo elétrica e 
28 de tragáo a vapor; estas últimas usadas únicamente na SR.9 - Tubaráo e 
para fins turísticos em outras regionais. A frota de vagóes, de uso comercial, é 
de 36.500 unidades aos quais se acrescentam cerca de 4.000 de usuários. 
Tanto as locomotivas quanto os vagóes tém elevada idade média o que, 



294 

conjugado com precária manutengáo resulta em baixo índice de disponibilidade, 
especialmente para as locomotivas (90% para vagóes e 63% para locomotivas). 

A velocidade comercial média é muito baixa e se sitúa ao nivel dos 16 
km/hora. Como conseqüéncia de todos esses aspectos pouco favoráveis, e a 
despeito da extensáo da rede e do parque de equipamentos existentes, a 
produgáo de transportes pela RFF era muito baixa, irregularmente distribuida 
entre as Superintendéncias Regionais e muito concentrada em termos de 
usuários (20 clientes respondiam por 70% da produgáo de transporte). 

A segunda ferrovia  em extensáo é a FEPASA, que opera servigos de 
carga, principalmente, em urna malha de linhas com 4.300 km de extensáo, que 
compóem trés corredores principáis: a) Araguari, MG a Santos,SP, com 1.556 
km, que atinge o norte do Estado de Sáo Paulo e a regiáo do Triángulo Mineiro, 
em Minas Gerais; b) Presidente Epitácio, SP a Sáo Paulo, com 1.226 km de 
extensáo, que serve o oeste e sudoeste do Estado de Sáo Paulo, e através de 
linhas da RFF alcanga os Estados de Mato Grosso do Sul e do Paraná; e c) 
Corredor de Bitola Larga, com 1.486 km, constituido por trés segmentos: Santa 
Fé do Sul - Boa Vista - Jundiaí que atinge o noroeste do Estado e, no futuro 
através da FERRONORTE, atingirá os Estados de Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso e Rondónia, Colombia - Araraquara (norte do Estado) e Panorama -
Itirapina, que serve o oeste do Estado e se articula com o segmento Santa Fé -
Jundiaí. 

As linhas da FEPASA, em sua maior parte, sáo construidas com trilhos 
leves o que ímpede a círculagáo de material rodante moderno e de maior 
capacidade. O parque de locomotivas é constituido por 478 unidades, sendo 345 
diesel e 133 elétricas e o de vagóes se eleva a cerca de 13.000. A idade média 
das locomotivas é bastante elevada, especialmente a da categoría elétricas. Os 
vagóes também sáo antígos, mas em geral estáo em boas condigóes. A 
disponibilidade desse equipamento também é baixa (55%/59% para locomotivas 
elétrícas/díesel e 85% para os vagóes). A velocidade média comercial, na bitola 
métrica, é de 25,9 km/hora na tragáo diesel e 28,1 km/hora na tragáo elétrica; a 
produgáo de transportes é também muito baixa. 

A Estrada de Ferro Vitoria Minas (EFVM) tem 918 km de extensáo e une 
o porto de Tubaráo, ES ás minas de ferro  da CVRD no Quadrílátero Ferrífero  e a 
Belo Horizonte. Tem modernas características físicas, de tragado e de 
operagáo.Sua produgáo de transportes é elevada transportando, além do 
minérío de ferro  para exportagáo, outras cargas gerais e granéis, em ambos os 
sentidos. Constituí um grande sistema multimodal compreendendo termináis 
siderúrgicos e de carga geral no interior e termináis portuários em Tubaráo, Paul 
e Praia Mole, todos no Espirito Santo. Os índices de desempenho da EFVM 
sitúam-se entre os melhores a nivel internacional e urna agressiva postura 
comercial fazem dessa ferrovia  a mais importante do país. 
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Por último, a Estrada de Ferro Carajás liga as minas da CVRD, na Serra 
dos Carajás, PA ao porto de Ponta da Madeira em Sáo Luis, no Maranháo. Tem 
892 km de extensáo e mais o trecho da Ferrovia Norte-Sul, que liga Agailándia, 
MA a Imperatriz, MA. Trata-se de urna ferrovia  moderna e eficiente, e que 
apresenta promissoras perspectivas de acomodar expansáo de carga no futuro. 

No que concerne á infra-estrutura  portuária pode-se afirmar  que a 
situagáo no Brasil se caracteriza por um grande número de portos, capazes de 
receber embarcagóes de navegagáo oceánica, distribuidos ao longo de sua 
extensa costa marítima e penetrando pelo Rio Amazonas até Manaus. O quadro 
a seguir apresenta o conjunto de portos que recebem navios oceánicos, e, 
portanto, além das cargas de cabotagem, escoam/recebem as cargas de 
exportagáo/importagáo do país, que utilizam o transporte transoceánico. 

Há também inúmeras vías navegáveis interiores, destacando-se, ao norte, 
os grandes afluentes dos rios Solimoes e Amazonas; a oeste o rio Paraguai; no 
nordeste o rio Sáo Francisco; no sudeste o conjunto formado pelas bacías dos 
rios Tieté e Paraná e no sul os rios Jacuí e Guaíba e a Lagoa dos Patos. Embora 
extensa, essa rede de hidrovias interiores é relativamente pouco utilizada no 
transporte de mercadorias, principalmente por falta de integragáo com outros 
modos de transporte. 
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Tabela 7 
Principáis portos brasileiros,  segundo regime jurídico 

PORTOS PUBLICOS 
Das Companhias Docas 

Cia. Docas estatais Portos 
1) Pará Óbidos - Belém - Vila do Conde - Santarém - Barcarena - Marabá - Itaituba 

- Altamira (PA), Macapá (AP) 
2) Maranháo Itaqui (MA), Manaus (AM), Porto Velho, (RO) 
3) Ceará Fortaleza (CE) 
4) Rio Grande do Norte Areia Branca - Natal (RN), Cabedelo (PB), Recife (PE), Maceió (AL) 
5) Bahia Salvador - llhéus - Aratu (BA), Aracaju (SE) 
6) Espirito Santo Vitoria - Barra do Riacho - Capuaba (ES) 
7) Rio de Janeiro Rio de Janeiro - Niterói - Angra dos Reis - Forno - Sepetiba (RJ) 
8) Sáo Paulo Santos (SP), Itajaí - Laguna (SC), Estrela (RS) 
De Concessáo Privada 
Cia. Docas Imbituba Imbituba (SC) 
Das Concessoes Estaduais 
1) Sáo Paulo Sáo Sebastiáo 
2) Paraná Paranaguá - Antonina 
3) Santa Catarina Sáo Francisco do Sul 
4) Rio Grande do Sul Porto Alegre - Rio Grande - Pelotas 
5) Pernambuco Suape 

PORTOS PRIVADOS 
Empresas Portos 

1) Petrobrás Regéncia (ES) 
2) CST Praia Mole (ES) 
3) Cia Vale do Rio Doce Tubaráo (ES) 
4) Samarco Mineragáo Ubú (ES) 
Fonte: BNDES - Cadernos de Infra-Estrutura.  O Sistema Portuário  Brasileiro  - Dez/96. 

A movimentagáo de cargas nos portos brasileiros alcangou, em 1994, o 
expressivo volume de cerca de 356 milhóes de toneladas, discriminado no 
quadro a seguir 

Tabela 8 
Movimentagáo de carga nos portos brasileiros 

Tipo de Carga Movimentagáo Total 
Toneladas % 

Granéis Sólidos 202.935.171 57,1 
Granéis Líquidos 116.101.413 32,6 
Carga Geral 36.703.773 10,3 
Total Geral 355.740.357 100,0 

Fonte: Anuário GEIPOT - 1995, in  BNDES, Cadernos de Infra-
Estrutura  - O Sistema Portuário  Brasileiro,dez/96. 

As tabelas 9, 10 e 11 apresentam os maiores portos em movimentagáo, 
nos trés tipos de carga. 
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Tabela 9 
Maiores Portos em Granéis Sólidos -1994 

Movimentagáo % Sobre 
Portos em Toneladas Total 

Tubaráo/ES 59.592.400 29,4 
Itaqui/MA 41.355.267 20,4 
Sepetíba/RJ 26.523.407 13,1 
Santos/SP 16.107.701 7,9 
Paranaguá/Antonina/PR 10.821.270 5,3 
Praia Mole/ES 9.303.618 4,6 
Ponta do Ubu/ES 8.790.574 4,3 
Rio Grande/RS 7.414.917 3,6 
Areia Branca/RN 4.255.497 2,1 
Porto Alegre/RS 3.542.881 1,7 
Subtotal 187.707.532 92,5 
Brasil 202.935.171 100,0 
Fonte: Anuário GEIPOT- 1995, in  BNDES, op.citada. 

Tabela 10 
Maiores Portos em Granéis Líquidos -1994 

Movimentagáo % Sobre 
Portos em Toneladas Total 

Sáo Sebastiáo/SP 34.619.729 29,8 
Angra dos Reis/RJ 12.217.329 10,5 
Rio de Janeiro/RJ 12.160.602 10,5 
Aratu/BA 11.509.974 9,9 
Sáo Francisco do Sul/'SC r> A A R\ r>nr 

o.ttü.ouo 
•7 O 
' ,o Santos/SP 7.253.131 6,2 

Porto Alegre/RS 6.649.108 5,7 
Natal/RN 4.240.688 3,6 
Subtotal 97.091.166 83,6 
Brasil - Granéis Líquidos 116.101.413 100,0 
Fonte: Anuário GEIPOT- 1995, in  BNDES, op.citada 

Tabela 11 
Maiores Portos em Carga Geral -1994 

Movimentagáo % Sobre 
Portos em Toneladas Total 

Santos/SP 10.760.529 29,3 
Praia Mole/ES (*) 5.904.438 16,1 
Rio de Janeiro/RJ (**) 4.010.501 10,9 
Paranaguá/Antonina/PR 2.862.642 7,8 
Vitória/ES (*) 1.724.631 4,7 
Barra do Riacho/ES (*) 1.353.276 3,7 
Subtotal 27.033.921 72,5 
Brasil - Carga Geral 36.703.773 100,0 

Fonte: Anuário GEIPOT- 1995, in  BNDES, op.citada 
* Movimentam principalmente produtos siderúrgicos,  papel e celulose. 
** Mais da metade de sua movimentagáo é constituida de produtos siderúr-

gicos. Os demais portos apresentam urna menor concentragáo de suas 
cargas em um único produto. 
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O modelo de gestáo dos portos, vigente nos últimos 40/50 anos, e até 
pouco tempo atrás, caracterizava-se pela centralizagáo na instáncia federal de 
governo de todas as fungóes concernentes á normatizagáo e regulamentagáo da 
atividade portuária, ao planejamento e realizagáo dos investimentos e até á 
própria operagáo portuária. Esse centralismo foi gerando distorgóes á medida 
que o país se desenvolvía acarretando um cenárío onde, cada vez mais, o 
sistema portuário deixava de ser um elemento fundamental e positivo para o 
transporte de mercadorias, passando a constituir-se em entrave a essa 
circulagáo. 

O financiamento das atividades no setor tornou-se inadequado, com urna 
política tarifaria  bastante complexa, e defasada da realidade que, por um lado, 
onerava o usuário com custos sem a contrapartida de prestagáo de servigos e, 
por outro, náo remunerava os investimentos feitos. Estes eram sistemáticamente 
suportados por verbas orgamentárias da Uniáo e nem sempre planejados e 
executados de sorte que apresentassem viabilidade e retorno económico-
fínanceiro. 

Com as dificuldades fiscais crescentes, a partir do inicio dos anos 80, o 
quadro se agravou. Náo houve renovagáo de instalagóes e sistemas de 
carga/descarga, manuseío e armazenagem de mercadorias na área do porto; 
acentuaram-se as caréncias de ¡ntegragáo eficiente com os modos de 
transportes terrestres; ocorreu um acirramento das posturas corporativas dos 
trabalhadores do setor portuário. Essa ineficiéncia generalizada e crescente 
resultou na elevagáo dos custos portuários e na ínsatísfagáo dos usuários, 
especialmene os donos das cargas e os armadores que as transportam, mais 
diretamente atetados pela má qualidade dos servigos prestados. 

O elevado nivel dos custos portuários vigentes no Brasil tem 
conseqüéncias dañosas para o desenvolvímento do país. Alguns dados, como 
os apresentados na tabela 12, dáo a medida das distorgóes existentes: 

Tabela 12 
Custos Portuários 

Em US$ 

Portos 
Movimentagáo de Conteineres 

(por unidade) 
Produtos Siderúrgicos 

(por tonelada) 
No Brasil 

• Santos, SP 500 28,0 
• Rio de Janeiro, RJ 550 23,0 
• Praia Mole, ES - 13,0 

No Exterior 

• Roterdá, Holanda 
• Hamburgo, Alemanha 
• Buenos Aires, Argentina 
• Valparaíso, Chile 

150 
170 
150 

4,8 
4,8 

4,7 
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Essa situagáo pouco satisfatória está em fase de alteragáo acelerada, 
tanto pela aplicagáo dos novos conceitos e critérios consagrados na Lei de 
Modernizagáo dos Portos (lei n° 8.630/93) e em outros instrumentos legáis, 
quanto pela efetivagáo de investimentos, em parceria com a iniciativa privada. 

8.3 Novidades no marco regulatótrio  e estágios do processo de 
privatizagáo 

A segáo anterior mostrou um quadro muito desfavorável nos trés 
segmentos básicos do transporte de carga brasileiras, em termos de 
modernidade, custos e limitagóes na expansáo, resultantes do baixo nivel geral 
de investimentos. 

Para enfrentar  o quadro desfavorável de investimentos nos trés 
segmentos - que se explica, conforme analisa-se mais adiante, pela crise fiscal 
do Estado, ñas instáncias federal,  estadual e municipal - tem-se buscado a 
participagáo de investidores privados. 

No caso de rodovias, o procedimento é o estabelecimento de "parcerias" 
entre o Estado e agentes privados. Essas parcerias se materializam através de 
contratos de concessáo firmados entre o Estado (Poder Concedente) e o 
empresário privado (Concessionário) em geral por prazo superior a vinte anos. A 
base legal é a Lei de Concessáo, de fevereiro  de 1995, que, complementada 
pela lei 9074/95, regulamenta o artigo 175 da Constituigáo de 1988. 

O inicio de oprocesso licitatório ñas rodovias federáis ocorreu antes 
mesmo da promulgagáo da referida  lei, cujo atributo principal é permitir aos 
operadores privados a securitizagáo dos direitos emergentes da concessáo 
(securitizagáo de "recebiveis"), essencial para obtengáo de empréstimos junto ao 
BNDES e para a realizagáo de operagóes de project  finance. 

O processo de escolha dos parceiros privados ocorre em conformidade 
com os dispositivos de lei que disciplina as licitagoes no Brasil (Lei 8.666/93, 
com modificagoes posteriores). Os concessionários dos servigos de operagáo, 
operagáo, conservagáo e manutengáo das vias, bem como as obras de 
ampliagáo necessárias sáo os vencedores de licitagoes públicas em que 
estipulam-se as condigóes de remuneragáo e as obrigagóes de investimento e 
de operagáo das rodovias licitadas 

Em maio de 1996 foi sancionada a Lei n° 9277/96, que permite a 
delegagáo da exploragáo (operagáo, conservagáo, manutengáo, ampliagáo de 
capacidade) de rodovias sob jurisdigáo da Uniáo aos Estados, Municipios e 
Distrito Federal. 

Os novos administradores (delegatários) poderáo explorar diretamente os 
trechos pelos quais se interessarem, inclusive cobrando pedágio, ou entáo 
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promover processos de licitagáo para transferencia  ao setor privado. O efeito 
pretendido é a aceleragáo das concessoes das rodovias federáis, pois a 
delegagáo a outras instáncias de governo corresponde a urna descentralizagáo 
das agóes com esse objetivo, que passaráo a ser conduzidas, simultáneamente, 
pelos diversos delegatários. 

Em setembro de 1996 foi baixada portaría, pelo Ministério dos 
Transportes, regulamentando a aplicagáo da Lei n° 9277/96 no que concerne a 
transferencia  de rodovias. Esse instrumento estabelece detalhados critérios a 
serem observados e procedimentos a serem adotados para o estabelecimento 
da delegagáo, trecho a trecho, configurando a intengáo de manter estrito 
controle sobre a exploragáo dos trechos delegados. 

Conforme observado anteriormente, até 1997 somente havia sido 
transferida  ao setor privado a operagáo de cerca de 1000 km de rodovias 
federáis. Há, no entanto, fundadas expectativas de que o processo licitatório 
ñas rodovias estaduais venha a ganhar velocidade a partir de 1998. A situagáo 
específica das concessoes de rodovias será avaliada na segáo 4, em que se 
examinam seus vínculos com o processo de investimento. 

A reforma do setor ferroviário  teve como episodio central a venda das 
empresas estatais através do Programa Nacional de Desestatizagáo do governo 
federal,  coordenado pelo Conselho Nacional de Desetatizagáo, secretariado pelo 
BNDES. 

A privatizagáo da RFFSA, já está completada, e observou o seguinte 
modelo: 

(a) subdivisáo da RFF em malhas regionais, conforme o quadro a seguir: 

Malha SR incluidas Extensáo (km) 
Nordeste SR.1,SR.11,SR.12 4.654 
Centro-Leste SR.2,SR.7, SR.8 7.207 
Sudeste SR.3, SR.4 1.633 
Oeste SR.10 1.621 
Sul SR.5, SR.6 6.785 
E. F. Tereza Cristina SR.9 169 

(b)Arrendamento dos bens ¡movéis operacionais e de apoio (terrenos, edificios, 
via permanente); 

(c) Arrendamento com opgáo de compra dos bens movéis, operacionais e de 
apoio (material rodante, equipamentos de manutengáo de via e de oficinas e 
agro-industriais); 

(d) Venda dos bens operacionais de pequeño valor unitário; 
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(e) Concessáo, sob a modalidade de leiláo, atribuindo-se um valor mínimo para 
o conjunto concessáo mais arrendamentos mais venda de bens de pequeño 
valor; 

(f) Licitagáo de cada malha, separadamente. 

Todas as malhas da RFF já foram leiloadas e os resultados alcangados 
com essa desestatizagáo foram os seguintes: 

Malha Prego Mínimo Prego de Venda Agio Obtido 
(US$ milhoes) (US$ milhoes) (%) 

Oeste 61,2 63,4 3,6 
Centro-Leste 316,1 316,1 -

Sudeste 870,6 870,6 -

Tereza Cristina 16,1 17,9 11,2 
Sul 152,2 208,5 37,0 
Nordeste 11.5 15.8 37.9 

Soma 1.427,7 1.492,3 4,5 

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), titular da Estrada de Ferro 
Vitoria Minas e da Estrada de Ferro Carajás, também já teve seu controle 
acionário vendido ao setor privado. A FEPASA está sendo objeto de estudos de 
avaliagáo e de modelagem para desestatizagáo. Assim sendo, até o fim do 
corrente ano (1998), praticamente todo o sistema ferroviário  brasileiro estará 
desestatizado. 

O quadro a seguir apresenta um panorama geral dos investidores 
privados que adquiram o controle das Malhas da RFF e da CVRD. Em geral 
esse controle é exercido de forma compartilhada, conforme regras definidas em 
acordos de acionistas e/ou estatuto/contrato social da empresa holding. 
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Malha Malha Malha Tereza Malha Malha CVRD 
Grupos Empresariais Oeste Centro- Sudeste Cristina Sul Nordeste EFVM 

Leste EFC 
Usuários 
- Nacionais 

CSN - Grupo Vicunha X X X X 
Min.Brasileiras X 

Reunidas(MBR) 
USIMINAS X 
USTRAFÉRTIL X 
COSIGUA X 

- Estranaeiros 
FERTECO X 

Operadores 
- Nacionais 

Cia.Vale do Rio Doce (CVRD) X X 
Interférrea X X 
Grupo MPE X X 

- Estranqeiros 
Noel Group X 
Brazil Rail Partners(BRP) X 
Railtex X X 
Ralph Partners X X 

Investidores Institucionais 
- Fundos 

PREVI X 
SISTEL. X 
VALIA X 
Judore (SOROS) X X 
Interfinance X 
Opportunity X 
Outros X X 

- Bancos 
BRADESCO X X 
Garantía X X 
Outros X X 

Como se constata no quadro anterior, a Malha Sudeste, a mais 
importante do antigo sistema gerido pela RFF, foi adquirida por um conjunto de 
usuários liderados pela Cia. Siderúrgica Nacional (CSN). Relevante é a posigáo 
assumida por um grupo industrial brasileiro - o Grupo Vicunha - que diretamente 
e através da CSN e da CVRD passa a assumir destacada posigáo de lideranga 
no cenário do transporte ferroviário  brasileiro, controlando e participando do 
controle de nada menos que: 

• Malha Centro - Leste 
• Malha Sudeste 
• Malha Nordeste 
• Estrada de Ferro Vitoria Minas 
• Estrada de Ferro Carajás 
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O setor portuário brasileiro passa por um extenso e acentuado processo 
de modernizagáo onde a descentralizagáo e a desestatizagáo das operagóes 
assumem papel relevante. As alteragóes jurídico-legais e institucionais mais 
importantes que vém alterando o modelo de gestáo dos portos sáo: 

a) A extingáo da PORTOBRÁS em 1990 
b)A sangáo da Lei n° 8630, de 1993, que mudou radicalmente as formas de 

administragáo e de operagáo dos portos brasileiros ESCLARECER 
c)A sangáo, em 1995, das Leis nos 8987 e 9074, mencionadas acima, que 

disciplinaram o instituto da concessáo de servigos públicos. 
d)A aprovagáo pelo Congresso, em 1996, e a sangáo pelo Presidente da 

República, da Lei n° 9277, que permite a delegagáo, pela Uniáo, aos Estados 
e Municipios a exploragáo dos portos, diretamente ou através das parcerias 
com a iniciativa privada. 

Todas essas alteragóes visaram a, fundamentalmente, (i) romper com o 
passado de centralizagáo, na instáncia federal,  das fungóes de administragáo e 
operagáo portuárias; (¡i) melhorar a eficiéncia portuária e reduzir o denominado 
"custo Brasil" e (iii) criar condigóes para buscar e realizar parcerias com 
investidores privados, interessados em investir no setor. 

O Ministério dos Transportes orientou o programa de desestatizagáo dos 
portos em trés grandes vertentes: 

(a) Programa de Concessáo para Exploragáo dos Portos que pertenciam á 
extinta Portobrás e ficaram provisoriamente sob a jurisdigáo das empresas 
Docas) 

(b) Programa de Privatizagáo dos Servigos Portuários ("terceirizagáo" ou regime 
de "parcerias" dos servigos portuários) 

(c) Programa de Reestruturagáo das Companhias Docas (que deveráo 
permanecer estatais). 

O primeiro programa contempla a transferéncia  da administragáo e 
operagáo dos portos para a iniciativa privada ou para os estados e municipios, 
neste último caso ao abrigo da Lei n° 9277/96, de 10.05.96. Numa primeira 
etapa estáo incluidos os portos de Porto Velho, RO; de Cabedelo, PB; de Itajaí, 
SC e de Laguna, SC. Na segunda etapa estáo os portos de Manaus, AM; Recife, 
PE; Maceió, AL e Estrela, RS. Posteriormente seráo considerados os de 
Santarém, PA; Areia Branca, RN; Natal, RN; llhéus, BA e outros. 

O segundo programa, de privatizagáo dos servigos portuários está em 
desenvolvímento. A Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) está 
encaminhando os estudos para o arrendamento do terminal de conteineres do 
Porto do Rio de Janeiro, bem como o dos portos do Forno, Niterói e Angra dos 
Reis. Também já foi estabelecida a parceria com a iniciativa privada para a 
construgáo e exploragáo de termináis especializados no porto de Sepetiba. A 
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Companhia Docas do Estado de Sáo Paulo (CODESP) vem colocando em 
licitagáo diversos trechos do terminal de conteineres do porto de Santos e, 
através do PROAPS - Programa de Arrendamento e Parcerias de Áreas, vem 
promovendo o arrendamento de mais de 4 milhoes de m2 de área portuária á 
iniciativa privada. 

Outros arrendamentos importantes já foram ou estáo sendo 
equacionados, como os do Porto de Antonina e de áreas do Porto de 
Paranaguá, ambos no Estado do Paraná. O processo de 
estadualizagáo/municipalizagáo está em curso com a transferéncia  já efetivada, 
ao Municipio de Itajaí, SC da administragáo do porto alí existente e com a 
transferéncia  para o Estado da Paraíba da administragáo do porto de Cabedelo. 

A terceira vertente, de reestruturagáo das companhias docas, terá 
efetividade na medida em que, transferidas  as atividades operacionais a 
parceiros privados, essas estruturas organizacionais sejam ajustadas para o 
exercicio exclusivo das fungóes de autoridade portuária. 

8.4. Investimentos e seus determinantes 

Os investimentos nos segmentos rodoviário, ferroviário  e portuário 
estiveram crescentemente deprimidos desde a década de 80, como resultado da 
crise financeira do setor público. Já nos anos oitenta haviam sofrido urna 
primeira queda relativamente á década anterior, suavizada por investimentos 
como o da ferrovia  de Carajás e por urna série de investimentos rodoviários, 
destacadamente no estado de Sáo Paulo. Os dados relativos aos anos 90 
(tabela 1, segáo introdutória) mostram urna segunda e ainda mais radical 
contragáo, apenas muito ligeiramente revertida nos últimos anos. A reversáo 
deveu-se sobretudo a urna recuperagáo dos investimentos públicos em rodovias 
por sobre os deprimidos niveis da primeira metade dos anos 90, e em muito 
menor escala á contribuigáo do setor privado, que só lentamente está passsando 
a operar no setor. 

A baixa participagáo do setor privado só em parte deve-se ao fato de que 
o processo de privatizagáo ainda se encontra em suas primeiras etapas no que 
se refere  a rodovias e portos, e apenas acaba de ser realizada, no caso de 
ferrovias.  Conforme se observou, tal participagáo tem limitagóes náo 
encontradas em segmentos como energía elétrica e telecomunicagoes, passíveis 
de privatizagáo em escala muito superior. Além disso, a referida  participagáo é 
muito influenciada pela estratégia seguida pelo setor público ñas privatizagóes, 
que pode estar sendo a de maximizar receitas fiscais na venda de estatais e ñas 
concessoes em detrimento de maximizagáo de obrigagóes de investir. 

O mapeamento dos investimentos em curso e programados em rodovias 
indica que ainda estáo na dependéncia de aportes de recursos pelo setor 
público, e que mesmo depois dos avangos esperados no processo de 
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privatizagáo a parcela que continuará sob a responsabilidade do mesmo será 
grande. 

Os investimentos em ferrovias  também tém dependéncia do governo, 
que no momento encontra-se empenhado exclusivamente na realizagáo da 
ferrovia  Norte-Sul. Está em curso urna expansáo dos investimentos privados, 
devido ao equacionamento financeiro do projeto Ferronorte, e ao fato de que a 
privatizagáo da quase totalidade da malha ferroviária  está induzindo á realizagáo 
de alguns investimentos em reposigáo de equpamentos ñas empresas 
privatizadas, que sáo atraentes ao setor privado, porque envolvem um volume 
relativamente reduzido de recursos mas tém forte impacto em termos de 
eficiéncia e rentabildidade. 

Os investimentos em portos também estáo tendendo a crescer, apoiados 
por urna crescente contratagáo de servigos portuários a agentes privados, em 
licitagóes contingenciadas por obrigagóes de realizagáo de investimentos pelos 
novos concessionários. No entanto, sua realizagáo plena recém está 
deslanchando, porque a generalizagáo de parcerias com o setor privado foi 
ainda relativamente incipiente até 1997, devendo acelerar-se em 1998/99. 

No que se segue passam-se em revista os principáis investimentos em 
curso nos trés segmentos, e faz-se urna análise de seus determinantes básicos. 

8.4.1. Rodovias 

A atratividade ao setor privado no caso de infra-estrutura  de transporte é 
muito mais limitada do que, por exemplo, em telecomunigoes e energia. A 
reparagáo e conservagáo das rodovias de baixa densidade de tráfego 
continuaráo requisitando recursos públicos, o mesmo ocorrendo com a abertura 
de novas rodovias e ampliagáo das antigas. 

Há indicagóes de que o investimento em rodovias cresceu no período 
1995-97, relativamente ao período anterior, em que se encontrava notoriamente 
deprimido. Isto ocorreu pela combinagáo de dois fatores. Primeiro, o governo 
federal tem ampliado a destinagáo de recursos ao setor, e há indicagóes de que 
os estados e municipios tém feito o mesmo. Segundo, houve urna pequeña 
elevagáo de investimentos pela via da participagáo privada, cuja entrada no 
setor data precisamente desses últimos anos. 

Considerando-se o agente investidor, distinguem-se quatro conjuntos de 
investimentos rodoviários em curso e/ou programados no país, ou seja: a) os 
que realiza o governo federal,  através do DNER; b) os que realizam os governos 
estaduais e municipais; c) os que se realizam e se programam sob o regime de 
concessóes de governos federáis a operadores privados; e d) os que estáo 
programados para serem executados sob o regime de concessáo dos estados a 
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operadores privados (vias estaduais ou vías federáis em processo de 
transferencia  aos estados). 

No que se segue, faz-se urna selegáo dos principáis projetos em curso 
nesses quatro níveis, indicando-se os determinantes e limitagóes dos 
investimentos em cada um deles. 

8.4.1.1. Investimentos governamentais em rodovias federáis e 
estaduais 

As informagóes disponíveis sobre investimentos governamentais em 
rodovias federáis permitem afirmar  que houve urna moderada expansáo nos 
anos recentes. Embora insuficientes diante dos requisitos de 
conservagáo/restauragáo, e também no que se refere  ao cumprimento de metas 
de expansáo da malha existente, o desempenho recente representa um claro 
avango sobre anos anteriores. 

O Plano Plurianual do governo federal (1996-99) prevé a aplicagáo de 
US$ z bilhoes no quadriénio. No ano de 1996 a previsáo inicial de aplicagáo era 
de US$ 1,7 bilhoes, mas foi aplicado 1 bilháo. A restauragáo e conservagáo de 
rodovias recebeu 40% desses recursos (inclusive controle e seguranga de 
tráfego), e a construgáo/pavimentagáo recebeu 60%. 

Entre os investimentos em expansáo da malha rodoviária há dois de 
grandes proporgóes, a saber, a duplicagáo da Fernáo Dias, que liga Belo 
Horizonte a Sáo Paulo (US$ 1,0 bilháo) e as obras da Rodovia do Mercosul, que 
consistem na duplicagáo dos trechos Sáo Paulo-Curitiba-Florianópolis e em 
melhorias no trecho Florianópolis-Osório (US$ 2,5 bilhoes). 

O projeto de duplicagáo da Fernáo Dias é constituido de duas etapas: a 
primeira, com a extensáo de 269 km, envolve a modernizagáo e ampliagáo da 
capacidade de tráfego (duplicagáo) da BR-381, sendo 217 km localizados no 
Estado de Minas Gerais, entre a cidade de Contagem, na Regiáo Metropolitana 
de Belo Horizonte e a divisa com o Estado de Sáo Paulo, e 52 km no Estado de 
Sáo Paulo, desde a intersegáo com a Via Dutra (BR-116) até o entroncamento 
com a Vía Dom Pedro I (SP-065). 

A segunda etapa contempla recuperagáo e melhorias na pavimentagáo 
em cerca de 293 km, sendo 254 km em Minas Gerais e 39 km em Sáo Paulo. Ao 
final das duas etapas, previsto para 1999, toda a extensáo da ligagáo Belo 
Horizonte-Sáo Paulo será feita em pista dupla. 

O investimento no projeto eleva-se a cerca de R$ 1 bilháo, sendo coberto, 
principalmente, com empréstimo do Banco Interamericano do Desenvolvimento 
(BID) e por recursos orgamentários da Uniáo. As obras correspondentes á 1a 
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etapa agora estáo adiantadas e aquelas relativas á segunda estáo sendo 
iniciadas. 

A duplicagáo da Fernáo Dias trará grandes beneficios para os usuários na 
forma de redugáo do tempo de viagem e aumento da seguranga, bem como de 
diminuigáo dos custos operacionais. Isso significará importante fator de 
desenvolvímento para toda a área de influencia direta da rodovía, especialmente 
na regiáo sul de Minas Gerais, que já se mobíliza - poderes públicos estadual e 
dos municipios servidos e entidades empresariais - para as agóes e políticas 
visando a incrementar o desenvolvímento ao longo do eixo da rodovia. Está 
prevista a cobranga de pedágio aos usuários da rodovía; o DNER tem a intengáo 
de promover essa licitagáo, no futuro. 

O projeto da Rodovia do Mercosul contempla a adequagáo da capacidade 
(duplicagáo) ao longo da ligagáo rodovíária entre Sáo Paulo, SP e Osório, RS, 
numa extensáo aproximada de 1.035 km. 

O empreendimento se compóe de dois trechos, a saber: 

• a duplicagáo de cerca de 660 km compreendendo a realizagáo de obras e 
servigos na BR-116, entre Sáo Paulo e Curitiba, na BR-376 entre Curitíba e 
Guaruva, SC e na BR-101 desde esta última cidade até Florianópolis; e 

• a concretizagáo de obras e servigos, ao longo de cerca de 375 km, visando a 
duplicagáo da BR-101 entre Florianópolis e Osório, RS. 

O custo total do projeto eleva-se a cerca de US$ 2,5 bilhoes, sendo 
atendido por recursos orgamentários da Uniáo e empréstimos externos 
negociados com o Banco Mundial, o BID e com o EXIMBANK do Japáo. 

As obras no trecho Sáo Paulo-Florianópolis já estáo em andamento 
embora ainda em ritmo lento. Para o trecho Florianópolis-Osório, RS, ainda náo 
há consignagáo orgamentária, embora o projeto esteja incluido no Plano 
Plurianual de Investimentos (1996/99) do Governo Federal. Os recursos 
orgamentários federáis representam mais de urna quarta parte dos investimentos 
totais previstos. Até o final de 1998 a meta é executar cerca de 80% dos 
servigos na rodovia, completando-se o projeto em meados de 2000. 

A duplicagáo da BR-116, entre Sáo Paulo e Curitiba certamente propiciará 
a redugáo do índice de acidentes ocorrídos no trecho, que é o mais elevado do 
país. Em todo o percurso entre Sáo Paulo e Osório, RS, a duplicagáo reduzirá os 
custos operacionais e criará melhores condigóes para o desenvolvímento da 
regiáo, inclusive facilitando e melhorando o acesso a áreas e locáis de grande 
potencial turístico, especialmente nos trés estados sulinos. 
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O DNER está se preparando para licitar a concessáo onerosa do trecho 
Sáo Paulo-Curitiba, para exploragáo pela iniciativa privada. Futuramente os 
demais trechos também seráo desestatizados. 

8.4.1.2 Dificuldades para implementagáo dos projetos governamentais 

Os dois principáis projetos de expansáo, embora distinguidos com a mais 
elevada prioridade pelo Governo Federal, vém, desde há vários anos, sofrendo 
percalgos e atrasos ñas respectivas implantagóes. Esses fatos tornam incertas 
as previsóes para suas conclusoes e sáo motivados, principalmente, por: 

• desaparelhamento do orgáo gestor (DNER), o que ocasionou atrasos 
ñas contratagóes (na duplicagáo da Fernáo Dias, houve até o cancelamento da 
primeira licitagáo por ter resultado em pregos extremamente elevados) e que 
acarreta desarticulagáo no gerenciamento e na fiscalizagáo das obras, com 
reflexos negativos no seu andamento e até na sua qualidade. A formulagáo do 
"Programa Brasil em Agáo", onde esses dois projetos foram incluidos, e o 
conseqüente estabelecimento de um esquema de gerenciamento especial (com 
acesso direto do gerente do Projeto aos mais elevados escalóes 
governamentais, e vice-versa), poderá reduzir esses efeitos perversos. 

• insuficiéncia de recursos orgamentários que tem dificultado a alocagáo 
das contrapartidas a cargo da Uniáo, obviamente com reflexos negativos no 
andamento da execugáo dos projetos. 

• inconveniéncia de passar por diversas áreas de preservagáo 
ambiental (parte do trecho paulista da Rodovia do Mercosul, ainda depende de 
licenga da Secretaria Estadual do Meio Ambiente). 

Infelizmente, náo se dipóe de dados sobre a evolugáo recente dos 
investimentos ñas rodovias sob a responsabilidade dos estados e municipios, as 
quais, como se viu, compreendem cerca de dois tegos da malha rodoviária 
pavimentada do país. Náo se tem noticia de nenhum investimento em expansáo 
relevante, mas a impressáo geral que se tem por entrevistas com especialistas 
no setor é a de que tem havido razoável recuperagáo nos investimentos em 
conservagáo e restauragáo. Se isto for correto, significa dizer que a qualidade 
média das condigóes físicas dessas rodovias deverá continuar superior á das 
rodovias federáis. 

Tomando-se a malha rodoviária federal e estadual em seu conjunto a 
opiniáo da grande maioria dos especialistas do setor é a de que a recuperagáo 
recente ainda é insuficiente para desfazer os atrasos acumulados. O ponto 
básico a destacar no que se refere  aos investimentos das órbitas 
governamentais é que ainda náo se vislumbrou urna saída fiscal para voltar a 
direcionar recursos indispensáveis á conservagáo e  expansáo da malha 
existente. Como se observou, náo mais do que 30 mil quilómetros de rodovias 



309 

sao passíveis de serem repassadas á exploragáo do setor privado. E, no que se 
refere  á expansáo, a percepgáo parece ser a de que os riscos e incertezas 
desse tipo de empreendimento por muito tempo deveráo obstaculizar a atragáo 
de capitais privados. 

Na órbita federal,  a principal ocorréncia foi o surgimento com a 
Constituigáo de 1988 do dispositivo que proíbe a vinculagáo de tributos 
permanentes a destinagóes específicas. Com isto, eliminou-se o Fundo Nacional 
Rodoviário, que recebia recursos do imposto único sobre combustíveis e 
lubrificantes. 

Na órbita estadual houve, em principio, ganhos de receita com a 
descentralizagáo tributária. Os estados passaram a receber depois de 1988 
parcelas ampliadas da receita oriunda da tributagáo sobre o uso de combustíveis 
e do ICMS sobre esses produtos. No entanto, a  crise fiscal de alguns estados, 
como Sáo Paulo e Rio de Janeiro, levou-os a urna destinagáo de recursos 
pouco generosa ao setor rodoviário. 

O governo fez, desde 1988, diferentes tentativas para contornar o 
problema de escassez de recursos, todas frustradas.  E as restrigóes 
orgamentárias do trienio que se seguiu ao Plano real criaram um contexto pouco 
favorável a que se encontrasse nos anos recentes alguma alternativa viável. 

O grave de tudo isso é que o usuário das rodovias vem pagando elevados 
tributos, que em muito superam o valor dos investimentos que recebem ñas 
rodovias em que trafegam. Pereira (1997) apresenta urna argumentagáo 
mostrando que a receita potencial - que seria gerada se os contribuintes 
efetivamente pagassem todos os tributos - supera as necessidades de recursos 
para fazer face aos investimentos requeridos custeio de operagáo e 
investimentos de conservagáo/restauragáo programados para as rodovias 
existentes. 

8.4.1.3. Programas de concessoes federáis e estaduais a operadores 
privados 

Está em curso urna série de iniciativas de incorporagáo do setor privado á 
atividade de operagáo dos servigos de infra-estrutura  rodoviária ñas órbitas 
federal e dos estados. A seguir estáo listadas as principáis, bem como os 
respectivos valores de investimento comprometidos pelo processo licitatório : 

Concessoes do DNER 0,7 bilháo2 

(Dutra, Rio-Teresópolis, Rio-Juiz de Fora, Ponte Rio-Niterói) 

2 Estimativa para o período 1997-2000. 
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Programa do Estado de Sao Paulo 
(22 lotes/4.600km) 

4,8 bilhoes 3 

Programa do Estado de Minas Gerais 
(3.000km) 

1,7 bilhoes 

Programa do Estado do Rio Grande do Sul 
(2.500km) 

0,8 bilháo(1) 

Programa do Estado do Rio de Janeiro 0,1 bilháo 

A partir de 1993 o Ministério dos Transportes (MT), através do 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), iniciou os processos 
de estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada para a exploragáo de 
cinco rodovias e/ou sistemas viários federáis: Ponte Presidente Costa e Silva, 
ligando o Rio de Janeiro a Niterói (13 km); Rodovia Presidente Dutra, entre o Rio 
de Janeiro e Sáo Paulo (400 km); Rodovia BR-040, entre o Rio de Janeiro e Juiz 
de Fora, MG (195 km); Rodovia BR-116, entre Além Paraíba-Teresópolis-
Entroncamento BR-040 (142 km); Free  way  Porto Alegre-Osório, RS (103 km). 
As licitagóes incluíram importantes compromissos de investimento. 

Os quatros primeiros projetos resultaram em contratos de concessáo que 
entraram em vigor entre 1995 e 1996, e o último foi contratado em margo de 
1997, depois de vencidas dificuldades financeiras enfrentadas pelo vencedor da 
licitagáo. 

O DNER/MT optou por conduzir os certames licitatórios em trés etapas, a 
saber: (i) habilitagáo dos licitantes quando os interessados apresentavam suas 
credenciais jurídico-institucionais e técnico-económicas para explorar os 
empreendimentos; (ii) proposta técnica: etapa na qual os licitantes aceitos na 
etapa anterior apresentavam suas propostas técnicas para expandir, manter e 
operar as rodovias; a consolidagáo, feita pelo DNER/MT, das diversas propostas 
apresentadas, possibilitou a elaboragáo do Programa  de  Exploragáo  do trecho 
em licitagáo; e (¡ii) proposta comercial, quando os licitantes apresentaram suas 
cotagóes para as tarifas que se propunham cobrar, durante 25 anos, para 
executar o Programa  de  Exploragáo  resultante do estágio anterior. Os 
vencedores das licitagóes foram aqueles que apresentaram as menores 
propostas de tarifa. 

Por esse sistema o poder concedente náo recebe pagamento pela 
outorga da concessáo e os investimentos necessários, para manutengáo e 
expansáo da capacidade da via sáo de responsabilidade exclusiva e integral, do 
concessionário. Náo há também qualquer subsidio nem garantía de tráfego 

3 Incluí $750 milhóes de duplicagáo serra Imigrantes e $1.200 milhóes de investimentos, ao longo 
da concessáo, no Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 
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futuro, por parte do poder concedente, correndo o concessionário todos os riscos 
dessa natureza. 

A seguir sáo detalhadas, como exemplo, as características de dois 
desses empreendimentos. 

(a) Rodovia Presidente Dutra (Rio-Sáo Paulo) 

• Concessionário: Consorcio Nova-Dutra formado pelas empreiteiras 
Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Norberto Odebrecht e Serveng - Civilsan. 

• Prazo da concessáo: 25 anos; inicio: margo/1996. 

• Investimentos previstos: R$ 717 milhoes ao longo do período de 
concessáo. Até o final do 1°sem/97 o concessionário já investiu cerca de R$250 
milhoes em obras de recuperagáo. 

• Tarifa de pedágío: R$ 2,86 por veículo de passeio ou por eixo de 
veículo de carga em cada posto de cobranga. A partir de agosto de 1997 essa 
tarifa será elevada para R$ 3,15, o que corresponde a cerca de 3,15 centavos 
por km. 

• Postos de pedágio: Quatro, cobrando nos dois sentidos do tráfego. 

• Fontes de financiamento: aportes dos acionistas, empréstimos do 
BNDES e recursos gerados pelo próprio empreendimento. 

•  Pay  back:  7 a 8 anos. 

• Andamento do empreendimento: no primeiro ano da concessáo foram 
reconstituidos 35% do pavimento; os canteiros e as laterais das pistas em toda a 
extensáo da rodovia foram limpos; foram construidos 84 km de barreiras de 
concreto separando as duas pistas de tráfego; foram substituidos ou reparados 
217 km de guard-rails ; foi recuperada toda a sinalizagáo ao longo de toda a 
rodovia. Para os usuários a seguranga e as demais condigóes da estrada 
melhoraram significativamente. 

(b) BR-116 - trecho Além Paraíba/Teresópolis/Entroncamento BR-040 

• Concessionário: Concessionária Rio Teresópolis S.A., constituida por 
Construtora OAS, Empresa Industrial e Técnica (EIT), Carioca - Christiani 
Nielsen e Construtora Queiroz Galváo. 

• Prazo da concessáo: 25 anos; gestáo assumida em margo/1996. 

• Investimentos previstos: R$ 128 milhóes, ao longo do período de concessáo. 
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• Tarifa de pedágio: R$ 2,77 por veículo de passeio ou por eixo de veículo de 
carga. 

• Fontes de financiamento: aportes dos acionistas, empréstimo do BNDES e 
recursos gerados pelo próprio empreendimento. 

• Taxa interna de retorno (ROI) dos investimentos: 23% ao ano. 

• Andamento do empreendimento: a rodovia vem sendo operada pela 
concessionária com regularidade e os investimentos vém sendo realizados 
conforme programados. A maior dificuldade ocorrida foi a demora na liberagáo 
pelo BNDES das primeiras parcelas do empréstimo, pois houve retardamento no 
equacionamento das garantías. 

As rodovias estaduais mais importantes do país já foram incorporadas a 
abrangentes programas desenhados pelos estados para concessáo a 
operadores privados. Suas características principáis estáo relatadas a seguir. 

a) Programa do Estado de Sáo Paulo 

O Governo do Estado de Sáo Paulo, através da sua Secretaria dos 
Transportes, estruturou um programa de parcerias com a iniciativa privada para 
exploragáo (operagáo, conservagáo, manutengáo e ampliagáo de capacidade) 
de rodovias estaduais, que apresenta as seguintes características: 

• n° de lotes de trechos/rodovias: 22 lotes 
• extensáo total dos trechos/rodovias: 4.600 km 
• investimentos em melhorias e ampliagóes: R$ 4.800 milhoes 
• tipo de parceria: concessáo onerosa, isto é, com pagamento ao Estado como 
contrapartida da exploragáo da rodovia. 
• prazos das concessoes: 20 anos 
• política tarifaria:  as tarifas seráo estabelecidas pelo Estado (Poder 
Concedente), em conformidade com os níveis tarifáríos  atualmente adotados 
pela DERSA/DER. 

Esse programa é bastante expressivo, tendo em vista que abrange cerca 
de 21% da rede de 22.000 km de rodovias estaduais existentes. É também muito 
importante, porque recupera o atraso observado nos últimos anos na realizagáo 
dos investimentos necessários ñas rodovias mais significativas para a circulagáo 
de bens essenciais á dinamizagáo da economia paulista. A realizagáo de 
investimentos, no montante de quase R$ 5 bilhóes, também induzirá outros 
efeitos favoráveis, especialmente no que concerne á geragáo de empregos. 

Por outro lado, o recebimento dos pagamentos das concessoes permitirá 
que o Estado alavanque os recursos necessários aos dispéndios que ele próprio 
fará para a melhoria das rodovias náo incluidas no programa de parceria. 
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No inicio de 1996 a Secretaria de Transportes realizou a licitagáo do 
primeiro lote constituido pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes. Esse projeto 
contempla a recuperagáo, manutengáo e ampliagáo de 250 km de rodovias do 
Sistema e mais a construgáo de 76 km, correspondentes ao prolongamento da 
Rodovia dos Bandeirantes, desde Campiñas até Limeira. O custo do projeto, ao 
longo do período de concessáo, se eleva a R$ 1,2 bilháo. 

Ao longo daquele ano e no 1o semestre de 1997, a Secretaria de 
Transportes desencadeou também os processos referentes  aos seguintes lotes: 

• regiáo de Piracicaba (SP-304, SP-127, SP-310) 
• regiáo de Barretos (SP-326, SP-351, SP-323) 
• regiáo de Ribeiráo Preto (SP-330, SP-322) 
• Campinas-Jacareí (SP-65 e anel rodoviário de Campiñas) 
• Sistema Anchieta-lmigrantes 
• regiáo de Araraquara (lote 9) 
• Campiñas, Itú e Piracicaba (lote 13) 

A licitagáo do Sistema Anhanguera-Bandeirantes foi concluida no inicio 
do 2o semestre de 1996, tendo sido a concessáo adjudicada ao licitante que se 
propós pagar ao Estado, como contrapartida e ao longo do período concedido, o 
montante de R$ 1.850 milhóes, dos quais R$ 446 milhóes seriam pagos nos trés 
primeiros anos. 

Iniciou-se entáo um período de disputas administrativo-judiciais sucitadas 
por demandas de participantes desclassificados e/ou perdedores no certame 
¡¡citatorio. Essas ocorréncias tiveram desfecho conclusivo nos últimos dias de 
fev./97, quando o Tribunal de Contas do Estado (TCE), por unanimidade, acatou 
denúncia das empresas reclamantes, de que o Edital da Licitagáo exigía 
garantías (20%) em excesso ao que prevé a lei de licitagóes. Essa decisáo 
desconsidera a defesa do Estado que alega haver estabelecido as exigencias de 
garantías baseado na lei das concessóes, que náo determina limites nessa 
questáo. 

Em face dessa decisáo ¡rrecorrível  decidiu entáo o Governo do Estado 
cancelar a licitagáo realizada para o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, bem 
como aquelas já iniciadas, para os outros lotes acima referidos.  Decidiu também 
retomar, do ponto de partida, o processo licitatório do Sistema Anhanguera-
Bandeirantes, acatando a decisáo do TCE. 

As dificuldades para a implementagáo do programa de parcerias com a 
iniciativa privada, para exploragáo de rodovias no Estado de Sáo Paulo, estáo 
parcialmente superados no presente momento. Mas os percalgos havidos 
resultaram no retardamento da implementagáo do Programa, com frustragáo 
quanto á consecugáo das metas estabelecidas inicialmente. 
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O Sistema Anchieta-lmigrantes está atualmente em fase final de 
julgamento e de adjudicagáo da concessáo. 

b) Programa do Estado de Minas Gerais 

Está organizando um programa inicial, composto por trés projetos 
considerados prioritários, a saber: 

• ligagáo Belo Horizonte/Joáo Monlevade/lpatinga/Governador Valadares 
(304km), compreendendo trechos da BR 262 e BR 381. 

• ligagáo Belo Horizonte/Estrada para o Aeroporto de Confins e Estrada 
MG01 O/Pedro Leopoldo/Sete Lagoas (76km) englobando trechos MG 010 e MG 
424. 

• ligagáo Juatuba/Divinópolis/Passos/Sáo Sebastiáo do Paraíso/Divisa MG/SP 
(385km), incluindo trechos de MG 050 e BR 265. 

Esse conjunto inicial corresponde a 765 km. Atualmente a Federagáo das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), através de Convénio com o 
Governo do Estado, está financiando a realizagáo de estudos prévios, de 
viabilidade económica, da modelagem e da política de cobranga de pedágio a 
serem adotadas. Negocia também com o Ministério dos Transportes/DNER a 
delegagáo da exploragáo dos trechos federáis que compóem os programas, 
conforme preceitua a Lei n° 9277/96. 

O programa global de concessáo de rodovias, atualmente em 
consideragáo pelo Governo do Estado, totaliza cerca de 3 mil km requerendo 
investimentos que montam R$1,7 bilhoes. 

8.1.8 - Programa do Estado do Rio Grande do Sul 

Estruturou um programa de concessáo, de cerca de 2.500 km de 
rodovias, agrupadas em 9 Polos. Cada um desses nove conjuntos engloba 
rodovias com volumes de tráfego (VDM) diferenciados, de sorte que o conjunto 
apresente viabilidade económica e atratividade para o investidor privado. Cada 
Polo engloba também rodovias estaduais e rodovias federáis, "estadualizadas" 
nos termos da Lei n° 9277/96. Presentemente o Estado está negociando o 
estabelecimento dos primeiros Convénios com a Uniáo, através do Ministério 
dos Transportes, para receber a delegagáo de exploragáo dos trechos federáis 
que compóem os Polos, conforme estabelece a Lei acima referida. 

c) Programa do Estado do Rio de Janeiro 

O Estado do Rio de Janeiro já estabeleceu urna primeira parceria com a 
iniciativa privada, para a exploragáo de rodovia para a Regiáo dos Lagos. 
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• Concessionário: Consorcio formado pelas construtoras Andrade Gutiérrez e 
Camargo Corréa; 

• Empreendimento: ligagáo viária Rio Bonito - Araruama - Sáo Pedro d'Aldeia, 
abrangendo a Rodovia RJ-124 entre Rio Bonito e Araruama (30 km de 
recuperagáo e ampliagáo); a paralela á RJ-106 entre Araruama e Sáo Pedro 
d'Aldeia (26 km de implantagáo); e o trecho da RJ-106 entre o km 105 e o trevo 
de Sáo Pedro d'Aldeia (4 km de recuperagáo e ampliagáo), num total de 60 km; 

• Prazo da concessáo: 25 anos; 

• Valor do investimento durante a concessáo: R$106,6 milhóes; 

• Pagamento da outorga: R$ 198,7 milhóes, a partir do 3o ano, até o final do 
prazo da concessáo; 

• Taxa interna de retorno: 23% ao ano. 

Adjudicada a concessáo e instalado o Concessionário, o estágio atual é 
de inicio da operagáo concedida e de tomada das providencias para comegar as 
obras de melhorias dos trechos existentes e de implantagáo da paralela á RJ-
106 entre Araruama e Sáo Pedro d'Aldeia. 

d) Programa do Estado de Mato Grosso do Sul 

Estudos preliminares realizados indicaram que se poderia examinar a 
viabilidade e atratividade empresarial de um programa de parceria envolvendo 
os seguintes trechos/rodovias: 

• Eixo 1 - BR-163 (trecho Sonora/Campo Grande) e rodovias alimentadoras 
• Eixo 2 - BR-163 (trecho Campo Grande/Dourados) e rodovias alimentadoras. 
• Eixo 3 - BR-267 (trecho Porto XV Novembro/Nova Alvorada do Sul) e rodovias 
alimentadoras. 
• Eixo 4 - BR-262 - (trecho Campo Grande/Aquidauana) e rodovias 
alimentadoras 
• Eixo 5 - BR-262 - (trecho Trés Lagoas/Campo Grande) e rodovias 
alimentadoras. 

Atualmente esse assunto está sendo apreciado pelo Conselho Diretor do 
Programa Estadual de Desestatizagáo de Mato Grosso do Sul. 

8.4.1.4. Dificuldades para a implementagáo dos projetos de investimento 
ñas concessoes a agentes privados 

A efetivagáo de parcerias entre o Estado (poder concedente) e o 
investidor privado (concessionário) para equacionar a operagáo e as melhorias 
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de rodovias, no Brasil, é, sem dúvida, urna solugáo adequada para aquelas 
situagóes onde o volume de tráfego (VDM) é suficiente para configurar  a 
viabilidade económica e a atratividade empresarial dessa parceria. Em trechos 
de menor VDM e/ou de elevados investimentos, a presenga do Estado parece 
ser indispensável para realizar a manutengáo e a ampliagáo da rede rodoviária. 

No primeiro caso, as bases legáis e regulatórias já estáo em grande parte 
estabelecidas, requerendo, apenas, alguns poucos aperfeigoamentos. No 
entanto, ocorre ainda a inexperiéncia dos atores envolvidos - poder concedente, 
legislativo e judiciário, órgáos de fiscalizagáo, e outros - o que tem dificultado a 
expedita implementagáo dos projetos. 

As dificuldades que tém-se manifestado sáo examinadas a seguir. 

a) quanto aos aspectos jurídico-legais e regulatórios pode-se mencionar 
que as leis federáis que tratam as concessoes (Leis no s 8987/95 e 9074/95) sáo 
modernas e adequadas. Igualmente os Estados, em geral, também já legislaram 
de maneira satisfatória sobre a questáo. Quanto á Lei n° 9277/96 que estabelece 
a possibilidade de se delegar aos Estados, Municipios e Distrito Federal, a 
exploragáo de rodovias (e portos) - diretamente ou via concessáo a parceiros 
privados - nada há a objetar pois, como já registrado, com essa Lei fica 
consagrado o sadio principio da descentralizagáo. Todavía a Portaría de set/96, 
do Ministério dos Transportes, que regulamenta e detalha os mecanismos de 
aplícagáo dessa lei, parece expressar um retrocesso na aplicagáo desse 
principio, pois estabelece critérios e procedimentos para obter a delegagáo que 
restringem a autonomía do delegatário e sáo fortemente centralizadores. Aqui 
cabem aperfeigoamentos. 

b) o tipo de licitagáo adotado pelo Ministério dos Transportes/DNER, para 
a concessáo das cinco rodovias/sistema viário, em trés estágios - Habilitagáo, 
Proposta Técnica, Proposta Comercial - tem como vantagem maior otimizar o 
Programa  de  Exploragáo  da  Rodovia,  como resultado da análise, 
compatibilizagáo e agregagáo dos aspectos positivos das Propostas Técnicas 
apresentadas. Mas tem como inconveniente o enorme tempo necessário para se 
completar o processo licitatório. Nos casos examinados, esse tempo se elevou, 
em média, a cerca de 3 anos, entre o langamento do edital para o primeiro 
estágio, de Habilitagáo, e a assungáo da gestáo da rodovia pelo novo 
concessionário. Outra desvantagem é que requer dispéndios expressivos dos 
licitantes para realizar estudos de suporte ás respectivas propostas, o que 
restringe o número de participantes na licitagáo. 

c) quanto á utilizagáo da base legal existente, cabe referir  a duas 
dificuldades que vém ocorrendo. A primeira diz respeito á vinculagáo dos direitos 
emergentes de contrato de concessáo como garantía de pagamentos de 
financiamentos: a forma de efetivar essa garantía ainda náo está plenamente 
concebida e testada e o próprio BNDES tem encontrado alguma dificuldade em 
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adotá-la. A segunda é concernente á interpretagáo literal que ás vezes se faz de 
dispositivos legáis, ignorando-se o sentido mais ampio da norma, as intengóes 
do legislador e as especificidades do caso. Exemplo típico dessa dificuldade é a 
situagáo enfrentada pelo Governo do Estado de Sáo Paulo face á posigáo 
adotada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) no caso da licitagáo do 
Sistema Anhanguera-Bandeirantes. Náo se considerou tratar-se de tipo especial 
de contrato - de concessáo de exploragáo de servigo público, por longo prazo 
(20 anos) - contrato esse que precisa buscar recursos no mercado de capitais 
para viabilizar-se. E esse ambiente requer que o contrato tenha sustentagáo 
própria, independentemente de seu empreendedor, o que no jargáo do mercado 
significa dizer que deve ser um Project  Finance.  Ora, para alcangar esse status, 
além de viável, o contrato precisa ter neutralizado o maior número possivel de 
riscos, o que se obtém constituindo seguros que protejam contra os aspectos 
mais críticos. Náo há sentido em aplicar-se a essa situagáo dispositivo da Lei 
das Licitagóes (Lei n° 8666/93) que limita a 10% do valor do contrato as 
garantías requeridas. Esta última norma é adequada para simples contratos de 
construgáo, de prazo relativamente curto (3/4 anos), e com ela pretende-se náo 
restringir o quadro de concorrentes. Aqui também cabem aperfeigoamentos. 

d) outra dificuldade que está presente é a postura assumida pelos 
investidores privados face a parcerias como as aqui tratadas. A grande maioria, 
senáo a totalídade dos que tém-se interessado e participado das licitagóes sáo 
empresas construtoras, habituadas a contratos de empreitada para execugáo de 
obras, que se resolvem em curto prazo, e cujo retorno financeiro está na razáo 
direta do prego que consiga alcangar ñas negociagóes/licitagóes realizadas 
com/pelo contratante. No caso da parceria para exploragáo de rodovia há 
grandes diferengas, que precisam ser percebidas e consideradas pelo investidor 
privado. Especialmente, que o seu retorno financeiro depende de muitos outros 
e importantes fatores, além das obras que deverá executar, e se efetivará a 
longo prazo. Somente com essa atitude é que se poderá estabelecer parcerias 
de sucesso e satisfatórias a todas as partes: usuários, poder concedente e 
concessíonário. 

e) na realidade é necessário colocar énfase no fato de que um 
empreendimento dessa natureza requer capacitagáo para operar com eficiéncia 
o projeto e para financiá-lo adequadamente. A expertise  em construgáo 
rodoviária náo é requisito relevante para que o investidor privado tenha sucesso 
na gestáo do negocio. É preciso, portanto, que os poderes concedentes - Uniáo 
e Estados principalmente - entendam essa questáo e adequem os critérios de 
habilitagáo dos interessados na licitagáo, de sorte a reduzir a presenga de 
empreiteiros e para abrir espagos á participagáo de empresários de outros 
setores/origens. Isso certamente terá efeito positivo, até para que ocorra mais 
efetiva competigáo entre os interessados. 

f) náo está ainda reconhecida por todos os atores envolvidos a 
¡mportáncia de se ter urna adequada política tarifária,  vale dizer, valores 
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cobrados e planos de cobranga satisfatórlos. Há casos, como dois dos relatados 
acima, em que a taxa interna de retorno do empreendimento alcanga mais de 
20% do valor do capital próprio, nivel que, sem dúvida, é excessivamente alto, 
implicando em forte ónus ao consumidor. Mesmo em Sáo Paulo, onde há urna 
tradigáo de cobranga em rodovias estaduais e nos últimos anos ocorreram 
ajustes nos valores cobrados de sorte a homogeneizar, tanto quanto possível, as 
tarifas por km - as concessóes que tém sido feitas consagram tarifas cujo 
cabimento é duvidoso. Como exemplo considere-se o caso da Rodovia 
Presidente Dutra (Rio-Sáo Paulo), para o qual foi construido o seguinte quadro: 

Percurso 
(em km) 

Consumo 
Combustível 

(litros) 

Consumo 
Combustível 

(em R$) 

Pedágio no 
percurso 
(em R$) 

Custo Pedágio 
+ Combustível 

(em R$) 

Participagáo do 
pedágio 

(%) 
76 40,00 16,56 14,30 30,86 46,33 

146 76,84 31,82 28,60 60,42 47,34 
286 150,53 62,33 42,90 105,23 40,77 
461 242,63 100,47 57,20 157,67 36,28 

Fonte: NTC - trajetos feitos com caminháo Scania T 113H, 3 eixos, com semi-reboque, in Gazeta 
Mercantil, 04.08.97. 

Outro exemplo é dado pela preocupagáo dos sojicultores paranaenses, 
relativamente ao inicio da cobranga do pedágio, em rodovias daquele Estado, a 
partir de maio de 1998. Segundo a Organizagáo das Cooperativas do Paraná 
(OCEPAR) o "pedágio deverá elevar em 4,5% o chamado 'custo Brasil' ..." de 
escoamento da soja pelo Porto de Paranaguá. Segundo cálculos do 
Departamento Económico daquela organizagáo, um caminháo com 27 toneladas 
de graos, viajando de Cascavel a Paranaguá, por exemplo, passará por oito 
postos de pedágio e ao final do percurso terá deixado R$106,50 para pagar as 
tarifas, o que é valor correspondente a 7,3 sacas de soja ou 14,2 sacas de milho. 
No retorno esse caminháo desembolsará novos R$106,50 de pedágio, ainda que 
esteja vazio. O esquema de pedagiamento prevé a cada 80km, em média, um 
posto de cobranga, onde o prego será de R$3,00, para carro de passeio, em 
ambos os sentidos de percurso. {in  Gazeta Mercantil, 03.03.98) 

Verifica-se que o custo correspondente ao pedágio é parcela muito 
importante do custo operacional, especialmente nos trajetos mais curtos. 

h) os elementos fornecidos acima indicam que se está diante de urna 
dificuldade importante: difícilmente a redugáo de custos de manutengáo dos 
veículos, decorrente das melhores condigóes da rodovia (que realmente 
melhoraram), compensará o acréscimo resultante do pagamento do pedágio. 
Entáo a cobranga do pedágio correspondería a um aumento do custo do frete 
das mercadorias, invalidando um dos principáis objetivos da parceria, que é 
reduzir esse custo. 

i) outro indicio do que acima está comentado pode ser encontrado nos 
valores consignados pela proposta vencedora da frustrada licitagáo da 
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concessáo do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A exploragáo dessa 
concessáo permitiría, em 20 anos: 

• realizar R$ 1,2 bilháo de investimentos novos; 
• pagar ao Estado R$ 1,85 bilháo, como ónus da concessáo; 
• pagamento de todos os custos de operagáo e conservagáo das 

rodovias; 
• retorno para os investidores, em montante desconhecido mas 

certamente expressivo. 

j) os Estados, especialmente, estáo caminhando rápidamente para 
concretizarem parcerias realizando poucos estudos prévios. Náo se tem 
seguranga dos dados de VDM; náo se tem inventárío dos trechos com o detalhe 
suficiente para estimar custos e investimentos necessários; náo se aprofundam 
as condigóes esperadas para a operagáo da futura rodovia concedida; náo se 
estuda antecipadamente a política tarifáría  a ser adotada ou os seus 
balizamentos; náo se avaliam a viabilidade económica e a atrativídade 
empresarial da concessáo. Náo há, portanto, parámetros confiáveis para compor 
o edital da licitagáo. O poder concedente parte desarmado e desprovido de 
meíos para, convenientemente, realizar e julgar a licitagáo. Nesse contexto, o 
risco de náo se concretizarem parcerias saudáveís e sustentáveis para os 
usuários, para o poder concedente e para o concessionário é muito elevado e 
certamente ocorreráo muitos ¡nsucessos. E poderá entáo ocorrer a 
desmoralizagáo e o descrédito dessa solugáo para realizar a exploragáo de 
rodovias. Solugáo essa que. sem dúvida, é promissora se for adequadamente 
¡mplementada. 

8.4.2. Ferrovias 

8.4.2.1 Os investimentos 

A situagáo dos investimentos no setor ferrovíário  pode ser caracterizada 
como de "progressos moderados", até aquí, e indefinido quanto ao futuro. 

O processo de privatizagáo no setor ferroviárío  ocorreu nos anos 1996/97, 
ou seja, é muito recente. Até aqui o que se veríficou foram investimentos 
menores em otimizagáo e recuperagáo de equipamentos e material rodante, 
estimando-se que durante o período 1997-2001 deveráo investir, nesses itens e 
em recuperagáo de vías permanentes, cerca de US$ 1,5 bilháo. 

Os novos concessionários privados das diversas Malhas em que foi 
subdividida a RFF assumiram recentemente a gestáo das ferrovias  e seus 
respectivos encargos. Estáo aínda processando os ajustes pós-privatizagáo nos 
campos operacional e administrativo-fínanceíro.  Assím sendo, ainda náo 
defíniram - ou pelo menos náo anuncíaram - os respectivos planos de 
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investimentos para os próximos anos. Tem-se apenas noticias de programas de 
recuperagáo de locomotivas e do parque de vagóes. 

Náo existem projetos novos de investimentos nos grandes sistemas 
desestatizados e ñas ferrovias  da CVRD. Náo há ainda projetos de reformas 
e/ou construgáo de termináis, em portos secos ou marítimos, nem sistemas 
intermodais de transbordo de carga. O sistema ferroviário  do Estado de Sáo 
Paulo (FEPASA) aguarda a realizagáo do leiláo de privatizagáo. 

No que se refere  a empreendimentos novos, em que pesem algumas 
incertezas no encaminhamento de algumas grandes obras já iniciadas ou pelo 
menos delineadas, nos anos recentes tem havido avangos com relagáo ao 
comportamento da primeira metade dos anos 90. Vale assinalar, porém, que em 
nenhum caso sáo perceptíveis avangos no campo da integragáo intermodal, e 
náo há sinais de que se esteja estudando e muito menos encaminhando 
investimentos que priorizem a integragáo intermodal dos transportes de carga, 
tendo a ferrovia  como "espinha dorsal" e eixo estruturador. Isto torna 
intrinsecamente limitado o investimento ferroviário  em curso, especialmente 
quando se considera que o país corresponde a um continente em parte ainda 
inexplorado. 

Há dois importantes empreendimentos privados em novas ferrovias  que 
estáo tendo curso relativamente satisfatório (um em fase final de implantagáo e o 
outro em fase intermediária): 

(a) FERROESTE, no Estado do Paraná, cuja etapa inicial, entre 
Guarapuava e Cascavel, no oeste do Estado, e com a extensáo de cerca de 250 
km, está praticamente concluida e em fase de operagáo experimental. O projeto 
contempla urna segunda etapa, com mais cerca de 170 km, para ligar a Guaira, 
ñas margens do Rio Paraná. Esse projeto permitirá, de forma mais racional e 
económica, o transporte de gráos para o Porto de Paranaguá, destes ás áreas 
de produgáo do oeste paranaense, do sul matogrossense, do Paraguai, da 
Bolívia e até do norte da Argentina. 

Essa ferrovia  foi recentemente desestatizada pelo Governo do Estado do 
Paraná e o novo concessionário ainda náo definiu sua posigáo no tocante á 
execugáo da 2a. etapa. Os novos controladores privados sáo: Grupo MPE -
Montagens e Projetos Especiáis, através da GEMON - Geral de Montagem e 
Engenharia S.A; FAO Empreendimentos e Participagáo Ltda (Banco 
Interfinance); Pound S.A (Eurobanco) e COMASAR, empresa sul-africana, 
operadora de ferrovias. 
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(b) FERRONORTE 

O projeto da FERRONORTE está dividido em duas etapas. A primeira, já 
parcialmente em construgáo tem a extensáo de 1.728 km compreendendo dois 
troncos principáis: 

• o primeiro, de Cuiabá-MT a Santa Fé do Sul-SP, com 957 km, já se 
encontra em construgáo. É ferrovia  com bitola de 1,60m e características físicas 
que a situam entre as modernas ferrovias  do mundo. O investimento previsto 
nesse trecho se eleva a cerca de US$ 1.400 milhóes, financiamento 
originalmente equacionado com aporte pelo concessionário privado e com 
empréstimo do BNDES. 

• o segundo, com 771 km, ligará Alto Araguaia a Uberlándia ai se 
integrando ao Corredor Centro-Leste, que atinge os portos de Vitoria e Tubaráo-
ES. 

O primeiro tronco, de Cuiabá a Santa Fé do Sul já tem cerca de 200 km 
de terraplenagem concluidos e 225 km sendo trabalhados; da mesma forma, já 
estáo em construgáo diversas obras de arte especiáis. 

Em meados do ano passado foi equacionada a recomposigáo do funding 
do projeto, contemplando-se o aporte adicional de cerca de US$ 650 milhóes, 
necessários para completar a primeira etapa, de cerca de 400km de extensáo, 
entre Aparecida do Taboado-MS e Alto Taquarí-MT, orgado em US$ 1.100 
milhóes. Esse equacionamento permitiu retomar as obras paralisadas desde 
dezembro/96 e, se for mantido o cronograma, concluí-las no final de 1998/início 
de 1999. 

Para concretizar a interligagáo da FERRONORTE com a FEPASA é 
necessário construir urna ponte rodoferroviária  sobre o Rio Paraná, com cerca 
de 2,6 km de extensáo, entre Rubinéia-SP e Aparecida do Taboado-MS, bem 
como um ramal ferroviário,  com 16 km de extensáo entre Rubinéia e Sante Fé 
do Sul. Ambas as obras ficaram a cargo da FEPASA; a construgáo da ponte já 
foi licitada e contratada. Estas obras estáo orgadas em R$ 550 milhóes e 
deveráo estar concluidas em 1998. 

O concessionário da exploragáo da ferrovia  (Grupo Olacir de Moraes), 
que iniciou a execugáo do projeto, enfrentou dificuldades financeiras, o que 
motivou negociagóes com outros investidores para a recomposigáo do funding 
acima referida  e que resultou na transferéncia  da lideranga e do controle do 
empreendimento. A nova estrutura do controle societário é a seguinte: 

• Grupo Itamarati (Olacir de Moraes) 
• PREVI 
• FUNCEF 

28,6% 
25,0% 
20,0% 
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• Brazil Rail Partners (BRP) 
• BRADESCO 
• Outros (possivel capitalizagáo de 
créditos/debéntures do BNDES) 17,8% 

4,8% 
3,8% 

Além da FERROESTE e da 1a. etapa da FERRONORTE, devem ser 
mencionados, por sua grande importancia, dois outros grandes projetos 
ferroviários:  a 2a. Etapa da FERROORTE e a FERROVIA NORTE-SUL. Tratam-
se de grandes eixos de transporte, estruturadores da ocupagáo e do 
desenvolvímento económico e social do Brasil Central. 

A 2a. Etapa da FERRONORTE é constituida por dois trechos, a saber: 

• Cuiabá, MT a Santarém, PA, com extensáo de 2.000 km, criando o 
importante corredor que atravessa o norte do Estado de Mato Grosso e o sul do 
Estado do Pará, com ampio potencial de desenvolvímento agrícola e alcanga 
porto fluvial, capaz de receber navios transoceánicos de porte, no médio Rio 
Amazonas (porto de Santarém). 

• Cuiabá-MT a Porto Velho-RO, com 1.500 km de extensáo, 
aprofundando a penetragáo no noroeste do territorio brasileiro. Em Porto Velho é 
alcangada a Hidrovia do Madeira, tributária do rio Amazonas, no porto de 
Itacoatiara, AM. 

A FERROVIA NORTE-SUL é um empreendimento iniciado em 1987, com 
1.570 km de extensáo ligando Brasilia (Goiánía) ao norte do país, alcangando 
Agailándia, MA, onde se interliga com a Estrada de Ferro Carajás, da CVRD. Os 
primeiros cerca de 110 km estáo concluidos, ligando Agailándia a Imperatriz, 
ambas as cidades situadas no Maranháo. O trecho seguinte, com 120km de 
extensáo, entre Imperatriz e Estreito está em construgáo com verbas do 
orgamento da Uniáo e poderá estar concluido até o final de 1998. 

Caberia, por fim, fazer referéncia  a pequeños trechos e/ou interligagóes, 
de características estratégicas, que estáo em estudos e em equacionamento. 
Neste caso, e como exemplo, podem ser citados: (i) a ligagáo Unaí-Pirapora, 
com cerca de 250 km, no Estado de Minas Gerais; (ii) a ligagáo entre Pelotas e 
General Luz, no Rio Grande do Sul, também de ímportáncia estratégica regional. 

8.4.2.2 - Díficuldades para implementagáo dos projetos 

Frente aos irrisorios investimentos dos primeiros anos da década de 90, 
os anos recentes caracterizam-se, como se observou, por urna retomada da 
atividade inversora. Isso deve-se, em primeiro lugar, ao fato de que os novos 
proprietáríos tiveram todo o interesse em rápidamente realizar pequeños 
investimentos racíonalízadores de custo, que rendem expressivos aumentos de 
produtividade e rentabilidade. No essencial, porém, a fase atual é de expectativa 
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quanto ao comportamento investidor das empresas privatizadas, que estáo 
estudando suas alternativas 

Urna grande dificuldade enfrentada pelas ferrovias  no Brasil diz respeito á 
inexisténcia, a náo ser de modo ¡solado, de sistemas ¡ntermodais de transportes, 
onde a ferrovia  assumiria a importante fungáo de estruturadora desses sistemas. 
Esse quadro, acrescido do longo período de auséncia de conservagáo e 
manutengáo das linhas e de operagáo inadequada deslocou a ferrovia  para um 
nivel absolutamente secundário na matriz de transportes de carga, no Brasil. Os 
custos ferroviários  sáo mais elevados e a qualidade dos servigos prestados 
deixa a desejar. Esse desafio o Governo decidiu enfrentar  desestatizando as 
ferrovias. 

Por outro lado, o aparelho do Estado que deveria cuidar das ferrovias,  de 
seu planejamento a médio e a longo prazo, da fiscalizagáo dos concessionários 
privados, e de exercer outras fungóes correlatas, é bastante reduzido e fraco. 
Náo tem a possibilidade nem os instrumentos necessários, especialmente 
recursos humanos qualificados, para desempenhar suas fungóes. 

A desestatizagáo realizada certamente acarretará ganhos e melhorias no 
campo da eficácia e da eficiéncia microeconómica das ferrovias.  Mas alcangar 
essa mesma eficácia no plano macroeconómico - vale dizer, estudar, equacionar 
e, se necessário, executar os investimentos requeridos para o desenvolvimento 
das ferrovias,  de forma tempestiva e pertinente para que possam constituir-se 
em poderoso vetor de desenvolvimento económico e social para o Brasil - requer 
a presenga ativa do poder concedente e a tomada de providéncias, por ele, de 
caráter normativo ou fiscalizador. Náo se antevé que isso possa ocorrer sem o 
fortalecimento do Estado, urna perspectiva democrática e competente. 

Apesar dos valores bastante baixos estabelecidos com o prego mínimo 
das diversas malhas da RFF, náo houve grande interesse por parte de 
investidores/empresários privados. O resultado foi a inexisténcia de disputa nos 
leilóes das malhas principáis, o que redundou no inexpressivo ágio alcangado 
para o conjunto. 

Observa-se também a destacada presenga do Grupo Vicunha, que 
emerge dessas privatizagóes como o novo grande responsável pelos mais 
importantes ferrovias  brasileiras. Esse grupo, originário do setor textil, tem 
experimentado nos últimos cinco anos um vertiginoso crescimento, tendo 
adquirido o controle da Cia. Siderúrgica Nacional (siderurgia), da CVRD 
(mineragáo, papel e celulose, aluminio, ferrovias,  portos, navegagáo marítima), 
de trés malhas da RFF (duas délas as mais importantes do Sistema), posigáo 
importante na Light (energia elétrica) e em Telecomunicagóes (Banda B de 
telefonía celular). O desafio que se coloca para esse Grupo, de bem conduzir 
todos esses empreendimentos, é muito grande, e dá a medida do risco que o 
desenvolvimento do setor ferroviário  corre face a essa concentragáo. É um 
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grupo que até há pouco tempo, tinha relativamente pequeña dimensáo e que 
ainda náo comprovou sua capacidade de gerir eficazmente táo expressivo e 
diversificado  portfolio  de participagóes. 

Dada a fraqueza do aparelho de Estado que atúa no setor, e o quadro 
acima comentado, é incerta a perspectiva de efetivagáo dos grandes 
investimentos estruturantes e das ligagóes integradoras das diversas malhas 
ferroviárias,  indicados neste Relatório. Porque certamente o país precisará de 
urna expressiva massa crítica em tecnología de planejamento e de projeto, de 
execugáo e/ou de gerenciamento das obras e de operagáo de sistemas 
ferroviários;  e isso poderá náo estar disponível, até porque alguns desses 
grandes empreendimentos pioneiros náo apresentam retorno financeiro em curto 
prazo, e, portanto, náo sáo atrativos á iniciativa privada. 

8.4.3. Portos 

8.4.3.1. Os investimentos 

Os investimentos no sistema portuário brasileiro estáo, ao que tudo 
indica, no inicio de urna nova safra, desde 1996/97, depois de urna longa 
estagnagáo determinada pela crise financeira do Estado. É urna safra que tem 
por base os compromissos de investimento associados á concessáo a agentes 
privados do direito de explorar servigos portuários. Nesse sentido, tem o mesmo 
poder de ampliar investimentos que as concessoes que vém sendo realizadas 
ñas rodovias federáis, e que estáo por iniciar-se ñas estaduais. Trata-se portanto 
de um processo virtuoso de privatizagáo combinada a expansáo e 
modernizagáo, extremamente louvável ñas condigóes desfavoráveis do sistema 
portuário brasileiro. 

Náo se deve esperar um ciclo de grandes proporgóes no que se refere  a 
investimentos fixos em novas instalagóes, porque, como se observou, o país já 
é dotado de um estoque de facilidades portuárias satisfatório. Deverá 
caracterizar-se, no entanto, por modernizagáo das instalagóes e equipamentos, 
desobstrugáo de gargalos e racionalizagáo do processo de trabalho, podendo-se 
esperar forte redugáo de custos operacionais. 

i) Porto de Santos 

No porto de Santos, que é o mais importante porto do País, está 
avangando com relativa celeridade o programa de parcerias com a iniciativa 
privada, já tendo sido licitados cerca de 600 mil m2 de áreas na faixa portuária, 
para arrendamento a investidores privados. Também os servigos portuários 
estáo sendo terceirizados, de tal forma que, até o final de 1998, espera-se que 
toda a operagáo do porto esteja privatizada. 
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O quadro a seguir discrimina os contratos assinados no ámbito do 
PROAPS. 

Contratos PROAPS Assinados 
Arrendatário Movimento Investimento 

ou Destínagáo Proposto Previsto Prazo 
solicitante (contenier ou (R$ milhóes) (anos) 

toneladas) 
Libra-Linhas Bras.de Naveg. Conteineres 75.000 conteiners 30,0 20 
Localfrio  Arm.Gerais  frigorif. Carga geral - 4,9 5 
Libra-Linhas Bras.de Naveg. Conteineres 15.000 conteiners 1,0 10 
Logos Eng. S.A. Granel Vegetal 900.000t 26,0 20 
Ind. Agucareira  Sáo Francisco Granel Vegetal 897.000t 21,6 20 
Cia. Auxiliar de Arm.Gerais Granel Vegetal 857.000t 16,2 20 
Cargill Agrícola Granel Vegetal 971,500t 50,0 10 
Localfrio  Arm. Gerais frigoríficas. Carga Geral 640.000t 4,0 20 
Cargill Agrícola Granel Vegetal 500.000t 30,0 20 
Cia. Santista de Alimentos S.A. Granel Vegetal 150.000t 10,0 10 
Rhamo Com. Imp. Granel Líquido i.ooo.ooot 10,0 20 
Exp. origem vegetal 
Consorcio Concais Passageiros 50.000 13,5 20 
Investimento Total - 206,2 -

Fonte: CODESP 

Já foi também licitado o arrendamento do Terminal de Conteineres -
TECON 1, localizado na margem esquerda do Porto de Santos. Esse 
arrendamento, por 25 anos, envolve urna área já existente de 366.000 m2, com 
expansáo prevista de mais 118.000 m2, com urna extensáo de 510 m de cais 
acostável, com expansáo para o total de 760m. O edital estabelece obrigagáo do 
arrendatário, a partir do 6o ano, movimentar, no mínimo 363.000 conteineres por 
ano. Define ainda pregos máximos a serem praticados na movimentagáo dos 
conteineres, estabelecendo escala de redugáo de forma que dentro de 24 meses 
esse valor esteja inferior  a R$150,00 por unidade. 

Além dos investimentos mostrados no quadro anterior, no valor de 
R$206,2 milhóes, estáo previstos, até 1999, os seguintes: 

• Investimentos diversos, de uso comum 
na área portuária (canal de acesso, via férreas 
internas, plano viário, recuperagáo 
de áreas, e outros) R$230,7 milhóes 

• Infra-estrutura  do TECON, melhorias no 
terminal de fertilizantes (TEFER) e 
ampliagáo do terminal de gráos (Corredor 
de Exportagáo) R$1310,8 milhóes 
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As fontes de recursos para realizar tais investimentos compóem-se de 
dotagóes orgamentárias/1977 (R$ 74,3 milhóes), empréstimo externo/OECF-
Japáo (R$224,5 milhóes), recursos de parceiros privados (R$1.000 milhóes -
estimativa) e recursos próprios da CODESP, inclusive receitas das parcerias. 

ii) - Portos no Estado do Rio de Janeiro 

O porto do Rio de Janeiro opera hoje movimentando produtos 
siderúrgicos de maior valor agregado. É preciso, todavía, definir  seu 
zoneamento, orientando para a especializagáo em carga geral, especialmente 
conteineres. Apresenta potencial de crescimento, requerendo a requalificagáo de 
suas áreas. 

Já estáo equacionadas parcerias com operadores privados ñas seguintes 
condigóes: 

• Terminal de Cimento 
•• movimentagáo mínima: 100.000 t/ano 
•• tarifa máxima: R$4,85 por tonelada 
•• investimento mínímo: R$5 milhóes 

• Termináis de Produtos Siderúrgicos (Gamboa e Sáo Cristóváo) 
•• movimentagáo mínima: 600.000 t/ano 
•• tarifa máxima: R$8,00 por tonelada 
•• investimento mínímo: R$6 milhóes 

No Estado do Rio de Janeiro, no entanto, é o porto de Sepetiba que vem 
concentrando os maiores interesses da iniciativa privada e atengóes dos 
Governos Federal e Estadual. 

Sua expansáo compreende a dragagem de 22 km de canal de acesso, 
atingindo a 18,5 m de profundidade e capacítando-o para operar navios de 
grande porte; construgáo do terminal de minérío de ferro  e granéis, para 
movimentar cerca de 15 milhóes de toneladas por ano; a construgáo de um 
terminal de gráos, com capacidade para 4 milhóes de toneladas por ano, e a 
construgáo do terminal de carga geral destinado á movimentagáo de produtos 
siderúrgicos e conteineres. Neste último caso, pretende-se transformar  o Porto 
de Sepetiba no macro porto concentrador e distribuidor de cargas/conteineres -
hub  port  -  do Atlántico Sul. Considera-se que a viabilidade económica de todo 
esse conjunto de investimentos carece ainda de avaliagáo. 

O investimento global previsto nesse programa de expansáo se eleva a 
cerca de R$350 milhóes, sendo coberto, em partes iguais, pela iniciativa privada 
e pelo Governo Federal (Orgamento da Uniáo e BNDES). 
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O terminal de minério de ferro  já foi licitado e sua exploragáo ficará sob a 
responsabilidade da Companhia Portuária da Baía de Sepetiba, controlada pela 
FERTECO Mineragáo S.A. A arrendatária terá o direito de uso por 25 anos, 
devendo investir no período cerca de R$86 milhoes. 

O terminal de carváo será arrendado á Companhia Siderúrgica Nacional 
que venceu a licitagáo propondo-se a praticar a tarifa máxima de R$5,00 por 
tonelada de carga, a movimentar no mínimo 3,5 milhoes de t/ano de cargas e de 
investir R$15 milhoes em melhorias na área do terminal. 

iii) - Portos no Estado do Espirito Santo 

O Estado do Espirito Santo possui um importante conjunto de instalagoes 
portuárias mostrado no quadro seguinte. 

Porto Gestáo Maior Principáis 
calado mercadorias 
(pés) 

Vitoria Público, 30 Café, papel, celulose e trigo 
Operado pela Codesa 35 Prod. sid., veículos, mármore, 

soja, etc. 
Tubarao Privado, 72 Minério de ferro,  pelotas, graos, 

Operado pela CVRD etc. 
Praia Mole Privado, 51 Carváo, coque, produtos 

Operado pela siderúrgicos e fertilizantes 
Cia.Sid.Tubaráo 

Barra do Riacho Público, 33 Celulose e sal 
Com terminal privativo 
operado pela Aracruz 
Celulose 

Ubu Privado, 48 Minério de ferro  e pelotas 
Operado pela Samarco 

Regencia Privado, 60 Petróleo cru 
Operado pela Petrobrás 

Fonte: Agéncia de Desenvolvimento em Rede do Espirito Santo - ADERES 

Este conjunto tem excelentes ligagoes com seu hinterland  através da 
Estrada de Ferro Vitoria Minas, da CVRD, constituindo a extremidade marítima 
do eixo de transporte multimodal centro-leste, que atinge os Estados de Minas 
Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. 

Os principáis investimentos em curso nesses portos totalizam US$94 
milhoes e sáo os seguintes: 

• a construgáo de trés novos bergos no Porto de Tubaráo, da Companhia 
Vale do Rio Doce: (US$48 milhoes); 

• a criagáo de um terminal portuário conjunto da Coimex e da Nativa 
Engenharia: (US$ 20 milhoes); 
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• a compra de trés novos rebocadores para o porto de Ubu, operado pela 
Samarco: (US$ 12 milhoes); 

• a implantagáo de um descarregador de navios no terminal da Vale, no 
Píer de Praia Mole (US$14 milhoes). 

Existem ainda trés projetos em perspectivas que somam US$297milhóes. 
A Samarco tem um estudo de viabilidade para a criagáo de um cais comercial 
em Ubu, investindo US$27 milhoes. Também em Praia Mole, o condominio 
proprietário de um terminal de produtos siderúrgicos em Praia Mole, 
administrado pela Companhia Siderúrgica de Tubaráo, estuda um projeto de 
diversificagáo, de US$ 150 milhoes, em trés etapas. Estimativas apontam que a 
concessáo para a criagáo de novos bergos em Barra do Riacho deveráo 
demandar investimentos de US$ 120 milhoes. 

8.4.3.2. Dificuldades para implementagáo dos projetos 

Como se vé, a privatizagáo acop[lada a compromissos de investimento 
está trazendo excelentes perspectivas para o setor portuário brasileiro, podendo-
se identificar algumas situagoes em que a melhoria está ocorrendo até mesmo 
de forma acelerada. Tais ajustes tém contribuido para melhorar a qualidade dos 
servigos prestados e para reduzir os custos operacionais. Náo obstante, 
algumas dificuldades ainda persistem, e sáo comentadas na seqüéncia. 

O funcionamento dos órgáos gestores de máo-de-obra (OGMO) criados 
de conformidade com o que determina a Lei n° 8.630/93 ainda deixa a desejar, 
especialmente quando se trata de pessoal da estiva. Continuam existindo turmas 
de trabalho compostas por um número excessivo de trabalhadores, muito 
superior ás necessidades tendo em vista o equipamento utilizado para a 
movimentagáo da carga. Isso acarreta o encarecimento do servigo portuário. 

As estruturas tarifárias  ainda carecem de aperfeigoamentos para refletir, 
com precisáo, o custo dos servigos efetivamente prestados e para propiciar o 
retorno dos investimentos feitos. Havendo urna operagáo eficiente e inexistindo 
ónus correspondentes a despesas sem contra-prestagáo de servigos, espera-se 
urna substancial redugáo dos custos portuários. 

É necessário haver urna acentuada modernizagáo tecnológica de 
equipamentos e sistemas utilizados nos portos, para movimentagáo de cargas 
na faixa do cais. É preciso melhorar a eficiéncia das operagóes portuárias e 
incrementar a produtividade das instalagóes e da máo-de-obra utilizada; neste 
último caso é indispensável melhorar a capacitagáo do trabalhador portuário. É 
ainda indispensável melhorar a integragáo com os transportes terrestres, a 
qualidade dos servigos prestados por esses sistemas de transportes e as 
condigóes de armazenagem das cargas na área do porto. Esse complexo 
conjunto de instalagóes, equipamentos, recursos humanos, sistemas e 



329 

organizagáo (rotinas e procedimentos) precisa funcionar/operar  em harmonía 
para alcangar a boa qualidade e o baixo custo dos servigos prestados. 

Muito importante também é a capacitagáo e o fortalecimento do Poder 
Concedente (Uniáo/Estado/Município) que precisa dispor de quadros preparados 
para conceder, de forma adequada, a exploragáo dos servigos e para exercer o 
controle e a fiscalizagáo do concessionário e das condigóes dos servigos 
prestados, para a satisfagáo integral das necessidades e conveniéncias dos 
usuários. 

Finalmente, é preciso considerar que a boa qualidade e o baixo custo das 
operagóes portuárias sáo condigóes necessárias, mas náo suficientes, á 
redugáo do denominado "custo Brasil" e á conquista de um novo patamar de 
competitividade para os produtos brasileiros. A plena realizagáo destes objetivos 
requer também a boa qualidade e o baixo custo dos transportes e sistemas 
logísticos terrestres e marítimos. 

8.5. Resumo e perspectivas 

Este trabalho reuníu informagoes básicas sobre o processo de 
investimento nos últimos anos em trés segmentos da infra-estrutura  de 
transporte brasileiro, ou seja, rodovias, ferrovias  e portos. 

Os investimentos encontraram-se, nos últimos anos, em ligeira 
recuperagáo frente aos deprimidos níveis da primeira metade da década, mas 
muito abaixo do patamar observado ñas décadas de 70 e 80. 

A suave recuperagáo deve-se sobretudo ao fato de que no ámbito do 
Programa de Agáo do governo federal estáo sendo destinados mais recursos 
públicos ás rodovias e ferrovias  federáis (Fernáo Días, Rodovía do Mercosul, 
ferrovia  Norte-sul, etc), e, igualmente, ao fato de que os governos estaduais tém 
destinado mais recursos ás suas rodovias. Até aqui a privatizagáo tem 
contribuido de forma ainda marginal. Destacam-se os investimentos em 
reparagáo e conservagáo dos cerca de 1000 km de rodovias federáis 
privatizadas, ñas reposigóes emergenciaís de equipamentos ñas ferrovias 
privatizadas, e na modernizagáo dos servigos portuários em regime de 
"parcerias" pelas empresas Docas, estatais. 

Deve-se destacar a virtuosidade dos casos de concessáo a privados ñas 
rodovias e portos, em que as licitagóes vém sendo orientadas de modo a 
priorízar a realizagáo de investimentos. Como se trata de um processo que ainda 
dá seus primeiros passos, há toda urna expectativa em relagáo á capacidade de 
generalizagáo desse modelo "virtuoso" de privatizagáo-cum-
modernízagáo/expansáo. Dado que os tempos sáo de dificuldades financeiras 
em todos os níveís de governo, e que é grande a tentagáo dos governos 
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estaduais em maximizar receita fiscal pela via da privatizagáo, a vitória desse 
modelo representaría um grande logro. 

As perspectivas para os próximos anos sáo de prosseguimento da lenta 
recuperagáo recente. A alteragáo de ritmo dependerá, em primeiro lugar, dos 
efeitos sobre o orgamento de investimentos do programa de Agáo do governo 
federal oriundos da gestáo da macroeconomia - em 1998, por exemplo, prevé-se 
algum efeito de retragáo, devido ás dificuldades provocadas pela crise asiática. 
Dependerá, também, da velocidade em que prossigam as privatizagóes, e dos 
compromissos de investimento nelas originados. 

O espago para expansáo de investimentos por parte do setor privado em 
rodovias é grande, mas tem limites. Ñas estimativas mais otimistas, somente 
urna quinta parte das rodovias pavimentadas tem densidade de tráfego 
suficiente para dar rentabilidade ao sertor privado. O restante está na 
dependéncia do restabelecimento de urna equagáo fiscal como a que havia 
anteriormente á Constituigáo de 1988 que, ao proibir a vinculagáo entre receitas 
e despesas, eliminou a principal fonte de recursos para as rodovias federáis, o 
Fundo Rodoviário Nacional.  Infelizmente,  náo  parece  haver  ambiente  político 
favorável a urna solugáo fiscal para as obras de recuperagáo/manutengáo da 
fragáo náo-privatizável, o que é especialmente grave no caso das rodovias 
federáis, que se encontram em mal estado. 

Se a privatizagáo dos cerca de trinta mil quilómetros pavimentados for 
conduzida de forma virtuosa, no sentido de garantir compromissos de 
investimentos, ela poderá implicar efetivamente em significativa melhoria ñas 
condigóes dos transportes rodoviários. No entanto, seu efeito final sobre a 
competitividade sistémica brasileira ainda é indefinido, porque as tarifas tendem 
a aumentar fortemente os custos do transporte, a ponto de possivelmente mais 
do que compensar as redugóes provenientes de maior seguranga e menor 
desgaste dos equipamentos, e menor tempo de trajeto. Há fortes indicagóes de 
despreparo das agéncias que conduzem o processo de privatizagáo no que se 
refere  ao estabelecimento de tarifas que sejam apenas suficientes para atrair o 
setor privado, e evitem margens de lucro excessivas. Ñas concessóes já 
realizadas em rodovias federáis predominaram taxas de retorno internas 
superiores a 20% do capital investido, o que significa um nivel extremamente 
elevado em relagáo aos padróes mundiais de rentabilidade em public  utilities. 
Urna forma de reduzir essas taxas seria envidar esforgos no sentido de evitar 
que os participantes das licitagóes fiquem restritos a construtores de rodovias, 
como nos últimos anos, e buscar convidar ao setor agentes de outros 
segmentos, especialmente agentes do setor financeiro. 

As perspectivas de investimento privado em novas rodovias sáo 
praticamente nulas. A relagáo entre a rentabilididade privada e os riscos e 
incertezas inerentes a esse tipo de empreendimento parece desestimular 
projetos privados nesse segmento. O caso de ferrovias  náo parece ser muito 
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distinto. A experiéncia recente com a Ferroeste, no Estado do Paraná - que teve 
que ser terminada com recursos públicos depois dos problemas enfrentados 
pela iniciativa privada - pode ter servido de fator adicional de desestímulo. O 
caso da única ferrovia  de construgáo privada no Brasil, a Ferronorte, também dá 
sinais de desestímulos. O empreendimento vem-se arrastando há algum tempo, 
e só recentemente foi retomado, depois que urna série de fundos de pensáo do 
país passaram a divídí-lo com o grupo Itamaraty, que desistiu de levar o projeto 
adiante sozinho. O futuro das ferrovias  recém-privatizadas ainda é incerto. Mas 
náo cabem muitas expectativas de que os investimentos venham a ganhar 
volumes significativos. O problema principal parece ser o de que a malha 
ferroviária  é pouco competitiva no sistema de transportes brasileiro, porque náo 
se encontra desenliada a partir de um sistema intermodal que maximize o modo 
ferroviário.  Como náo há nenhum sinal de alteragáo desse quadro, difícilmente 
pode-se esperar agressividade inversionista dos agentes que recém 
ingressaram no setor. As privatizagóes tiveram como propósitos exclusivos gerar 
receita fiscal e eliminar urna fonte permanente de déficit público, as estatais 
privatizadas. Ou seja, náo estiveram nem remotamente ligadas a preocupagóes 
estratégicas de redefinigáo intermodal dos transportes brasileiros. 

As perspectivas de expansáo de investimentos no sistema portuário sáo 
promissoras, devido ao modelo virtuoso de parcerias entre as empresas 
portuárias estatais e operadores privados dos servigos portuários. Como o 
processo de racionalizagáo dos portos está em curso, e como os atrasos 
acumulados sáo enormes, tanto em termos de gestáo do processo de trabalho 
como no que se refere  á modernidade dos processos e equipamentos, é 
razoável supor que nos próximos anos poderá ocorrer forte elevagáo de 
produtividade 
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9.1. Apresentagáo 

O objetivo deste trabalho é analisar os investimentos realizados em 
saneamento1 e o comportamento deste setor durante a transigáo, especialmente a 
recuperagáo verificada nos últimos 4 anos. Essa análise requer urna comparagáo 
com os níveis de investimentos das décadas anteriores, ao mesmo tempo em que 
demanda urna correlagáo entre o que vem sendo realizado e as metas 
estabelecidas pelo país em busca de um crescimento sustentado. Enquanto na 
década de 70 os investimentos médios anuais do setor atingiam 0,34% do PIB, e 
na década de 80 apresentaram queda para 0,28% do PIB, na década de 90 os 

Gráfico  1 
Taxa de investimentos em água e esgotos -1971-1997 

pregos constantes de 1980 

valores médios investidos por ano se limitaram a 0,13% do PIB2. Se comparado 
ao comportamento do PIB, podemos verificar  que o sub-setor saneamento tem 
comportamento pró-cíclico durante a década de 70, ligeramente pró-cíclico 
durante a década de 80, mas apresentando tendéncia oposta na segunda metade 
dos anos 90. Quando comparado ao comportamento da Formagáo Bruta de 
Capital Fixo - FBKF, o sub-setor saneamento apresenta as mesmas 
características pró-cíclicas nos anos 70 e 80. Na década de 90, enquanto o 
conjunto dos setores iniciavam urna recuperagáo mais cedo, a partir de 1994, com 
taxas médias constantes (exceto em 1994), o saneamento somente iniciou sua 
recuperagáo a partir de 1995, com tendéncia crescente até 1997, entretanto, a 
taxas inferiores  ás décadas anteriores. 

1 No ámbito deste trabalho, os investimentos em saneamento sáo aqueles realizados em sistemas de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

2 Taxa de Investimentos em pregos constantes de 1980. Na década de 90, foram considerados os 
investimentos de 1990 a 1997. 
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Comparando a outros setores de infra-estrutura  integrantes da FBKF, 
confirmamos o um comportamento ligeiramente homogéneo. O saneamento foi o 
sub-setor mais afetado pela queda ñas taxas de investimentos ocorrida no período 
90-94, com decréscimo maior do que os ocorridos em energía elétrica e 
transportes3. Por outro lado, de modo similar ao ocorrido em telecomunicagoes, o 
crescimento verificado nos anos de 1995, 96 e 97 é bastante acentuado, enquanto 
em energía elétrica e em transportes o crescimento é bastante pequeño. Essas 
comparagoes sáo úteis na caracterizagáo do setor e em sua contextualizagáo 
económica, configurando seu comportamento pró-cíclico. Ao longo deste texto 
seráo buscadas explicagóes para esse comportamento, quer aquelas específicas 
do próprio setor, fortemente influenciado pelo comportamento do setor público, 
quer por razoes macro-económicas. O que é relevante é tendéncia de queda dos 
investimentos desde os anos 90, como ilustra o Gráfico 1, agravada pelo fato de 
que os investimentos em expansáo de redes de infra-estrutura  em saneamento 
sáo cada vez mais caros. Ao contrário das telecomunicagoes, ou mesmo da 
geragáo elétrica, onde o progresso técnico fez reduzir os custos presentes de 
expansáo, urna ligagáo nova ligagáo de água ou esgoto hoje, em média, custa 
mais do que custava nos anos 70. 

Da mesma forma que outros setores de infra-estrutura,  os investimentos 
realizados em saneamento nos anos 90 apresentam duas fases bastantes 
distintas: queda acentuada nos primeiros 5 anos, com valores médios anuais 
correspondentes a 0,10% do PIB, sendo 1994 o pior ano desde o inicio dos anos 
70, com apenas 0,07% do PIB; e nos últimos 3 anos, apresentando significativa 
recuperagáo, alcangando os valores médios anuais de 0,18% do PIB, sendo o 
ápice em 1997, com 0,25% do PIB. A tendéncia de queda nos volumes de 
investimentos no setor se inicia em 1981, mas se acentúa a partir de 1989, 
somente sendo revertida a partir de 1995. 

Tabela 1 
Taxas médias de Investimentos em saneamento 

1971-1979 0,34 
1980-1989 0,28 
1990-1997 0,13 
1990-1994 0,10 
1995-1997 0,18 

Fonte: 1971-1993, PMSS; 1994 - SEPURB; 1995-97, 
SNIS/PMSS 

O setor saneamento passa por um período de transigáo e de 
transformagáo,  assim como os demais setores de infra estrutura analisados nesta 
pesquisa da CEPAL. O modelo centralizado e estatal construido durante o 
nacional-desenvolvimentismo e crescimento acelerado dos anos setenta, foi 

3 Há comportamento diferente em relagáo ao sub-setor telecomunicagoes, que inicia recuperagáo dos 
investimentos já a partir do periodo 90-94. 
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colocado no centro da crise do Estado, identificada a partir de meado dos anos 
oitenta. Á crise do Estado e do modelo de financiamento do setor público, 
correspondeu a crise de investimentos nos setores de infra-estrutura, 
principalmente aqueles dominados pelas empresas estatais. 

Esta mesma crise também se verifica no cenário internacional, atetando 
países desenvolvidos e náo desenvolvidos. A solugáo encontrada no inicio dos 
anos oitenta, primeiramente no Chile, sob o governo de Augusto Pinochet, 
posteriormente aprofundada nos governos de Ronald Reagan, dos Estados 
Unidos e, principalmente, de Margareth Tatcher, no Reino Unido, foi a revisáo 
profunda do papel do estado, a valorizagáo dos mercados e da livre concorréncia, 
a introdugáo de novas estruturas nos mercados monopólicos de interesse público, 
e a privatizagáo das empresas estatais. Neste mesmo período se consolida o 
movimento de internacionalizagáo das economías capitalistas, comumente 
denominado globalizagáo. O circuito financeiro passa a ser dominante ñas 
relagóes económicas, com a volatilizagáo e fluxo crescente do capital financeiro. 
Este movimento se alastra pelo mundo, principalmente após a crise dos regimes 
comunistas da Europa Oriental e da díssolugáo da República Soviética. 

O Brasil vive este momento de crise do Estado, transigáo rumo a modelos 
reformados de gestáo e financiamento dos investimentos em infra-estrutura, 
especialmente os servigos industriáis de utilidade pública. O estabelecimento de 
novos ordenamentos institucionais e organizacionais, marcados por novos marcos 
regulatórios e criagáo de agéncias reguladoras, bem como redefinigáo da estrutura 
de propriedade para a prestagáo dos servigos públicos, com a ampliagáo 
crescente da participagáo de agentes económicos do setor privado, sáo 
características centráis desta fase. Esse período de transigáo traz reflexos nos 
investimentos e na formagáo de capital fixo, assím como a reforma dos modelos 
vai alterar o padráo de financiamento e os futuros investimentos. 

Este cenário influéncia diretamente o setor saneamento básico, 
caracterizado simultáneamente por infra-estrutura  económica e social. O presente 
texto fará urna análise dos investimentos realizados nos servigos de saneamento 
básico no período de transigáo, vivido desde o inicio dos anos noventa. A 
contextualizagáo deste cenário se faz em trés segmentos: (i) inicio da transigáo, 
entre 1991 e 1994, marcada por investimentos deprimidos; (ii) atual, entre 1995 e 
1998, marcada por investimentos crescentes; e (iii) perspectivas para o futuro 
¡mediato, na virada do século, marcada por incertezas quanto ao comportamento 
dos investimentos. Para aqueles que desejarem urna breve sobre vista da historia 
do setor, desde sua constituigáo como política nacional, e a partir de urna 
retrospectiva dos investimentos no setor desde o final da década de sessenta, 
para, ao final tragar perspectivas para o futuro. 

Classicamente os servigos de saneamento básico sáo compreendidos pelos 
servigos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, micro-drenagem 
urbana e residuos sólidos. Atualmente é consensual articular e integrar os 
servigos de saneamento básico na conceituagáo de saneamento ambiental, o que 
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engloba outras agóes ñas áreas de maio ambiente natural e urbano e saúde 
pública. 

Entretanto, no ámbito deste trabalho, trataremos apenas dos servigos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, denominados, neste texto, 
apenas para simplificagáo, de saneamento. Essa restrigáo se faz, principalmente, 
pela natureza e organizagáo diferenciada destes dois servigos em relagáo aos 
demais servigos e atividades integrantes do saneamento ambiental. 

As informagoes utilizadas se baseiam em publicagoes e estudos recentes 
sobre o setor, no Brasil e no exterior, bem como em fontes primárias de consultas, 
como resolugóes sobre o Fundo de Garantía por Tempo de Servigo - FGTS, do 
Conselho Monetário Nacional - CMN, Legislagáo aplicada e propostas de novas 
legislagóes, entrevistas com agentes importantes do setor, etc. 

O primeiro capítulo, introdutório á análise dos investimentos no setor, busca 
qualificar os servigos de abastecimento de água e esgotamento sanitário pelas 
perspectivas institucional e económica. Esta qualificagáo é essencial para o 
entendimento tanto da estrutura do mercado, da organizagáo da prestagáo dos 
servigos no país, quanto da realizagáo e financiamento dos investimentos e das 
perspectivas que se vislumbram para a reforma estrutural e regulatória. Os 
elementos centráis deste capítulo sáo, por um lado, (i) a definigáo da estrutura de 
mercado dos servigos de saneamento como sendo de monopolio natural, e, por 
outro, (ii) o seu caráter de essencialidade e universalidade, atribuindo-lhes a 
conceituagáo de servigos públicos, ou de servigos de utilidade pública. 

Seguindo urna estrutura convencional de redagáo, o segundo capítulo 
buscará urna contextualizagáo histórica. Para tal, será feita urna análise 
retrospectiva dos investimentos no setor, tendo com cenários a sua organizagáo 
institucional, a evolugáo da economía e, principalmente, do comportamento do 
setor púbico. Esta análise se inicia ao final da década de sessenta, com a 
elaboragáo, pela primeira vez no país, de urna política nacional de saneamento, 
mas terá o centro na formulagáo e execugáo do Plano Nacional de Saneamento -
PLANASA, o principal instrumento da política setorial até a atual fase de transigáo. 

Como veremos, o comportamento dos investimentos no setor se assemelha 
ao movimento de crescimento da economía, com forte crescimento ao longo da 
década de setenta. Para a compreensáo do comportamento dos investimentos 
nele realizados, veremos a importáncia e a estreita ligagáo com a economía e a 
política específica do setor público. Esta conclusáo é resultado da análise paralela 
dos cenários político e económico. A crise do setor, iniciada em meados dos anos 
oitenta, e o seu auge, na virada para a década de noventa, comprovam a 
dependéncia do comportamento do setor com o quadro político do país. 

A longa fase de transigáo iniciada nos primeiros anos da década de 90 
será caracterizada no terceiro capítulo, centro deste trabalho. Urna vez mais, 
veremos a estreita com o quadro político e institucional do setor. A partir da 
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apresentagáo da estrutura e da organizagáo da prestagáo dos servigos, é 
desenliado um quadro atual do déficit de atendimento dos servigos, bem como 
urna estimativa dos investimentos necessários. A análise desta fase se inicia com 
o marco regulatório atual e com o padráo de gestáo dos servigos. 

Para a análise dos investimentos e da capacidade de financiamento, é 
também fundamental conhecer a estrutura de custos e da receita, estimativa da 
demanda e urna avaliagáo da produtividade e eficiéncia verificados. Da mesma 
forma, será analisado o atual padráo de financiamento dos investimentos, bem 
como os programas praticados. Como veremos, os investimentos setoriais na fase 
de transigáo apresentam um comportamento peculiar, se comparados, por 
exemplo, com telecomunicagóes e energia elétrica. Essa comparagáo considera 
náo só os investimentos realizados, em valores absolutos ou como proporgáo do 
PIB, mas, fundamentalmente, os resultados alcangados na expansáo da infra-
estrutura. Esta análise considera, de fato, a diferenciagáo no progresso técnico 
destes setores de infra-estrutura,  bem como as conseqüentes alteragóes na 
estrutura de mercado de cada urna délas. 

A fase de transigáo se inicia com os níveis mais baixos de investimentos 
desde os anos setenta, com crescimento acentuado nos últimos trés anos. Em 
termos absolutos, os anos de 1996-1997 apresentaram os investimentos mais 
elevados da historia, a pregos históricos. Todavía, como veremos, a taxa de 
investimentos nesta fase é bastante inferior  á média da década de setenta, e 
próxima da metade da taxa necessária para a universalizagáo dos servigos. A 
tendéncia predominante para o futuro próximo é de urna estabilidade no atual nivel 
e queda a seguir. Essa tendéncia se baseia na manutengáo da atual organizagáo 
da prestagáo dos servigos e no padráo de financiamento. 

Entretanto, essa perspectiva pode ser alterada, dependente que é da 
conclusáo da reforma setorial e das diferentes alternativas que se desenham para 
a gestáo dos servigos e o padráo de financiamento dos investimentos. O tema das 
perspectivas da reforma setorial e regulatória estáo discutidos no capítulo quarto, 
que ainda busca apontar os principáis temas relativos á prestagáo dos servigos e 
ao financiamento e realizagáo dos investimentos no futuro. Para isto, será feita 
urna abordagem sobre a Política Nacional de Saneamento vigente, bem como 
aquelas que estáo sendo implementadas ou desenhadas em alguns estados. Da 
mesma forma, seráo analisados casos de reforma setorial e regulatória propostos, 
tanto a nivel nacional quanto estadual e municipal. Esta análise enfocará as 
perspectivas futuras de investimentos no setor, numa tentativa de construir 
cenários genéricos alternativos áquele apontado no capítulo anterior Este capítulo 
buscará ainda conclusáo deste texto, sem buscar esgotar os temas aqui 
levantados ou mesmo o desenho de cenários alternativos para o futuro. 
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9.2. Introdugáo 

9.2.1. A nogáo de servigo público 

O surgimento de servigos púbicos, ou dos servigos de utilidade pública, se 
explica, geralmente pela necessidade de atender a interesses gerais da 
sociedade. Sáo exemplos clássicos dos servigos públicos aqueles que buscam 
garantir as fungóes de soberanía do Estado e a ordem pública (defesa, 
seguranga), ou desenvolver a solídariedade social e a coesáo nacional (como os 
servigos de saúde, educagáo, os subsidios necessários á universalizagáo de bens 
ou servigos, etc.). Os servigos públicos sáo também formas utilizadas para 
controlar setores estratégicos e favorecer  o desenvolvímento económico da 
sociedade. A nogáo de servigo púbico e a atividade estatal decorrente sáo ainda 
utilizadas no controle sobre os setores que apresentam rendimentos de escala, 
objetivando reduzir os custos de produgáo e beneficiar os consumidores, bem 
como, no caso dos servigos delegados, garantir o bom uso dos bens públicos 
pelos construtores e operadores das infra-estruturas  inerentes aos servigos. 

A principal característica dos servigos públicos é sua prestagáo direta pelo 
Estado, ou, quando delegada sua execugáo á agente privado, em seu nome, por 
ele regulado e controlado. Meirelles4, analísando a doutrína jurídica e a ordem 
constitucional brasileira, define servigos púbicos como aqueles prestados pelo 
Estado ou por seus delegados, sob normas e controle estatais, para satísfazer 
necessidades essenciais da sociedade ou conveniéncia do Estado. Segundo o 
autor, a definigáo dos servigos públicos se baseía, fundamentalmente, na vontade 
soberana do Estado. 

Os servigos públicos ancoram sua legitimidade em consideragóes 
económicas, jurídicas e sociais. Eles existem para compensar as imperfeigóes de 
mercado, como a existencia de bens públicos, cujo uso por parte de um agente 
náo ímpega o uso por outros agentes ou cujos direítos de propriedade estejam mal 
definidos. Os bens púbicos podem ser definidos como aqueles em eu o uso é 
geral e franqueado a qualquer individuo, sem limites de acesso e uso, e aos quais 
náo se aplicam os principios de marcado, como pregos. No caso dos sistemas de 
abastecimento de água, a característica de bem público é verificada na 
disponibilidade do seu uso para, por exemplo, o combate a incéndios. 

Outro conceito económico fundamental na caracterizagáo dos servigos de 
água e esgotos é o de bens, ou servigos, de mérito. Os bens ou servigos de mérito 
sáo aqueles que a sociedade deseja estimular e tornar seu acesso universal5., que 
sejam ofertados a todos, e por todos consumidos, pelo menos em certos níveis 
mínímos, e independentemente da vontade ou da capacidade ou incapacídade 
dos cidadáos pagarem por ele. O consumo de bens de mérito conota um senso de 
prioridade pública, demandando a existéncía de urna política pública e da própria 
intervengáo estatal. A essencialídade que os servigos de água tém ocupado na 

4 Meirelles, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 17a edigáo 
5 Podemos pensar também em bens, ou servigos, de demérito, que sáo aqueles que a sociedade quer evitar. 
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vida moderna, a níveis individual ou social, exemplificada na estreita relagáo 
destes servigos com a defesa da saúde pública, a qualidade de vida das pessoas 
e a preservagáo do meio ambiente, expressa a utilizagáo do conceito de bens de 
mérito6. 

Rebatendo esses conceitos económicos para o ordenamento institucional, 
os servigos públicos podem ser definidos como servigos públicos, propriamente 
ditos, e servigos de utilidade pública. Servigos públicos visam a satisfagáo das 
necessidades gerais e essenciais da sociedade e para o seu desenvolvimento. 
Sáo prestados á comunidade diretamente pelo Estado, dado o reconhecimento de 
sua essencialidade e necessidade para a sobrevivéncia, como a seguranga e 
saúde públicas. Sáo ainda servigos considerados privativos do Poder Público, ou 
próprios do Estado, prestados gratuitamente ou mediante pequeña remuneragáo, 
de forma a permitir o acesso por todos. Os servigos públicos podem também ser 
definidos como uti  universi  ou gerais, náo possuem usuários determinados e sáo 
indivisíveis, náo podendo ser medidos, devendo ser remunerados por impostos. 

Os servigos de utilidade pública visam atender os individuos na sociedade, 
buscando propiciar conforto e bem estar. Sáo servigos que, embora interessem á 
toda a sociedade, atendem as demandas dos seus membros, individualmente. Os 
servigos de utilidade púbica sáo considerados convenientes á sociedade, podendo 
ser prestados diretamente pelo estado, ou por terceiros aos quais se deleguem as 
tarefas, sob controle e normas do Estado. Sáo servigos considerados improprios 
do Estado, prestados sob remuneragáo pelos usuários. Os servigos de utilidade 
púbica sáo ainda considerados utili  singuli  ou individuáis, por possuírem usuários 
individuáis e serem passíveis de medigáo, sendo remunerados por tarifas. Os 
servigos. Geralmente, esses servigos tém característica industrial, na medida em 
que produzem renda para quem os presta, proveniente da remuneragáo por 
unidade vendida aos usuários. 

As definigóes acima permitem a categorizagáo dos servigos de 
saneamento. Predominantemente sáo servigos de utilidade pública, improprios do 
Estado, prestados aos individuos e organizados como servigos industriáis. Desta 
forma, devem ser remunerados por tarifas, pagas pelos usuários de acordo com 
as unidades consumidas, sendo os pregos controlados pelo Estado. Entretanto, 
alguns aspectos dos servigos se assemelham aos servigos públicos, gerais, 
indivisíveis, e com seus custos cobertos por via de impostos. Sáo exemplos dessa 
característica a garantía do fornecimento de água em quantidade e pressáo 
suficientes para combate a incéndios, bem como o fato destes servigos se 
constituírem em instrumentos importantes á preservagáo da saúde pública e do 
meio ambiente. Desta forma, atendem também a necessidades essenciais da 
sociedade como um todo. Nesta perspectiva, os custos inerentes a esses 
aspectos devem ser cobertos por via de impostos. 

6 A esse respeito, ver Ernst, John, Whose Utility, The Social Impact of Public Utility Privatization and 
Regulation in Britain 
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9.2.2. Estrutura de Mercado dos Servigos: Monopolio Natural 

Finalmente, os servigos públicos podem ocorrer em situagoes de Monopolio 
Natural, cuja existéncia e produtos sejam de interesse da sociedade. Essas 
situagoes surgem, por exemplo, onde existam rendimentos crescentes para um 
bem ou servigo, bem como complementaridade na produgáo de vários bens 
(economia de escopo). Neste último caso, a existéncia de rendimentos crescentes 
para a produgáo de determinado bem ou provimento de determinado servigo, 
somente permite a manutengáo de urna empresa, conduzindo a urna situagáo de 
monopolio natural. 

Como veremos mais detalhadamente no decorrer deste capítulo, a 
intervengáo estatal busca favorecer  a emergéncia desta única empresa, visando a 
redugáo de custos e o beneficio da coletividade, assegurando que a produgáo 
pelo monopolio seja a baixos custos e ao nivel de produgáo socialmente ótimo. Os 
servigos de água apresentam características de economia de rede, em 
decorréncia de sua infra-estrutura,  se constituindo em monopolio verticalizado -
englobando a produgáo, o transporte e a distribuigáo), apresentando custos fixos 
elevados e tém, históricamente, sido considerados monopolios naturais. Nestes 
casos, tém sido criadas barreíras á entrada e eliminada a contestabilidade e a 
competigáo, para favorecer  a emergéncia de urna única empresa . 

Nos últimos anos, entretanto, tem ocorrido um intenso debate sobre os 
monopolios naturais, especialmente ante o surgimento de novas tecnologías e de 
novos produtos substitutos. A qualquer tempo, mudangas no mercado podem 
resultar em que urna indústria náo seja mais um monopolio natural. Urna tarefa 
importante para os agentes estatais responsáveis pela regulagáo dos monopolios 
e da competigáo, tem sido identificar quando essa transformagáo aconteceu, para 
entáo abrir a industria á novos entrantes e eliminar o controle de pregos. 

O ambiente de agentes económicos náo é estático. A demanda varia por 
razoes exógenas, como as preferéncias  dos consumidores, mudangas na renda, 
no ciclo dos negocios e mudangas em produtividade. Inovagoes alteram 
tecnologías produtivas ou introduzem novos produtos substitutos náo regulados. 
Se o ambiente muda, existem dois dilemas potenciáis para os reguladores do 
monopolio: Primeiro, alteragóes ñas fungóes de custo ou da demanda alteram o 
prego socialmente ótimo do bem ou servigo. Se essas mudangas sáo severas, a 
ponto de alterar a estrutura da indústria como monopolio natural, o segundo 
dilema é saber se ainda é necessária a regulagáo de monopolio. 

O monopolio natural ocorre quando a produgáo de um bem ou servigo por 
urna única empresa minimiza custos. Exemplo típico é quando o custo médio de 
longo prazo - CMLP se reduz por todos os produtos. Por que o CMLP declina, o 
custo marginal de longo prazo - CMgLP se sitúa sempre em um nivel abaixo 
daquele. O dilema está em como a sociedade pode se beneficiar pelo menor custo 
sem sofrer  pregos de monopolio. Urna firma poderia ganhar um mercado 
reduzindo seus custos, e, urna vez ganho o mercado, fixar prego monopólico. 
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Os servigos de água sáo ainda classificados como monopolios naturais 
permanentes, ou seja, independentemente do comportamento da demanda, o 
CMLP declina á medida em que cresce o volume produzido. Neste caso, urna 
única firma pode ser mais eficiente. Ao contrário, o monopolio natural temporario é 
aquele em que, a partir de determinado volume produzido, o CMLP náo é mais 
declinante. Neste caso, á medida em que cresce a demanda, pode ser o caso de 
ocorrer um mercado competitivo. Como exemplo, está a telefonía fixa. 

Outra definigáo de monopolio natural que afeta diretamente a estrutura do 
mercado dos servigos de água e esgotos é aquela em que a fungáo de custos é 
sub-aditiva. Economía de escala ocorre quando todos as unidades de produto 
produzidas apresentam custos médios decrescentes. A partir da unidade de 
produto de custo crescente, existe deseconomia de escala. Sub-aditividade existe 
quando urna única firma produz todas as unidades por menor custo. Economía de 
escala é suficiente para a existencia de monopolio natural em um mercado de 
produto único, mas náo é necessária. 

Isso se acentúa em casos de mercados multi-produtos. A condígáo de 
monopolio natural persiste se a fungáo de custos é sub-aditiva. Neste caso, 
economías de escala náo sáo necessárias nem suficientes para os custos serem 
sub-aditivos. A razáo para isto está na importáncia da interdependencia entre os 
produtos. Surge o conceito de economías de escopo, que significa ser mais barato 
produzir diferentes produtos em urna única firma do que em várias firmas 
especializadas. Por exemplo, se pensarmos em energia em hora de pico e fora da 
hora de pico como diferentes produtos. Neste caso, existem economías de escopo 
porque ambos produtos dividem a mesma infra-estrutura.  Isto também prevé a 
existencia da diferenciagáo de produtos. 

Em resumo, a definigáo de monopolio natural no caso de vários produtos é 
que a fungáo de custos precisa ser sub-aditiva. Isso depende geralmente de 
economías de escala e de escopo. Se ambas existem, sub-aditividade 
provavelmente existirá. 

Entretanto, este raciocinio náo poderia ser diretamente atribuido aos 
servigos de água e esgotos, como se ambos fossem urna única indústria. Embora, 
geralmente, organizados sob a mesma empresa, e dividam custos, especialmente 
aqueles inerentes a organizagáo e administragáo da empresa, os servigos operam 
por redes diferentes, e em processos industriáis de fluxos diferentes. Poderíamos 
dizer que, separadamente, os servigos de água e de esgotos se constituem, cada 
um, monopolios naturais7. Os atividade de administragáo, ou outras á ela 
vinculadas, como leitura de hidrómetros, emissáo de contas, servigos laboratoriais, 
etc., apresentam, de fato, economías de escala, mas náo constituem monopolios 
naturais. Estas atividades tém sido objeto de avangos tecnológicos importantes, 

7 Exemplos da separagáo destes servigos, prestados por diferentes empresas, ocorre na Inglaterra, onde 
existem áreas do país, inclusive partes da capital, operadas por urna empresa de água e outra de esgoto. 
Proposta semelhante foi desenvolvida recentemente para a Cidade do Recife, no Brasil, como veremos no 
último capítulo deste texto. 
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principalmente ñas áreas de gestáo, informática e comunicagoes, que reduzem 
seus custos e apresentam economías de escala. 

Estes fatos tém, inclusive, incentivado a formagáo de "multi-monopólios" 
(multi-utilities ), onde empresas de água e energía, por exemplo, tém se fundido ou 
entram em processo de aquisigáo de urna por outra, verificando a possibilidade de 
redugáo de custos comuns (shared  costs) 8 . Tal fato tem , inclusive, apontando 
novos dilemas aos reguladores, como os atualmente enfrentados pelos 
reguladores ingleses de energía e água, respectivamente OFER e OFWAT. O que 
náo significa, de forma alguma, que os dois servigos, em conjunto, se constituiráo 
em monopolios naturais multi-produto. No próprio setor de energía o conceito de 
monopolio natural vem sendo profundamente questionado, enquanto sua 
verticalizagáo já está superada em diversos países, inclusive no modelo de 
reforma proposta para o Brasil. 

Diversos fatores tém contribuido para a crítica da definigáo de monopolios 
naturais e sua aplicagáo em determinados setores industriáis. Um dos aspectos 
mais debatidos atualmente tem sido o desenvolvimento de nogóes de 
contestabilídade do mercado. Isso se dá pela generalizagáo da nogáo de 
competigáo perfeita, com ausencias de barreiras á entrada, como a disponibilidade 
de tecnologías de produgáo, acesso aos meios de produgáo e eliminagáo de 
barreiras regulatórias. Outros aspectos importantes sáo a possibilidade da 
auséncia de custos fixos irreversíveis (sunk  costs),  que críam barreiras á saída e a 
restrigáo, pelos reguladores, a adogáo, pelos detentores do mercado, de 
estratégias agressivas e predatorias de pregos frente a um entrante potencial, 
principalmente através de subsidios cruzados entre atividades reguladas e náo 
reguladas. 

Mesmo no caso de monopolio natural sustentável, que ocorre quando a 
empresa única tenha níveis de produgáo e pregos que Ihe garanta rentabilidade ou 
equilibrio de tal forma que nenhuma outra possa se viabilizar com pregos 
menores, poderiam ser retiradas as barreiras á entrada e á saída, abrindo o 
mercado á contestabilidade.9 

A questáo entáo é, em economia de rede, saber qual parte das atividades 
correspondem a monopolio natural náo contestável. Possivelmente as atividades 
de transporte e distribuigáo o sáo, pois registram rendimentos crescentes 
(possibilidade de passar maior fluxo de água na mesma infra-estrutura,  por 
exemplo). A atividade de produgáo, por outro lado, pode ser considerada como 
náo sendo um monopolio natural náo questionável, se permite o acesso de 
terceiros ás redes ou transporte por conta de terceiros (common carrier), como já 
existente no setor elétrico. Isso permite separar as fungóes de produzir e 
comercializar das infra-estruturas,  pondo em contato direto clientes e prestadores 

8 Esta situagáo poderá ocorrer já no Brasil, em fungáo da recente aquisigáo de parcela minoritária do capital 
social da SANEPAR - empresa de saneamento do Estado do Paraná, pela empresa estadual de energía 
elétrica - COPEL, em conjunto com dois outros socios privados. 

9 Ver Philippe Dumont, Servigos Públicos: Monopolio o Competencia. A experiéncia británica, . in Economia 
del agua y sector privado Ministério del dessarollo Economico de Colombia, , 1996. 
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dos servigos. Entretanto, as possibilidades de tal fato ocorrer nos servigos e água 
sáo ainda bastante remotas, na medida em que a água é ainda um bem 
indiferenciado e persistem barreiras tecnológicaslO. 

Outro fator que pode questionar a visáo tradicional de monopolios naturais 
é o progresso técnico, que diminuí a importáncia relativa das infra-estruturas  em 
relagáo aos aspectos de inteligencia, alterando as fungóes de custos, e permitindo 
ainda o desenvolvímento de servigos diversificados e de maior valor agregado. 

Todos os monopolios naturais tém sido questionados. Quando públicos, 
pelas interferencias  políticas na gestáo das empresas, pelas indefinigóes de 
fronteira  entre produgáo e regulagáo, pela burocracia gerencial e captura de renda 
monopolista pelos funcionários das empresas, etc.. Quando privados, pela 
íneficiéncia da regulagáo, principalmente decorrente da assimetria de informagoes, 
pelo abuso da posigáo monopólica e apropriagáo de renda excessiva, além do 
risco de captura dos reguladores pelas empresas. 

Hoje existem possibilidades de introduzir competigáo ñas áreas comumente 
caracterizadas por monopolios naturais, como a símulagáo de um mercado 
competitivo através da competigáo por parámetros de comparagáo (yardstick 
competition)  e a adogáo do conceito de empresa modelo, instrumentos de 
regulagáo dos servigos; as concessoes decorrentes de processos competitivos -
competigáo direta e momentánea pelos mercados; competigáo por 
controle/detengáo acionário em mercado de capitaís, etc. 

Outras formas de atuagáo regulatória sáo as chamadas solugóes ideaisl 1 A 
nogáo de solugóes ideáis surge do fato de que a firma deve operar subordinada ao 
interesse púbico, ou seja, os pregos devem produzir eficiéncia económica. As 
solugóes ideáis de pregos podem ser, entre outras, a adogáo de prego por custo 
marginal linear, prego náo linear (tarifa náo linear, em duas partes) e pregos de 
Ramsey. 

Em qualquer caso, se persistem monopolios naturais, podemos sintetizar 
que as alternativas possíveis sáo o estabelecimento de agencia reguladora, dentro 
de um marco regulatório próprio, ou, náo excludente, a adogáo de empresa 
pública. 

Viscusi e outros afirmam que, em tese, as opgóes preferidas  sáo a 
competigáo por concessoes, a prestagáo do servigo ou produgáo do bem por firma 
privada regulada e, em último caso, a firma pública. Entretanto, as evidéncías 

10  O OFWAT,  Órgáo regulador Británicos dos Servigos de Água e Esgotos, vem desenvolvendo estudos sobre 
a possibilidade de competigáo na produgáo de água, utilizando-se do mesmo sistema de transporte 
(adugáo) e de distribuigáo. Desta forma, estaría se quebrando o conceito de monopolio natural á atividade 
de produgáo de água, bem como reduzindo a ¡ntegragáo vertical. Para tal fato ocorrer, poderia ser aberto 
um leiláo de ofertas pelos direitos de extragáo de água bruta dos rios, rompendo com a exclusividade da 
produgáo pelos atuais prestadores dos servigos. Entretanto, barreiras tecnológicas importantes persistiriam, 
como qualidades diferentes de água provenientes de diferentes mananciais, como sabor, dureza, etc. 

1 1 Viscusi, Vernon and Harrington, Economics of Regulation and Antitrust, The MIT press 
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empíricas náo sáo táo fortes. Há necessidade de se aprofundar  a opgáo das 
licitagóes por concessóes, e a combinagáo destas com a regulagáo. 

Em síntese, podemos concluir que os servigos de água e esgotos se 
constituem em servigos de utilidade pública, dotados de características de 
universalidade e essencialidade, sendo ainda atividade industrial cujo mercado se 
constituí monopolio natural geográfico. Sáo aínda servigos sujeitos á presenga de 
fortes externalidades, positivas ou negativas. 

Externalidades sáo os subprodutos sistémicos do método de produgáo, que 
náo podem ser efetivamente contabilizados em mecanismos de pregos de 
mercado, caracterizando urna falha de mercado. A distribuigáo de beneficios e 
custos associados com a prestagáo dos servigos náo se restringe ás partes 
diretamente envolvidas na produgáo e consumo da água, mas á toda a sociedade. 
As externalidades negativas mais comuns nos sistemas de água e esgotos sáo, 
por um lado, os riscos á saúde pública decorrente do consumo de água impropria 
para tal e do náo afastamento e tratamento adequados dos dejetos humanos, 
especialmente esgotos. Para exemplificar o efeito deste fato, podemos citar a 
existéncia de doengas causadas pela auséncia ou inadequagáo dos servigos de 
saneamento. Somente em maio de 1998, segundo o DATASUS12, foram 
realizadas 18.500 internagóes hospitalares por doengas diarreicas, sendo que em 
1996, estas doengas causaram 7.500 óbitos. 

Outra externalidade negativa comum é o comprometimento dos recursos 
hídricos, pela captagáo excessiva de água e, principalmente, pela poluigáo 
causada pelo langamento de esgotos náo tratados ou tratados inadequadamente. 
Esse impacto negativo sobre o meio ambiente é táo mais severo quanto maiores 
forem as concentragóes urbanas e industriáis, ou mais sensíveis os recursos 
hídricos. Como consequéncia, a poluigáo dos mananciais aumenta os riscos á 
saúde pública, contribuí para a escassez de água de boa qualidade e aumenta os 
custos do próprio sistema de abastecimento de água, quer pela necessidade da 
utilizagáo de tratamentos mais sofisticados, quer pela necessidade de se buscar 
água em mananciais mais distantes. Casos críticos e conhecidos desse problema 
causado pela poluigáo por esgotos sáo as Bacias do Rio Tieté e do Rio 
Piracicaba, em Sáo Paulo, do Rio das Velhas, em Minas Gerais, do Paraíba do 
Sul, em Sáo Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, do Rio Guaíba, no Rio Grande 
do Sul, entre muitos outros. Outro impacto negativo importante é o 
comprometimento da balneabilidade de praias, decorrentes também do 
langamento de esgotos náo tratados. O maior exemplo dessa situagáo é o da Baía 
de Guanabara, no Rio de Janeiro, e de muitas outras praias ao longo das 
principáis cidades da costa brasileira. Além dos riscos á saúde, a poluigáo das 
praias afeta negativamente setores económicos importantes, como a pesca e o 
turismo. 

Por outro lado, existem fortes externalidades positivas, como a melhora da 
qualidade de vida e do bem estar da populagáo gerados pelo consumo de água 

1 2 Sistema de Informagoes do Sistema Único de Saúde - Ministério da Saúde 
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própria e pelo correto afastamento e tratamento dos efluentes sanitários. Estudos 
da Organizagáo Pan Americana de Saúde, por exemplo, demonstram que a 
mortalidade infantil pode ser reduzida em até 60%, e que a morbidade das 
doengas diarreicas pode ser reduzida em 65%%, com a introdugáo de servigos de 
saneamento de boa qualidade. Outro exemplo importante é a recuperagáo de 
balneabilidade de praias através de tratamento e destino final adequados para os 
esgotos, incrementando o turismo e o desenvolvimento económico. 

9.2.3. Organizagáo Institucional da Prestagáo dos Servigos de Saneamento 

Como visto, os servigos de saneamento sáo servigos industriáis de utilidade 
pública, tradicionalmente chamados apenas de servigos públicos. Nesse sentido, 
se assemelham aos servigos públicos de energia elétrica, distribuigáo de gás 
canalizado e telecomunicagóes. No Brasil, o ordenamento constitucional 
estabelece que os servigos públicos seráo prestados pelo poder público, 
diretamente, ou indiretamente, mediante concessáo ou permissáo, sempre 
precedidas de licitagáo. A Constituigáo Federal, no seu Artigo 175, define entáo a 
responsabilidade pública pela prestagáo dos servigos, mesmo que a sua execugáo 
seja feita por concessionário ou permissionário. Mais ainda, se esta prestagáo for 
delegada, o deverá ser mediante processo de competigáo, sem excegáo. A 
responsabilidade pública será exercida sempre pelas atividades de regulagáo e 
controle, próprias e indelegáveis do poder púbico. 

Entretanto, quanto a definigáo da titularidade dos servigos de saneamento, 
existem grandes diferengas em relagáo aos servigos de energia elétrica ou 
telecomunicagóes, por exemplo. Enquanto nestes últimos a Constituigáo Federal 
atribuí claramente a titularidade dos servigos á Uniáo - artigo 21, náo há urna 
mengáo específica sobre a titularidade dos servigos de saneamento básico. Como 
náo estáo expressamente definidos na Constituigáo, os servigos de saneamento 
se enquadram no rol geral dos servigos públicos, significando urna 
descentralizagáo desta competéncia para os estados, o Distrito Federal e os 
municipios. Em seu artigo 30, a Constituigáo define que a titularidade dos servigos 
de interesse local será dos municipios - portanto, quando os servigos de 
saneamento forem considerados de interesse local, o municipio será o titular. 
Nesse caso se enquadram a grande maioria dos municipios brasileiros, onde as 
atividades de prestagáo dos servigos, compreendida por todas as suas fases -
reservagáo, captagáo e transporte de água bruta, tratamento, transporte (adugáo), 
reservagáo e distribuigáo de água tratada, coleta, transporte, tratamento e 
disposigáo final dos esgotos sanitários - se esgota no próprio municipio, náo 
sendo necessário compartilhar instalagóes e equipamentos com outros 
municipios13. 

1 3 Note-se que a definigáo aqui adotada se refere  aos servigos de saneamento, nao se confundindo com os 
recursos hídricos, mananciais de água e receptores dos esgotos. Os recursos hídricos, em termos 
regulatórios, precedem os seus diversos usos, como o próprio servigo de saneamento, a ¡rrigagáo, a 
navegagáo, a geragáo de energia elétrica, a recreagao. 
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Entretanto, existem casos em que a prestagáo dos servigos abrange mais 
de um municipio, na sua integralidade ou em algumas de suas fases, 
compartilhando instalagóes e equipamentos. Esse é por exemplo, o caso da maior 
parte das regióes metropolitanas, onde vivem aproximadamente 50 milhoes de 
pessoas. Se a prestagáo dos servigos extrapola os limites de um municipio, que, 
para ser atendido, precisa de instalagóes compartilhadas com outros, o interesse 
local é ultrapassado pelo interesse comum, predominante nestes casos. Nos 
casos onde os servigos se configuram como de predominante interesse comum, 
essa definigáo da titularidade náo é táo clara. Ao tratar da competencia do 
Estados, a Constituigáo Federal, em seu artigo 25, estabelece que "os Estados 
poderáo, mediante lei complementar, instituir regióes metropolitanas, 
aglomeragóes urbanas e microrregióes, constituidas por agrupamentos de 
municipios limítrofes, para integrar a organizagáo, o planejamento e a 
execugáo de fungóes públicas de interesse comum" (grifo nosso). 

Repare que, diferentemente da definigáo sobre os servigos de interesse 
local, cuja prestagáo compete aos municipios, náo é clara a competencia sobre a 
prestagáo dos servigos de interesse comum, mesmo que se conceba que a 
prestagáo dos servigos está incluida na organizagáo, planejamento e execugáo 
das fungóes públicas de interesse comum. Mais ainda, a definigáo fica remetida 
para lei complementar dos estados, quando da instituigáo de Regióes 
Metropolitanas, Microrregióes e Aglomerados Urbanos. Ou seja, somente haverá 
predominante interesse comum na prestagáo dos servigos de saneamento nessas 
organizagóes territoriais, legalmente instituidas. Assim, a definigáo da titularidade 
dos servigos integrados, que compartilham instalagóes, bem como sua 
organizagáo e estrutura de funcionamento, especialmente ñas regióes 
metropolitanas, deverá ser objeto de lei complementar dos estados. 

Esta indefinigáo institucional cria um espago de confronto entre diferentes 
teses - urnas mais municipalistas,  que defendem que os servigos de saneamento 
sáo sempre de interesse local (defendidas de forma mais incisiva pela Assemae -
Associagáo dos Servigos Municipais de Água e Esgotos), e outras mais 
estadualistas,  que defendem a atribuigáo aos estados da titularidade dos sistemas 
que atendam dois ou mais municipios (o principal agente de defesa desta tese á a 
AESBE - Associagáo das Empresas de Saneamento Básico Estaduais). Do ponto 
de vista da execugáo dos servigos, existem ainda diferentes formas de 
organizagáo dos servigos ñas regióes metropolitanas. 

Por exemplo, na Grande Sáo Paulo, a SABESP presta os servigos de 
captagáo, tratamento e transporte de água tratada para toda a regiáo, mas a 
distribuigáo de água nos municipios de Santo André, Sao Bernardo, Sáo Caetano, 
Diadema, Guarulhos e Osasco é exercida por entidades municipais, ocorrendo, de 
fato, urna separagáo de competencia em fungáo da separagáo vertical 
(produgáo/distribuigáo) do sistema. Em outros municipios da regiáo, como a 
própria cidade de Sáo Paulo, a SABESP também presta os servigos de 
distribuigáo. Outro exemplo é a Regiáo Metropolitana do Rio de Janeiro, cujos 
servigos sáo integralmente prestados pela CEDAE. Recentemente, inclusive, o 
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Estado editou lei complementar (87/97) que instituí a Regiáo Metropolitana do Rio 
de Janeiro e a Microrregiáo Lagos (Regiáo dos Lagos), atríbuindo toda a 
titularidade dos servigos ao próprio Estado. Essa lei vem sendo objeto de intenso 
debates e disputas judiciais, na esfera do Supremo Tribunal Federal, sobre a 
defínigáo da titularidade ao Estado em contraposigáo á titularidade municipal. 
Cabe ainda observar que, na lei carioca, mesmo servigos ¡solados, como os 
verificados nos municipios de Paracambi e Mangaratiba, sáo passados á 
competéncia estadual. 

A discussáo deste tema vem assumindo aspectos de centralidade ñas 
discussóes sobre o desenvolvímento do setor e sobre as alternativas de reforma 
setorial, especialmente modelos de transformagáo das atuais Companhias 
Estaduais de Saneamento Básico - CESBs. 

A Constituigáo ainda estabelece no Artigo 21 que compete á Uniáo a 
definígáo de diretrizes gerais para o saneamento básico. Essa disposigáo ainda 
náo está atendida plenamente, na medida em que náo há ainda um instrumento 
legal próprio. A atual Política Nacional de Saneamento, embora apresente 
diretrizes claras para o setor, náo está configurada na forma de lei. Para suprir 
essa lacuna, está em tramitagáo no Congresso Nacional o Projeto de Lei do 
Senado de n° 266/96, que procura definir  as diretrizes da Uniáo para o exercícío 
do poder concedente e para a prestagáo, delegagáo e regulagáo dos servigos de 
saneamento básico. A tramitagáo desta proposta vem sendo lenta e objeto de 
intensos debates envolvendo o setor, especialmente o artigo que trata do tema da 
titularidade dos servigos de predominante interesse comum. A redagáo do PLS 
266/96, já objeto de emendas das Comissóes de Assuntos Económicos e de 
Constituigáo, Justiga e Cidadania do Senado Federal, estabelece que, nos casos o 
poder concedente dos servigos de saneamento será exercido pelos Estados, em 
conjunto com os municipios interessados, quando abranger a prestagáo dos 
servigos que atendam a interesses comuns de dois ou mais municipios integrantes 
de regióes metropolitanas, microrregíóes e aglomerados urbanos, instituidas 
mediante lei estadual complementa. 

Com relagáo aos investimentos no setor, o artigo 23 da Constituigáo 
estabelece que todos os níveís de governo devem cooperar na implementagáo de 
programas de melhoria das condigóes sanitárias. Este dispositivo consolida 
prátíca existente no país, como será revisado no capítulo que trata dos 
antecedentes dos investimentos no setor. 

O quadro de competencias aplicáveis díretamente ao setor pode entáo ser 
resumido da seguinte forma: compete á Uniáo a definígáo de diretrizes gerais; aos 
municipios é atribuida a titularidade dos servigos de interesse local, enquanto aos 
estados a titularidade dos servigos de interesse comum; os trés níveis de governo 
devem cooperar na implementagáo de programas de melhoria das condigóes 
sanitárias. A prestagáo dos servigos será executada díretamente por estados e 
municipios, ou por eles delegada a concessionáríos ou permissionários, mediante 
licitagáo. 
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Os demais aspectos relevantes que comporáo o marco regulatório da 
prestagáo dos servigos seráo tratados no capítulo 9.3, em especial os aspectos 
económicos, qualitativos, ambientáis e sociais que constituem externalidades aos 
servigos de água e esgotos. 

9.3. Antecedentes 
9.3.1. Os anos 60 e o surgimento do saneamento como problema urbano 

Até o primeiro tergo do século, a prestagáo dos servigos de saneamento básico 
era bastante flexível, envolvendo organizagóes públicas municipais e estaduais e 
concessionárias privadas, estas, principalmente, nos centros urbanos maiores. As 
taxas de crescimento urbano eram pequeñas, sem grande pressáo da demanda 
sobre a prestagáo dos servigos. 

Assim como nos demais setores de ¡nfra-estrutura  concedidos á empresas 
privadas, como transportes urbanos sobre trilhos (bondes), energia elétrica e gás, 
havia um predominio das empresas estrangeiras. Estas eram muitas vezes multi-
funcionais, prestando diferentes servigos na mesma cidade, dominando a 
tecnología e tendo asseguradas urna rentabilidade mínima14. 

A partir da instauragáo do Estado Novo, os servigos urbanos, como toda a 
economía, tiveram forte presenga regulamentadora do Estado, como o controle de 
pregos. Muitas empresas concessionárias estrangeiras foram nacionalizadas, 
enquanto os servigos passaram a ser prestados marcadamente pelo setor público, 
assim como foi crescente a participagáo dos recursos fiscais nos investimentos. 
As prefeituras  municipais assumiam os servigos através de autarquías e 
departamentos próprios, e alguns estados criaram servigos autárquicos para as 
capitais e para o interior. Entretanto, náo havia um sistema regular de 
financiamento e auxilio para estados e municipios. A atuagáo da Uniáo se dava 
através da Fundagáo Servigos de Saúde Pública - FSESP, criada em 1942, e 
vinculada ao Departamento de Saúde, além das agóes dos Departamentos 
Nacionais de Obras de Saneamento e de Obras contra a Seca, respectivamente 
DNOS e DNOCS. 

O aprofundamento da urbanizagáo e do desenvolvimento económico, a 
partir da segunda metade dos anos 5015, fez crescer a demanda por servigos 
urbanos em geral, e de saneamento em particular. Entretanto, os recursos fiscais 
alocados foram insuficientes para atender ás necessidades, fazendo decrescer os 
índices de atendimento de água e esgoto. Em 1960, segundo o Censo do IBGE, 
apenas 43% dos domicilios urbanos estavam ligados ás redes públicas de 
abastecimento, e 27% ás redes de esgotamento sanitário16. Vale ainda ressaltar 

14MPO/SEPURB/IPEA, Diagnóstico do Setor Saneamento: Estudo Económico e Financeiro, Série 
Modernizagáo do Setor Saneamento, 1995 

1 5 Enquanto a populagáo urbana cresceu 5,24% ao ano, na década de 50, a economía chegou a crescer 8% 
ao ano, nos primeiros anos da década de sessenta. 

1 6 Os dados de atendimento por redes de esgotos, relativos aos Censos do IBGE, incorporam as redes 
separadoras absolutas e redes mistas de drenagem de aguas pluviais e esgotamento sanitário. 
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que o modelo de financiamento do desenvolvimento económico adotado naquele 
período gerou urna crescente pressáo inflacionaria. 

No inicio dos anos sessenta, auge do movimento denominado nacional-
desenvolvimentista, a urbanizagáo acelerada decorrente da intensifícagáo dos 
fluxos migratorios e a falta de estrutura das cidades para prover servigos á 
populagáo incremental, faz surgir o que a literatura denomina de problemas 
urbanos. Surgem entáo os primeiros movimentos sociais a pressionar por servigos 
urbanos, inicialmente ñas áreas de habitagáo e transportes. 

O quadro político seguinte leva ao regime militar, que formula, pela primeira 
vez, urna política urbana, incluindo o setor saneamento. 

9.3.2. A Primeira Política Nacional de Saneamento 

Para enfrentar  a alta inflacionaria do período anterior e o desafio do 
crescimento urbano acelerado, o Governo Federal estabeleceu o Programa de 
Agáo Económica do Governo - PAEG. Apesar de priorizar os programas de 
contengáo inflacionaria e de ajustes económicos, pela primeira vez no país um 
plano federal traga metas para o setor saneamento básico, ou seja, atender 70% 
da populagáo urbana com abastecimento de água e 30% com esgotamento 
sanitário, na virada para a década de setenta. No período 64-67, foram previstos 
investimentos médios de US$33 milhóes ao ano (valores históricos). 

Entre as medidas económicas adotadas pelo Governo Federal, no ámbito 
da centralizagáo típica do período autoritário, e que váo ¡mpactar o setor 
saneamento, destacam-se: a reforma tributaria, que concentra recursos fiscais na 
Uniáo em detrimento de estados e municipios; e a instituigáo da corregáo 
monetáría. 

Para operacionalizar sua política urbana, o Governo federal criou o Banco 
Nacional da Habitagáo, em 1964, e, em seguida, a principal fonte de 
financiamento dos programas de desenvolvimento urbano, habitagáo e 
saneamento: o Fundo de Garantía por Tempo de Servigo - FGTS17. Foram 
instituidos os Sistemas Fínanceiros da Habitagáo e do Saneamento, 
respectivamente SFH e SFS. 

Em 1965 há o primeiro empréstimo externo para financiar sistemas de água 
em pequeñas cidades, com recursos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID. Com estes recursos, surge o primeiro programa de 
financiamento federal para servigos de saneamento, sendo 50% financiados pela 
Uniáo e o restante como contrapartida dos servigos munícipais beneficiados. 

1 7 Instituido em 1966, o FGTS substituiu as indenizagoes trabalhistas motivadas por demissao. O Fundo foi 
constituido pela alíquota de 8% dos salários, pagos pelos empregadores. Os recursos constituíram um 
fundo indenizatório e fonte de financiamento da habitagao, saneamento e desenvolvimento urbano. 
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O Plano Decenal de Desenvolvímento Económico e Social - PNDES, 
relativo ao período 1967/76, formula as bases da política de saneamento do 
regime militar: a centralizagáo dos programas e recursos, a cargo de um único 
órgáo (BNH); a participagáo financeira de estados e municipios; a fixagáo de 
tarifas em bases reais e a partir de valores económicos, inclusive a remuneragáo 
do capital; a delegagáo dos servigos municipais a entidades desvinculadas do 
poder local; e a instituigáo de subsidios cruzados, permitíndo a criagáo de um 
fundo de investimentos a partir de urna sobretarifa  cobrada aos usuários 
atendidos. 

O Plano Estratégico de Desenvolvímento - PED, para o período 1967/70 
traga metas específicas para o setor, sem alterar as proposigóes institucionais do 
PNDES. As principáis metas fixadas prevéem ampliar em 33% a cobertura dos 
servigos de água e em 15% a dos servigos de esgotamento sanítárío. Sáo 
esperados investimentos totais no período de US$204 milhóes, provenientes de 
recursos fiscais federáis, do FGTS e de empréstimos externos. 

A partir de 1969, os recursos do FGTS também passam a financiar 
investimentos em saneamento, através dos programas do BNH. Na prática, o BNH 
é o executor da política de saneamento e dos seus programas de investimentos. A 
tabela 1, abaixo, demonstra que os investimentos realizados superaram os valores 
previstos no previstos no PED em US$7,2 milhóes, principalmente gragas aos 
recursos alocados pelo Orgamento Fiscal da Uniáo, que responderam por 67,2% 
do total. Os recursos do FGTS corresponderam a 16,8% do total, e os recursos de 
contrapartida alocados pelos estados e municipios beneficiários alcangaram 16%. 

Tabela 2 
Investimentos Realizados18 

US$x 1.000.000 

Ano 

Aplicagáo dos 
recursos 

Origem dos 
recursos 

Ano Agua Esgoto 
s 

Total FGTS Contra 

partida 

Orgam. 
Fiscal 

1968 1.4 - 1,4 0,7 0,4 0,3 
1969 69,1 - 69,1 10,5 10,2 48,4 
1970 135,0 5,7 140,7 24,4 23,0 93,3 
Total 205,5 5,7 211,2 35,6 33,6 142,0 

Fonte: Cálculos do autor, baseados em SEPURB/MPO, op.  cit. 

Ao final do período, os indicadores de cobertura urbana dos servigos de 
abastecimento de água atingiam 45%, contra 43% em 1960. O incremento 
alcangado fícou muito aquém da cobertura esperada, de 57%. Em esgotamento 
sanítário, a cobertura urbana atíngiu 22% em 1970, relativa á rede geral (44% se 

1 8 Dados retirados de SEPURB/MPO, op.cit 
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considerarmos fossas sépticas), muito inferior  á meta estabelecida, de 30%, e até 
mesmo abaixo da cobertura verificada em 1960 - 27%. O náo cumprimento das 
metas físicas planejadas, em que pese a superagáo das metas financeiras, pode 
ser explicado pelo intenso processo de urbanizagáo iniciado na década anterior, 
com o correspondente aumento da populagáo urbana. Na década de 60, enquanto 
a taxa de crescimento anual da populagáo total do país foi de 3,0%, a populagáo 
urbana cresceu á taxa anual de 5,2%. Outra razáo importante é o maior volume de 
investimentos nos servigos de abastecimento de água, que caracterizou todo o 
período do PLANASA, como veremos posteriormente. 

O período seguinte é marcado pelo Primeiro Plano Nacional de 
Desenvolvimento - I PND, relativo ao período 1970/73, que reduz as metas 
tragadas anteriormente. O Governo Federal previa que, em 1974, a populagáo 
urbana abastecida por água atingiría o número de 38 milhóes, enquanto 19,3 
milhóes seriam servidos por servigos de esgotamento sanitário. As metas 
anteriores previam, respectivamente, 45,3 milhóes e 20,6 milhóes. Estavam 
previstos investimentos de US$280 milhóes no período, através do SFS. 

Neste período, o BNH estabeleceu as regras básicas para financiamento, 
destacando-se a repartigáo dos recursos destinados aos investimentos em: (i) 
37,5% de recursos oriundos do SFS, (¡i) 37,5% de recursos provenientes de 
Fundos de Financiamento de Água e Esgotos - FAEs, estaduais, e (¡ii) 25% de 
recursos fiscais destinados aos municipios beneficiados. Outras diretrizes 
fundamentáis foram o estímulo á criagáo de Companhias Estaduais de 
Saneamento Básico - CESBs, e a delegagáo dos servigos á estas pelos 
municipios, sob regime de concessáo. 

Podemos concluir que estava montado o desenho institucional e financeiro 
do setor saneamento, que vai se desenvolver até a atualidade, e que pode ser 
resumido pelos seguintes aspectos:, centralizagáo decisoria e dos recursos na 
Uniáo; execugáo Oda política nacional pelo BNH, incluindo a normalizagáo dos 
servigos e investimentos; financiamento do setor baseado em tarifas reais e 
subsidios cruzados; financiamento dos investimentos através do SFS, 
especialmente o FGTS; estabelecimento das CESBs como principáis prestadoras 
dos servigos; e estabelecimento de programas e subprogramas para 
financiamento de investimentos. 

9.3.3. O PLANASA - ordenamento institucional e investimentos acelerados 

A consolidagáo da política de saneamento deste período se consubstancia 
no PLANASA - Plano Nacional de Saneamento, instituido em 1971, com o 
objetivo principal de levar os servigos de água e esgotos a todos os núcleos 
urbanos O Plano prevé que as fungóes normativa, fiscalizadora e de 
financiamento, no ámbito do Governo Federal, seja exercida pelo BNH. O 
financiamento dos investimentos pelo SFS, seria realizado com a utilizagáo de 
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recursos do FGTS19 e do Orgamento Fiscal. Por outro lado, os estados deveriam 
fortalecer  as CESBs e constituir os FAEs, enquanto os municipios deveriam 
conceder seus servigos ás CESBs e participar, inicialmente, do financiamento dos 
FAEs. A prestagáo dos servigos, a cargo das CESBs, deveria ser feita em base 
industrial, com tarifas que cobrissem todos os custos e que incluíssem 
remuneragáo (taxa de retorno) compatível com a sustentabilidade financeira do 
setor. Além disso, as CESBs receberiam urna taxa de administragáo, calculada 
sobre o valor dos investimentos ñas obras financiadas pelo PLANASA. 

O financiamento dos investimentos previa a utilizagáo de recursos do 
FGTS, dos orgamentos fiscais dos trés níveis de governo, de empréstimos 
externos e do retorno dos financiamentos realizados. O Governo Federal 
financiaría 37,5% dos investimentos, através das fontes disponíveis, sendo o 
FGTS a principal. Os governos dos estados, para a constituigáo dos FAEs, 
deveriam alocar 5% de suas receitas tributárias para investimentos em 
saneamento, em montante capaz de suprir as necessidades fixadas de 
contrapartida - 37,5%. O FAE deveria ser um fundo temporário e com alocagáo de 
recursos decrescente no tempo. Os municipios deveriam, finalmente, alocar 25% 
dos recursos necessários á realizagáo dos investimentos, a fundo perdido, além 
de conceder seus servigos ás CESBs. A contrapartida municipal objetivava a 
redugáo das tarifas, através da alocagáo de recursos fiscais náo onerosos em 
investimentos destinados á populagóes de baixa renda e tratamento de esgotos. 

Os municipios que náo concedessem seus servigos ás CESBs ficariam 
excluidos do acesso aos recursos do PLANASA. 

Entretanto, no decorrer do PLANASA, o arranjo financeiro inicialmente 
previsto foi sendo gradativamente substituido, á medida que foi sendo 
implementada, na prática, urna bipartigáo da responsabilidade pelos 
investimentos, com aproximadamente 50% dos investimentos financiados pelo 
FGTS20, e o restante realizado com recursos oriundos dos FAEs. Este modelo 
logrou um salto no volume de investimentos e nos indicadores de atendimento dos 
servigos. Em 1974, os indicadores de cobertura atingiam 65% para abastecimento 
de água e 29% para esgotamento sanitário, já muito próximos das metas 
anteriormente previstas. Neste mesmo ano, o II PND previa que estes indicadores 
atingiriam 80% e 50%, respectivamente, no ano de 1980. 

1 9 Embora o BNH seja o gestor dos recursos do FGTS, a execugáo dos programas financiados deve obedecer 
as diretrizes e programas aprovados pelo Conselho Curador do FGTS. Este Conselho foi criado em 1966, 
junto á instituígáo do Fundo. O Conselho sempre foi composto por representantes do Governo Federal -
áreas urbana, financeira e do trabalho, e por representantes de trabalhadores e empresários. Durante o 
período do PLANASA, O Conselho passou por várias modificagoes, em exercer, de fato, o papel de 
definidor de diretrizes do FGTS. Chegou, inclusive, a ser extinto, entre 1985 e 1988, junto á extingáo do 
BNH. 

2 0 As condigoes de financiamento podem ser assim resumidas: taxa de juros entre 4% e 8%, variando de 
acordo com a renda tributária per  capita  dos estados; taxa de administragáo do BNH de 2%; prazo máximo 
de amortizagáo em 18 anos, com caréncia máxima de 3 anos; amortizagáo mensal, pelo sistema de Tabela 
Price,  com corregáo trimestral pelas Obrigagoes Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs; contrapartida 
dos estados em 50%. 
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O PLANASA contou também com recursos de empréstimos externos do 
Banco Mundial - BIRD, entre 1974 e 1981, tendo o BNH como mutuário. Os 
recursos oriundos do BIRD neste período somaram US$1.132,3 milhoes, sendo 
aplicados em programas nacionais de saneamento básico, bem como para 
programas específicos para as regióes Nordeste e Sul, e para o estado de Minas 
Gerais. Outra agéncia a financiar investimentos em saneamento básico no país, 
através dos respectivos Governos Estaduais, durante a vigéncia do PLANASA, foi 
o KFW, do Governo Alemáo, com US$27,3 milhoes, destinados, básicamente, ao 
saneamento rural nos estados do Ceará, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. Em 1987, a SABESP contraiu ainda um financiamento com o BID, no valor de 
US$63 milhoes, para investimentos na Regiáo Metropolitana de Sáo Paulo. Os 
recursos oriundos de financiamentos externos foram modestos durante o 
PLANASA, mas com forte crescimento nos anos seguintes. 

Outro aspecto fundamental do PLANASA e de seu modelo de 
financiamento é a estrutura tarifária  proposta. Os níveis tarifários  cobrados 
deveriam ser suficientes para cobrir todos os custos dos servigos, incluindo as 
despesas de exploragáo e dos servigos das dividas contraídas. Por outro lado, 
para viabilizar o atendimento ás populagoes de baixa renda, foi instituido o 
sistema de subsidios cruzados entre categorías de consumidores21, e entre 
diferentes faixas de consumo22. Da mesma forma, o subsidio cruzado foi 
estendido aos municipios de menor rentabilidade atendidos pela mesma CESB, 
sem haver comprometimento do equilibrio da empresa. Neste caso, a adogáo de 
tarifas únicas estaduais, baseadas nos custos globais, fez com que os municipios 
de maior rentabilidade ou menor custo subsidíassem municipios de menor 
rentabilidade ou maior custo. Via de regra, as cidades de maior porte, em especial 
as regióes metropolitanas e as capitais dos estados, transferiam recursos para as 
cidades menores e do interior. 

Desde o inicio do PLANASA até 1978, as tarifas eram estabelecidas pelas 
CESBs, com base em critérios próprios orientados pelo BNH. Esta situagáo foi 
alterada em 1978, quando as tarifas passaram a ser calculadas com base em 
normas gerais fixadas pelo Ministério do Interior - Mínter. As CESBs deveriam 
realizar os estudos e propostas tarifárias,  submetendo-se á análise do BNH e do 
Conselho Interministerial de Pregos, para decisáo final do Minter. Esta alteragáo 
trouxe importantes impactos sobre o desenvolvimento futuro do PLANASA, como 
veremos posteriormente. 

Este modelo tarifário,  embora criticado por muitos economistas por 
distorcerem a relagáo entre custo e prego, náo induzindo á eficíéncia alocativa, 
possibilitou a ampliagáo e realizagáo de investimentos em escala nunca antes 
vista no país. Os investimentos no período de vigéncia da Primeira Política 

2 1 Por exemplo, as categorías náo residenciáis, como órgaos públicos, indústrias e comércio, deveriam pagar 
um prego superior os custo de produgáo, promovendo um subsidio aos usuários residenciáis, que poderiam 
pagar um prego inferior  ao mesmo custo de produgáo. 

2 2 Via de regra, as tarifas foram constituidas em blocos (ou faixas) crescentes de consumo, geralmente a cada 
10 ou 15 m 3 de consumo mensal. Neste modelo, a tarifa é crescente em cada bloco, fazendo com que os 
usuários de maior consumo, ao pagar pregos maiores por m3 , também subsidiassem usuários de renda 
mais baixa, geralmente consumindo nos blocos inferiores. 
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Nacional de Saneamento e do PLANASA mostram urna evolugáo crescente 
durante toda a década de 70, atingindo o ápice nos primeiros anos da década de 
80, decrescendo a seguir, como se vé abaixo: 

Tabela 3 
Investimentos Realizados23 

US$x 1.000.000 
Aplicagáo dos recursos Origem dos 

recursos 
Ano Agua Esgotos Total FGTS FAE Outros Total 
1971 51,8 3,7 55,5 21,7 19,4 14,4 55,5 
1972 90,3 40,5 130,8 41,2 42,7 46,9 130,8 
1973 230,4 62,8 293,2 106,5 103,2 83,5 293,2 
1974 195,2 114,1 309,3 104,2 107,9 97,2 309,3 
1975 325,6 121,9 447,5 183 157,3 107,2 447,5 
1976 386,8 116,6 503,4 223,3 236,7 43,4 503,4 
1977 487,1 157,6 644,7 285,4 320 39,3 644,7 
1978 523,4 254,6 778 341,6 366,7 69,7 778 
1979 467,9 307,1 775 362,3 368,9 43,8 775 
1980 599,4 241,8 841,2 365,1 332,6 143,5 841,2 
1981 851,5 342 1193,5 602 509,8 81,7 1193,5 
1982 702,5 337,8 1040,3 556 403,8 80,5 1040,3 
1983 448,7 156 604,7 380,2 172,4 52,1 604,7 
1984 300,1 80 380,1 236,1 113,6 30,4 380,1 
1985 442,3 166,6 608,9 463,4 135,4 10,1 608,9 
1986 383,1 252,5 635,6 359,4 150,5 125,7 635,6 
1987 478,1 401,4 879,5 568,9 186,1 124,5 879,5 
1988 705,9 449,8 1155,7 960,3 153,2 42,2 1155,7 
1989 476,9 282,1 759 677 58 24 759 
1990 607,9 297,2 905,1 826 0 79,1 905,1 
1991 472 143,3 615,3 530,6 0 84,7 615,3 
Total 9226,9 4329,4 13556,3 8194,2 3938,2 1423,9 13556,3 

% 68,1% 31,9% 60,4% 29,1% 10,5% 
Fonte: cálculos do autor, baseados em SEPURB/M PO, op. cit. 

2 3 Dados retirados de SEPURB/MPO, op.cit 
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O gráfico 2, a seguir, demonstra mais claramente a evolugáo dos 
investimentos no período, com crescimento constante nos primeiros anos até 
1982/83, decréscimo até 1985, novo acréscimo até 1991, com decréscimo a 
seguir. Este movimento ondular é típico do PLANASA, e vai também se repetir nos 
períodos seguintes, de crise e transigáo. As quedas nos volumes investidos a 
partir de 1983 e 1989 sáo melhor explicados no capítulo seguínte, que trata da 
crise do PLANASA. 

Gráfico  2 
Investimentos em água e esgotos 1971/1991 
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Os indicadores de cobertura levantados pelos Censos decenais do IBGE 
comprovam a eficácia relativa dos investimentos realizados, com o crescimento 
acentuado dos indicadores de cobertura. Vale ressaltar que no período 1970/91, a 
populagáo urbana cresceu 113%, passando de 52 milhóes para 111 milhóes. Ao 
mesmo tempo, a cobertura urbana dos servigos de abastecimento de água saltou 
de 46% para 81%. Entretanto, o incremento do atendimento dos servigos de 
esgotamento sanitário24 náo logrou o mesmo éxito, passando de 44% em 1970 
para 64% em 1991: 

2 4 Aqui, os servigos de esgotamento sanitário incluem rede geral (separadora absoluta ou mista) e fossas 
sépticas, conforme levantamentos do IBGE. Náo estáo incluidos a distingáo dos esgotos coletados em rede 
separadora ou a avaliagáo dos níveis de tratamento dos esgotos coletados. Tampouco sáo avaliadas as 
condigóes das fossas sépticas. Ademáis, muitos moradores, ao responderem ao questionário, podem náo 
saber o destino correto dos seus esgotos domésticos. Desta forma, podemos considerar estes indicadores 
como otimistas. 
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Tabela 3 
Evolugáo do atendimento servigos em áreas urbanas - % 

Brasil 1970 
% 

1980 
% 

1991 
% 

Incremento 
X1000 

habitantes 
Agua 45 66 81 66.000 
Esgotos - rede 22 37 49 43.000 
Esgotos- rede/ 
fossa 

44 59 64 48.000 

Fonte: IBGE, Censos de 1970, 1980e 1991. 

Ao final do período, entretanto, restaram mais de 21 milhoes de pessoas 
sem abastecimento de água ñas cidades, e 40 milhoes sem esgotamento sanitário 
(56 milhoes se considerarmos apenas rede coletora). A qualificagáo deste déficit 
mostra um quadro perverso, na medida em que os náo atendidos se concentram 
nos extratos de mais baixa renda e ñas regióes mais pobres do país. Vale lembrar 
que, no Brasil, os 20% mais pobres possuem renda per capita nove vezes menor 
do que a renda per capita média nacional, ou seja, US$564 contra US$5.37025. 
Mais do que náo atingir o objetivo da universalizagáo dos servigos, os resultados 
do PLANASA, do ponto de vista de política social, demonstraram que a agáo do 
Estado, direta ou indiretamente, náo foi capaz de assegurar um de seus objetivos 
básicos, qual seja, o da equidade e da justiga distributiva. A tabela 4, baseada no 
Censo do IBGE de 1991, mostra a demanda náo atendida, por faixa de renda, 
neste mesmo ano: 

Tabela 4 
Déficit  de Cobertura  por faixa  d e renda -1991 

Faixa de renda %Déficit % Déficit 
água esgotos 

0 a 2 sm 38 59 
Mais que 10 sm 1 9 

Fonte: IBGE, Censo 1991 

Este mesmo quadro de desigualdade está também refletido no territorio 
nacional. Enquanto as regióes mais ricas, localizadas no sul do país, apresentam 
índices maiores de atendimento, o Norte e o Nordeste concentram a maior 
proporgáo da demanda náo atendida. O quadro a seguir apresenta os índices 
urbanos de atendimento por regiáo do país, segundo o Censo do IBGE de 1991: 

2 5 PNUD, Relatório do Desenvolvimento Humano, 1996 
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Tabela 5 
Indicadores Cobertura  - Brasil e Regióes - 1991 

Regiáo Agua % Esgotos % 
Norte 67,47 1,72 

Nordeste 78,26 13,22 
Centro-Oeste 79,71 33,27 

Sudeste 93,53 70,45 
Sul 90,62 17,85 

Brasil 86,34 49,01 
Fonte: IBGE, Censo 1991 

Estes números náo consideram aspectos importantes da qualidade dos 
servigos, como atendimento aos parámetros mínimos da água distribuida para 
consumo humano, estabelecidos pelo Ministério da Saúde, pressáo mínima na 
rede ou mesmo intermiténcia e racionamento. Além dos riscos á saúde pública, 
com fortes impactos negativos nos gastos públicos26, o baixo índice de coleta e, 
especialmente, tratamento de esgotos, causa fortes impactos ambientáis e na 
qualidade de vida urbana. Estima-se27 que somente 20% dos esgotos coletados 
no país sofrem algum tipo de tratamento, sendo o restante disposto in  natura  nos 
corpos hídricos receptores. 

As crises económicas que afetaram o país ñas décadas de 70, e, 
especialmente, 80, alteraram profundamente o SFS e o próprio PLANASA. As 
alteragóes de ordem macroeconómica, decorrentes das crises fiscal e do 
endividamento público, a instabilidade institucional do setor, as mudangas 
introduzidas pela redemocratizagáo do país e pela nova Constituigáo de 1988, 
aliadas aos problemas financeiros e gerenciais das CESBs, levaram á crise do 
PLANASA, pressentida nos anos 80 e concretizada ao inicio dos anos 90. 

9.3.4. A crise do PLANASA 

Oficialmente, o PLANASA foi extinto em 199228, quando seus programas 
foram integralmente substituidos pelo Pronurb - Programa de Saneamento para 
Núcleos Urbanos. Entretanto, sua extingáo náo foi inesperada, na medida em que 
sucessivas crises financeiras e institucionais se sucederam desde os anos 80. A 
análise da crise do PLANASA requer, ainda, urna breve visáo geral da crise 
económica nacional, que, ao alterar regras financeiras e económicas, condicionou 
os rumos do Plano. É igualmente importante relatar, em paralelo, o 
enfraquecimento institucional que afetou diretamente o setor saneamento. 

O PLANASA foi implantado em um período de expansáo acelerada da 
economía brasileira, com taxas anuais de crescimento do PIB superiores a 11% 
2 6 Estudos do Ministério da Saúde demonstram que pelo menos 20% das ¡nternagoes hospitaleres do SUS 

poderiam ser reduzidas por atendimento adequado dos servigos de saneamento. 
2 7 MPO/SEPURB, Política Nacional de Saneamento, agosto de 1997 
2 8 Resolugao n°076/92 do Conselho Curador do FGTS 
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nos primeiros anos da década de setenta. Mesmo após a crise internacional de 
1973, o II PND previa a manutengáo do crescimento acelerado, com fortes 
investimentos ñas áreas de bens de capital, insumos básicos e infra-estrutura. 
Entretanto, as contas externas se agravavam com a crise cambial, o déficit e a 
divida pública cresceram, com inflagáo crescente. Do ponto de vista social, a 
redugáo do crescimento gerou desemprego, que aliado á inflagáo em alta, 
agravaram as desigualdades sociais no país. O período 1974/79 oscilou anos de 
crescimento e de contengáo, com o crescimento médio do PIB caindo para taxas 
médias de 6% ao ano. Apesar do inicio da crise económica, os investimentos do 
PLANASA cresceram em todo o período. 

Os problemas económicos acima enunciados se agravam no inicio dos 
anos 80, especialmente com o agravamento do endividamento público, externo e 
interno. Já em 1982, a crise da divida externa que atinge o Brasil, leva o país a 
assinar acordo com o Fundo Monetário Internacional - FMI, que previa medidas 
de curto prazo de impacto recessivo, que levaram o país a crescimento negativo 
do PIB e agravamento do quadro social. As taxas inflacionarias, entretanto, 
continuaram a crescer, atíngindo 200% ao ano em 1983. Estes fatos colaboram 
para o entendimento da queda dos investimentos em saneamento neste período, 
como visto no Gráfico 1. 

Os depósitos do FGTS, que tíveram valores crescentes desde sua criagáo 
em 1966, até 1979, comegam a decair, em média, a partir de 1980. Completando 
e redugáo dos valores arrecadados, os saques também se ampliam. Este quadro 
já indicava urna possível crise de liquidez do FGTS. Por outro lado, os 
investimentos do PLANASA continuaram crescendo, atíngindo o ponto mais alto 
no bienio 1981/82. Já em 1983, o volume dos investimentos cai significativamente, 
apontando urna tendéncia declinante para o período seguinte. Há um nicho 
temporal de crescimento nos investimentos, entre 1987 e 1990, decorrentes da 
melhora da situagáo económica do país e do advento da Nova República. Esta, 
caracterizada pelo primeiro governo civil após duas décadas de regime militar, 
privilegiou a retomada dos investimentos em sua política económica. Apesar de 
conquistas ñas contas púbícas, no crescimento do PIB e nos níveis de emprego, 
após breve período de congelamento de pregos, a inflagáo apresentou taxas 
jamais antes atingidas, de 20% ao més. 

As dificuldades financeiras próprias do PLANASA se iniciaram em meados 
da década de 70. Os municipios, especialmente, náo puderam alocar recursos 
previstos de contrapartida, devído ás dificuldades financeiras impostas pela 
concentragáo de recursos na esfera federal,  decorrentes da ordem tributária 
vigente. Paralelamente, reduziram-se os recursos do Orgamento Fiscal Federal 
destinados ao SFS. A bipartigáo dos recursos do SFS entre FGTS/BNH e FAEs, 
adotada deste entáo, comegou a mostrar constrangímentos no segundo tergo dos 
anos 80. O final dos prazos de carencia de financiamentos para investimentos e a 
crescente amortizagáo requerida levou estados e CESBs ao náo pagamento de 
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dividas29, crescendo a inadimpléncia e comprometendo o equilibrio do SFS. 
Ademáis, o crescente endividamento das empresas e dos estados para com a 
Uniáo restringía novos financiamentos. 

Outro elemento importante na crise do PLANASA está no binomio tarifas e 
custos dos servigos. Desde o seu inicio, o PLANASA obrigou os municipios a 
conceder seus servigos ás CESBs, excluindo dos programas aqueles com 
servigos próprios. Muitos municipios de porte grande e médio, das regióes mais 
ricas do país, náo aderiram ao programa, mantendo suas autarquías ou empresas 
municipais30. Esse fato, ao reduzir as possibilidades de transferéncias  de recursos 
entre municipios mais rentáveis para aqueles menos rentáveis, dentro de um 
mesmo estado, pode ter dificultado o equilibrio financeira de algumas CESBs. 
Talvez o maior exemplo dessa situagáo seja o caso do Rio Grande do Sul, onde a 
empresa estadual - CORSAN náo detém a concessáo de Porto Alegre, bem como 
de algumas cidades importantes do estado, como Caxias do Sul. 
Independentemente do nivel de custos da empresa ou de sua eficiéncia (ou 
ineficiéncia) económica, nesta concessionária estadual se verifica a maior tarifa 
média de água dentre as CESBs. 

Outro aspecto que merece destaque é o fato de que a maioria dos 
municipios menores e mais pobres concederam seus servigos ás CESBs. Por 
exemplo, no ámbito dos 1368 municipios prioritários do Programa Comunidade 
Solidária, considerados aqueles com os maiores indicadores de pobreza do país, 
a prestagáo dos servigos também está concentrada ñas CESBs, que responde por 
1254 municipios (92% do total). Em apenas 65 municipios, sendo que 51 
localizados no Sudeste e Sul, os servigos sáo prestados por organizagóes 
municipais, e, em outros 49, dos quais 30 localizados ñas regióes Norte e 
Nordeste, os servigos sáo prestados por organizagóes municipais vinculadas á 
Fundagáo Nacional de Saúde. 

Um quadro atual, comparativo entre municipios que concederam seus 
servigos ás CESBs e aqueles que mantiveram seus servigos prestados por 
autarquías ou empresas municipais, está expresso a seguir: Como visto, a 
prestagáo dos servigos está concentrada ñas 27 Companhias Estaduais de 
Saneamento Básico - CESBs, que prestam servigos de abastecimento de água, 
mediante concessoes, em 3.823 municipios - 69,4% do total de municipios do 
país. Cerca de 89 milhóes de pessoas sáo abastecidas pelas CESBs, 
representando 72% da populagáo urbana do país. Esta concentragáo é menor nos 
servigos de esgotamento sanitário, onde as CESBs sáo responsáveis pelos 
servigos de esgotamento sanitário em 1.153 municipios - 20,9% do total. Apesar 
das CESBs somente prestarem servigos de esgotamento sanitário em um tergo 
dos municipios onde prestam servigos de abastecimento de água, a empresas 
estaduais coletam esgotos de aproximadamente 34 milhóes de pessoas, que 

2 9 Rezende, F. e outros, O Financiamento do Setor Saneamento, IPEA, PMSS/IPEA, 1994 
3 0 Em 1996, dos 172 municipios com populagáo superior a 100.000 habitantes, pelo menos 42 tinham 

servigos próprios. Entre estes, destacam-se Porto Alegre, a única capital a ter servigo municipal, Caxias do 
Sul, Blumenau, Campiñas, Santo André, Sáo Bernardo, Ribeiráo Preto, Uberlándia, Uberaba, Juiz de Fora, 
Petrópolis, e Volta Redonda. 
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representan! aproximadamente 55% daquelas que tém seus esgotos ligados ás 
redes coletoras. Esta diferenga é explicada pelo fato das CESBs prestarem 
servigos de esgotamento sanitário ñas capitais e na maioria dos municipios 
integrantes das regioes metropolitanas. No caso do abastecimento de água, além 
desses, as CESBs prestam servigos na maior parte dos pequeños municipios do 
país31 

Os servigos municipais sáo responsáveis pela prestagáo dos servigos no 
restante dos municipios brasileiros, sendo a grande maioria organizada na forma 
de autarquías. Dados da ASSEMAE32 relativos ao ano de 1994 indicam que 64% 
dos servigos municipais se concentrava na regiáo Sudeste, responsáveis pelo 
atendimento de 61,5% da populagáo servida por estas organizagoes. Os servigos 
municipais das regioes Norte, Centro-Oeste e Nordeste representavam apenas 
26,5% do total. A Fundagáo Nacional de Saúde-FNS é responsável pela prestagáo 
dos servigos e por prestar assisténcia técnica a cerca de 240 destes municipios, a 
maioria deles de pequeño porte e localizados ñas regioes Nordeste e Norte . 

Durante todo o período PLANASA, a participagáo do setor privado, como 
responsável ou concessionário pela prestagáo dos servigos é praticamente nula, 
havendo o predominio absoluto do setor público. Mesmo hoje a participagáo 
privada é bastante incipiente, se limitando, atualmente, á cerca de 20 concessoes 
municipais, plenas ou parciais, concentradas ñas regioes Sudeste do país e em 
cidades de porte médio, atendendo cerca de 2 milhóes de pessoas. 

A distribuigáo regional mostra que as regioes Sul e Sudeste, mais ricas, 
com maíores níveis de atendimento e com maior concentragáo de cidades de 
médio e grande porte, tém maior participagáo relativa dos servigos municipais na 
prestagáo dos servigos. Este fato demonstra, por um lado, que ñas regioes Sul e, 
especialmente, Sudeste, existe um federalismo mais forte, com presenga mais 
significativa do poder local frente aos estados. Este mesmo fato talvez explique o 
porque da proximidade entre o percentual de atendimento, pelas CESBs, nos 
servigos de água e de esgotos na regiáo Sudeste. Nos servigos onde as CESBs 
atuam somente em abastecimento de água, os servigos de esgotamento sanitário 
sáo prestados pelas próprias municipalidades, ou mesmo sáo inexistentes, 
predominando a solugáo individual por fossas sépticas. 

3 1 Porto Alegre é a única capital cujos servigos sao prestados por servigo municipal. Na grande Sao Paulo, 
diversos municipios sáo responsáveis pelos servigos de distribuigáo de água e coleta de esgotos, ficando, 
nestes casos, o tratamento e adugáo de água e o tratamento de esgotos a cargo da empresa estadual. 

3 2 Associagáo dos Servigos Municipais de Água e Esgotos, citados em PMSS, Série Modernizagáo, vol. 3 
3 3 A atuagáo da FNS na prestagáo dos servigos de saneamento e de assisténcia técnica á autarquías 

municipais deverá sofrer  profunda alteragáo a partir de 1999. Recente decisáo do Ministério da Saúde, de 
outubro de 1998, estipula o prazo de 31 de dezembro deste ano para que a FNS devolva aos municipios 
todos os sistemas operados mediante convenio com a FNS. A saída desta instituigáo deverá provocar, em 
alguns acasos, a completa autonomía de alguns servigos municipais, especialmente os mairoes. Na maioria 
dos casos, esta alteragáo deverá provocar urna ampliagáo da atuagáo das CESBs, especialmente nos 
menores municipios. As CESBs podem também assumir fungóes de assisténcia técnica. 
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Tabela 6 
Distribuigáo de Municipios Operados por CESBs - 1997 

Brasil e Regioes 

Regiáo Municipio 
s 

CESBs 
ÁGUA 

% CESBs 
ÁGUA 

CESBs 
ESGOTO 

S 

% CESBs 
ESGOTOS 

Norte 449 323 71,9 11 2,4 
Nordeste 1787 1301 72,8 95 5,3 
Centro-
Oeste 

446 400 89,2 40 8,9 

Sudeste 1566 945 60,3 844 53,8 
Sul 1259 854 67,8 163 12,9 

Brasil 5507 3823 69,4 1153 20,9 
Fonte: Contagem Populacional I BGE 1996; SNIS/PMSS/SEPURB, 

Diagnóstico 1997. 

A necessidade de conter a inflagáo, especialmente a partir do inicio dos 
anos 80, fez com que o Governo Federal adotasse como política a contengáo das 
tarifas dos servigos públicos. Como as tarifas das CESBs tinham que ser 
aprovadas pelo Governo Federal, através do CIP, estas sofreram sucessivos 
reajustes abaixo dos níveis inflacionarios. Em um período de inflagáo crescente, a 
contengáo tarifaria  causou desequilibrio financeiro das CESBs, fazendo com que 
as tarifas médias fossem inferiores  aos custos dos servigos e mesmo, em muitos 
casos, abaixo dos custos operacionais. Este desequilibrio trouxe trés 
consequéncias ¡mediatas: inadimpléncia das empresas junto ao SFS; necessidade 
de recursos fiscais dos estados para cobrir déficit operacional das CESBs; e 
redugáo na capacidade de endividamento, pagamento e nos níveis de 
investimentos. 

Por outro lado, o PLANASA náo apresentava nenhum estímulo á eficiéncia 
das empresas. A própria prática de pagar urna taxa de administragáo ás CESBs, 
sobre os recursos financiados, náo as estimulava a buscar projetos mais eficientes 
ou adequados. Diversos indicadores operacionais apresentavam características 
de ineficiéncia, como os indicadores de água náo contabilizada (ou perdas de 
faturamento) e produtividade de pessoal. O próprio regime regulatório das tarifas, 
baseadas no custo dos servigos, náo estimulava urna gestáo eficiente. Ademáis, 
os encargos de depreciagáo náo eram utilizados para o provisionamento de 
recursos financeiros destinados á recuperagáo ou reposigáo dos sistemas, 
ocasionando deterioragáo de redes e equipamentos, o que também contribuía 
para ineficiéncia operacional. Somente a partir de 1979 foi instituido um 
subprograma para desenvolvimento operacional das empresas, destinado a 
reduzir os seus custos. 
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Á crise económica e financeira, concorria urna instabilidade institucional do 
setor saneamento e do próprio PLANASA. O III PND, editado em 1979 e relativo 
ao período 1980/85, já náo mais destaca importáncia ao saneamento básico, ou 
mesmo estabelece metas específicas. Já haviam fortes pressóes políticas para a 
revisáo do PLANASA, e, em 1985, o BNH foi inserido em um novo Ministério, do 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente- MDU. Neste mesmo ano, foi permitido 
acesso dos municipios autónomos aos recursos do PLANASA, após pressóes 
crescentes da ASSEMAE - Associagáo dos Servigos Munícipais de Água e 
Esgotos. Os municipios passaram a ter as mesmas condigóes de financiamento 
das CESBs. Foi ainda criado um novo programa, o Programa de Saneamento 
para Populagóes de Baixa Renda - PROSANEAR, destinado a comunidades 
urbanas de baixa renda, e prevendo a utilizagáo de tecnologías apropriadas, de 
baixo custo, e participagáo comunitária. Este programa contou ainda com recursos 
oriundos de empréstimo do BIRD, no valor de US$80 milhóes. 

Os investimentos neste período de declínio e crise do PLANASA 
mantiveram urna média anual US$797,7 milhóes no período, inferior  ao período de 
auge (1978-1982), de US$ 925,6 milhóes. A média anual dos investimentos de 
todo o período do PLANASA (1971-1991) atinge US$669,6 milhóes. Esta média é 
pressionada para baixo devido aos baixos investimentos nos primeiros anos. 

Tabela 8 
Investimentos Realizados34 - 1986/1991 

US$x 1.000.000 

Ano 

Aplicagáo dos recursos Origem dos 
recursos 

Ano Agua Esgoto 
s 

Total FGTS FAE Outros 

1986 383,1 252,5 635,6 359,4 150,5 125,7 
1987 478,1 401,4 879,5 568,9 186,1 124,5 
1988 705,9 449,8 1155,7 960,3 153,2 42,2 
1989 476,9 282,1 759 677 58 24 
1990 607,9 297,2 905,1 826 0 79,1 
1991 472 143,3 615,3 530,6 0 84,7 
total 3123,9 1826,3 4950,2 3922,2 547,8 480,2 
% 63,11 36,89 100,0 79,23 11,07 9,70 

Fonte: PMSS 

O curva dos investimentos no período 1987/1991 é similar á todo o período 
do PLANASA, apresentando comportamento cíclico, com inflexáo e deflexáo dos 
níveis de investimentos. Entretanto, verifica-se a tendéncia declinante constatada 
desde 1982, como demonstra o gráfico abaixo. 

3 4 Dados retirados de SEPURB/MPO, op.cit 
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Urna modificagáo fundamental está na distribuigáo dos recursos por fonte 

Gráfico  3 - i nves t imen tos em água e esgo tos 
1986-1991- va lores h is tó r icos 
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de investimentos. Enquanto em todo o PLANASA, os recursos oriundos do FGTS 
e do BNH representam 58,7% do total, nesta fase este percentual foi 
marcadamente incrementado, atingindo a 74,8% do total dos investimentos, como 
demonstram os gráficos 3 e 4. 

Esta mudanga no perfil  do financiamento dos investimentos reflete, por um 
lado, as crescentes dificuldades fiscais dos estados e das CESBs em alocar 
contrapartida, ocasionadas pelo aumento da divida e déficit púbicos e pela 
contengáo das tarifas, que afetou o equilibrio financeira das CESBs. Por outro 
lado, refletem as flexibilizagóes ñas regras de contratagáo do FGTS, com a 
redugáo dos níveis de contrapartida requerida, como visto anteriormente. As 
mudangas ñas regras de contratagáo objetivavam, justamente, compensar as 
dificuldades de contrapartida dos beneficiários do PLANASA. 

Gráfico  4 
Origem dos recursos 
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A redugáo no volume de investimentos ao longo do período é mais 
claramente verificado n decréscimo das taxas anuais de investimentos no setor 
em relagáo ao Produto Interno Bruto. Como visto, os valores anuais, bem como as 
taxas anuais de investimentos no setor oscílam em curtos períodos. Entretanto, 
enquanto as taxas cresceram e se mantiveram altas até 1982, com tendéncia 
crescente, elas decaem a partir de 1981, com dois picos localizados em 1985 e 
1988, fazendo com que a tendéncia das taxas de investimento para todo o período 
PLANASA fosse decrescente. O gráfico abaixo, ilustra a trajetória das taxas de 
investimento setorial em relagáo ao PIB, tendo como base os pregos de 1980: 

G r á f i c o  5 - I n v e s t i m e n t o s e m á g u a e e s g o t o s e m r e l a g á o a o 
P I B P L A N A S A - 1 9 7 1 / 1 9 9 1 - pregos constantes de 19 80 

O agravamento da crise do SFS, marcada pelas características descritas 
anteriormente, bem como do Sistema Financeiro da Habitagáo - SFH, e do próprio 
FGTS, levaram á extingáo do BNH em outubro de 1986. Suas fungóes foram 
entáo transferidas  para a Caixa Económica Federal - CEF, operadora dos 
recursos do FGTS até os dias atuais. Junto com a extingáo do BNH, foi também 
extinto o Conselho Curador do FGTS, que somente seria recriado e reformulado 
dois anos mais tarde. 

Em 1987, o MDU foi transformado em Ministério da Habitagáo, Urbanismo e 
Meio Ambiente - MHU que recebia também a CEF, entáo transferida  do Ministério 
da Fazenda. Um ano depois, o MHU era extinto e era criado o Ministério do Bem 
Estar Social - MBES, enquanto a CEF voltava ao MF. Em 1989, o MBES foi 
transformado em Ministério da Agáo Social - MAS, e, o ano seguinte, o Conselho 
Curador sofría nova reformulagáo. 

Finalmente, merece destaque na caracterizagáo da crise do PLANASA, o 
novo ordenamento institucional do país após a promulgagáo da Constituigáo 
Federal, em 1988. Do ponto de vista económico, merecem destaque a reforma 
tributária, que redistribuiu os recursos da Uniáo para estados e municipios, e a 
mudanga do processo de elaboragáo orgamentária. O processo de elaboragáo 
orgamentária, consolidando tradigáo dos períodos anteriores na elaboragáo de 
planos quadri-anuais, passou a incluir Planos Plurianuais - PPAs, elaborados no 
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primeiro ano de cada governo, vigorando até o final do primeiro ano do governo 
seguinte. Os PPAs definem as diretrizes e metas que devem ser detalhadas ñas 
Lei de Diretrizes Orgamentárias - LDOs, que precedem a autorizagáo para 
execugáo orgamentária, através da Orgamento Geral da Uniáo. 

O Congresso passou a influir  na definigáo e alocagáo dos recursos para 
investimentos, previstos pelo Orgamento Geral da Uniáo - OGU. Esta última 
modificagáo fez aumentar os gastos fiscais em investimentos na rubrica 
saneamento geral, de forma pulverizada, decorrente de emendas dos 
parlamentares. Esta rubrica abriga investimentos em água e esgotos, mas 
também em drenagem e residuos sólidos. Em 1990, os gastos do OGU em 
saneamento geral somaram US$138,9 milhóes, aumentando para US$275,0 
milhóes em 1991, US$429,0 milhóes em 1992, e US$442,4 milhóes em 1993. 
Nestes últimos dois anos, os recursos aplicados pelo OGU em saneamento 
superaram aqueles alocados pelo FGTS. 

Do ponto de vista institucional, a nova Constituigáo define que os servigos 
de interesse local sáo dos municipios, e que leis estaduais complementares 
deveráo definir  a organizagáo dos servigos de interesse comum. A falta de clareza 
sobre a titularidade dos servigos de interesse comum, como aqueles presentes 
ñas regioes metropolitanas do país, ocasiona problemas que perduram até o 
momento, e que condícionam a fase de transigáo e de transformagáo do setor, 
como vimos ao longo do texto, especialmente no capítulo 9.4. 

9.4. Investimentos na Transigáo dos Anos 90 

A definígáo do período de transigáo do setor saneamento náo é consensual. 
Alguns especialistas do setor afirmam que o período PLANASA se encerra com a 
extingáo do BNH, em 198635. Para outros, a extingáo do BNH é um dos principáis 
sinaís e efeitos da crise e declínio do PLANASA, que somente seria encerrado 
após a promulgagáo da nova Constituigáo da República, que define um novo 
arranjo institucional para o país. Outros, complementando essa última posigáo, 
marcam o fim do PLANASA com o encerramento dos seus programas, ocorrído no 
inicio do Governo do Presidente Fernando Collor de Mello. Há ainda os que 
afirmam que, sob o ponto de vista do modelo de fínanciamento e da organizagáo 
da prestagáo dos servigos, estamos ainda dentro do PLANASA. 

Em minha avaliagáo, náo há como dizer que ainda vivemos sob a égide do 
PLANASA, urna vez que, além deste estar formalmente extinto, (i) existe outro 
arranjo institucional no país e (¡i) há urna significativa mudanga ñas estratégias 
políticas para o setor e nos seus instrumentos de implementagáo. Temos, de fato, 
urna estrutura setorial e padráo de financiamento fortemente marcado por aquele 
Plano. A primeira, configurada através do predominio das empresas estaduais 
como prestadoras de servigos, com base nos mesmo arranjos contratuais dos 
anos 70. O segundo, através da permanéncia do subsidio cruzado (entre 

3 5 A esse respeito, ver breve histórico do setor, em anexo. 
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diferentes municipalidades) e da progressividade tarifária  (entre diferentes faixas 
de consumo e categorías de usuários) como principáis características da estrutura 
tarifária,  bem como da principal fonte de financiamento dos investimentos - o 
FGTS. Essas características definem o atual período vivido pelo setor como urna 
fase de transigáo, rumo a um novo modelo ainda náo inteiramente definido, como 
veremos mais a frente. 

No ámbito deste trabalho, que focaliza a análise dos investimentos em 
saneamento, optei por definir  o fim do PLANASA a partir de sua extingáo formal, 
como veremos adiante. Mais ainda, busco definir  a transigáo, que já se alonga por 
quase urna década, em trés etapas distintas: a primeira, denominada de 
investimentos deprimidos, vai de 1991 a 1994; a Segunda, marcada pela 
retomada dos investimentos, de 1995 a 1998: e a terceira, absolutamente 
prospectiva, que deverá ser marcada por novos modelos de prestagáo dos 
servigos, ai incluidas as mudangas na estrutura de propriedade das empresas do 
setor, por novas estruturas reguladoras e por um novo padráo de financiamento 
dos investimentos. 

As duas primeiras fases sáo claramente marcadas pelo comportamento dos 
investimentos, como vemos na Tabela 9. 

Tabela 9 
Investimentos em Saneamento na Transigáo 

% do PIB a pregos de 1980 

Período Investimento 
1970-1979 0,34 
1980-1989 0,28 
1990-1994 0,10 
1995-1997 0,17 

1995 0,10 
1996 0,17 
1997 0,25 

Fonte: autor, com base em SEPURB, PMSS e 
SNIS/PMSS 

9.4.1 Primeira Fase - Investimentos deprimidos 

Como visto anteriormente, o comportamento do setor saneamento está 
vinculado ao desempenho da economía, mas também fundamentalmente ao 
desempenho do setor público. Esta última vinculagáo se dá pela prestagáo dos 
servigos e pelo financiamento dos investimentos predominantemente pelo setor 
público, bem como por ser este setor objeto de Políticas Públicas, dadas suas 
características descritas no capítulo introdutório. Desta forma, assim como a sua 
crise, a reforma do Estado afeta diretamente o comportamento do setor e dos 
investimentos nele realizados. 
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A crise fiscal levou ao novo desenho e papel do Estado no Brasil. Seguindo 
movimento internacional, o Estado busca passar á iniciativa privada a 
responsabilidade pela produgáo de bens e prestagáo de servigos industriáis de 
utilidade púbica, neste último caso aqueles na área da infra-estrutura.  Tal fato 
advém da hegemonía das teses da supremacía do mercado, da escolha do 
consumidor, do combate ás teses do interesse público manifestado no Estado, e 
do novo administrativismo. O principal instrumento desse movimento é a 
privatizagáo de empresas estatais, com o objetivo de melhorar as contas públicas 
através da redugáo dos requerimentos de financiamento do setor público - RFSP, 
induzir a competígáo e aumentar a eficiéncia. Talvez a melhor expressáo 
internacional deste movimento seja o Capitalismo Popular implantado na Inglaterra 
pela Primeira Ministra Margareth Tatcher36. 

A reforma do Estado trata de separar as fungóes públicas de definigáo de 
políticas, da regulagáo e controle, que permanecem no setor público, das fungóes 
de prestar servigos ou produzír bens, passadas ao mercado via ao setor privado. 
Nos casos dos monopolios e dos servigos industriáis de utilidade pública no Brasil, 
os operadores privados sáo concessionários ou permissionários, submetidos á 
regulagáo e controle estatal. Para esse controle, a reforma do Estado também 
preconiza a criagáo de agéncias reguladoras, dotadas de autonomía 
administrativa, independéncia decisoria, e capacidade técnica, para assungáo das 
fungóes governamentais de regular e fiscalizar a prestagáo dos servigos. Esse 
modelo, já adotado em países como a Argentina, adapta ao mercado de 
concessóes o modelo regulatório desenvolvido na Inglaterra a partir dos anos 8037. 

O Governo do Presidente Fernando Collor de Meló, iniciado em 1989, 
inaugura a reforma do Estado se inicia no Brasil, através de seus programas de 
reformas monetária, económica e patrimonial. Esse período é marcado por taxas 
inflacionarias históricas, que chegaram a 80% ao mes. O diagnóstico do governo 
Collor, o primeiro eleito após o regime militar, aponta a necessidade de reformas 
profundas na economía e no Estado - política de abertura comercial, desindexagáo 
e redugáo da intervengáo do Estado ñas relagóes económicas. Paradoxalmente, o 
governo fez urna profunda reforma monetária, com retengáo de significativa 
parcela dos ativos financeiros, e congelamento de pregos e salários. Foi também 
criada a Taxa Referencíal de Juros, que passaria a corrigir os contratos de 
financiamento, inclusive aqueles com recursos do FGTS. 

A reestruturagáo do Estado se fundamentava ñas reformas administrativa e 
patrimonial do setor público, com extingáo de órgáos, privatizagáo de empresas 
estatais e demissáo de servidores públicos. Nesse período, foi criado o Programa 
Nacional de Desestatizagáo - PND, cuja execugáo ficaría a cargo do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES. 

3 6 Ver Saunders & Harris, Privatization and Popular Capitalism, Open Unversity Pres, 1994 
3 7 Durante os anos 80 e 90, paralelamente ao processo de privatizagáo na Inglaterra, foram criadas agéncias 

reguladoras independentes para os servigos de telecomunicagoes - Oftel,  gas - Ofgas,  eletricidade - Ofer, 
Água - Ofwat. 
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Os resultados alcanzados ficaram aquém das expectativas, com a inflagáo 
sendo contida por poucos meses, e voltando á curva ascendente38. O crescimento 
económico ficou abaixo das metas previstas no Plano Plurianual 1991-1995, tendo 
alcangado a média anual de 1,7% no período 1991/1993, contra crescimento 
médio anual do PIB previsto de 4,3%. 

O Plano Plurianual 1991/95 traz, novamente, metas específicas para o setor 
saneamento. Pela primeira vez, surge como objetivo específico, a universalizagáo 
dos servigos de abastecimento de água para toda a populagáo urbana, ampliando 
os servigos para 7,2 milhóes de domicilios. Os servigos de esgotamento sanitário 
deveriam sofrer  forte ampliagáo, visando atender 9 milhóes de domicilios, 
elevando a cobertura urbana para aproximadamente 65%. Estas metas físicas 
exigiriam a ampliagáo dos investimentos no setor, revertendo a tendéncia de 
queda verificada desde a década de oitenta e confirmada nos primeiros anos da 
década de 90. 

Desde o final dos anos oitenta, os Estados e as CESBs estavam 
impossibilitados de contrair novos empréstimos, devido ao alto endividamento e 
inadimpléncia. Em 1990, a Portaría 401 do Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento excluí as tarifas dos servigos públicos de saneamento do 
congelamento de pregos e da sistemática de liberagáo de reajustes com 
autorizagáo prévia do Ministério. Em 1991, a Portaría 970 do mesmo Ministério 
estabeleceu que as tarifas de saneamento estavam definitivamente liberadas, com 
a revogagáo de legíslagáo federal específica, náo estando mais sob controle 
federal.  A partir deste momento, as tarifas de saneamento se subordinam aos 
respectivos governos estaduais39 ou municipais. 

Entretanto, a liberagáo de pregos das tarifas náo solucionou o problema do 
equilibrio financeira das empresas estaduais, que continuavam apresentando 
baixa rentabilidade, muitas vezes inferior  á taxa mínima de viabilidade40. Alguns 
fatores podem ter contribuido para que os reajustes tarifários  náo tenham 
significado maior rentabilidade e, portanto, maior capacidade de geragáo interna 
de recursos para novos investimentos: (i) tarifas náo realistas, abaixo dos custos 
totais; (ii) grandes inefíciéncias económicas, como elevadas perdas de água 
(comercial e física), baixa produtividade e elevados gastos com pessoal; (iii) 
projetos caros e com baixa taxa interna de retorno, por exemplo, sem adogáo da 
alternativas de mínimo custo ou sem avaliagáo económica e financeira precisa; 
(iv) alta inadimpléncia (a relagáo arrecadagáo/faturamento  caiu de 88,7% em 1987 
para 73,6% em 1992), possivelmente pelo forte incremento tarifário  ocorrido (a 

3 8 As taxas de inflagáo foram de 480% em 1991, 1158% em 1992 e 2.708% em 1993. 
3 9 Em muitos casos, as tarifas das CESBs sao definidas por decreto ou outro ato normativo do govemador, a 

partir de solicitagoes das empresas. Em outros, as próprias empresas podem fixar as tarifas. A maioria dos 
contratos de concessáo com as CESBs, firmados na vigencia do PLANASA, estabelecem que aos 
Municipios delegam ás empresas concessionárias o poder de fixar tarifas e estrutura tarifária. 

4 0 Definigáo segundo FGV/EPAP, Um Novo Modelo de Financiamento para o Setor Saneamento - viabilidade 
mínima (5) = servigo da dívida/investimento reconhecido 
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tarifa média de água cresceu de US$0,27/m3 em 1988 para US$0,46/m3 em 
1992)41. 

Os reajustes tarifários  ocorridos no período náo foram capazes de, por si, 
alavancarem incremento no volume de investimentos no setor. No mesmo 
período, as despesas de exploragáo subiram na mesma proporgáo, náo criando 
margem adicional ou mesmo gerando excedentes financeiros. Somente mais 
tarde, quando se inicíaram os processos de renegociagáo de dividas dos estados 
com a Uniáo - iniciados em 1993, e de saneamento financeiro das contas do 
FGTS - concluido em 1995, vai ocorrer um incremento importante nos 
investimentos, influenciando decisivamente a fase de transigáo do setor 
saneamento. 

A fragilidade e inconstáncia institucional do setor, presente nos anos da 
crise do PLANASA, ocorreu novamente no inicio do período de transigáo. Novas 
mudangas ocorreram na vinculagáo da gestáo da política setorial no ámbito 
Federal. No Governo Collor, a gestáo da política para o setor se subordinou ao 
Ministério da Agáo Social - MAS, e foram reformulados os programas com 
recursos do FGTS. 

Estudo feito pela Fundagáo Getúlio Vargas42 aponta para urna significativa 
redugáo dos gastos em investimento total da Uniáo em relagáo á receita náo 
comprometida com divida, de 21,9% em 1985 para apenas 4,9% em 1992. Os 
gastos em saneamento, incluindo os investimentos e as despesas correntes, que 
representaram 1,2% dos gastos em investimento total em 1988, passaram a 
apenas 0,2% em 1992, verificando-se ainda urna redugáo da parcela específica 
dos investimentos sobre os gastos totais da Uniáo em saneamento, de 50,2% em 
1988 para apenas 2,9% em 1992. Esta queda é resultado das mudangas 
institucionais que afetaram o setor, incluindo extingáo e reformulagáo de órgáos, 
dentro da política de redugáo do setor público e de esforgo para um ajuste fiscal. 

Essa situagáo também se repete nos estados e municipios, embora com 
queda menos dramática. Enquanto os gastos com investimentos total em 
saneamento representavam 6,1% em 1985 e 5,3% em 1988, respectivamente 
para estados e municipios, em relagáo ás receitas náo comprometidas com 
dividas, em 1992 estes números eram de 4,1% e 3,8%. Mesmo nos dois estados 
mais fortes da Federagáo, como Rio de Janeiro e Sáo Paulo, a queda dos 
investimentos é significativa nesta primeira fase da transigáo, enquanto em outros 
estados os investimentos subiram, demonstrando grande diversidade de 
comportamento entre as diversas unidades da Federagáo. 

Outra conclusáo do Estudo se relaciona á capacidade de geragáo de 
recursos no setor público para investimentos em saneamento, e a necessídade de 

4 1 Fonte: CABES 1986/89 e 1992/93 
4 2 Fundagáo Getúlio Vargas - EBAP, Avaliagáo da capacidade de participagáo dos governos estaduais e 

municipais e de suas companhias e servigos de saneamento no financiamento do investimento do setor, 
julho de 1995. 
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recursos adicionáis para se alcangar metas de investimentos que levassem á 
universalizagáo dos servigos em 2010. Verificou-se que o setor público poderia 
gerar cerca de 58% dos recursos necessários, necessitando de 42% de recursos 
adicionáis. Entretanto, essa composigáo varia muito entre as unidades da 
Federagáo, dependendo da capacidade de endividamento de cada urna. Da 
capacidade total de endividamento em 1992, 45% estava concentrada em cinco 
estados pequeños e médios (RR, MA, Pl, RN e AL), sendo que os demais náo 
poderiam se endividar. Apenas duas capitais poderiam contrair dividas (Belém e 
Natal), com 3,9% da capacidade total, sendo o restante distribuido entre os 
municipios integrantes das nove regióes metropolitanas (10,2%) e 40,5% pelos 
demais municipios brasileiros. Somente cinco estados (DF, RR, SC, SP e ES) 
poderiam gerar todos os recursos necessários. Ou seja, a possibilidade de 
investimentos em saneamento pelo setor público estava bastante limitada. 

Gráfico  6 
Investimentos em % do PIB -1971-1994 

Quando analisando as empresas estaduais de saneamento, a FGV verificou 
que apenas 7 das 26 CESBs apresentaram lucro em 1992 (as empresas dos 
estados MS, PR, ES, RN, SP, CE e RS), havendo ainda tendéncia de piora para 
1993, náo parecendo haver espago para endividamento das empresas estaduais. 
As dividas totais das empresas alcangavam US$8,5 bilhóes, sendo US$6,3 de 
longo prazo (US$5,8 bilhóes de empréstimos e financiamentos) e US$2,2 bilhóes 
de curto prazo (US$920 milhóes de empréstimos e financiamentos). 

Os servigos municipais apresentavam situagáo ligeiramente melhor, 
especialmente pelo baixo nivel de endividamento. Esta situagáo decorre da náo 
participagáo destes municipios no PLANASA, portanto, impedidos de acessar 
recursos oriundos de empréstimos para financiamento de investimentos. 

Outro problema que influencia decisivamente essa fase da transigáo do 
setor é a situagáo da crise do FGTS. Como visto no capítulo anterior, após 1988 
se assiste a um aumento progressivo dos recursos do OGU no financiamento de 
investimentos em saneamento e a urna queda da parcela dos investimentos 
financiados com recursos do FGTS. No período 1990-1993 se verifica um 
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incremento na relagáo entre saques totais e arrecadagáo bruta do FGTS, de 41% 
para 80%, predominando os saques por rescisáo contratual decorrente de 
retragáo económica - 73% do valor total. No mesmo há queda significativa no 
valor bruto arrecadado no período (23%), que, quando combinada ao aumento dos 
saque, leva a urna queda da arrecadagáo líquida de 35%, reduzindo a capacidade 
de financiamento do sistema. Para complicar ainda mais a situagáo do FGTS, o 
período apresenta urna forte redugáo na arrecadagáo de empréstimos, de 28,2%. 
Esse conjunto de fatores fez com que a capacidade de investimento do FGTS, em 
relagáo percentual do PIB, caísse de 1,09% em 1990 para apenas 0,33% em 
1992. Por outro lado, o Governo Federal autoriza novas contratagóes de 
empréstimos do Fundo, especialmente em 1990 e 1991 e para habitagáo, com 
baixa qualidade de créditos emitidos43 e sem observar os limites de financiamento 
do Fundo, gerando urna situagáo de crise financeira que iria praticamente impedir 
novas contratagóes a partir de 1993. Por exemplo, em saneamento foram feitas 
contratagóes da ordem de R$1,5 bilháo em 1991, e de apenas R$400 milhóes em 
1994. 

Tabela 10 
Investimentos 1990-1994 

Ano Investimento PIB % PIB % PIB 
US$ milhóes US$ milhóes valor pregos de 

histórico 1980 
1990 905,10 440201,00 0,21 0,15 
1991 615,30 384926,00 0,16 0,13 
1992 464,23 377254,00 0,12 0,09 
1993 467,62 438390,00 0,11 0,08 
1994 532,52 564919,00 0,09 0,07 

Fonte: 1990-1993, PMSS; 1994 - SEPU RB 

A crise política de 1992 levou ao impedimento do Presidente Collor em 
1992, assumindo a Presidéncia o seu Vice, Itamar Franco. As grandes mudangas 
¡ntroduzidas pelo novo Governo foram o langamento de novo Plano Económico - o 
Real, com a criagáo de um padráo monetário estável (a URV), baseada em áncora 
cambial e em fortes restrigóes monetárias, e a proposigáo de reformas em alguns 
temas constitucionais. Foi dada continuidade á abertura da economía, estimulando 
o aumento de produtividade e a modernizagáo, aprofundadas a desindexagáo de 
pregos e salários e as privatizagóes. 

A revisáo do Plano Plurianual, ocorrida no Governo Itamar Franco, manteve 
as metas inicialmente previstas, mas introduziu a necessidade de reordenamento 
institucional e financeiro do setor. A partir de 1993 sáo desenvolvidos diversos 
estudos sobre o setor, e a proposigáo de novos arranjos instítucionais e 
financeiros, no ámbito do Projeto de Modernizagáo do Setor Saneamento -

4 3 Pinheiro, Mauricio Saboya, O Papel dos Fundos Parafiscais no Fomento: FGTS e FAT, IPEA, 1997 
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PMSS44. A partir desses estudos e de ampios debates realizados com agentes do 
setor, sáo introduzidos os conceitos de descentralizagáo decisoria, flexibilizagáo 
da prestagáo dos servigos, com a ampliagáo da participagáo do setor privado na 
prestagáo dos servigos e no financiamento dos seus investimentos, da ampliagáo 
da competigáo e estímulo á eficiencia dos prestadores dos servigos, etc. Essa 
conceitos váo ser incorporados nos diversos instrumentos dísponibilizados pelo 
Governo Federal para investimentos e para a modernizagáo do setor, e se 
constituem na base da Política Nacional de Saneamento, formulada e publicada 
em 1995, ainda em vigor. 

No inicio da década de noventa se iniciam os processos de negociagáo das 
dividas dos estados para com a Uniáo. Com a intengáo de renegociar as dividas 
de estados e municipios, bem como de suas empresas, foi editada a Lei Federal 
8727, de1993. Essa lei previa o refinancíamento, pela Uniáo, das dividas 
decorrentes de operagóes nacionais de crédito, contraídas até o dia 30 de junho 
daquele ano, inclusive parcelas vencidas. Do total de dividas renegociadas 
naquele ano - US$20,7 bilhoes, US$2,3 bilhoes se referiam a dividas das CESBs, 
contraídas majorítariamente junto ao FGTS/CEF. Sáo beneficiadas a SABESP 
(US$1,3 bilháo), a CEDAE (US$469 milhóes), a CORSAN (US$163 milhóes), a 
COPASA-MG (US164 milhóes), a SANEPAR (US$152 milhóes) e a CAGECE 
(US$32,6 milhóes)45. 

Todos os governos estaduais, menos o do Distrito Federal, renegociaram 
suas dividas, bem como mais de urna centena de Prefeituras.  As garantías sáo 
receitas constitucionalmente transferidas  pela Uniáo, sendo o Banco do Brasil o 
agente Financeiro. Algumas empresas de saneamento, especialmente aquelas 
com melhor condigáo de sustentabilidade financeira, renegociaram díretamente 
suas dividas (como a SABESP e a CEDAE), e muitas tiveram suas dividas 
assumidas pelos respectivos estados, incorporando a renegociagáo dos 
respectivos governos. Por um lado, isto sígníficou transferéncia  de recursos fiscais 
dos estados para as empresas de saneamento, com a sociedade assumindo 
dividas setoriais, inclusive subsidiando ineficiéncias económicas e deficiencias 
gerenciaís das empresas. Por outro, esta medida "límpou" parte dos passivos de 
longo e curto prazos das empresas. Esse fato, somado aos incrementos tarifarios 
ocorridos, permitiram que as mesmas se habilitassem a novos financiamentos, 
principalmente pelo FGTS. 

Nestes períodos de crise do PLANASA e transigáo, marcados pela 
fragilídade institucional do setor saneamento, houve um intenso processo de 
debates no Congresso Nacional, em torno do Projeto de Lei da Cámara - PLC 
199. Deste processo participaram diversas entidades do setor46. O Projeto tratava 

4 4 O PMSS é objeto de acordo de empréstimo com o Banco Mundial, assinado em 1992, para investimentos e 
para modernizagáo institucional do setor. 

4 5 FGV/EBAP, Um novo modelo de financiamento para o setor saneamento 
4 6 ABES - Associagáo Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental; AESBE - Associagáo das Empresas 

Estaduais de Saneamento Básico ASSEMAE - Associagáo dos Servigos Municipais de Saneamento; FNU -
Federagáo Nacional dos Urbanitários, com o Comando Nacional dos Trabalhadores em Saneamento; etc. 



373 

da Política Nacional de Saneamento, e, do ponto de vista do financiamento dos 
investimentos, previa a criagáo de um fundo nacional, ao qual deveriam convergir 
todos os recursos destinados ao setor, incluindo aqueles do FGTS, do OGU e de 
financiamentos externos, gerido pelo Governo Federal e subordinado a um 
conselho setorial. O Projeto aprovado pelo Congresso foi, no entanto, 
integralmente vetado no inicio do Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, sob o argumento de que o mesmo era centralizador, contrariando a 
orientagáo descentralizadora da Constituigáo Federal. Possivelmente, um fator 
determinante do veto ao Projeto foi a preocupagáo com a criagáo de um fundo de 
financiamento do saneamento, para onde convergiriam todos os recursos 
destinados para tal, bem como com os mecanismos propostos de controle social 
sobre a sua gestáo e execugáo. 

Outro argumento é o de que a política pública, própria dos governos, e, 
portanto, transitoria, integra os Planos Plurianuais - PPAs. O Projeto de Lei, como 
proposto, poderia, assim, engessar a execugáo dos programas e orientagóes dos 
sucessivos governos. Por outro lado, o Governo Federal propós a criagáo de outro 
instrumento normativo, qual seja, o estabelecimento de diretrizes gerais para a 
prestagáo e regulagáo dos servigos de saneamento. Esta última proposta veio a 
se consubstanciar, posteriormente, no Projeto de Lei do Senado - PLS 266/96, do 
entáo senador José Serra, ex-mínistro do Planejamento e Orgamento á época da 
formulagáo da atual Política Nacional de Saneamento. 

Um fator importante no padráo de financiamento do setor neste período, ao 
lado do aumento da participagáo relativa de recursos fiscais, é o forte incremento 
dos recursos proveniente de empréstimos externos. Enquanto entre 1971 e 1990 
os empréstimos externos para saneamento, provenientes do BIRD, do BID e de 
agencias bilaterais (como o KFW e o OECF, da Alemanha e Japáo, 
respectivamente), somaram US$1,8 bilhóes, em 24 contratos, somente entre 1991 
e 1994 foram contratados empréstimos dessas instituigóes no valor de 
US$2,5bilhóes, em 11 contratos de maior porte. Destes empréstimos acordados 
nesta primeira fase de transigáo, somente US$370 milhóes sáo assumidos pela 
Uniáo, sendo todo o restante assumido por governos estaduais ou por suas 
companhias estaduais. Desta época sáo os empréstimos para grandes programas 
de despoluigáo e qualidade das águas, como o Rio Tieté e do Guarapiranga, em 
Sáo Paulo (US$730 milhóes) e da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro (US$587 
milhóes), entre outros. 

A execugáo destes empréstimos, contudo, apresenta diversos problemas 
de ordem gerencial (capacidade técnica para gestáo e elaboragáo de projetos) e 
financeira (alocagáo de contrapartidas), que fazem com que seus prazos de 
execugáo sejam longos, superiores a cinco anos, em média. Sob o ponto de vista 
das condigóes de financiamento, esses empréstimos podem ser atrativos quando 
comparados áqueles contratados junto ao FGTS, especialmente para as 
empresas do Sul e Sudeste do país, como mostra a tabela 11: 
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Tabela 11 
Condigóes Usuais de Financiamento em Saneamento - 1994 

Condigóes FGTS BID BIRD 
Prazo amortizagáo 25 anos 25 anos 15 anos 

Caréncia 3,5 anos 5 anos 5 anos 
Parcela de 

amortizagáo 
Mensal Semestral Semestral 

Contrapartida 5% a 30%* 50% 50% 
Taxa de Juros 6% ou 12%** 4% 7% 

Reajustes TR Cámbio Cámbio 
Comissáo 

Compromisso 
0,5% 0,25% 

Taxa de risco 1,0% 
Fonte: FGV/EBAP, 19S 14 
*MG, RJ, SP, PR, SC, RS e DF - 10% a 30%, outros 5% a 25% 
**MG, RJ, SP, PR, SC, RS e DF - 12%, outros 6% 

9.4.2. 2a fase da transigáo: a retomada dos investimentos 

No Governo Fernando Henrique Cardoso, o MAS é extinto e as políticas de 
saneamento, habitagáo e desenvolvimento urbano váo ser exercidas pela recém 
criada Secretaria de Política Urbana - SEPURB, criada junto ao Ministério do 
Planejamento e Orgamento - MPO. 

Em 1995, após a posse do governo de Fernando Henrique Cardoso, o setor 
saneamento passa por nova reformulagáo institucional. É criada a Secretaria de 
Política Urbana - SEPURB, vinculada ao Ministério do Planejamento e Orgamento 
- MPO. A SEPURB foi atribuida a responsabilidade pela execugáo e 
implementagáo das políticas de desenvolvimento urbano, habitagáo e saneamento 
básico, de forma integrada. 

Segundo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, as questóes 
urbanas passam a receber tratamento baseado no conceito de "habitat", 
consideradas no ámbito maior das políticas nacionais de desenvolvimento. Os 
principios explicitados na política urbana sáo a descentralizagáo, a atuagáo 
integrada do setor público, a parceria entre os setores público e privado e a 
participagáo da sociedade civil. Esses principios seguem ainda preceitos 
estabelecidos pelo Plano Diretor de Reforma do Estado, implementado desde 
1996. O desenvolvimento urbano ainda deve se integrar ao processo de 
globalizagáo, abertura económica e aumento da competitividade e da eficiéncia. 

Os objetivos básicos desta política sáo com os: (i) universalizar os servigos, 
no nivel da demanda essencial; (ii) criar um ambiente de eficiéncia na prestagáo 
dos servigos; (iii) flexibilizar a prestagáo dos servigos e a ampliagáo da 
participagáo dos diversos agentes envolvidos na gestáo dos servigos; e (iv) 
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descentralizar as agóes. Para isso preconiza o resgate da competencia normativa, 
reguladora e indutora da esfera federal e a implementagáo de agóes articuladas e 
ampliagáo da eficácia dos investimentos47. 

O diagnóstico elaborado destacava a carencia de servigos nos extratos 
sociais de renda mais baixa, os baixos índices de coleta e tratamento dos esgotos, 
a limitada capacidade gerencial, as restrigóes á capacidade de pagamento e de 
endividamento dos prestadores públicos dos servigos, os baixos níveís de 
eficiencia, principalmente os altos custos, as elevadas perdas comerciáis e físicas 
e baixa produtividade. O enfrentamento do diagnóstico elaborado pelo Governo 
Federal destacava a necessidade de reforma do reforma no setor, entendida como 
a introdugáo de novas estruturas reguladoras e de novos modelos de gestáo dos 
servigos, incluindo a participagáo do setor privado, como forma de assegurar a 
retomada dos investimentos com sustentabilidade. 

A estratégia adotada para a realizagáo da reforma focalizou: (i) a 
estruturagáo do poder público para exercer plenamente as fungóes de regulagáo e 
controle da prestagáo dos servigos; (ii) o incremento da eficiéncia dos operadores 
públicos; (iii) a flexibilizagáo da prestagáo dos servigos, como forma de induzir a 
participagáo do setor privado; e (iv) o fortalecímento das agóes do Governo 
Federal direcionadas para as áreas mais carentes. 

Vale destacar que a estratégia adotada do Governo federal,  embora 
apresente similaridade com aquela implementada nos setores de 
telecomunicagoes e eletricidade, por exemplo, tem diferengas importantes quanto 
á implementagáo. A primeira, institucional, reside no fato de que, no setor 
saneamento, a titularidade dos servigos é dos municipios, na maioria dos casos, e 
inclui os estados, nos servigos onde predomina o interesse comum. Assim, a 
Uniáo náo executa as reformas diretamente, náo decide sobre modelos de gestáo, 
formas de ampliagáo da participagáo do setor privado e sobre novas estruturas de 
regulagáo (pelo menos no nivel de detalhes exigido para o controle sobre a 
prestagáo dos servigos), podendo apenas usar instrumentos de indugáo e apoio 
técnico. 

Outra diferenga importante está na própria estrutura do setor, que 
apresenta menores taxas de rentabilidade, menor possibilidade de ganhos 
provenientes do progresso técnico48 e menor grau de competigáo. Ademáis, a 
principal matéria prima do setor - água, náo encontra produto substituto. Essas 
características, descritas em maior profundidade no capítulo 1, fazem com que, 
geralmente, as taxas de retorno sobre os investimentos realizados em capital fixo 

4 7 Nesse sentido, as definigñes da Política sao coerentes com aquelas do Plano Diretor da Reforma do 
Estado, editado em 1995, que preconiza o papel do regulador do estado ñas atividades económicas e de 
mercado, inclusive os servigos caracterizados por infra-estruturas  organizadas na forma de monopolios 
naturais, podendo os servigos ser mais eficiente prestados através da iniciativa privada. 

4 8 em saneamento, especialmente nos sistemas de distribuigáo de água e coleta de esgotos, o índices de 
progresso técnico sá relativamente baixos. Mesmo nos processos gestáo e controle operacional, com os 
avangos da telemetría, ou de novas plantas de tratamento de água e de esgotos, onde existem novas 
tecnologías, náo há progresso técnico capaz de alterar a estrutura do mercado, de monopolio natural 
permanente para alguma forma efetiva de mercado competitivo, como verificado no caso da telefonía fixa 
digital.. 
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sejam inferiores  áquelas auferidas em outros setores da infra-estrutura  ou mesmo 
do mercado financeiro. Por outro lado, por se constituir no mais permanente dos 
monopolios naturais na área de infra-estrutura,  com um servigo essencial, náo 
substituível, em um mercado cativo com urna demanda mínima segura, o setor 
saneamento se apresenta como urna área de riscos muito baixos, compensando 
as desvantagens enunciadas anteriormente e se tornando também urna área de 
atratividade a investidores e operadores privados. 

Ademais, o saneamento é visto como o mais essencial dos servigos, com 
forte presengas de externalidades ligadas á saúde pública e ao meio ambiente. 
Essa situagáo pode fazer com que resisténcias ao processo de transformagáo 
sejam mais fortes do que aquelas verificadas em outros setores49. Outro fator 
político importante está no fato do poder concedente ser local ou estadual, 
fazendo com que a pressáo de grupos organizados seja exercida mais 
diretamente sobre os titulares dos servigos, dificultando a tomada de decisóes e o 
processo de implementagáo50. 

As primeiras medidas adotadas buscavam a retomada do fluxo de 
financiamentos e a gestáo descentralizada da aplicagáo de recursos do Fundo de 
Garantía do Tempo de Servigo (FGTS), principal fonte de financiamento do setor, 
incluindo a criagáo de novos programas de financiamento, mais flexíveis. Desde 
1993, as contas do FGTS apresentaram recuperagáo e ampliagáo da capacidade 
de investimentos, revertendo a queda verificada até 1992. O forte crescimento em 
1993 e mantido em 1994 se deve ao aumento das receitas financeiras de 
aplicagóes financeiras e a redugáo dos gastos administrativos do Fundo. Outros 
fatores importantes foram o aumento da arrecadagáo bruta e da arrecadagáo de 
empréstimos. Entretanto, essa recuperagáo verificada nestes dois anos náo 
expressou um aumento dos volumes financiados em novos contratos, devido a 
fato de que parte dos recursos estava comprometida com contratos firmados nos 
anos anteriores. 

As contas do FGTS passaram por um processo de saneadas, através de 
melhor e mais rigorosa gestáo dos riscos de crédito ñas operagóes, renegociagáo 
de dividas com tomadores inadimplentes e fiscalizagáo para recuperagáo de 

4 9 Na Inglaterra, o processo de privatizagáo e regulagáo do setor saneamento foi iniciado em 1984. A 
privatizagáo somente foi concluida em 1989, após intensos debates no Parlamento, que geraram, inclusive, 
alteragóes na proposta original apresentada pelo governo da entáo primeira ministra Margareth Tatcher. 
Grupos de pressáo organizados, principalmente de defesa ambiental, dos consumidores e de carnadas 
sociais mais vulneráveis, conseguiram mais alteragóes na proposta de lei do setor saneamento do que em 
qualquer outro setor. Outro aspecto interessante está no fato de que pesquisas de opiniáo á época da 
privatizagáo indicavam forte resisténcia e grande reprovagáo popular. Com relagáo á regulagáo, continuam 
a ocorrer mudangas, inclusive a recente edigáo de um green  paper  do novo governo trabalhista, que prega 
urna agáo reguladora mais dirigida á protegáo dos usuários e que estimule maior competitividade., 

5 0 Exemplo importante de dificuldades em implementar reforma setorial no setor saneamento é verificado no 
Estado do Rio de Janeiro, com um governo caracterizado pela agressividade e sucesso no seu programa de 
desestatizagáo. Desde 1996 o Estado vem estudando formas de privatizagáo da prestagáo dos servigos e 
de novos marco regulatório. Em 1997 o governo decidiu pela venda da CEDAE, a concessionária estadual, 
tendo inclusive publicado Edital. O processo náo conseguir chegar a termo até o momento, devido a 
grandes disputas judiciais e políticas. É possível que a venda náo seja concluida neste ano, dadas as 
dificuldades enfrentadas. 
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créditos ruins. Isso permitiu a abertura de novas contratagóes de financiamento 
dos investimentos em saneamento básico, que apresentavam fortes restrígóes 
desde 1992, e estavam praticamente suspensas. Os programas de investimentos 
foram redefinidos, com a criagáo de novos critérios e procedimentos para a 
concessáo de empréstimos. As principáis mudangas ocorridas ñas condigóes de 
financiamento do FGTS foram as seguintes: (i) redugáo dos requerimentos de 
contrapartida, para urna média de 22%; equalizagáo dos juros para as diferentes 
regioes, extinguindo os subsidios entre das Regioes Sul e Sudeste (exceto ES) 
para as demais (exceto DF); (iii) redugáo dos juros, sendo diferenciados por 
categorías, em 9% para abastecimento de água, 6% para esgotamento sanitário e 
5% para o programa Prosanear (agóes integradas de saneamento em áreas 
urbanas de baixa renda); (iv) utilizagáo de receitas futuras das empresas como 
garantía dos empréstimos (securitizagáo), dispensando as garantías estaduais e 
as garantías reais; e (v) possibílidade de utilizar os recursos financiados como 
contrapartida requerida por outras fontes de financiamentos, especialmente as 
internacionais. 

No sentido da descentralizagáo, merece destaque o fato de que as obras 
implementadas e financiadas com recursos do FGTS passaram a ser 
selecionadas e contratadas de forma descentralizada, urna vez que essa 
atribuigáo passou á responsabilidade dos Estados, que passaram a hierarquízar e 
selecionar os projetos financiados. Em 1996, todos os estados já haviam criado 
suas 27 Instáncias Colegiadas paritarias, compostas por representantes dos 
governos estaduais e municipais e de entidades da sociedade que atuam no setor, 
estando habilitadas ao exercício do poder de hierarquízar projetos e priorizar a 
alocagáo de recursos. Igualmente, os recursos do FGTS passaram a ser 
distribuidos pelos estados, no seu orgamento anual. Os escritorios da CEF 
passaram a ter maior autonomía na análise de projetos e na sua fiscalizagáo, bem 
como de auxiliar as Instáncias Colegiadas, principalmente na informagáo da 
capacidade de pagamento dos requerentes. 

No caso dos recursos fiscais destinados a subsidiar investimentos, oriundos 
do Orgamento Geral da Uniáo (OGU), o repasse também foi descentralizado, 
utilizando-se a capilaridade das agéncías da CAIXA - Caixa Económica Federal, 
agente financeiro do FGTS. A liberagáo dos recursos orgamentários segue o 
mesmo procedimento para aqueles do FGTS, em parcelas, após a medigáo das 
obras. 

Embora o processo de reforma setorial tenha avangado pouco, essa fase 
da transigáo logrou importante recuperagáo dos investimentos no setor. Entre 
1995 e junho de 1998, foram contratados investimentos da ordem de R$ 5,6 
bilhoes em obras de saneamento ambiental, em programas de financiamento 
federáis, com recursos onerosos e fiscais. Destes, R$ 5,2 bilhoes forma em 
programas gerenciados pela SEPURB, R$130 milhóes pela Secretaria de Políticas 
Regionais, R$270 milhóes pelo Ministério da Saúde, por meio da Fundagáo 
Nacional de Saúde (implantagáo, ampliagáo e/ou melhoria de pequeños sistemas 
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de abastecimento de água e esgotos) e R$ 2 milhóes pela Secretaria de Recursos 
Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da Amazonia Legal 
(implantagáo de sistemas de dessalinizagáo de água em municipios da Regiáo 
Nordeste). Nesses recursos estáo incluidas as diversas contrapartidas exigidas 
dos beneficiários - estados, municipios ou prestadores dos servigos. 

Além dos programas gerenciados pelo Governo Federal, a Uniáo concedeu 
aval no montante global de R$ 616,5 milhóes para empréstimos externos 
destinados a investimentos em saneamento ao Municipio de Campiñas (R$ 19,8 
milhóes - BID), Estado da Bahia (R$ 440,0 milhóes - BID e OECF), e Estado do 
Paraná (R$ 234,5 milhóes). 

Tabela 12 
Investimentos nos Principáis Programas de Saneamento 

1995 a Junho/1998 

Programas Investimento Número de Número de 
- R$ milhóes Municipios obras 

Pró-saneamento (FGTS) 3.385 621 1.121 
PASS (OGU) 1.071 3082 5.565 
PMSS I (BIRD) 344 16 4 
PROSEGE (BID) 421 186 218 
total Brasil 5.221 — 6.908 

Fonte: CEF/SEPURB - investimento contratado 

Os recursos contratados para investimentos no ámbito dos programas do 
Governo Federal, especialmente SEPURB, incluem aqueles destinados a 
saneamento ambiental, o que incluí investimentos em água, esgotos, drenagem, 
residuos sólidos, desenvolvimento operacional e institucional dos prestadores dos 
servigos. Do total contratado, cerca de 85% se destinam ás obras específicas em 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, objeto deste trabalho, incluindo 
obras de expansáo e melhorias nos sistemas e implantagáo de novos sistemas. 
Os programas foram orientados para o aumento da cobertura dos servigos de 
saneamento, e também para a atuagáo ñas agóes de indugáo á modernizagáo e 
eficiéncia. Desde 1997, pela primeira vez na historia do setor, um percentual dos 
recursos do Pro-saneamento (FGTS) foi destinado a financiar obras em 
concessóes exercidas por empresas privadas, servindo como instrumento de 
indugáo á participagáo do setor privado no setor. 

Outra mudanga importante no perfil  dos investimentos desta fase é a 
ampliagáo dos recursos destinados a esgotamento sanitário, quem foram 
superiores áqueles destinados aos servigos de abastecimento de água, como 
mostra o quadro abaixo: 
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Tabela 13 
Recursos Contratados para Investimentos em Saneamento 

Modalidade de Atuagáo -1995 - junho 1998 

Modalidade investimento 
R$  milhóes 

% Obras 

Abastecimento de Agua 2.071 39,63 3.153 
Esgotamento Sanitário 2.102 40,23 2.763 
Residuos Sólidos 128 2,46 626 
Drenagem Urbana 332 6,37 146 
Saneamento Integrado -
PROSANEARD 

261 4,99 90 

Desenvolvimento 330 6,32 143 
Institucional/Operacional 

TOTAL - BRASIL 5.227 100 6.921 
Fonte: SEPURB/CEF 

A contratagáo dos recursos gerenciados pela Uniáo demonstra claramente 
urna recuperagáo da capacidade de investimentos do setor, especialmente 
quando comparada com a fase anterior. Essa recuperagáo se deve a alguns 
fatores determinantes, a saber: 

(i) renegociagáo das dividas dos Estados com a Uniáo, iniciada na fase 
anterior, incluindo dividas das concessionárias estaduais, assumidas pelos 
respectivos governos e integrantes das renegociagóes da divida destes 
com a Uniáo. Este fato liberou capacidade de endividamento das empresas. 
Um fato importante é a redugáo do pagamento anual do servigo da divida 
das 27 CESBs, de R$880,6 milhoes em 1995 para R$736,2 milhoes em 
1997. 

(ii) Demonstrando a afirmagáo acima está o aumento do exigivel de longo 
prazo das empresas, principalmente decorrente de financiamento de 
investimentos com longo prazo de amortizagáo. Em 1997, as 27 CESBs 
tinham um endividamento total da ordem de R$14,1 bilhóes, o que 
representava 1,63% do PIB. Neste mesmo ano, o total da divida pública era 
de R$254 bilhóes, ou seja 29,3% do PIB. O peso relativo da dividas das 
CESBs na divida pública era de 5,5%. O perfil  de endividamento das 
empresas é predominantemente de longo prazo, demonstrando que essas 
dividas decorrem ou da realizagáo de investimentos  -  na  medida  em que os 
diversos programas disponiveis para financiar investimentos sáo de longo 
prazo de amortizagáo - ou de processos de renegociagáo de dividas 
vencidas. R$3,9 bilhóes se referem a dividas de curto prazo, e R$10,2 
bilhóes, 72% do total, se referem a dividas de longo prazo. 

(iii) realinhamento e aumento das tarifas, principalmente a partir de 1994. Entre 
1995 e 1997, as tarifas médias de água praticadas pelas 27 CESBs 
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subiram 38%, passando de R$0,66/m3 para R$0,91/m3. No mesmo período, 
as receitas das empresas cresceram 48% (de R$5,39 bilhoes para R$8,0 
bilhoes), e as despesas de exploragáo 27% (de R$0,48/m3 para 
R$0,61/m3), enquanto o consumo médio por unidade de consumo 
permaneceu constante (18,8 m3/economia/més). Ou seja, as tarifas subiram 
mais do que as despesas de exploragáo, além de aumentos reais sobre a 
inflagáo do período. Comprovando essa afírmagáo, segundo o IPC-FIPE, as 
tarifas de água e esgotos regístraram, entre 1995 e 1998 (outubro), um 
aumento de 90,01%, enquanto o índice geral de variagáo do IPC-FIPE no 
período foi de 65,94%, significando um aumento real de 36,5%. 

(iv) flexibílizagáo ñas regras de acesso e contrapartida dos fínanciamentos, 
destacando-se a redugáo dos níveis exigidos de contrapartida exigidos, 
possibilídade de utilizagáo cruzada de contrapartida entre programas (por 
exemplo, urna financiada com recursos do BIRD tem contrapartida 
financiada por recursos do FGTS ou do OGU), e a possibilídade de 
utilizagáo das receitas futuras das empresas como garantía dos 
fínanciamentos (securítizagáo dos recebíveis); 

(v) revisáo da distribuigáo dos juros cobrados no ámbito dos programas com 
recursos do FGTS, reduzindo as diferengas entre as taxas cobradas entre 
as diversas regioes e entre programas de água e esgotos, e reduzindo juros 
para programas como o Prosanear, como visto anteriormente nesta 
segáo . Essa medida auxilia na explicagáo da expansáo dos investimentos 
em esgotamento sanitário, atendendo á demanda crescente por este 
servigo, na medida em que os servigos de água possuem cobertura 
bastante elevada. Por outro lado, a queda dos juros para as regioes 
Sudeste e Sul, justamente aquelas com maior capacidade de 
financiamento, elevada cobertura, maiores tarifas e maior renda, ¡ncentivou 
o incremento dos investimentos financiados nestas regioes. Na regiáo 
Norte, onde houve um aumento das taxas médias de juros, onde se 
verificam empresas com pequeña capacidade financeira, maiores déficits e 
menor renda, o nivel incremental de expansáo foi praticamente nulo; 

(vi) introdugáo de exigéncias de melhoria no desempenho em novos programas 
de financiamento, que induziram ao aumento da eficíéncia das empresas 
beneficiárias, inclusive estabelecendo de metas financeiras e operacionais 
específicas. Além de passar pelo critério de elegibílidade para a contratagáo 
de operagóes de crédito em saneamento com recursos do FGTS, as 
empresas estatais fícam obrigadas a um "Acordo de Melhoria de 
Desempenho - AMD" com o Gestor do FGTS (SEPURB/MPO) e o Agente 
Operador/Financeiro (CAIXA), com a ínterveniéncía do Governo Estadual 
ou Municipal, contendo metas de desempenho visando a aumentar a 

5 1 Esta medida reduziu subsidios pagos pelas regioes Sudeste e Sul, através de juros mais altos, ás demais 
regioes. Alguns críticos apontam que tal medida beneficiou investimentos ñas regioes mais ricas, com maior 
capacidade executiva e financeira, concentrando recursos no Sul e Sudeste. 
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eficiencia na prestagáo de seus servigos52. Esse acordo segue os mesmos 
moldes dos indicadores contratuais e de monitoramento adotados pelo 
PMSS (parcialmente financiado pelo BIRD). Como resultado do estímulo ao 
aumento da eficiencia, temos urna redugáo das perdas de faturamento em 
6% (de 42,2% para 39,6 %), aumento médio de 3% na micro e macro 
medigáo e aumento de 14% na produtividade laboral (de 5,1 para 4,4 
empregados próprios para 1.000 ligagóes de água), etc. O náo 
cumprimento das metas pode acarretar na suspensáo dos repasses do 
financiamento, ou até mesmo na rescisáo do contrato de empréstimo; 
Ademais, 

(vii) expansáo do mercado, com a elevagáo dos níveis de cobertura e 
incremento de 9,3% no número de consumidores de água (de 21,4 milhóes 
para 23,4 milhóes) e de 21,3% no número de consumidores ligados ás 
redes coletoras de esgotos (de 7,5 milhóes para 9,1 milhóes). De acordo 
com a PNAD/96, o déficit de domicilios urbanos servidos com 
abastecimento de água pela rede pública era de 8,89%, e de esgotos de 
51% (em 1991, esses números eram respectivamente 86% e 49%). 
Estimativas feitas pela própria SEPURB indicam que, ao final de 1998, o 
déficit urbano de água estaría sendo reduzido para cerca de 4%, e de 51% 
para 45% em acesso a redes coletoras de esgotos. 

Os fatos narrados levaram a um quadro crescente de contratagóes no 
período, especialmente 1995-1997, como demonstra o quadro abaixo. 

5 2 conforme define a Instrugáo Normativa n° 4, de 9 de janeiro de 1997, que regulamentou a Resolugao n° 
250, de 10 de dezembro de 1996, do Conselho Curador do FGTS. 
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Tabela 14 
Investimentos Contratados Em Saneamento -1995-1998 

Programas 1995 1996 1997 1998** 
PASS E FNS (OGU) 87.845 340.588 553.378 364.635 
PMSS (BIRD) 43.106 145.342 149.804 5.748 
PRO-SANEAMENTO 
(FGTS) 

120.129 1.565.783 1.692.825 6.613 

FCP-SAN (FGTS) - - - -

BNDES* - 139.669 89.912 13.423 
PROSEGE (BID) 105.928 168.595 146.477 -

Total ano 357.008 2.359.977 2.632.396 390.419 

R$ milhóes 

Fonte: SEPURB; *financ¡amentos setores público e privado; **até 30/6/98 

Vale notar que os programas com recursos do OGU, recursos destinados a 
subsidiar investimentos a fundo perdido, cresceram 530% no período, mantendo 
perspectivas de crescimento em 1998. Os recursos oriundos de empréstimos do 
FGTS tiveram um incremento de contratagóes no período de ,1.300% até 1997, 
entretanto, com queda vertiginosa em 1998, como analisaremos adiante. Essa 
queda está ligada (i) a restrigóes impostas pelo Governo federal para a contengáo 
do déficit púbico e redugáo do nivel de endividamento, e (ii) a limitada capacidade 
de endividamento das empresas do setor, após 3 anos de crescentes 
contratagóes. Como visto, as dividas das empresas de saneamento alcangaram 
R$14,1 bilhóes em 1997, sendo R$10,2 bilhóes de longo prazo e R$3,9 bilhóes de 
curto prazo. O endividamento de curto prazo representa 51% do faturamento total 
de 1997, demonstrando a limitada capacidade de pagamento dessas empresas. 
Mesmo utilizando indicadores contábeis convencionais, como o índice de liquidez 
geral, verifica-se urna situagáo preocupante. O índice médio de liquidez geral é de 
apenas 0,28, quando seria necessário, segundo os critérios de análise financeira 
da Secretaria do Tesouro Nacional, um índice de 0,40. Esse indicador demonstra 
reduzida capacidade de endividamento no longo prazo. Um vez mais, vale 
ressaltar que essa análise, baseada ñas médias nacionais, excluí importantes 
diferengas verificadas entre as 26 CESBs integrantes do SNIS. 

Os recursos do PMSS devem se encerrar em 1999, sendo normal urna 
queda dos investimentos nos últimos anos. Entretanto, a queda de 1998 decorre 
de problemas dos recursos financiados pelo BIRD na dotagáo orgamentária da 
Uniáo, já solucionados, devendo o valor total de 1998 ser similar ao de 1997.0 
Prosege teve o contrato de empréstimo concluido em 1997. 

Vale notar o resultado da aplicagáo dos recursos gerenciados pela Uniáo 
em fungáo de sua natureza. Com relagáo a fonte dos recursos para investimento 
em saneamento, há um predominio dos recursos do FGTS, seguidos por aqueles 
provenientes do Orgamento Geral da Uniáo, conforme o Gráfico 7 abaixo. 
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Observa-se que, quando comparamos os períodos 71/91 e 86/91, observa-se um 
movimento diferenciado dos recursos do FGTS53, com participagáo crescente nos 
períodos anteriores, chegando a 74,8% no período 86/91, e voltando a cair para 
60% nesta fase de transigáo, ou seja, próximo da média de todo o período 
PLANASA. A maior diferenga, entretanto, está no incremento significativo dos 
recursos provenientes do OGU e das fontes internacionais, que passam de 9,4% 
em todo o PLANASA para 36%, sendo 23% oriundos do orgamento fiscal da 
Uniáo. Merece ainda destaque a participagáo pioneira dos recursos do BNDES, 
ainda que em percentual discreto. 

Gráfico  7- Principáis Programas Federáis de Investimento em Saneamento 

Oigan dos Rbcusos 19951998 
QiganctGfBijxB  1971/1S01 Qigemdos «acusos 198&1991 

• OGU DFGTS PBFDBD DETCES 

Os recursos fiscais, destinados a agóes compensatorias para a redugáo de 
desigualdades sociais, se destinaram majoritaríamente aos pequeños municipios, 
onde, em principio, sáo menores as possibilidades de auto sustentagáo com base 
tarifária  e capacidade de pagamento dos investimentos. Por outro lado, os 
recursos do FGTS, financiados, se destinaram, majoritariamente, ás maiores 
cidades, que, via de regra, apresentam maior capacidade de arrecadagáo tarifária 
e de sustentar os custos de investimento. Os recursos do BID, que financiaram o 
Programa Prosege na expansáo do atendimento dos servigos de esgotamento 
sanitário, foram repassados sem ónus para os beneficiáríos, com a Uniáo 
assumindo o endividamento correspondente. Portanto, esses recursos também 
sáo considerados agáo compensatoria da Uniáo. 

O PASS, criado em 1996, possibilitou investimentos contratados da ordem 
R$882,4 milhóes até junho de 1998, beneficiando aproximadamente 1,7 milhóes 
de familias e mais de 4 mil obras. O valor médio de cada obra contratada é de 
aproximadamente R$220 mil, representando investimentos em pequeñas obras ou 
em sistemas simples. 49% desses recursos - R$435,3 milhóes - foram aplicados 
em municipios com populagáo inferior  a 20 mil habitantes. Na medida em que 
estes municipios concentram maior parte do déficit e da populagáo de baixa 

5 3 Os recursos do FGTS incluem as contrapartidas dos beneficiários, cuja média no período está em cerca de 
12% do valor do financiamento, portanto, inferior  á participagáo dos estados no antigo FAE. 



384 

renda, as agóes do PASS demonstram eficácia da implementagáo da política 
compensatoria do Governo Federal. 

Tabela 15 
PASS - investimentos em fungáo do tamanho dos municipios 

Munic ip ios N° de Obras % Obras Investimento % Inv. Familias % Familias 
R$ Beneficiadas Beneficiadas 

0 <= 20.000 3.071 76 435.292.334 49 781.581 47 
>20.000<=50.000 478 12 132.045.020 15 254.557 15 
>50.000<=100.000 171 4 49.581.507 6 99.166 6 
>100.000<=500.000 223 6 164.161.661 19 328.323 20 
>500.000 101 2 101.334.542 11 202.667 12 
TOTAL 4.044 100 882.415.064 100 1.666.294 100 
Fonte: SEPURB/M PO 

Em contraposígáo, os recursos contratados provenientes do FGTS, que 
pressupoem investimentos em sistemas rentáveís, apresentam perfil  distinto. No 
mesmo período, foram contratados investimentos da ordem de R$3.525,2 milhóes, 
em 1.182 obras que beneficiaram aproximadamente 3,7 milhóes de familias. O 
valor médio de cada obra atinge R$3,0 milhóes, caracterizando grandes obras ou 
obras em sistemas mais complexos. Nesse caso, os recursos se concentram ñas 
cidades de maior porte, sendo que 69% foram aplicados nos municipios com 
populagáo superior a 100 mil habitantes. 

Os recursos do BIRD, através do Programa de Modernizagáo do Setor 
Saneamento, foram repassados pela Uniáo aos beneficiários, ñas mesma 
condigóes do financiamento tomado junto ao Banco Mundial. A maior parte dos 
recursos se destina a financiamento de obras ñas maiores cidades dos trés 
estados beneficiários. 

Tabela 16 

FGTS - investimentos em fungáo do tamanho dos municipios 

Municipios N° de % Investimento % Inv. Familias % Familias 
Obras Obras R$ Beneficiadas Beneficiadas 

0 <= 20.000 410 35 380.296.924 11 299.301 8 
>20.000<=50.000 168 14 295.143.687 8 313.840 8 
>50.000<=100.000 137 12 403.151.226 11 443.933 12 
>100.000<=500.000 232 20 987.615.768 28 1.094.774 29 
>500.000 235 20 1.459.045.200 41 1.621.162 43 
TOTAL 1.182 100 3.525.252.805 100 3.773.010 100 
Fonte: SEPURB/M PO 
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A eficácia das agóes desenvolvidas é demonstrada no incremento do 
atendimento dos servigos verificados nos últimos anos. Projegóes54 feitas com 
base no Censo de 1991 e ñas PNADs de 1992, 1995 e 1996, do IBGE, no SNIS 
1997, e com base nos investimentos contratados no período 1995-1998, indicam 
que e entre 1991 e 1998, o número total de domicilios do país teria crescido de 
35,4 milhóes para 40,4 milhóes, significando um incremento de 5,0 milhóes de 
novos domicilios. Enquanto em 1991 o número de domicilios atendidos com redes 
de água era de 24,6 milhóes, esse número teria alcangado 31,8 milhóes em 1997, 
representando um incremento de 7,2 milhóes, ou seja, um incremento 44% 
superior ao crescimento do total de domicilios. Esse incremento se concentra, 
sobretudo, ñas áreas urbanas, onde o número de domicilios abastecidos por redes 
de água cresceu 6,1 milhóes. O total de domicilios atendidos em 1991 por 
esgotamento sanitário, incluidos aqueles domicilios atendidos com fossas 
sépticas, era de 17,2 milhóes. As projegóes indicam que, com os investimentos 
contratados no período, o número de domicilios atendidos em 1997 possa 
alcangar o número de 25,8 milhóes, representando um incremento absoluto de 8,6 
milhóes, ou seja, um incremento 72% superior ao crescimento do total de 
domicilios no mesmo período. Desse total do incremento dos domicilios atendidos 
por esgotamento sanitário, 7,9 milhóes se situam ñas áreas consideradas 
urbanas. 

Essas estimativas representam um significativo aumento de cobertura dos 
servigos, especialmente ñas áreas urbanas, responsáveis pela maior parte do 
incremento verificado (6,1 milhóes para abastecimento de água e 7,9 milhóes para 
esgotamento sanitário). Apontam, todavía, para a necessidade de aumentar 
investimentos na expansáo dos servigos ñas áreas oficialmente consideradas 
rurais, sobretudo ñas aglomeragóes, vilas e povoados de características 
urbanas55. 

Com relagáo aos investimentos realizados pelo setor privado, merecem 
destaque aqueles financiados pelos recursos do BNDES e a criagáo, a partir de 
1998, do Programa FCP-San, modalidade do Programa Prosaneamento, 
financiado com recursos do FGTS, mas destinado ao financiamento de obras 
realizadas por concessionários privados. 

Atualmente, pouco mais de 20 municipios concederam seus servigos á 
empresas privadas, sendo a maioria composta por cidades do porte médio das 
regióes Sudeste e Sul, em processos muito recentes. Essas concessoes, plenas 
ou parciais (como as concessoes de somente um servigo - água ou esgotos, ou 

5 4 Os cálculos de crescimento dos domicilios foi feito com base nos dados do IBGE. Os números de domicilios 
totais e atendidos, até 1996, sáo os do Censo e PNAD. Para a estimativa do total de domicilios em 1997 foi 
mantida a taxa de crescimento verificada entre as PNADs de 1995 e 1996. Para o cálculo do total de 
domicilios atendidos em 1997, foram acrescidos aqueles incrementados em 1997, na amostra utilizada pelo 
SNIS 1997. 

55 Quando náo estáo localizados ñas sedes municipais e distritais, sáo caracterizados pelo IBGE como áreas 
rurais, independentemente do tamanho, densidade ou estrutura económica. 
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aquelas precedidas de obras públicas56) abrangem urna populagáo de 
aproximadamente 3,2 milhóes de pessoas, principalmente nos estados de Sáo 
Paulo (16 municipios) e Rio de Janeiro (10 municipios). Merece destaque a 
concessáo dos servigos de saneamento básico em 7 municipios da Regiáo dos 
Lagos, em 2 lotes, cujo processo foi conduzido pelo Governo Estadual, mediante 
convenio com os municipios envolvidos. Outro aspecto de destaque é o fato de 
que muitas concessoes se referem apenas a alguma fase do servigo, geralmente 
o tratamento de esgotos, através da realizagáo de concessóes precedidas de 
obras públicas - os chamados BOTs.  Essas concessóes foram realizadas, 
inclusive, mediante pagamento de outorga no ato do leiláo, seguindo o modelo de 
privatizagáo adotado pelos setores elétrico e de telecomunicagóes. 

O processo de concessáo dos servigos a concessionários privados, embora recente e 
incipiente, apresenta tendéncia de forte  crescimento, como veremos ao longo deste texto. Na 
maioria das vezes, os concessionários privados, formados  majoritariamente  por empresas 
nacionais provenientes do setor de construgáo civil, solicitam financiamento ao BNDES, para 
compor o projetc  finance 57  dos seus programas de investimento. Essas empresas estáo, inclusive, 
organizadas na forma  de urna associagáo específica - ABCON, Associagáo Brasileira  das 
Concessionárias Privadas de Saneamento. A estratégia dessas empresas á a participagáo nos 
processos de licitagáo de concessóes dos servigos municipais, especialmente naqueles com 
populagáo superior  a 50 mil habitantes, defendendo ainda a estrutura  de concessoes plenas, 
abrangendo todo o ciclo dos servigos. Por um lado, a estratégia das empresas tem sido 
implementada, na medida em que 23, das 29 concessoes privadas em operagáo ou preparagáo, 
estáo em municipios com populagáo superior  a 50 mil habitantes. Por outro, há urna contradígáo 
com os processos de BOT que estao sendo realizados atualmente, principalmente para estagóes 
de tratamento de esgotos (cerca de 10 processos). A afirmagáo  municipalista da associagáo, se 
colocando em posigáo de confronto  ás empresas concessionárias estaduais, pode ser explicada 
menos pelas questoes institucionais relativas ao poder concedente dos servigos, e mais á urna 
estratégia de mercado, onde a maior segmentagáo - em concessoes municipais, ou por 
agrupamento de municipios em regioes, permite aos empresários nacionais maior poder 
competitivo frente  a operadores e investidores estrangeiras.  A privatizagáo das empresas 
estaduais, de forma  integral, limitaría a concorréncia  a grupos operadores intemacionais e grandes 
investidores, pelo tamanho e abrangéncia dessas empresas. Assim, a associagáo é crítica frente  a 
processo de venda integral das CESBs. Essa estratégia será melhor analísada no capítulo 
seguinte. 

5 6 Essas concessoes sao também conhecidas como BOT  -  Build,  Operate  and  Transfer,  utilizada 
principalmente na construgáo de estagóes de tratamemento de água ou esgotos. Outra modalidade utilizada 
para a operagáo de BOTs é a subconcessao, onde a concessionária contrata terceiro, subconcessionário, 
para realizar as obras e prstar os servigos em seu nome. 

5 7 Project finance é urna forma de engenharia financeira baseada pelo fluxo de caixa de um projeto, cujas 
receitas futuras sao dadas, contratualmente, como garantía ao financiamento. É um modelo de 
financiamento geralmente aplicado a projetos específicos de grande porte, normalmente em de infra-
estrutura, como o setor saneamento, cujos principáis componentes sáo a composigáo (fontes) do 
financiamento - funding,  a redugáo dos riscos e o provimento de garantías. 
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Tabela 17 
Concessoes Privadas em saneamento - 1998 

Municipios/ 
estado Pop. Concessionária (grupo) Objeto da concessáo 

Aragatuba - SP 157.467 Sanear (amafi,  multiservice, resil, tejofran) Esgotos - BOT 
Birigüi - SP 84.016 Aquapérola (isratec/  hidrogesp) Água - produgáo BOT 
Cajamar- SP 33.707 Águas de cajamar ltda. (multiservice, rek) Agua 
Campos - RJ 350.000 Águas do paraiba (developer, cowan, 

queiroz galváo, carioca) 
Plena (água +esgotos) 

Itu - SP 112.939 Cavo itu (cavo, camargo corréa) Esgotos - BOT 
Jaú-SP 97.354 Águas de mangada (amafi,  multiservice, 

empr. Portugal) 
Agua 

Jaú-SP Consorcio c.r. Almeida, silec (itália) Esgotos - BOT 
Jundiaí - SP 288.644 Cia. Saneamento de jundiaí (augusto 

velloso, coveg, tejofran) 
Esgotos - BOT 

Limeira-SP 217.489 Águas de limeira (lyonnaise des eaux, cbpo) Plena 
Mairinque - SP 35.000 Ciágua (grupo villanova) Plena 
Marília - SP 173.841 Águas de marílía (hidrogesp) Água - produgáo BOT 
Mineiros do 
Tieté - SP 

9.462 Saneciste Plena 

Niterói - RJ 448.736 Águas de niterói (cowan, carioca, trana, q. 
Galváo, developer) 

Plena 

Ourinhos - SP 79.148 Águas de esmeralda (hidrogesp, 
multiservice) 

Água - produgáo BOT 

Ourinhos-SP Telar (telar eng.) Esgotos - BOT 
Paranaguá - PR 110.000 Águas de Paranaguá 

(Castilho, carioca, developer) 
Plena 

Pereiras - SP 4.850 Novacon Plena 
Petrópolis - RJ 263.838 Águas do imperador  (cowan, trana, q. 

Galváo, developer) 
Plena 

Regiáo dos 
Lagos-I RJ 

200.000 Águas de juturnaíba (cowan, trana, q. 
Galváo, developer, erco) 
(araruama/saquarema/silva  jardim) 

Plena 

Regiáo dos 
Lagos-I I RJ 

Prolagos (monteiro aranha/águas de 
portugal/  pen) (c. Frío/ búzios/ arraial/  s.p. 
Aldeia) 

Plena 

Ribeiráo Preto -
SP 

450.960 Ambíent (ch2mhill/rek) Esgotos - BOT 

Salto - SP 100.000 Saneciste de salto (saneciste) Tratamento de esgoto 
BOT 

Tuiuti - SP 3.000 Ribeiráo do pantano - emp. Saneamento 
tuiuti (novacon) 

Plena 

Fonte: ABCON 

O volume de contratos com o BNDES é ainda muito pequeño, embora 
existam cerca de 20 pedidos de financiamento de operadores privados para 
financiamento de investimentos em saneamento. Entre 1995 e 1998, os 
investimentos privados em saneamento, contratados ao BNDES, deveráo alcangar 
o montante contratado de US$256 milhóes, aproximadamente 2,5% do total 
contratado de US$10 bilhoes. Ou seja, a parcela de investimentos do Banco ao 
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setor é insignificante, bem como ainda é muito pequeña a busca de financiamento 
dos investimentos em água e esgotos pelo setor privado, ao menos até o 
momento. Tais fatos sáo absolutamente coerentes com a discreta participagáo do 
setor privado. O próprio BNDES, ao analisar essa situagáo, aponta dois problemas 
básicos: 

(i) "por um lado, pouca iniciativa das municipalidades em deflagrar 
processos de desestatizagáo denotando, também sob a ótica do poder municipal, 
um grau de inseguranga em relagáo ao processo, notadamente decorrente da 
precariedade de informagóes disponíveis para a tomada de decisáo. Como 
agravante, em muitos casos onde já houve a concessáo ao setor privado, criou-se 
inseguranga com a falta de clareza relativa ao acompanhamento e fiscalizagáo 
das concessoes. Houve situagoes onde náo se autorizou o reajuste de tarifas por 
motivos políticos locáis;" e 

(ii) "por outro lado, há a falta de seguranga do setor privado. Embora, no 
caso dos municipios autónomos a situagáo institucional seja mais clara, pesa o 
fato de algumas posigóes divergentes, relativas áqueles municipios localizados em 
regióes metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregióes, por forga de 
projetos de lei em tramítagáo no Congresso (projetos de lei do Senador Serra e do 
Deputado Federal Lima Neto)."58 

O próprio BNDES tem urna estratégia definida para a participagáo do setor 
privado nos servigos de saneamento, quais sejam, as concessoes municipais, 
plenas ou parciais, e a venda das empresas estaduais, com base em modelo 
próprio, analisado no capítulo seguintes. O Banco defende ainda que a indefinigáo 
jurídica sobre titularidade dos servigos, posterga a realizagáo dos investimentos 
privados. Com relagáo ás empresas estaduais, o Banco náo recomenda a venda 
de parte de agóes para socio privado estratégico, o que considera como iniciativas 
de alcance reduzido. "O prego das agóes é pressionado pelo risco da situagáo 
jurídico-institucional ora existente e a alavancagem de recursos necessários para 
os investimentos do setor fica dependente da decisáo do acionista governo es-
tadual pelo re-investimento do produto da venda das agóes da companhia. Esta 
continuará sob controle estatal, com baixa capacidade de endividamento e 
submetida ás regras do setor público"59. 

Há urna expectativa de que os contratos do BNDES com o setor privado 
para o financiamento de empreendimentos de saneamento cresga 
significativamente nos próximos anos, em fungáo do incremento da participagáo 
do setor privado no setor. O BNDES deverá atuar na modelagem de venda de 
empresas estaduais, usando o financiamento de parcela dos investimentos futuros 
como um fator indutor da desestatizagáo e para aumentar a atratividade para o 
setor privado, seguindo modelo baseado nos demais setores de infra-estrutura  e 
um formato institucional específico para o setor saneamento. No caso dos 

5 8 BNDES, Informe  de Infra-estrutura,  margo de 1998. 
5 9 ¡dem 
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municipios, o BNDES deverá também apoiar concessoes desde sua fase de 
modelagem, financiando também os estudos prévios. 

Tabela 18 
Investimentos aprovado em infra-estrutura  pelo BNDES 1996-98 

US$m¡ hóes 
Géneros de Atividade 1996 1997 1998 (*) 
Eletricidade, Gás, Agua Quente 3.060 4.589 3.723 
Captagáo, Tratamento, Distribuigáo de Agua 160 71 25 
Construgáo 503 252 453 
Comércio e Reparagáo 484 921 739 
Alojamento e Alimentagáo 139 128 74 
Transporte Terrestre 1.277 1.458 1.094 
Transporte Aquaviário 490 81 95 
Transporte Aéreo 2 15 0 
Atividade Anexa do Transporte 238 202 64 
Correio e Telecomunlcagáo 186 401 3.208 
Intermediagáo Financeira 572 248 30 
Atividade Imobiliária, Servigo a Empresas 106 47 51 
Adm. Pública e Segurídade Social 86 54 88 
Educagáo 57 192 191 
Saúde e Servigo Social 62 192 99 
Outros Serv. Coletivo Soc. Pessoal 178 106 57 
TOTAL 7.599 8.953 9.992 
Fonte: BNDES (homepage/lnternet);  (*) Período: Jan-Out/98; 0 bs: 

Objetivando o descrito acima, em 1998, o BNDES e a CEF criaram o 
programa PROPAR - Programa de Assisténcia Técnica á Parceria Público-
Privada em Saneamento, que visa apoiar Municipios e Estados, através de 
financiamento para a realizagáo de estudos técnicos, jurídicos, económicos e 
financeiros, a preparagáo de documentos objetivando definir  o modelo de gestáo 
mais adequado para os servigos de abastecimento de água e/ou esgotamento 
sanitário e elaboragáo do marco regulatório. O propósito do PROPAR é servir de 
referéncia  para a elaboragáo da proposta de modelo de gestáo e a realizagáo 
eficiente do processo licitatório de urna possivel concessáo. A CAIXA, além de 
Entidade Financiadora, como o BNDES, é o Agente Operacional do Programa. 
Estados, Distrito Federal e Municipios, bem como as empresas estaduais e 
prestadores municipais dos servigos podem pleitear os recursos. Encontra-se em 
preparagáo um financiamento adicional do Banco Mundial para o Programa, o que 
poderia elevar os recursos disponíveis de R$30 milhóes para cerca de R$65 
milhóes. 

Outro programa recentemente criado para financiamento privado de 
investimentos em saneamento é o FCP-San - Programa de Financiamento a 
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Concessionários Privados de Saneamento, com recursos do FGTS e do BNDES. 
Para tal, foram reservados parcela de recursos do Fundo de Garantia destinado 
ao setor saneamento, que seráo aplicados por concessionários privados. A origem 
deste programa está no fato de que, a partir de 1997, as empresas estatais de 
saneamento náo conseguiram contratar integralmente os recursos constantes do 
orgamento do FGTS para aquele ano, mesmo com a ampliagáo do prazo de 
contratagáo ampliado até junho de 1998, devido ao elevado endividamento e 
reduzida capacidade de pagamento. Os recursos do FGTS sáo financiados em 
condigóes similares ao programa Prosaneamento, enquanto os recursos do 
BNDES seguem o formato financeiro dos demais programas daquele banco. 
Merece destaque, entretanto, o fato de náo terem ocorrido contratagóes no ámbito 
do FCP-SAN, havendo, no momento, somente urna solicitagáo de empréstimo por 
concessionário privado, ainda náo aprovada. 

A tabela 19 apresenta um quadro sintético das principáis condigóes de 
financiamento dos investimentos em saneamento, em alguns programas federáis 
selecionados, bem como pelas principáis agéncias multilaterais e bilaterias de 
fomento. 

Tabela 19 
Condigóes Usuais de Financiamento em Saneamento - 1998 

Condigóes FGTS pub FGTS priv BID BIRD OECF PROPAR BNDES 
Prazo amortizagáo 15 anos 10/12 anos 25 anos 15 anos 25 2 anos 10/12 

anos 
Caréncia 3,5 anos 1/2 anos 5 anos 5 anos ~7 

1 
1 ano-máx 1/2 anos 

Amortizagáo Mensal mensal Semestral Semestral mensal mensal mensal 
Contrapartida 5% a 30% 20% 50% 50% 50% 0 30% 
Taxa de Juros 5% a 8% 6,5% a 8% 4% 7% 1,8% a 

4,5% 
TJLP+3% TJLP+2 

% a 7,5% 
Reajustes TR TR Cámbio Cámbio cámbio 

Com. Compromisso 0,50% 0,25% 
Taxa de risco 1,00% 1,00% 
Administragáo 1 % a 2% 1 % a 2% 3% 2,5% 

A evolugáo das contratagóes na segunda etapa da fase de transigáo é 
similar os investimentos totais realizados pelas empresas de saneamento no 
período. Os investimentos totais realizados incluem também outras fontes de 
financiamento, como empréstimos externos60, recursos próprios e transferencias 
de Estados e Municipios, etc. De acordo com os dados do SNIS, podemos estimar 
que os investimentos totais realizados em saneamento nos anos de 1995 a 1997, 
tenham alcangado os seguintes valores e taxas relativas ao PIB atual e com base 
nos pregos constantes de 1980: 

6 0 Sáo exemplos importantes os Programas de Despoluigáo do Rio Tieté (SP) e da Baía de Guanabara (RJ), 
financiados por OECF e BID; os Programas de Qualidade das Aguas e Controle da Poluigáo Hídrica dos 
estados de SP, MG e PR, financiados com recursos do BIRD; o Programa de despoluigáo da Baía de Todos 
os Santos (BA), financiado por BIRD e OECF; o Prodespol (ES), financiado pelo BIRD, etc. 
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Tabela 20 
Investimentos como proporgáo do PIB 1995/1997 

US$ milhoes 
ano Invest. PIB %PIB %PIB* 
1995 838,92 717164 0,12 0,10 
1996 1443,00 748582 0,19 0,17 
1997 2500,00 802595,6 0,31 0,27 
*valores constantes a pregos de 1980 

Como resultado dos investimentos realizados, há um significativo 
incremento no número de domicilios ligados ás redes de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário, bem como no número de domicilios equipados com 
fossas sépticas, como ilustra a Tabela 21. Em sistemas de água, o déficit caiu de 
9,2 milhoes de domicilios náo atendidos em 1995 para 9,0 milhóes em 1997, 
sendo que o número de domicilios cresceu de 38,9 milhóes para 40,6 milhóes. Ou 
seja, em 3 anos, 1,9 milhóes de novos domicilios foram ligados aos sistemas de 
abastecimento de água, fazendo o déficit cair de 23,8% para 22,3%. Em 
esgotamento sanitário o crescimento foi mais modesto, sendo o número de 
domicilios ligados a redes de coleta de esgotos passou de 15,4 milhóes para 16,5 
milhóes, ou seja, um incremento de 900 mil domicilios. Quando considerados 
também os domicilios com fossas sépticas, o número de atendidos subiu de 23,3 
milhóes para 25,4 milhóes, com um incremento de 2,1 milhóes de domicilios. O 
déficit em esgotamento sanitário também foi reduzido no período. 

Tabela 21 
Evolugáo no Atendimento 1995/1997 

Ano N° total de 
domicilios 

ligados a redes 
de água 

ligados a redes 
de esgotos 

ligados a rede 
+ fossa 

1995 38.969714 29.695.301 15.408.778 23.355.204 
1997 40.644.623 31.583.282 16.563.848 25.388.987 

Fonte: PNADs 1995 e 1997, IBGE 

Quando considerados os domicilios existentes ñas áreas urbanas, segundo 
o conceito definido pelo IBGE, o incremento é ainda mais significativo. Em água, 
foram ligados ás redes 1,5 milhóes de novos domicilios, fazendo o déficit urbano 
neste servigo cair de 9,62% para 8,77%. Em redes de esgotamento sanitário, o 
incremento foi da ordem de 1,1 milhóes de domicilios, e de 1,9 milháo de 
domicilios quando também consideradas as fossas sépticas, fazendo o déficit 
urbano recuar de 51,81% para 50,59%, e de 29,08% para 26,48%, 
respectivamente. O incremento maior do número de domicilios equipados com 
fossas sépticas, que náo integram os sistemas de esgotamento das empresas de 
saneamento, pode ser explicado (i) pelo incremento de renda e consequente 
melhoria do padráo de moradia verificado no período, (ii) por programas de 
melhorias habitacionais em áreas de baixa renda, onde foram incluidas 
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instalagóes domiciliares hidro-sanitárias, e mesmo (iii) pelo aumento das 
preocupagóes ambientáis e de saúde pública, inclusive na fiscalizagáo do uso e 
ocupagáo do solo. 

Tabela 22 
Evolugáo no Atendimento em Áreas Urbanas 1995/1997 

Ano N° total de 
domicilios 

ligados a redes 
de água 

ligados a redes 
de esgotos 

Ligados a rede 
+ fossa 

1995 31.475.591 28.447.458 15.168.886 22.324.000 
1997 32.980.372 30.086.794 16.296.361 24.248.793 

Fonte: PNADs 1995 e 1997, IBGE 

A recuperagáo ocorrida nesta etapa da transigáo, caracterizada pela 
retomada dos investimentos, náo é, entretanto, suficiente. A necessidade atual de 
investimentos, segundo estimativas do próprio governo federal61,  é da ordem de 
R$3,1 bilhoes anuais, ou 0,37% do PIB62. Em 1997, os investimentos realizados 
ficaram 20% abaixo da necessidade anual média. Se considerarmos o período, a 
média histórica alcanga o percentual de 0,20% sobre o PIB (0,17% a pregos 
constantes de 1980). Se 1997 é o ano recente que mais se aproxima da 
necessidade de investimentos para que se alcance a universalizagáo, se 
constituindo no ápice de urna curva crescente de recuperagáo iniciada em 1995 e 
no maior valor absoluto anual da historia do setor, a tendéncia crescente náo se 
confirma em 1998 e a seguir. 

Prova disto é o próprio decréscimo verificado nos Índices absolutos e 
relativos dos déficits de atendimento pelos servigos nos últimos 3 anos. Mantida a 
proporgáo de incremento de cobertura verificada no período 1995/1997, 
considerando-se ainda taxas constantes de crescimento populacional, pode-se 
supor que somente será alcangada a universalizagáo dos servigos de saneamento 
ñas áreas urbanas em cerca de 20 anos. Se considerarmos todo o país, incluindo 
as áreas consideradas rurais, onde os déficits náo maiores e o incremento de 
cobertura é mais lento, podemos estimar que a universalizagáo somente será 
alcangada em cerca de 30 anos. Portanto, tempo superior á meta estabelecida 
pelo próprio Governo Federal, qual seja, a universalizagáo dos servigos até o ano 
2.010. 

Como visto anteriormente nesta mesma sessáo, os investimentos 
contratados até 30 de junho de 1998, somam apenas R$390,4 milhóes. Se 
mantido o ritmo normal de contratagóes, maior no segundo semestre, mantida a 
proporcionalidade dos anos anteriores, os valores contratados em 1998 poderiam 
alcangar a cifra de R$918,3 milhóes, ou seja, um valor 65% inferior  ao contratado 
em 1997. Se considerarmos que os recursos contratados sáo despendidos, em 

6 1 ver página 53 
6 2 estimativas do PMSS/SEPURB realizadas em 1995 estimavam as necessidades de investimentos em 

US$2,7 bilhoes anuais, ou cerca de 0,38% do PIB á época. Ou seja, as estimativas revistas em 1998 
coincidem com as anteriores em termos percentuais em relagáo ao PIB, permanecendo, assim, constantes. 
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média, em trés anos, e que os recursos gerenciados pelo Governo Federal 
representam aproximadamente 70% do total dos recursos investidos no setor, 
incluidas as respectivas contrapartidas, poderíamos estimar, em um cenário 
otimista, que os recursos totais investidos pelo setor em 1998 poderiam chegar a 
R$2,5 bilhóes (US2,1 bilhóes). Mesmo este cenário otimista representaría urna 
redugáo no investimento total da ordem de 16% em relagáo a 1997, levando a 
taxa de investimentos para 0,26% do PIB (0,22% a pregos constates de 1980). O 
gráfico 7 a seguir ilustra o comportamento dos investimentos na fase de transigáo. 

O final do ano de 1997 é ainda marcado, no cenário económico 
internacional, pela crise financeira do mercado asiático, que afeta o Brasil, 
colocando em risco a estabilidade monetária do país e seu plano económico. Essa 
crise, marcada pela intensa fuga de capitais de países asiáticos e pelo aumento 
da percepgáo dos riscos envolvidos nos mercados emergentes, fez com que o 
Brasil perdesse reservas em dólar, somente no mes de setembro, em volume 
próximo de US$10 bilhóes. A crise internacional, no nivel nacional, focalizou as 
atengóes para o desequilibrio das contas públicas, em especial o déficit. Como 
resposta ¡mediata á crise, o Governo Federal procedeu a um aumento significativo 
das taxas de juros e flexibilizou a entrada de capitais, visando combater a evasáo 
de reservas, e anunciou um ousado plano de ajuste fiscal, anunciado em 
10/11/1997, onde se previa um pacote de R$20 bilhóes em redugáo do déficit 
público, através do incremento de recitas e de redugáo de gastos públicos, entre o 
final de 1997 e o ano de 1998. Esse plano afetou diretamente o setor saneamento, 
pelas restrigóes a novos endividamentos pelo setor público, pelos cortes nos 
gastos orgamentários em Outras Despesas de Custeio e Capital - OCC (onde se 
incluem os gastos com os programas constantes do OGU), e pelo estímulo á 
privatizagáo das empresas estatais do setor. 

Como resultado ¡mediato, deve-se registrar as edigóes das Resolugóes n° 
2444 e 2461, respectivamente de 14/11/97 e de 26/12/97, do Conselho Monetário 
Nacional - CMN, que redefiniu regras para o contingenciamento do crédito ao 
setor público, restringindo a concessáo de novas operagóes de financiamento e, 
inclusive, limitando os desembolsos dos recursos já contratados ao FGTS - como 
aqueles empréstimos contraídos pelas empresas de saneamento. 
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Gráfico  7 
Investimento em proporgáo do PIB 

Pregos constantes de 1980 

O recrudescimento da crise internacional e o agravamento das contas 
públicas nacionais fez com que a situagáo económica do país se deteriorasse 
rápidamente em meados de 1998. Entre as medidas de combate ao déficit público, 
considerado pelo Governo Federal como o aspecto central da fragílídade brasileira 
frente a investidores internacionais, sáo tomadas novas decisóes de restrigáo ao 
gasto público e ao endividamento do setor estatal. Nesse sentido, o Conselho 
Monetário Nacional - CMN, editou as resolugóes n° 2.515 de 29/06/98 e n° 2521 
de 10/07/98, que limitaram as operagóes de crédito externo do setor público, 
somente permítindo novas dividas para o refinanciamento de dividas internas, sem 
a garantía da Uniáo, executando-se apenas as operagóes com organismos 
internacionais, como o BIRD e o BID. Essa decisáo praticamente proibiu novos 
contratos externos, inclusive para refinanciamento de dividas - como os 
langamentos de títulos internacionais efetuados pela SABESP, em sua estratégia 
de refinanciamento de dividas internas, na medida em que a retirada do aval da 
Uniáo aumenta a percepgáo de risco das operagóes e, portanto, o custo de 
captagáo de recursos. Tais restrígóes limitaram as contratagóes no setor 
saneamento (Pró-saneamento, FGTS) de R$1,8 bilháo para apenas R$ 698 
milhóes, proporcionando urna redugáo de 62,43% ñas contratagóes em 1998. 

No mesmo més de julho, a Resolugáo n° 78/98 do Senado Federal 
restringiu ainda mais os limites de endividamento do setor público. Mantidas as 
medidas adotadas, a atual estrutura do setor e o padráo de fínanciamento, os 
valores contratados cairiam também a partir de 1999, para cerca de R$330 
milhóes ao ano. Assim, podemos prever urna queda nos investimentos realizados 
no setor já a partir de 1998, interrompendo o ciclo de recuperagáo iniciado a partir 
de 1995. As restrigóes aos investimentos realizados pelo setor público náo foram 
acompanhadas, na mesma proporgáo, pelo incremento dos investimentos sob s 
responsabilidade do setor privado. 

O cenário que se vislumbra no prazo ¡mediato torna mais difícil alcangar um 
novo salto de investimentos, que se sustente de modo crescente no longo prazo, 
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de modo a acelerar o incremento de cobertura no sentido da universalizagáo até o 
ano 2.010. A questáo é saber se o futuro próximo representaría um novo ciclo de 
investimentos deprimidos, agravando a situagáo do setor no país, a situagáo 
ambiental urbana, gerando problemas de saúde pública e gerando impactos 
negativos para o próprio desenvolvimento do país. Tornando a solugáo deste 
problema ainda mais complexa, está o fato de que, na maioria das cidades 
brasileiras, os servigos de esgotamento sanitário náo estáo organizados da 
mesma forma que os servigos de abastecimento de água. Isto exigirá, além de um 
esforgo de investimento, a busca de alternativas adequadas, tanto do ponto de 
vista tecnológico, quanto do ponto de vista institucional. No último capítulo seráo 
desenvolvidos alguns cenários para o desenvolvimento do setor nos próximos 
anos, bem como de prováveis comportamentos dos investimentos. A seguir segue 
um breve panorama atual dos servigos no país, marcando os pontos referenciais 
para o próximo período, que deverá ser marcado por transformagóes importantes 
nos modelos de prestagáo dos servigos, na estrutura de propriedade das 
empresas do setor, nos marcos regulatórios e no padráo de financiamento dos 
investimentos. 

9.4.3. Panorama Atual dos Servigos de Água e Esgotos no Brasil - A 
estrutura regulatória 

Conforme verificado no capítulo introdutório, o setor saneamento apresenta 
características institucionais que o diferenciam dos demais setores de infra-
estrutura. Urna das diferengas básicas reside na definigáo das competencias do 
poder público. Á Uniáo cabe a definigáo das diretrizes gerais para o setor e a 
promogáo de programas de melhorias das condigóes de saneamento básico. Esta 
última competencia, dividida com estados e municipios, traz urna importante 
caracterizagáo de co-responsabilidade sobre a realizagáo e o financiamento dos 
investimentos no setor, ou de parte deles. Como veremos posteriormente, em 
especial no breve histórico sobre o setor, a Uniáo assume papel central no 
financiamento e viabilizagáo dos investimentos. 

Aos municipios cabe a organizagáo e a prestagáo dos servigos de interesse 
local. Como o saneamento básico se constituí em servigo público (ou, como visto, 
servigo industrial de utilidade pública), se a sua prestagáo se caracteriza como de 
predominante interesse local63, a sua titularidade recai sobre os municipios. 
Desta forma, na grande maioria das vezes, a competéncia sobre a prestagáo dos 
servigos de saneamento é municipal. Os municipios tém ainda a atribuigáo de 
legislar sobre matérias de interesse local, bem como suplementar as legislagóes 
estaduais e federáis. 

Em urna breve análise da legislagáo que regula, direta ou indiretamente, a 
prestagáo do servigo de saneamento no Brasil, podemos levantar duas questóes 
centráis. A primeira questáo diz respeito á definigáo do titular da competéncia para 

6 3 Podemos definir  como de predominante interesse local os servigos de saneamento, ou parte deles, que, 
para a sua prestagáo, náo necessitam compartilhar infra-estrutura  física com outros municipios 
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a prestagáo do servigo de saneamento. E, como veremos, a competéncia para a 
prestagáo destes servigos cabe, em principio e quando predominante o interesse 
local, aos Municipios. Existem, contudo, hipóteses ñas quais a incumbencia pela 
prestagáo deste servigo básico passe a pertencer ao Estado, nos casos onde 
predomine o interesse predominante comum a dois ou mais municipios, verificado 
pela integragáo física de equipamentos e infra-estruturas,  especialmente ñas 
regióes metropolitanas. Vale ainda tratar do tema da subsidiariedade entre as 
competencias dos entes federados. 

Vale ressaltar a abordagem de um tema que tem profundo relacionamento 
com a prestagáo dos servigos de saneamento, mas que, jurídicamente, com ele 
náo se confunde: a titularidade do uso, posse e propriedade dos bens envolvidos 
na prestagáo do servigo, especialmente os recursos hídricos. Dessa análise se 
concluí que os entes que possuem a titularidade dos recursos hídricos, a Uniáo e 
os Estados, na maioria das vezes, náo sáo os mesmos que devem prestar os 
servigos de água e esgotos, os municipios. Como a água bruta serve de matéria 
prima principal para o abastecimento de água, ou como corpo receptor dos 
esgotos, este relacionamento entre os dois temas permeia toda a estrutura legal 
para a prestagáo dos servigos de saneamento. 

Aos estados é atribuida a responsabilidade pela organizagáo de regióes 
metropolitanas, aglomeragóes urbanas e micro-regióes para integrar o 
planejamento, a organizagáo e a execugáo das fungóes públicas de interesse 
comum. Podemos depreender que os servigos de saneamento de interesse 
predominante comum64 se enquadram na definigáo acima. Aos estados também 
é atribuida a competéncia para legislar concorrentemente com o Uniáo em temas 
como o direito económico e do consumidor e a protegáo ao meio ambiente, o que 
implica no envolvimento do Estado na regulagáo dos servigos de saneamento, 
mesmo ñas situagóes em que á ela náo pertenga a titularidade dos servigos. 

Enquanto a titularidade municipal dos servigos de predominante interesse 
local é pacífica, posto que está explícita na Constituigáo Federal, o mesmo no 
ocorre com os servigos de predominante interesse comum. A controvérsia reside 
em diferentes interpretagóes do papel dos estados nestes casos, confrontando 
correntes "estadualistas" e "municipalistas". Vale lembrar que esta definigáo afeta 
significativa parcela dos servigos de saneamento no Brasil, urna vez que somente 
ñas Regióes Metropolitanas vivem mais de 43 milhóes de pessoas, ou 35% da 
populagáo urbana. O tratamento deste tema é central em Projeto de Lei do 
Senado Federal, que trata das diretrizes da Uniáo para a prestagáo dos Servigos 
de Saneamento Básico e se encontra em tramitagáo no Congresso Nacional. O 
PLS 266/96, baseado em proposta desenvolvida pelo Executivo Federal, define 
que, ñas regióes metropolitanas, aglomerados urbanos e micro-regióes, onde os 

6 4Podemos definir  como de predominante interesse comum os servigos de saneamento, ou parte deles, que, 
para sua prestagáo, exigem compartilhamento de ¡nfra-estrutura  física com outros municipios. Essa situagáo 
é existente, por exemplo, ñas regióes metropolitanas, onde existem sistemas parcial ou inteiramente 
integrados de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
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servigos forem caracterizados como de predominante interesse comum, a 
titularidade será exercida conjuntamente por estado e municipios envolvidos65 

Embora seja pacífica a titularidade dos municipios sobre os servigos de 
interesse local, existem possibilidades de haver hipóteses ñas quais a 
competencia para a prestagáo dos servigo básico água e saneamento se desloca 
do ámbito da competencia privativa Municipio para o ámbito de competéncias do 
Estado, em duas circunstáncias: (i) ñas regióes metropolitanas, aglomerados 
urbanos e micro-regióes, e (ii) quando se tratar da aplicagáo do principio da 
subsidiariedade. 

É a Constituigáo Federal que prevé a possibilidade da instituigáo de regióes 
metropolitanas, no seu artigo 25, § 3o, que estipula que "Os Estados poderáo, 
mediante lei complementar, instituir regióes metropolitanas, aglomeragóes 
urbanas e microrregióes, constituidas por agrupamentos de Municipios limítrofes, 
para integrar a organizagáo, o planejamento e a execugáo de fungóes públicas de 
interesse comum". Desse dispositivo pode-se inferir  alteragóes no regime jurídico 
da prestagáo do servigo de saneamento, sendo a base para aqueles que 
defendem a titularidade do Estado na prestagáo desse servigo. Com a instituigáo 
das regióes metropolitanas, o interesse local passaria a ser parte integrante do 
interesse comum/regional em relagáo aos aspectos da organizagáo, planejamento 
e execugáo de fungóes públicas, cabendo ao segundo prover a regiáo de servigos 
adequados. A própria lei de instituigáo da regiáo metropolitana deve incluir os 
meios de cooperagáo entre os entes federados envolvidos, inclusive com relagáo 
a organizagáo e regulagáo da prestagáo dos servigos e os correspondentes 
processos decisorios. A esse respeito, pode-se também inferir  a necessidade de 
edigáo de lei complementar federal sobre a cooperagáo entre as esferas de 
governo, que poderia definir  as diretrizes para a cooperagáo ñas regióes 
metropolitanas e para o exercício da titularidade dos servigos de interesse comum 
nestas regióes. 

Definida a competéncia para a prestagáo dos servigos, e considerando a 
análise jurídica introduzida no capítulo introdutório depreende-se que, podemos 
estabelecer o marco regulatório para a prestagáo dos servigos de saneamento 
como urna matriz legal onde entram matérias de interesse mais geral e outras de 
interesse mais específico ao setor, nos trés níveis de governo. 

O marco legal aplicável ao saneamento é distribuido entre as competéncias 
dos trés níveis de governo. Essa distribuigáo de competéncias sobre a prestagáo 
dos servigos é definida pelos conceitos constitucionais de competéncia privativa, 
competéncia concorrente, competéncia comum e competéncia suplementar66' 

6 5 Redagáo conferida por Emenda Substitutiva á redagáo original, aprovada na Comissáo de Constituigáo, 
Justiga e Cidadania do Senado Federal 

6 6 Competéncia concorrente compreende a possibilidade de legislar sobre o mesmo assunto por mais de urna 
entidade federativa, e a primazia da Uniáo no que tange á fixagáo de normas gerais (artigo 24 da 
Constituigáo Federal). Competéncia comum significa legislar em iguais condigoes ñas esferas de poder, 
sem que o exercício de urna venha a excluir a competéncia de outra. Competéncia suplementar representa 
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Relativamente ao setor saneamento, seguindo a Constituigáo Federal, há a 
seguinte distribuigáo de competencias: 

Tabela 23 
Distribuigáo de competencias afetas ao saneamento 

Nivel de 
Governo 

Federal Estadual Municipal 

Competéncia 
Privativa Diretrizes  gerais para 

saneamento básico67 

Gestáo de Recursos 
H id ricos68 

Diretrizes  para 
contratagóes e licitagóes 

Tudo o que for  vedado 
pela Constituigáo Federal 

Legislar sobre assuntos 
de interesse local 

Organizar  e prestar 
servigos públicos de 

interesse local69 

Concorrente Direito económico e 
urbanístico; conservagáo 
da natureza, protegáo ao 
meio ambiente e controle 

da poluigáo, 
responsabilidade por 

daño ao meio ambiente e 
ao consumidor70 

Protegáo á saúde 

Idem Apenas suplementar 

Comum Promover  programas de 
melhoria das condigóes 
de saneamento básico 

Fiscalizar concessoes de 
exploragáo de recursos 

hídricos no seu Territorio 
Proteger  o meio ambiente 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Suplementar Contratagóes e licitagóes Suplementar a legislagáo 
federal  no que couber71 

O principio da subsidiariedade prega a desconcentragáo máxima das 
fungóes públicas. Sendo assim, deve-se delegar á menor unidade política todas as 
atividades que esta se mostré capaz de promover. Assím, por exemplo, caso o 
Municipio possa se incumbir da prestagáo do servigo saneamento básico, náo 
haverá justificativa para que urna unidade política maior - o Estado - venha a 
exercer tal fungáo. Pode ocorrer, no entanto, que o Municipio náo seja a menor 

a faculdade que tém os Estados em editar regras que completem a legislagáo federal.  Essa competéncia é 
também aplicada aos municipios, ao regulamentar proposigóes contidas em legislagáo federal e estadual. 

6 7 Matéria consubstanciada no PLS 266/96, em tramitagáo no Congresso Nacional 
6 8 Artigo 21 da Constiuigao Federal e Lei Federal 9433/97 
6 9 Artigo 30 da Constituigáo Federal. Estas disposigoes constitucionais conduzem á conclusáo de que ao 

Municipio cabe a competéncia para a prestagáo dos servigos de saneamento ásico, isto por se tratar de 
servigo público de caráter, essencialmente, de interesse local. 

7 0 Artigo 24 da Constituigáo Federal. O disposto neste artigo leva a entender que há hierarquia entre as 
normas editadas sobre matérias de competéncia concorrente. A norma federal - e geral - se sobrepoe ás 
normas estadual e municipal. Esta última, por conseqüéncia, também é hierarquicamente inferior  á norma 
estadual. Cumpre alinhar que essa hierarquia é um, dentre outros fatores, que diferencia a competéncia 
concorrente da competéncia comum. Na competéncia comum a enunciada hierarquia náo se verifica. 

7 1 Artigo 30 da Constituigáo federal 
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unidade política capaz de executar determinada atividade. Neste caso, deve-se 
delegar a urna unidade política maior a competéncia para fazé-lo, geralmente o 
Estado. Logo, só ocorre a aplicagáo do principio da subsidiariedade 
(faculdade/dever do Estado Federado de assumir a prestagáo do servigo), quando 
se verificar  a falta de capacidade do Municipio para prestar esse servigo básico 
água e saneamento. O que vai determinar o deslocamento da prestagáo do 
servigo de saneamento que, em tese, é de competéncia privativa do Municipio, 
para a competéncia do Estado, é urna dada situagáo de fato - a falta de 
capacidade de prestar o servigo pelo Municipio e, ainda, a situagáo de direito - a 
aplicagáo do principio da subsidiariedade. Convém salientar que a forma de 
entendimento e aplicagáo do principio da subsidiariedade é de doutrina recente, 
náo ocorrendo, até o momento, a situagáo prática e legal aplicável ao setor 
saneamento. 

Com relagáo ao tema das águas, é interessante revelar a competéncia 
privativa da Uniáo para legislar a esse respeito (art. 22, IV, da Constituigáo 
Federal). Tal competéncia acaba por traduzir normas ambientáis á medida que 
determina, por exemplo, padróes de qualidade da água, no sentido do recurso 
hidrico. Com relagáo ao tema dos recursos hidricos, a Constituigáo de 1988 traz 
urna grande inovagáo em dois sentidos - primeiro, todas as águas sáo públicas, e 
segundo, as águas pertencem ao dominio da Uniáo e aos Estados. Na medida em 
que o titular da maioria dos servigos de saneamento - o Municipio - náo detém a 
titularidade dos recursos hidricos, ele ou quem venha a prestar o servigo de 
saneamento necessita da outorga, da concessáo dos direitos de uso dessas 
águas, para que se concretize a prestagáo do servigo. Estabelecidos os 
pressupostos que circundam o regime jurídico da titularidade dos recursos 
hidricos, faz-se necessário comentar a Lei n° 9.433/97, que regulamenta os 
recursos hidricos. 

Ciente de que os recursos hidricos de titularidade da Uniáo e dos Estados 
precisam ter, de algum modo, seu uso transferido  aos entes exploradores de 
atividades ou servigos que empreguem estas águas, a lei federal previu tal 
transferéncia  por meio de outorga do uso, objetivando o controle quantitativo e 
qualitativo dos usos de água e o efetivo exercicio dos direitos de acesso á água. A 
água destinada ao consumo humano e o langamento de esgotos sáo sujeitos a 
outorga, mediante o estabelecimento de um prego (portanto, atribuindo valor 
económico ao bem natural), garantida a inalienabilidade do bem público "água", na 
medida em que a outorga fica limitada a 35 anos, renováveis. Além do incentivo 
ao uso racional do recurso hidrico, os valores decorrentes da outorga poderáo 
servir como fontes de financiamento de investimentos em recursos hidricos, que 
poderáo beneficiar o setor saneamento, por exemplo, em tratamento de esgotos 
ou melhoria da qualidade de água bruta, facilitando seu tratamento pré-
distribuigáo. 

O fator importante da relagáo entre a legislagáo e a gestáo de recursos 
hidricos e aquelas relativas á prestagáo dos servigos de saneamento é a 
precedéncia das primeiras. Quando da elaboragáo dos marcos regulatórios do 



400 

saneamento, devem ser observadas as outorgas relativas a captagáo de água e 
langamento de esgotos, bem como os níveis de tratamento dos efluentes em 
fungáo dos padróes (classes) dos corpos hídricos receptores. No sentido da 
norma brasileira de recursos hídricos, o saneamento se enquadra como urna 
categoría de usuários, assim como o sáo a irrigagáo, a geragáo de energia 
elétrica, o lazer, a navegagáo, etc. Da mesma forma que estes, o setor 
saneamento deve tomar parte das estruturas e processos de gerenciamento dos 
recursos hídricos, bem como devem participar os respectivos titulares dos 
servigos. Essa participagáo deve favorecer  a articulagáo entre os setores, e a 
observagáo da capacidade financeira do setor saneamento, decorrente da 
capacidade e disposigáo a pagar dos seus usuários, quando da fixagáo de 
padróes e metas ambientáis. 

A protegáo ambiental e suas normas é um campo de atuagáo comum e 
concorrente da Uniáo, Estados e Municipios. As normas editadas pela Uniáo 
devem se limitar a aspectos gerais (art. 24, §1°, CF) por a ela caber a regulagáo 
dos interesses gerais, aos outros entes pertence o poder de regulagáo mais 
específica, sempre atendendo ás diretrizes impostas pelo ente superior, cuidando 
dos interesses regionais (Estados) e interesses locáis (Municipios). Ainda no 
tocante á distribuigáo de competencias, a competéncia do Municipio no que tange 
a assuntos de interesse local se revela importante, na medida em que este pode 
desempenhar fungóes de execugáo e fiscalizagáo do meio ambiente, já que conta 
com o Poder de Polícia. A competéncia concorrente está ainda estabelecida no 
Decreto n° 88351/83, em seu artigo 16, que, ao regulamentar o Sistema Nacional 
do Meio Ambiente, define que caberá aos Estados e Municipios a regionalizagáo 
das medidas emanadas do SiSNAMA, elaborando normas e padróes supletivos e 
complementares. As normas e padróes estaduais e municipais poderáo fixar 
parámetros de emissáo, ejegáo e emanagáo de agentes poluidores, desde que os 
mesmos náo sejam menos restritivos que os fixados pelo CONAMA. 

O CONAMA, órgáo federal responsável pela política e normalizagáo do 
meio ambiente no país, determina ainda a necessidade de licenciamento 
ambiental para as obras de saneamento consideradas significativas pelo órgáo 
regulador, como fixado em sua resolugáo 05/88. 

Com relagáo a normas de saúde pública que afetam o setor saneamento, 
vale lembrar os aspectos de competéncia concorrente e comum da Uniáo, 
Estados e Municipios. Em seu artigo 22, a Constituigáo Federal estabelece como 
competéncia concorrente a protegáo da saúde, ou seja, a Uniáo define normas 
gerais, aprofundadas e detalhadas nos nivel Estadual e Municipal. Por outro lado, 
em seu artigo 200, ao tratar do Sistema Único de Saúde, comum a todos os níveis 
de governo, atribuí ás vigilancias sanitárias o papel fiscalizador da qualidade das 
águas para consumo humano, ai incluidas aquelas distribuidas pelas redes de 
abastecimento de água. Desta forma, a Uniáo regula a qualidade da água para 
consumo humano, em nivel geral e nacional, através da Portaría n° 36/GM, do 
Ministério da Saúde. Cada Estado ou Municipio pode, entáo estabelecer norma 
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mais restritiva, que náo contrarié a norma nacional, que deveráo Ter seu 
cumprimento fiscalizado pelas vigiláncias sanitárias. 

Outro tema legal geral, relevante para o setor saneamento, em especial 
para os futuros processos de transformagáo na organizagáo e estrutura de 
propriedade das empresas prestadoras dos servigos, é o tema do direito 
económico. Como visto acima, o direito económico é competéncia concorrente 
entre os trés níveis de governo. Até o momento somente o Governo editou 
legislagáo sobre o assunto, em especial a Lei Federal 8.884/94 - Lei de Defesa da 
Concorréncia, ou, como conhecida por muitos, a lei nacional anti-truste. Conforme 
define a Constituigáo, os Estados e os Municipios podem legislar sobre a matéria, 
respeitada a hierarquia superior da Lei Federal - norma geral a ser observada por 
todos, embora os outros níveis de poder possam detalhar e tornar mais restritiva 
essa norma geral. 

Embora se trata de um monopolio natural permanente, o setor saneamento 
pode ser interpretado como sujeito ás determinagóes da legislagáo de defesa da 
concorréncia. Um aspecto central dessa sujeigáo direta está nos temas da 
concentragáo do mercado e do mercado relevante, quer seja visto pelo ángulo 
setorial, quer pelo ángulo regional. Como exemplo, podemos citar os setores de 
energia elétrica e telecomunicagóes, onde a Lei 8.884/94 inspirou normas 
específicas de limitagáo á concentragáo do mercado. No setor de 
telecomunicagóes, os próprios editáis de venda das empresas de telefonía fixa e 
celular (banda A) sofreram alteragóes após publicagáo, no sentido de introduzir 
limites á concentragáo. Assim, o modelo, que desde o seu inicio previa um regime 
competitivo, obrigando a que houvessem diferentes proprietários entre as 
empresas de telefonía fixa e móvel em urna mesma área de concessáo, foi 
ajustado no sentido de limitar ainda mais a concentragáo no mercado, ao restringir 
a participagáo de um mesmo grupo em diferentes empresas a, no máximo, 20% 
do setor no país. O mesmo principio foi aplicado ao setor elétrico, inclusive ao 
mercado de geragáo. 

Em ambos os casos citados acima, a definigáo de limites á concentragáo -
e, portanto, a definigáo de mercado relevante em nivel nacional, foi facilitada pelo 
fato dos setores serem da titularidade do mesmo nivel - o Federal. O mesmo náo 
ocorre com o saneamento, como visto. Entáo, algumas questóes relativas á 
defesa da concorréncia e direito económico ainda estáo por ser equacionadas, 
especialmente por que os demais níveis federados ainda náo regulamentaram 
suas competéncias nessa matéria. Questóes sobre qual é o mercado relevante 
para o saneamento, quem o define, quem o limita, quais os límites admitidos de 
concentragáo, em que níveis, entre outras, ainda estáo por ser respondidas. A 
título de ilustragáo, para se ressaltar a releváncia do tema, está o exemplo vindo 
da Argentina. Lá, um mesmo grupo internacional (Lyonnaise Des Eaux), lidera 
consorcios de concessionários privados de saneamento em trés provincias: 
Buenos Aires, Córdoba e Santa Fé. Essas regióes abrigam cerca de dois tergos 
da populagáo argentina. 
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Por analogía, se um mesmo grupo passasse a ser propríetário de SABESP, 
CEDAE e COPASA, dominaría igual proporgáo do mercado nacional. Essa 
situagáo poderia colocar em risco a concorréncia, mesmo que apenas na disputa 
pelos mercados durante os processos natatorios. Mais ainda, poderia tornar difícil 
a tarefa regulatória das agéncias locáis ou estaduais (em nome dos titulares dos 
servigos), que ficariam enfraquecidas frente a grupos que ultrapassam suas 
próprias fronteiras,  aumentando os riscos de assímetria de informagoes e de 
subsidios ilegais entre as empresas. Utilizando-se o mesmo principio e limites 
estabelecidos nos setores de energia e telecomunicagoes, e se, por hipótese, 
definíssemos que o mercado relevante é nacional, urna mesma empresa náo 
poderia deter mais de 20% do mercado nacional. Se pensarmos em termos de 
faturamento, por exemplo, a SABESP já estaría acima desse limite, Se 
considerarmos número de ligagóes de água, ela estaría próxima do limite. Se, por 
outro lado, o mercado relevante for estadual, isto poderia significar a divisáo das 
empresas acima de um determinado tamanho, ou, no exemplo acima, poderia 
representar dividir a SABESP em diferentes empresas regionais. 

Outro tema ligado ao direito económico e relevante para o desenvolvímento 
futuro do setor saneamento é aquele decorrente de processos de concentragáo e 
verticalizagáo económica, que podem levar a formagáo de cadeias de negocios 
dañosas á concorréncia. Por exemplo, se um grupo concessionário possui 
também fábricas de equipamentos de saneamento, ou empreses de engenharia 
de projetos ou construgóes, podem proceder á urna verticalizagáo das atividades, 
prejudicando outras empresas fornecedoras  para o setor. Esse prejuízo pode ser 
também dinámico, do ponto de vista tecnológico. Se urna empresa define usar 
tecnología e equipamentos que só eia domina ou produz, pode estar restringindo 
a competigáo pelo mercado no futuro, ao final de urna concessáo, quando da 
realizagáo de nova licitagáo. Análogamente, está o caso da verticalizagáo e 
concentragáo verificada nos setores mineral-siderúrgico-transporte.  Um mesmo 
grupo, a Vale do Rio Doce, domina a extragáo mineral no Brasil, domina a malha 
ferroviária  brasileira, é proprietário da maior siderúrgica nacional - CSN, detém 
portos ligados ás suas unidades extratívistas ou fabris e urna frota de navios 
cargueiros de minério de ferro.  Possívelmente, essa estrutura é dañosa á 
concorréncia no país, estando sujeita a aplicagáo da lei e á agáo dos órgáos 
federáis responsáveis - a SDE/MJ, Secretaria de Direito Económico do Ministério 
da Justiga e ao CADE - Conselho Administrativo de Defesa Económica. A 
formagáo dos chamados multí-monopólios (multi-utilities ), formados pela 
propriedade comum de empresas de diferentes setores de infra-estrutura,  como, 
por exemplo, energia e saneamento, deverá ser analisado também sob a ótica do 
direito económico. Estes temas deveráo fazer parte da futura agenda de 
transformagóes do setor saneamento, especialmente da definígáo de novos 
marcos regulatórios. 

Urna última matéria de competéncia concorrente a influenciar o setor 
saneamento, que vale ser lembrada, é a defesa do consumidor. A legislagáo 
federal existente, bem como aquelas já implementadas por alguns estados, 
embora náo trate específicamente dos direitos de usuários (clientes) de empresas 
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prestadoras de servigos industriáis de utilidade pública, já é aplicada a esses 
servigos. Basta verificar  a atuagáo dos PROCONS estaduais na defesa dos 
interesses dos usuários desses servigos, especialmente em temas relacionados a 
tarifas e danos a equipamentos e utensilios domésticos (especialmente aqueles 
relativos aos servigos de distribuigáo de energia elétrica. O aprofundamento desse 
tema na reestruturagáo dos marcos regulatórios do setor também deverá integrar 
a agenda futura do setor. O Governo Federal, através do Ministério da 
Administragáo e da Reforma do Estado, vem desenvolvendo urna proposta de lei 
de defesa dos direitos dos usuários dos servigos públicos, buscando definir  as 
normas para os servigos de titularidade da Uniáo e diretrizes para os demais. 

Com relagáo á prestagáo dos servigos, o saneamento se insere no rol dos 
servigos públicos, regulado pela Constituigáo em seu artigo 175, que estabelece 
que "Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de 
concessáo ou permissáo, sempre através de licitagáo, a prestagáo de servigos 
públicos." Como visto, a prestagáo dos servigos de saneamento pode ser feita 
direta ou indiretamente. 

O Poder Público pode prestar o servigo diretamente, ou seja, por meio de 
órgáos internos, "(...) unidades que sáo simples repartigóes interiores de sua 
pessoa e que por isso dele náo se distinguem. Consistem, portanto, em meras 
distribuigóes internas de plexos de competéncia, ou seja, em desconcentragóes 
administrativas (...)".72 No que tange ao servigo de saneamento básico, tais 
unidades geralmente sáo constituidas pelos chamados Departamentos Municipais 
de Água e Esgotos. Urna Segunda alternativa é configurada por outra forma direta, 
através da ionga  manus  ao Estado, ou seja, da sua administragáo indireta, como 
as autarquías, geralmente denominadas Servigos Autónomos de Água e Esgoto. 
Tanto o servigo prestado pela Administragáo Direta como o servigo prestado por 
meio da Administragáo Indireta, sáo prestados pelo Poder Público. 

Embora o artigo 175 da CF afirme que se o servigo náo for prestado pelo 
Estado, em suas manifestagóes "Direta" ou "Indireta", sempre o será mediante 
licitagáo, náo faria sentido o poder público criar entidade da Administragáo Indireta 
para prestar servigos de competéncia do ente federado que o criou e ainda 
submeté-lo a licitagáo. A prestagáo do servigo por meio da Administragáo Indireta, 
pois, vem tradicionalmente via de autarquías, fundagóes públicas, sociedades de 
economía mista e empresas públicas. Nesses casos ocorre, geralmente, outorga 
do servigo público: "(...) o Estado cria urna entidade e a ela transiere, por lei, 
determinado servigo público (,..)"73. 

Por outro lado o Poder Público pode prestar os servigos indiretamente, isto 
é através de outros que náo o Estado em suas diversas manifestagóes, através de 
concessáo a terceiros, por meio da delegagáo da execugáo destes servigos á 
atividade privada ou a entidades públicas de outra esfera do Poder Público que 
náo a do ente delegante. Nestes casos, embora seja urna posigáo controversa, na 

7 2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 21a edigao, Sáo Paulo, 1996.p.80. 
7 3 op. cit..p.80. 
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medida em que existem pareceres jurídicos em sentido contrario, é sempre 
necessário ocorrer processo licitatório. 

Urna diferenga importante entre a outorga, quando o servigo é prestado por 
urna entidade estatal descentralizada, e a delegagáo a terceiros, está no fato de 
que no primeiro, ocorre transferéncia  de todos os poderes relativos a urna 
competéncia, de sua titularidade (que se dá por outorga por lei) e, no segundo, 
ocorre apenas a transferéncia  de parte desses poderes, como a prestagáo dos 
servigos segundo condigóes previamente acordadas e reguladas pelo poder 
Público (que se dá por ato administrativo, mediante contrato. A execugáo de um 
servigo ou o uso de determinado bem público, como a concessáo, a autorizagáo e 
a permissáo, seriam poderes limitados, menores que a titularidade do servigo e 
que a titularidade do bem, respectivamente. 

A Constituigáo estabelece ainda, em seu artigo 175, que lei disporá sobre o 
regime das empresas concessionárias, dos contratos, fiscalizagáo, direitos dos 
usuários, política tarifária  e servigo adequado. Embora o artigo citado náo defina 
que a lei é urna lei federal,  podendo-se atribuí competéncia para cada ente 
federado legislar sobre o assunto, o artigo 22, XXVII, da Constituigáo Federal 
determina a competéncia privativa da Uniáo para legislar sobre normas gerais de 
licitagáo e contratagáo, ñas diversas esferas de governo. Assim, depreende-se a 
competéncia privativa da Uniáo para editar normas gerais sobre licitagáo e 
contratagáo, incluindo os contratos de concessáo e permissáo, cabendo aos 
Estados e Municipios editar normas suplementares sobre a matéria. Assim, a 
Uniáo editou as Leis Federáis 8.987/95 e 9.074/95, que tratam das concessoes de 
servigos públicos. A segunda lei, inclusive, ao se referir  ao saneamento básico, 
comete urna inconstitucionalidade, ao dispensar lei autorizativa para concessoes 
em saneamento básico e limpeza urbana, na medida em que náo cabe á Uniáo 
determinar a dispensa ou náo de lei autorizativa em determinados casos de 
contratagáo, urna vez que á ela cabem as normas gerais e a dispensa deve se 
fazer caso a caso, sendo, em saneamento, urna competéncia de Estados e dos 
Municipios. O PLS 266/96, ao estabelecer normas para a delegagáo dos servigos 
de saneamento, suprime tal dispositivo, ou seja, requerendo a existéncia de lei 
autorizativa. 

Os Estados e Municipios devem elaborar suas próprias leis para 
suplementar as normas gerais estabelecidas pela Lei n° 8.987, ou aderirem 
expressamente á mesma em todos os seus aspectos, editando lei para tanto. E 
mais, caso o Estado ou o Municipio náo formulem norma regulamentadora da 
matéria concessáo e permissáo, e também náo resolvam aderir á Lei n° 8987, 
necessitaráo editar lei específica para cada concessáo. Aplica-se ainda o disposto 
na Lei de Licitagoes, n° 8.666/93, modificada pela Lei n° 8.883/94, de maneira 
subsidiária, em tudo o que náo contrariar as leis supra citadas. 

Em face de tudo o que foi exposto nesta breve segáo sobre o marco 
regulatorio que afeta o setor saneamento, que, de forma alguma aborda toda a 
complexidade legal envolvida no tema, é possível construir um quadro geral de 
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competencias aplicadas á organizagáo, regulagáo e prestagáo dos servigos, que 
sirva de referéncia  e síntese, como exposto a seguir. Vale salientar que toda vez 
em que se verifica, concomitantemente, competéncia privativa de Estado e 
Municipio, se trata de assunto de competéncia exclusiva do poder concedente dos 
servigos de saneamento. Mais ainda, quando essa competéncia for do estado, 
onde existir servigo de predominante interesse comum, definido e organizado 
como tal em lei estadual complementar, o seu exercício pelo titular deve prever o 
respeito e a integragáo dos diversos interesses locáis envolvidos. 

Tabela 24 
Competéncia Regulatória aplicada ao saneamento 

Competencia 
Matéria 

Uniáo Estado Municipio 

Diretrizes Gerais Privativa 
Qualidade da Água para Distribuigáo Privativa Suplementar Suplementar 
Mercado relevante, limites á concentragáo Concorrente Concorrente Concorrente 
Defesa, Direitos do Consumidor Concorrente Concorrente Concorrente 
Qualidade da Agua Bruta - Recursos 
hídricos 

Concorrente Concorrente 

Uso e Ocupagáo do Solo Privativa 
Organizagáo do setor, estrutura  de 
mercado 

Privativa Privativa 

Outorga de uso da água - volume e 
pregos 

Comum Comum 

Metas e padroes ambientáis - coleta/ 
tratamento esgotos 

Comum Comum Suplementar 

Padráo de atendimento aos usuários Concorrente Concorrente Concorrente 
Níveis e qualidade dos servigos Privativa Privativa 
Tarifas,  regime, estrutura  e níveís Privativa Privativa 
Subsidios tarifários Privativa Privativa 
Subsidios fiscais Comum Comum Comum 
Programas de Investimentos Comum Comum Comum 
Fiscalizagáo dos servigos Privativa Privativa 
Realizagáo de processos licitatórios 
p/concessóes 

Privativa Privativa 

Fechando esta segáo sobre marco regulatório aplicado aos servigos de 
saneamento, seria oportuno ressaltar o estado da arte relativo a tipologías de 
concessóes usadas no Brasil e a regulagáo tarifária  praticada. 

Com relagáo ás concessóes, o modelo usual do PLANASA, baseado em 
concessóes plenas dos servigos de abastecimento de água, e em parte dos casos, 
também dos servigos de esgotamento sanitário, se mantém, inclusive com base 
nos mesmos contratos assinados nos anos 70. Nos últimos dois anos, entretanto, 
vislumbrando-se o processo de transformagóes a que estaría sendo submetido o 
setor, se iniciou um agressivo processo de renovagáo de concessóes por parte 
das companhias estaduais, de modo a assegurar e/ou ampliar seu mercado de 
atuagáo. Sáo exemplos dessa estratégia a EMBASA, a SABESP, a COPASA e a 
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CORSAN. Essas renovagóes tém sido alvo de controvérsias, levantadas 
especialmente por empresas privadas interessadas em concessoes do setor, 
como expressa a posigáo de sua associagáo, a ABCON. A estratégia das 
empresas está, nos casos da EMBASA, e da SABESP, baseada no argumento da 
inexigibilidade de licitagóes, com base na Lei 8.666/93, pois essas empresas, de 
propriedade estatal e criadas antes das leis de concessoes e licitagóes, estariam 
dispensadas do certame licitatório. Essa estratégia tanto pode servir aos 
interesses de defesa corporativa frente á ameaga do setor privado, no caso de 
este se dirigir a certames em municipios operados pelas CESBs, como pode, ao 
mesmo tempo, servir de base para a ampliagáo do mercado e valorizagáo da 
empresa, mediante maior número de contratos (mercados) e maior prazo de cada 
um, possibilitando um maior "negocio" em caso de privatizagáo da empresa. 
Neste caso, a ampliagáo e estabilizagáo do negocio valoriza a empresa em 
eventuais processos de privatizagáo. Contudo, a privatizagáo deveria ser 
precedida de prévia autorizagáo do Poder Concedente para a transferencia  do 
controle acionário da concessionária. A estratégia da COPASA é diferente, pois a 
empresa náo presta servigos com base em contratos, mas sim em convénios, 
assumindo o caráter de instrumento administrativo entre dois entes públicos. 
Nesse caso, náo caberia a licitagáo. O modelo náo seria aplicável em caso de 
tentativa de se privatizar a empresa (poderia se vender parcela de seu capital, 
mantendo-se entretanto o controle acionário pelo Estado), na medida em que o 
convénio perdería seu fato gerador (entre entes públicos) e náo poderia ser 
extensível a agentes privados. 

Ambas estratégias tém sido criticadas, pois a dispensa de licitagáo, como 
visto anteriormente, somente seria cabível nos casos de outorga dos servigos, e 
de sua titularidade, a entidade estatal do mesmo nivel de governo. Ademáis, as 
CESBs, como sociedades de economía mista, sáo entidades de direito privado, 
portanto devendo atuar em igualdade de condigóes com empresas similares de 
propriedade privada. 

Recentemente tém sido implementados outros modelos de prestagáo dos 
servigos de saneamento, além das chamadas concessoes plenas. Um modelo 
mais comum tem sido a realizagáo de concessoes precedidas de obras públicas, 
onde se aplicam os mesmos requisitos legáis das concessoes. Neste caso, o 
Poder Concedente concede, medíante licitagáo a construgáo e posterior 
exploragáo de urna ou mais unidade de prestagáo dos servigos, geralmente 
estagóes de tratamento de água ou esgotos. Urna variagáo desse modelo sáo as 
sub-concessóes precedidas de obras públicas, como as realizadas pela SABESP. 
Neste caso, o concedente autoriza a empresa concessionária a sub-conceder 
servigos, ou parte deles, a terceiros, sub-rogando a estes os mesmos direitos e 
deveres da concessionária. Outra forma de prestagáo dos servigos medíante 
contratos administrativos sáo os contratos de gerenciamento com terceiros, ainda 
pouco utilizados no país. Esse modelo vem sendo utilizado recentemente em 
empresas de saneamento, mas como parte de um processo de venda parcial e 
minoritária de agóes a socio privado, que detém o direito de gerenciar a empresa 
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mediante um contrato de gestáo, como o aplicado na recente venda de agóes da 
SANEPAR e na proposta de venda de agóes da CASAN. 

Como vimos, a regulagáo tarifária  náo é mais objeto de legislagáo federal, 
ficando sua definigáo no ámbito do respectivo poder concedente. O modelo 
praticado no PLANASA ainda vigora, sendo mantidas as práticas de 
progressividade entre níveis de consumo e categorías de usuários e de subsidios 
cruzados entre diferentes municipios (somente no caso das CESBs). O regime 
tem sido o de custos dos servigos, inclusive nos novos contratos de concessáo 
com agentes privados, e mesmo no Edital de Privatizagáo da CEDAE. A legislagáo 
federal de concessoes fala da modicidade das tarifas como principio, mas este 
deve ser detalhado no nivel de cada poder concedente. 

A regulagáo da qualidade tem diversas dimensóes. Por exemplo, a 
qualidade da água distribuida para consumo humano é regulada pela Uniáo, 
podendo ser mais restritiva nos outros níveis de governo. A qualidade dos 
efluentes sanitários langados nos corpos hidricos receptores é de competéncia da 
Uniáo e dos Estados. A qualidade da prestagáo dos servigos no nivel mais geral, 
inclusive os padróes de atendimento aos usuários, devem ser definidos no nivel 
de cada titular, embora os estados possam, pelos principios da subsidiariedade e 
pela competéncia concorrente em defesa do consumidor, possam definir  normas 
que sirvam de diretrizes aos municipios, mesmo nos casos de servigos de 
interesse local. A legislagáo federal apenas define os principios da cortesía no 
atendimento e adequabílidade dos servigos, cabendo aos demais níveis o 
detalhamento desses principios em normas e metas de qualidade. 

Finalmente, deve ser observado que o Governo Federal, através da 
SEPURB/MPO e do PMSS vem desenvolvendo um trabalho de assisténcia técnica 
para a elaboragáo de novos marcos regulatórios nos nivel estadual e municipal. 
Esta assisténcia técnica se dá por meio da contratagáo de consultores 
especializados, inclusive internacionais, e da participagáo de técnicos do Governo 
Federal na supervisáo e discussáo de propostas. Estáo sendo beneficiados os 
Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Sáo Paulo, Rio de Janeiro, Espirito 
Santo, Mato Grosso, Bahia, Pernambuco, Ceará e Pará, e os municipios de Angra 
dos Reis, Recife e Sobral. Os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 
Espirito Santo, Minas Gerais, Ceará e Pará já  estabeleceram alguns instrumentos 
regulatórios para a prestagáo dos servigos, independentemente da assisténcia 
federal tendo já sido criadas agéncias reguladoras de servigos públicos, multi-
setoriais. 

9.4.4. Estrutura da Prestagáo dos Servigos 

Enquanto a organizagáo institucional do setor preconiza a descentralizagáo, 
a estrutura atual da prestagáo dos servigos é caracterizada pela concentragáo. A 
estrutura de prestagáo dos servigos formulada pelo PLANASA74 permanece nesta 
fase de transigáo do setor, onde as 27 companhias estaduais de saneamento 

7 4 ver anexo com breve histórico do setor 



408 

básico - CESBs, prestam servigos de abastecimento de água em 3823 municipios 
(69% do total), incluindo todas as capitais, exceto Porto Alegre, onde os servigos 
sáo prestados por autarquía municipal, e grande parte dos servigos das regióes 
metropolitanas75. Nos municipios com servigos de água prestados pelas CESBs 
residem cerca de 89 milhóes de pessoas, ou 72% da populagáo urbana do país. 
As CESBs operam ainda a maioria dos 4117 municipios com populagáo inferior  a 
20 mil habitantes. 

Cerca de 1.500 municipios brasileiros tém seus servigos de água prestados 
por organizagóes municipais (predominantemente autarquías, mas também por 
departamentos ou empresas). Esses servigos municipais se concentram ñas 
regióes Sudeste e Sul do país, em cidades de porte médio. Outros 240 municipios, 
pequeños em sua maioria, tém servigos prestados pela Fundagáo Nacional de 
Saúde - FNS. 

Essa concentragáo, entretanto, náo se verifica nos servigos de esgotamento 
sanitário. As CESBs prestam servigos de esgotamento sanitário em 1.153 
municipios, 21% dos municipios do país e apenas um tergo daqueles em que 
prestam os servigos de abastecimento de água. Os servigos de esgotos prestados 
pelas CESBs atendem cerca de 34 milhóes de pessoas, ou 28% da populagáo 
urbana brasileira. Embora a participagáo das CESBs em esgotamento sanitário 
seja inferior  áquela verificada em abastecimento de água, as CEBS sáo 
responsáveis por 56% dos domicilios atendidos por este servigo no país. Esto é 
justificado pela fato dessas empresas prestarem servigos ñas capitais e regióes 
metropolitanas, onde também é verificada a maior concentragáo populacional e 
cobertura dos servigos. 

Os servigos municipais sáo responsáveis pela prestagáo dos servigos de 
esgotamento sanitário á cerca de 25 milhóes de pessoas, ou 44% da populagáo 
urbana atendida. Aproximadamente metade das pessoas atendidas por servigos 
municipais, em esgotamento sanitário, reside nos 65 maiores servigos municipais 
(populagáo superior a 75.000 habitantes) 

Esta diferenga verificada na organizagáo dos servigos de saneamento pode 
auxiliar o entendimento dos baixos índices de cobertura dos servigos de 
esgotamento sanitário. Na medida em que estes servigos apresentam, 
frequentemente, rentabilidade inferior  aos servigos de abastecimento de água, 
foram preteridos pelas CESBs. Por sua vez, os municipios que concederam 
somente os servigos de água, permanecendo com a responsabilidade da 
prestagáo dos servigos de esgotamento sanitário, náo contavam com o 
instrumento das tarifas para a recuperagáo dos custos de investimento e 
operagáo, realizando-os, geralmente, por meio de gastos orgamentários. As 
restrigóes orgamentárias municipais, dificultaram os investimentos nestes servigos. 

7 5 Enquanto na maioria das regióes metropolitanas as CESBs prestam todos os servigos de água e esgotos, 
na Grande Sáo Paulo o quadro é diferente: a SABESP presta todos os servigos á Capital e alguns 
municipios. Em outros, como aqueles integrantes do chamado ABC, a SABESP fornece água tratada por 
atacado, enquanto empresas e autarquías municipais sáo responsáveis pela distribuigáo, caracterizando a 
separagáo vertical e horizontal dos servigos. 
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Este modelo, implantado no inicio dos anos setenta, foi concebido para aproveitar 
as economías de escala presentes na prestagáo dos servigos d abastecímento de 
água, como visto no histórico do setor. 

Tabela 25 
Distribuigáo de Municipios Operados por CESBs - 1997 

Brasil e Regióes 

Regiáo Municipios CESBs 
ÁGUA 

% CESBs 
ÁGUA 

CESBs 
ESGOTOS 

% CESBs 
ESGOTOS 

Norte 449 323 71,9 11 2,4 
Nordeste 1787 1301 72,8 95 5,3 
Centro-Oeste 446 400 89,2 40 8,9 
Sudeste 1566 945 60,3 844 53,8 
Sul 1259 854 67,8 163 12,9 
Brasil 5507 3823 69,4 1153 20,9 

Fonte: Contagem Populacional IBGE 1996; SNIS/PMSS/SEPURB, Diagnóstico 1997. 

Outra característica importante do setor é a predomináncia do setor público 
na prestagáo dos servigos. Atualmente, apenas cerca de 20 municipios 
concederam seus servigos á empresas privadas, em processos muito recentes. 
Essas concessóes, plenas ou parciais (como as concessóes precedidas de obras 
públicas76 abrangem urna populagáo de aproximadamente 1,5 milháo de 
pessoas, principalmente nos estados de Sáo Paulo e Rio de Janeiro. O processo 
de concessáo dos servigos a concessionários privados, embora recente e 
incipiente, apresenta tendéncia de forte crescimento, como veremos ao longo 
deste texto. 

9.4.5. Cobertura dos servigos 

Dados do Pesquisa Nacional de Amostra de Domicilios - PNAD, realizada 
pelo IBGE em 1996, indicam que os índices de atendimentos dos servigos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário ñas áreas urbanas eram, 
respectivamente, de 91% e 49%, representando um déficit, respectivamente, de 
9% e 51%. Entretanto, a distribuigáo do déficit apresenta fortes desigualdades 
regionais, fazendo com que o déficit relativo se concentre ñas regióes mais pobres 
do país. Dos 2,8 milhóes de domicilios urbanos náo abastecidos pelas redes 
públicas de água, 50% se concentram ñas regióes Norte e Nordeste. Dos 16,5 
milhóes náo atendidos por redes coletoras de esgotos, 40% estáo nestas mesmas 
regióes, que reúne apenas 22% dos domicilios urbanos do país. A tabela abaixo 
ilustra este quadro de disparidades regionais: 

7 6 Essas concessoes sáo também conhecidas como BOT  -  Build,  Operate  and  Transfer,  utilizada 
principalmente na construgáo de estagoes de tratamemento de água ou esgotos. Outra modalidade utilizada 
para a operagáo de BOTs é a subconcessáo, onde a concessionária contrata terceiro, subconcessionário, 
para realizar as obras e prestar os servigos em seu nome. 
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Tabela 25 
Distribuigáo Regional dos Déficits 

N 0 Rede de Rede de 
Domicilios Agua Esgotos 

Regiáo Déficit Déficit  % Déficit Déficit  % 
Norte 1.557.504 480.734 30,87 1.418.689 91,09 
Nordeste 6.898.990 961.022 13,93 5.348.572 77,53 
Sudeste 16.367.425 744.427 4,55 3.967.233 24,24 
Sul 5.166.823 291.565 5,64 4.267.182 82,59 
C. Oeste 2.236.416 385.813 17,25 1.474.071 65,91 
Brasil 32.227.158 2.863.561 8,89 16.475.747 51,12 

Fonte: IBGE - PNAD/96. 

Como visto, apenas as regioes Sudeste e Sul apresentam déficits de 
abastecimento de água inferiores  á média nacional, enquanto apenas o Sudeste 
apresenta déficit em esgotamento sanitário também inferior  á média nacional. Por 
outro lado, a regiáo Norte apresenta déficit em abastecimento de água trés vezes 
superior á média nacional. Com relagáo aos servigos de esgotamento sanitário, 
vale citar o fato de que apenas 20% do esgoto coletado (ou aproximadamente 
10% do esgoto produzido ñas cidades) sofre algum tipo de tratamento, fazendo 
com que o langamento dos efluentes sanitários in natura se constituas em um dos 
mais graves problemas ambientáis urbanos do país, requerendo maior parcela dos 
investimentos necessários á universalizagáo dos servigos. 

Outra característica importante do déficit está em sua distribuigáo relativa 
ao tamanho das cidades. Enquanto o déficit urbano médio dos servigos de 
abastecimento de água no Brasil é de aproximadamente 9%, ele atinge 22% ñas 
cidades com populagáo até 20 mil habitantes (cerca de 1,1 milháo de domicilios 
náo atendidos), 18% ñas cidades entre 20 e 50 mil habitantes (cerca de 600 mil 
domicilios náo atendidos), 14% ñas cidades entre 50 e 200 mil habitantes (cerca 
de 800 mil domicilios náo atendidos) e 8% ñas cidades com populagáo superior a 
200 mil habitantes (cerca de 2,2 milhóes de domicilios náo atendidos. A situagáo 
se repete nos servigos de esgotamento sanitário: o déficit de atendimento por 
redes coletoras atinge 65% ñas cidades com populagáo até 50.000 habitantes 
(cerca de 25 milhóes de pessoas), 53% ñas cidades entre 50 e 200 mil habitantes 
(cerca de 14 milhóes de pessoas) e 40% ñas cidades maiores que 200 mil 
habitantes (cerca de 23 milhóes de pessoas náo atendidas). Vale lembrar, que em 
muitas localidades, especialmente as cidades menores, é possivel ter solucionado 
o problema dos esgotos com o uso de solugóes individuáis estáticas, como as 
fossas sépticas, sendo, nestes casos, dispensável a execugáo de redes coletoras. 
O mesmo, via de regra, náo vale para as maiores concentragóes urbanas. 
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Tabela 26 
Déficit  urbano estimado em água e tamanho dos municipios 
Municipio por faixa de 

populagáo 
Domicilios náo atendidos por redes de água 

Absoluto (mil) % 
Até 20 mil 864 14,32 
20 a 50 mil 463 11,96 
50 a 200 mil 611 9,22 
mais de 200 mil 926 5,73 
Total 2.864 8,89 

Fonte: base Censo 1991 - IBGE; PNAD 1996 - IBGE" 

Mesmo em algumas regióes metropolitanas, com populagáo superior a 1 
milháo de habitantes, como Belém, Fortaleza e Recife, o déficit dos servigos de 
abastecimento de água supera a média nacional, reforgando a iniquidade na 
distribuigáo regional dos servigos. Água. Em esgotamento sanitário, das nove 
principáis regióes metropolitanas do país, apenas Sáo Paulo, Belo Horizonte e Rio 
de Janeiro tém índices de atendimento superior á média nacional. 

Essas características de desigualdade também estáo manifestadas 
socialmente, ao se verificar  que os maiores déficits estáo concentrados ñas 
carnadas da populagáo de renda mais baixa. A agáo do Estado, em que pesem o 
evolugáo do setor ñas últimas trés décadas, náo conseguiu a equidade necessária 
aos servigos, privilegiando os servigos de maior rentabilidade - água, ñas regióes 
mais desenvolvidas, ñas cidades maiores e nos segmentos de mais alta renda. 

Tabela 27 
Déficit  e distribuigáo de renda 

Renda familiar  mensal Rede de água Rede de esgotos 
Até 2 salários mínimos mensais 18,5% 72,9% 
Mais de 10 salários mínimos 
mensais 4,1% 36,1% 
Fonte: PNAD/IBGE 1996 

Mesmo ñas regióes metropolitanas ocorrem situagóes em que o déficit dos 
servigos carnadas populacionais de menor renda (até 2 salários mínimos mensais) 
supera a média nacional. Em água, sáo exemplos as regióes metropolitanas de 
Sáo Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Belém e Fortaleza, e, em esgotamento 
sanitário, Belém, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre e Recife. Entretanto, para as 
carnadas da populagáo com renda superior a 10 salários mínimos, o déficit 
metropolitano é, sem excegáo, inferior  á média nacional. Este fato demonstra que, 
mesmo ñas regióes e cidades de maior índice de atendimento, persistem 

7 7 Para a estimativa do déficit urbano em abastecimento de água e tamanho dos municipios, foi aplicado o 
mesmo fator de incremento de cobertura verificado dos servigos entre 1991 e 1996, independentemte da 
populagáo dos municipios. 
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desigualdades sociais, na medida em que populagóes das periferias  e favelas 
metropolitanas tém maiores déficits. 

Essas características atuais do déficit dos servigos de saneamento torna 
mais difícil o alcance da universalizagáo, dada a menor capacidade de pagamento 
das carnadas da populagáo ainda náo atendidas pelos servigos e a necessidade 
de investimentos em esgotamento sanitário , que requer maior volume de recursos 
e apresenta menor rentabilidade. 

9.4.6. O tamanho do setor 

Os principáis prestadores dos servigos de saneamento, precisamente as 27 
CESBs e os maiores servigos municipais, responsáveis pelos servigos em mais de 
70% dos municipios brasileiras e por aproximadamente 90% da populagáo 
urbana, apresentaram, em 1997, um faturamento total (incluí receitas diretas e 
indiretas) da ordem de R$9,1 bilhóes (US$8,3 bilhoes)78. Possivelmente, se 
incluirmos os pequeños municipios náo cobertos pelo Sistema Nacional de 
Informagóes em Saneamento, do PMSS/IPEA/SEPURB, o faturamento do setor 
poderia alcangar a cifra de R$10 bilhóes anuais (US$9,1 bilhóes). O número de 
ligagóes de água chega a 19,7 milhóes, e 6,4 de esgotamento sanitário. 

A concentragáo verificada na estrutura de prestagáo dos servigos é 
comprovada, e até mesmo ampliada, quando se analisa o faturamento do setor: as 
27 CESBs respondem por 88% (R$8,0 bilhóes) do valor total faturado na amostra 
do SNIS, ou 80% do total estimado para o setor). O mesmo ocorre com relagáo ao 
servigo de abastecimento de água, que corresponde a 70% do total faturado, em 
fungáo da maior cobertura, urna vez que o valor faturado por habitante atendido 
por ano é R$59,30 para água e R$56,6 para esgotos. A regiáo Sudeste 
corresponde a 64% do total faturado, com um valor médio (água + esgoto) 
faturado por habitante atendido por ano equivalente a R$67,40. A regiáo Nordeste, 
por exemplo, a segunda com o maior número absoluto de habitantes atendidos e 
terceira em faturamento total, tem um faturamento médio (água + esgoto) anual 
por habitante atendido equivalente a R$36,45. 

7 8 Dados extraídos de versáo preliminar do Sistema Nacional de Informagóes em Saneamento - Diagnóstico 
dos Servigos de Água e Esgotos 1997, PMSS/IPEA/SEPURB - mimeo 
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Tabela 28 
Populagáo e Faturamento Segundo as Regióes 

Populagáo Atendida Receita Operacional Direta 
Regióes Agua Esgoto Agua Esgoto 

milhoes % Milhóes % R$milhóes % R$milhóes % 
Norte 3,54 3,4 0,20 0,4 185,7 3,1 15,9 0,6 
Nordeste 24,64 24,0 4,53 9,9 887,7 14,6 176,7 6,8 
Sudeste 48,95 47,8 33,42 73,4 3.520,8 57,9 2.032,5 78,9 
Sul 17,30 16,9 4,17 9,2 1.070,6 17,6 174,9 6,8 
C.Oeste 8,07 7,9 3,21 7,1 416,4 6,8 177,9 6,9 
Brasil 102,50 100 45,53 100 6.081,2 100 2.577,5 100 

Fonte: SN S/IPEA/SEPUR B, versáo preliminar, Diagnóstico 1997. 

A concentragáo verificada na estrutura de prestagáo dos servigos é 
comprovada, e até mesmo ampliada, quando se analisa o faturamento do setor: as 
27 CESBs respondem por 88% (R$8,0 bilhoes) do valor total faturado na amostra 
do SNIS, ou 80% do total estimado para o setor). O mesmo ocorre com relagáo ao 
servigo de abastecimento de água, que corresponde a 70% do total faturado, em 
fungáo da maior cobertura, urna vez que o valor faturado por habitante atendido 
por ano é R$59,30 para água e R$56,6 para esgotos. A regiáo Sudeste 
corresponde a 64% do total faturado, com um valor médio (água + esgoto) 
faturado por habitante atendido por ano equivalente a R$67,40. A regiáo Nordeste, 
por exemplo, a segunda com o maior número absoluto de habitantes atendidos e 
terceira em faturamento total, tem um faturamento médio (água + esgoto) anual 
por habitante atendido equivalente a R$36,45. 

Com relagáo ao número de consumidores, as CESBs apresentam 25,8 
milhóes (23,4 milhóes residenciáis) em água e 10,3 milhóes (9,1 milhóes 
residenciáis) em esgoto, enquanto os servigos munícipais integrantes da amostra 
do SNIS representam, respectivamente 4,5 milhóes (3,9 milhóes residenciáis) e 
3,6 milhóes (3,0 residenciáis). Este fato demonstra que, ñas CESBs, para cada 
consumidor de esgoto, existem 2,3 de água, enquanto nos servigos municipais, 
esta relagáo é de apenas 1,25. Do total de 44,2 milhóes de consumidores 
(considerando água + esgotos), as CESBs representam 81,6% do setor, e os 
servigos municipais 18,4%. 

As tarifas médias em 1997 atingiram o valor de R$0,90/m3 ñas 27 CESBs, 
para um volume total faturado de 16,2 milhóes de metros cúbicos de água por dia, 
e de 6,8 milhóes de metros cúbicos de esgotos por dia. Em 12 empresas, as 
tarifas médias praticadas estáo abaixo daquelas que seriam necessárias para 
cobrir todos os custos dos servigos, ou seja, essas empresas náo estariam 
plenamente sustentáveis. 

O setor saneamento, em que pese o fato de se constituir em urna atividade 
de baixo índice de progresso técnico, apresenta sinais claros de ineficiéncia. Um 
exemplo maior está ñas chamadas perdas de faturamento. O mercado pode 
apresentar potencial de crescimento significativo através da redugáo das perdas 
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de faturamento79 verificadas atualmente. As perdas das 27 CESBs sáo da ordem 
de 39,6%, enquanto que aquelas dos servigos municipais se sitúa em 49,9%. 
Considerando a hipótese de que metade das perdas de faturamento sáo 
comerciáis, decorrentes, principalmente, da falta de medigáo ou de fraudes, 
poderíamos supor que sua redugáo de 20%, ñas CESBs, e de 25% nos servigos 
municipais, para, por exemplo, 5%, poderia agregar cerca de R900 milhóes ao 
ano. 

Outro indicador de baixa eficiencia está relacionado á produtividade de 
pessoal. Em empresas privadas, inclusive na América Latina, se encontra um 
número médio de 2 empregados para cada mil ligagóes de água. No Brasil, este 
número é de 4,4 para as CESBs e de 7,1 para os servigos municipais80. Como 
vemos no quadro abaixo, também a eficiéncia, medida em termos das perdas de 
faturamento e da produtividade laboral apresenta significativa diferenga entre as 
regioes do país. 

Tabela 29 
Níveis de Perdas e de Produtividade de Pessoal 

Regioes Perdas de Faturamento (%) Empregados por mil ligagóes 
Emp. Estado. Serv. Munic. Emp. Estado. Serv. Munic. 

Norte 54,5 - 6,2 4,0 
Nordeste 47,5 51,4 4,0 9,4 
Sudeste 36,2 50,9 4,8 6,9 
Sul 37,7 44,4 3,2 9,9 
Centro-Oeste 36,6 - 5,4 -

Brasil 39,6 -49,9 4,4 -7,1 
Fonte: SNIS 97. 

9.4.7. A situagáo financeira das empresas 

As empresas de saneamento vinculadas ao setor público apresentam 
situagáo financeira delicada. A Margem Operacional81 geral das 27 CESBs 
apresenta um índice razoável de 19,33%, indicando, a principio, boa capacidade 
de investimentos. Entretanto, esse índice é diferenciado por cada regiáo, sendo 
26,7% no Sudeste (SABESP 35,24%), 16,2% no Sul (SANEPAR 26,33%), 8,95% 
no Centro Oeste (Saneago 20,26%), 0,6% no Nordeste e 5,28% negativos no 
Norte. Como visto, o índice é deformado pelo desempenho do Sudeste, em 
especial da SABESP. Em 9 das 27 CESBs, todas das regioes Norte e Nordeste, o 
índice é negativo, ou seja, as empresas sequer conseguem cobrir os custos de 
exploragáo. Em 6 a margem operacional é inferior  a 10%, e somente e 
apresentam o índíce superior a 20%. Podemos afirmar  que apenas essas 
empresas tém possibilídade de realizagáo de novos investimentos mediante 
geragáo interna de caixa e alavancagem de fínanciamentos. 

7 9 Diferenga entre o volume de água produzido e o volume de água faturado (cobrado dos usuários) 
8 0 A maior produtividade laboral das CESBs pode ser explicada pelos ganhos de escala advindos da operagáo 

de muitos sistemas, com atividades gerenciais e administrativas centralizadas. 
81 A Margem Operacional demonstra a capacidade de gerar receitas para cobrir despesas de capital 

(cobertura da divida e investimentos, por exemplo), deduzindo as despesas de exploragáo dos servigos 
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Com relagáo ao grau de endividamento, considerando as especificidades 
do setor, a Secretaria do Tesouro Nacional considera como limite o índice de 0,5. 
Assim, 8 empresas estariam acima deste limite. Entretanto, se considerarmos 
como limite índices propostos por instituigóes privadas de financiamento de 
investimentos, em média 0,35, teremos que 13 empresas estariam acima, ou seja, 
com elevado risco de crédito. Entre estas, estáo todas as empresas da Regiáo 
Sudeste, justamente a que tem maior margem operacional. 

Se considerarmos o indicador Margem Líquida, que incluí as despesas com 
financiamentos, o conjunto das 27 CESBs apresenta índice negativo em 1,9%, 
sendo que somente a regiáo Sudeste apresenta índice positivo de 4,1%, 
conseguido em fungáo da SABESP (9,4%). Além desta empresa, somente outras 
7 apresentam margem líquido positiva. Estes indicadores indicam a limitada 
capacidade que as empresas de saneamento em alavancar recursos para novos 
investimentos, mantida a atual situagáo financeira e o nivel de endividamento 
atual. 

Outro aspecto relevante, que poderá condicionar futuras agóes de reforma 
do setor (nova estrutura de prestagáo dos servigos, com o crescimento da 
participagáo do setor privado através de novas concessoes ou venda de agóes 
das empresas concessionárias, e novos marcos regulatórios), é a participagáo 
relativa do setor no conjunto da divida pública brasileira. O nivel de endividamento 
do setor público tem se constituido em um dos principáis problemas económicos 
do país. Em 1996, para um PIB de R$775,8 bilhóes, a divida interna líquida do 
setor público82 atingiu o valor de R$237 bilhóes, ou o equivalente a 30,5% do PIB. 
O endividamento das empresas estatais representava, naquele ano, R$42,0 
bilhóes, ou 17,7% da divida líquida do setor público (5,4% do PIB). As 27 CESBs 
representavam, no mesmo ano, 5,5% da divida total do setor público, ou 1,7% do 
PIB, equivalentes a R$13,0 bilhóes (R$7,3 bilhóes somente relativos ás empresas 
SABESP, CEDAE-RJ e COPASA-MG). 

Em 1997, este quadro apresenta piora relativa, na medida em que há 
redugáo absoluta e relativa da divida líquida das empresas estatais, decorrente de 
privatizagóes, e aumento absoluto e relativo da divida das empresas de 
saneamento. A divida líquida total do setor público atinge R$275,7 bilhóes, e 
aquela das empresas estatais atinge aproximadamente R$24 bilhóes. Neste ano, 
a divida das CESBs chega a R$14,1 bilhóes (85% exigíveis a longo 
prazo),crescendo 8% em relagáo ao ano anterior e representando 59% da divida 
das estatais. Com relagáo á participagáo relativa na divida do setor público, o 
setor saneamento apresenta queda para o índice de 5,1%, em fungáo do 
crescimento de 16% da divida líquida do setor público em relagáo a 1996. 

8 2 dados do Banco Central do Brasil 
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9.4.8. As necessidades de investimento 

A Política Nacional de Saneamento tem como meta alcangar a 
universalizagáo dos servigos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
até o ano 2.010. Para que se alcance a meta prevista, sáo necessários 
investimentos totais no período da ordem de R$38,8 bilhóes, ou urna média anual 
de R$3,2 bilhóes. Os investimentos necessários em abastecimento de água 
somariam R$6,6 bilhóes, e em esgotamento sanitário R$30,2 bilhóes (R$9,9 
bilhóes em tratamento e R$20,3 bilhóes na expansáo das redes de coleta). 

Somente para que se mantenham constantes os atuais níveis de cobertura, 
expandindo os servigos no limite do crescimento populacional vegetativo, seriam 
necessários, no mesmo período, recursos da ordem de R$9,6 bilhóes, ou cerca de 
R$800 milhóes por ano. Mesmo que se alcance a meta de unlversalizar até o ano 
de 2.010, após esse período váo ser necessários investimentos anuais médios da 
ordem de R$600 milhóes somente para a expansáo dos sistemas decorrente do 
crescimento vegetativo da populagáo, novamente náo considerando as 
necessidades de reposigáo do capital, de melhorias operacionais e mesmo da 
necessidade da realizagáo de obras para ampliagáo da capacidade de oferta dos 
sistemas de abastecimento de água. 

9.4.9. Os investimentos realizados 

Em 1997, os investimentos totais realizados pelos prestadores dos servigos 
de saneamento incluidos no SNIS atingiu o montante de R$2.631,9 bilhóes, sendo 
R$1.293,4 bilháo em água e R$1.338,5 bilháo em esgotos. Pela primeira vez 
desde o inicio do PLANASA os investimentos realizados em esgotamento sanitário 
superaram aqueles realizados em abastecimento de água. Este fato marca a 
tendéncia dos investimentos nos próximos anos, na medida em que os índices de 
atendimento de água sáo bastante superiores aos de esgotos, que, por isso, 
demandaráo maior volume de recursos, como visto no item acima. As CESBs 
corresponderam a 94,4% do total, e os servigos municipais a apenas 5,6%. Isso 
demonstra que o nivel dos investimentos das CEBS foi proporcionalmente 
superior ao dos servigos municipais, considerando a relagáo entre nivel de 
investimentos e tamanho das empresas. Desta forma, podemos estimar os 
investimentos totais do setor, incorporando os servigos municipais náo integrantes 
da amostra do SNIS em R$2,7 bilhóes, o que corresponde a 0,31% do PIB. Este 
volume de investimentos, em valores correntes, corresponde ao maior 
investimento anual já realizado pelo setor, e a 12a maior taxa de investimentos em 
proporgáo do PIB desde o inicio dos anos 70, e a maior taxa desde o inicio da 
fase de transigáo do setor (anos 90). Em valores constantes de 1980, utilizados 
como referéncia  para a análise dos investimentos no setor, os investimentos 
realizados em 1997 correspondem a 0,27% do PIB, maior taxa dos últimos 10 
anos. 

A análise dos investimentos requer urna sobrevista sobre a distribuigáo 
regional dos mesmos, dada a concentragáo verificada anteriormente. Somente a 
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SABESP foi responsável por 39,8% dos investimentos em água e em 
esgotamento sanitário, enquanto, em termos de populagáo atendida pelos 
servigos de água, a empresa representa 20 % do total das 27 CESBs. A regiáo 
Sudeste respondeu por 56,9% do total dos investimentos, enquanto a populagáo 
atendida representa 43,1% do total da populagáo atendida pelas 27 CESBs. Os 
investimentos realizados nesta regiáo significaram urna expansáo de 4,1% do 
número de consumidores de água (+475.000) e de 5,5% do número de 
consumidores em esgotos (+379.000). A Regiáo Nordeste, que representa 27% da 
populagáo atendida por servigos de água, foi responsável por apenas 14% dos 
investimentos realizados. Esses investimentos representaram expansáo física das 
redes, em termos de número de consumidores ligados, de 2,7% para água 
(+159.000) e 8,0% para esgotos (+81.000). Estes dado demonstram que os 
investimentos estáo sendo proporcionalmente maiores na regiáo Sudeste, 
reforgando a concentragáo regional verificada anteriormente, e agravando as 
desigualdades verificadas na prestagáo e expansáo dos servigos entre as regioes 
do país. 

No ano de 1997, as 27 CESBs amortizaram dividas no valor de R$736,2 
milhóes, ao passo que sua divida total (curto e longo prazos) atingiu R$14,1 
bilhoes. 

9.5. Á guisa de conclusáo: perspectivas incertas para o futuro  do setor 

A análise efetuada neste trabalho, especialmente no Capítulo 3, náo nos 
permite um grau significativo de certezas sobre o futuro setor, ao contrário, existe 
urna imprevisibilidade do desenvolvímento futuro do setor e dos investimentos. 
Eles estáo condicionados pelo desenvolvímento da crise do setor público, pelas 
estratégias adotadas de reforma do estado em cada nivel de governo, pelo 
desenvolvímento económico do país e superagáo da atual crise financeira e de 
financiamento do setor público, pelo futuro dos mecanismos tradicíonais de 
financiamento - como os fundos patrimoniais e o surgimento de novos padróes de 
financiamento, por marcos regulatórios específicos aínda náo estabelecidos, entre 
tantos outros condicionantes. 

Mesmo diante de tantas incertezas, tentaremos concluir este trabalho com o 
desenvolvímento e apresentagáo de alguns cenários para os investimentos nos 
próximos anos, cujas premissas básicas váo ser inícialmente expostas na forme 
de tópicos. Esses tópicos buscam abordar temas que o autor considera relevantes 
para o desenvolvímento do setor no futuro próximo, sua organizagáo, regulagáo e 
financiamento, que podem constituir urna agenda de questóes a serem 
trabalhadas nos próximos anos. Urna vez mais, dada as limítagóes desse trabalho, 
tanto os cenários com os tópicos antecedentes que serviram de premissas náo 
esgotam a complexídade envolvida no setor e todos os temas relevantes para sua 
análise. Expressa apenas a intengáo de sístematizagáo de algumas questóes, que 
se expressaram em cenários possíveis para os investimentos a curto e longo 
prazos. 
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Urna primeira conclusáo a cerca da análise desenvolvida é a de que os 
investimentos em água e esgotos dependem mais diretamente do comportamento 
da economía e do desenvolvimento institucional do setor público do que do 
desenvolvimento da economía como um todo. Esse comportamento, entretanto, á 
medida em que forem ocorrendo reformas setoriais, com o incremento do número 
de concessionários privados, a privatizagáo (em todo ou em parte) das empresas 
estaduais e/ou de suas sucessoras, e com a introdugáo de novos padróes de 
financiamento, deverá sofrer  profundas modificagóes. Estas seráo manifestadas 
no padráo e natureza dos investimentos, e seráo táo maiores quanto mais 
profundas e rápidas forem as reformas.  Do ponto de vista do investimento, há 
outro condicionante importante decorrente dos marcos regulatórios e das decisóes 
sobre a organizagáo e reestruturagáo do setor. Os regimes, estruturas e níveis 
tarifários,  as condigóes de reajuste e revisáo, a demanda, os planos de 
investimento, e o grau de prioridade e destino conferidos aos recursos fiscais 
oriundos dos processos de transagáo com o setor privado colaboraráo 
consideravelmente para os níveis dos investimentos futuros. 

9.5.1. Organizagáo Institucional 

Um primeiro aspecto a ser abordado é o da inconstáncia institucional do 
setor no Governo federal.  Como visto, desde a crise do PLANASA, a política de 
saneamento ficou abrigada em diferentes órgáos, com muitas mudangas, inclusive 
dentro de um mesmo período de governo. Essa fragilidade institucional sempre 
afetou o setor, no mínimo, através de urna descontinuidade administrativa, ou 
mudangas de prioridades ou do modelo de gestáo. Mesmo agora, após a reeleigáo 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a primeira da historia do país, o setor 
corre o risco de descontinuidade. Embora náo tenham ocorrido mudangas na 
gestáo atual, poís desde a criagáo da SEPURB a equipe dirigente foi mantida, já 
estáo sendo manifestadas opinióes, por alguns agentes do próprio Governo 
Federal, propondo a criagáo de um novo Ministério, que assuma as fungóes 
exercidas e programas gerenciados pela SEPURB, a partir de 1999. Existem 
ainda sendo expressas na imprensa outras alternativas, como a fusáo com o 
Ministério do Meio Ambiente, com um futuro Ministério dos Recursos Hídricos, ou 
mesmo urna Agéncia de Saneamento vinculada á Presidéncia da República. Esta 
situagáo pode demonstrar a fragilidade institucional do setor saneamento, ou, ao 
mesmo tempo, dada a sua recuperagáo recente e o fato de ser este um dos 
poucos setores de infra-estrutura  que permanece sob predominio estatal, ser um 
setor de atratividade política. 

Ainda sob o ponto de vista institucional, seguem náo resolvidos problemas 
importantes, especialmente a titularidade dos servigos integrados ñas Regióes 
Metropolitanas. A tramitagáo do PLS266/96 permanece lenta, urna vez que 
somente foi aprovado, com emendas, em duas comissóes do Senado, sem Ter 
ainda tramitado na Cámara dos Deputados. Na Cámara tramita um outro projeto 
de Lei, o PLC3.525, que trata apenas da titularidade dos servigos de saneamento, 
atribuindo-a sempre aos municipios e que, ñas regióes metropolitanas, a mesma 
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será do Estado. Quando estes náo tiverem interesse em exercé-la, a mesma seria 
transferida  ao conjunto de municipios. Esse projeto tem aspectos de 
inconstitucionalidade, urna vez que a titularidade náo se transiere, muito menos ao 
sabor do interesse de um membro da federagáo. Independente de qual projeto 
siga - o PLS 266 tem abrangéncia maior, servindo como diretriz da Uniáo, o PLC 
3525 apenas trata da titularidade -, a questáo da titularidade necessita solugáo. 

Nesse mesmo sentido, é fundamental que a Uniáo regulamente a 
cooperagáo e o inter-relacionamento entre as esferas de governo, por lei 
complementar federal.  Essa matéria poderia ainda tratar do relacionamento entre 
as esferas de governo na questáo metropolitana. 

9.5.2. Programas de Investimento 

Com relagáo aos atuais Programas de Investimentos, deveráo ocorrer 
algumas alteragóes importantes. De ¡mediato, como conseqüéncia da crise 
financeira e das medidas de ajuste fiscal, deveráo ocorrer fortes redugóes nos 
gastos orgamentários do setor, afetando o Programa de Agáo Social em 
Saneamento - PASS/OGU. Por outro lado, os processos de financiamento 
internacional do PASS pelo BID, em cidades com populagáo entre 20 e 50 mil 
habitantes e pelo BIRD, para cidades e localidades com populagáo inferior  a 20 
mil habitantes deveráo ter o processo de preparagáo mantido. Assim, a forte 
redugáo dos gastos previstos para este Programa em 1999, deverá ser revertida a 
partir do ano 2.000, com a entrada dos recursos internacionais. 

Com relagáo aos recursos do FGTS, a situagáo é similar. Mesmo já 
sofrendo contingenciamento e restrigóes a novos contratos de 1997, as empresas 
do setor público deveráo ter dificuldades ainda maiores na obtengáo de crédito. 
Possivelmente, todos os recursos orgamentários do FGTS para 1999 deveráo 
estar contingenciados, praticamente náo ocorrendo novas contratagoes para 
empresas estatais. Deveráo ser desembolsados os recursos liberados para 
contratos já assinados. Esses, entretanto, deveráo ter reprogramados seus prazo 
de execugáo. Possivelmente, os recursos do FGTS destinados ao setor privado, 
através do FCP-SAN, praticamente ainda náo utilizados, deveráo ter iniciado 
processos de contratagáo, sem restrigóes quanto a contingenciamento de gastos 
do fundo. 

No longo prazo, entretanto, continuam havendo cenários náo muito 
favoráveis ao FGTS. De ¡mediato, podem ocorrer dificuldades na recuperagáo de 
créditos, decorrente do agravamento da crise financeira e económica do país e da 
própria recessáo. Nos contratos novos assinados com CEF, a partir de 1997, esse 
problema está minimizado através da securitizagáo dos recebíveis, ou seja, o 
banco pode reter parcela das receitas tarifárias  das empresas tomadoras 
necessária ao pagamento das parcelas vencidas de empréstimos. O problema 
mais grave do FGTS, no entanto, é estrutural. Neste ano de 1998, o volume de 
saques superou o de depósitos em cerca de R$1 bilháo, sem perspectivas de 
recuperagáo no custo prazo. Ao contrário, o aumento do desemprego e do 
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mercado informal tendem a agravar essa situagáo, quer pelo aumento dos saques 
quer pela redugáo das contribuigóes. A própria flexibilizagáo de regras 
trabalhistas, que reduzem a alíquota de recolhimento do fundo também contribuirá 
para que o fundo possa sofrer  dificuldades de financiamento nos próximos anos, 
restringindo a disponibilidade de recursos para saneamento. Embora ainda náo se 
vislumbre urna crise de liquidez do FGTS no curto prazo, persistem incertezas 
quanto ao seu futuro a médio e longo prazos. 

Os programas de financiamento pelo BNDES para o setor privado, inclusive 
aqueles em conjunto com a CEF (Propar e FCP-San) deveráo sofrer  forte 
incremento no volume de empréstimos. A questáo é saber se os recursos 
disponíveis e aplicados em saneamento por este banco de fomento seráo em 
volume suficiente a cobrir a redugáo dos recursos do e para o setor público, e 
mesmo se ocorrerá urna forte demanda de concessionários privados. No caso 
dos recursos do BNDES, há urna forte dependencia dos processos de reforma 
setorial e privatizagáo, que deveráo ser fortemente incentivados pelo Banco. 

O BNDES trabalha somente em duas linhas estratégicas para a prestagáo 
privada dos servigos de saneamento: (i) concessóes municipais; e (ii) privatizagáo 
integral das empresas estaduais, seguindo o modelo apropriado do setor elétrico e 
conforme estudo próprio desenvolvido. A primeira linha, de mais fácil execugáo e 
onde já existem contratos de financiamento assinados ou em análise, se limitará a 
municipios de porte médio, especialmente das regióes Sul e Sudeste. O volume 
de recursos demandados náo deverá ser muito grande, por se tratarem de poucos 
municipios, que já contam com elevados níveis de cobertura e necessitam, muitas 
das vezes, apenas ampliar a capacidade de tratamento de água ou esgotos. Outro 
fator que poderá restringir urna grande demanda de concessóes municipais 
privadas em saneamento é o fato de que as eleigóes municipais ocorrem no ano 
2.000. Esta fato poderá fazer com que muitos prefeitos náo procedam concessóes 
de seus servigos, quer pelo receio de oposigáo popular á medida, quer pelo fato 
de ser o setor um importante gerador de caixa e de investimentos nos municipios, 
fator importante em período de aperto fiscal e eleigáo. 

A segunda linha adotada pelo BNDES, em tese, representa um volume de 
demanda por recursos muito grande, dada a concentragáo existente ñas CESBs. 
Por outro lado, o modelo á mais complexo, pois requer a delimitagáo clara do 
mercado - o que exige a adesáo de todos os municipios concessionados e a 
assinatura de novos contratos de concessáo com cada um. Este processo pode 
requerer longo prazo de implementagáo, complexidade legal e dificuldades no 
processo de tomada de decisáo. O BNDES vem tentando implantar esse modelo 
no Espirito Santo, através da preparagáo de venda da CESAN. O processo de 
preparagáo já dura cerca de 8 meses, e os estudos sequer foram iniciados. Outro 
elemento que poderá restringir a utilizagáo deste modelo do BNDES está no fato 
de que, nos quatro principáis estados brasileiros - Sáo Paulo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e Rio Grande do Sul, os novos governadores (somente em Sáo Paulo 
houve reeleigáo, e o governador náo defende claramente a privatizagáo da 
SABESP) sáo contrários á privatizagáo de suas estatais de saneamento. 
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Um elemento financeiro poderá ainda restringir a demanda por recursos do 
BNDES para financiamento privado: as altas taxas de juros verificadas. Em 
novembro, a TJLP, que corrige os contratos com o BNDES, subiram para 18% ao 
ano, mais os custos financeiros, que, no caso de saneamento variam de 2,5% a 
7,0%. Ou seja, o custo estaría variando entre 20,5% e 25% ao ano. Antes, a TJLP 
estava em torno de 11% ao ano, com um custo final variando de 13,5% a 18%. 
Além do aumento das taxas, fíxadas trimestralmente, há o risco de que a crise 
financeira internacional e nacional se agrave, elevando ainda mais as taxas e a 
percepgáo de risco do investimento. 

De qualquer modo, podemos reduzir o modelo proposto pelo BNDES a um 
"PLANASA" privado, sem, entretanto, a presenga do BNH, que atuava como um 
regulador a nivel nacional. Ficariam as CESBs privadas, reguladas no nivel 
estadual. Nesse modelo existem riscos de aumento das assimetrias entre 
regulados e reguladores, com a posigáo dominante do primeiro se fortalecendo 
frente ao segundo. Outro risco importante, como o verificado no Rio de Janeiro, é 
a limitagáo da possibilídade de concorréncia. O tamanho das empresas estaduais 
limitará o número de participantes habilitados a concorrer, especialmente pelo fato 
de que em saneamento, diferentemente dos setores elétrico e telecomunicagoes, 
náo existem empresas privadas grandes de porte mundial, e nem empresas 
nacionais com experiencia na prestagáo dos servigos. Ao contrário, o mercado 
mundial é dominado por duas empresas francesas - Lyonnaise e Generalle des 
Eaux -, que tém como estratégia global náo competir entre sí (se urna entra em 
urna licitagáo, a outra náo entra, ou entáo se consorciam). Isto é verdade, por 
exemplo, no caso do Rio de Janeiro, que, em sua tentativa de vender a CEDAE, 
estaría apenas realizando um transpasse oneroso da empresa para o setor 
privado, sem concorréncia. Havia apenas um consorcio participante da tentativa 
fracassada de leiláo, que reunía as duas empresas francesas. Outras empresas 
internacionais, como a Thames Water da Inglaterra, a Saur Internacional, da 
Franga e a Enron (Wessex Water, Inglaterra), dos Estados Unidos, náo 
apresentam, no momento, escala e capacidade competitiva para enfrentar  as duas 
líderes francesas. 

Nesse modelo, urna das principáis vantagens da participagáo do setor 
privado, qual seja a possibilídade de se elevar a eficiéncía económica decorrente 
de um processo competitivo, pode ser anulada justamente pela auséncia de 
competigáo. Ademáis, persistem os problemas do direito económico, tratados no 
capítulo anterior. 

Com relagáo aos fínanciamentos internacionais, como aqueles provenientes 
do BIRD, do BID e do OECF, as perspectivas náo sáo táo negativas. Existem 
diversos projetos em negociagáo e implementagáo, com desempenho satisfatórío 
desde 2 ou 3 anos atrás. Ademáis, esses recursos sáo atraentes para o país, pois 
tem custo ¡mediato inferior  a recursos orgamentários83 e representam a entrada de 

8 3 Por exemplo, para que se possa realizar um Investimento com recurso fiscal/orgamentário,  pode ser 
necessária a emissáo de titulo público. Os títulos públicos brasileiros sáo de curto prazo de vencimento e 
elevadas taxas de juros, em média inferiores  a um ano e de cerca de 30% ao ano. Por outro lado, os 
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dólares na economía. O BIRD e o BID ainda estáo iniciando processos de 
financiamento também a operadores privados, como está previsto na segunda 
fase do PMSS. Podemos entáo inferir  que os financiamentos internacionais 
deveráo ficar, pelo menos, estáveis, nos próximos anos. 

Com relagáo aos financiamentos privados propriamente ditos, há 
perspectiva de forte incremento, através dos mecanismos como o project  finance. 
Entretanto, estáo a condicionar o incremento desses investimentos a definigáo dos 
marcos regulatórios, a clareza dos processos de transigáo e concorréncia, e a 
estabilidade da economía e evolugáo de cámbio, de modo a permitir urna redugáo 
das percepgóes de risco do país e do setor, com as consequentes redugóes dos 
custos de capital próprio. 

9.5.3. Modelos de Gestáo 

Como vimos ao longo do texto, a estrutura e a organizagáo do setor 
permanecem ainda como foram montadas no PLANASA. O que se tem visto de 
transformagáo mais até o momento significativa até o momento sáo as 
concessóes tipo BOT, e alteragóes na estrutura de propriedade de 
concessionárias municipais, que tem tido urna crescente participagáo privada. 
Possivelmente, o número de municipios com concessionários privados vai crescer 
significativamente nos anos seguintes, maniendo a atual tendéncia de localizagáo 
ñas cidades de porte médio das regióes Sul e Sudeste, principalmente. 

Com relagáo ás CESBs, as primeiras alteragóes significativas introduzidas 
ocorreram na SABESP e na SANEPAR, em maior intensidade. Essas empresas 
passaram por processo de reorganizagáo interna, com regionalizagáo e 
descentralizagáo gerencial e decisoria. Essa reorganizagáo partía da lógica de 
manutengáo da propriedade estatal, e, desta forma, serviu como referéncia  para 
outras empresas do setor em sua estratégia de preservagáo de propriedade 
estatal. Essas mesmas empresas foram as únicas empresas estaduais que 
também já passaram por transformagáo em sua estrutura de propriedade. A 
SABESP teve seu capital aberto e já possui agóes negociadas em bolsa, ainda 
que em percentual pequeño de seu capital social. A SANEPAR teve 39% do seu 
capital alienado a um consorcio composto por trés socios - Vivendi (Generalle des 
Eaux, Franga), Andrade Gutíerrez e Copel (estatal de energia elétrica do estado). 
Os socios privados assinaram um Acordo de Acionistas após o leiláo, e estáo 
negociando um contrato de gestáo. Confirmando a hipótese de reduzida 
competigáo nos casos de venda de CESBs, somente esse grupo participou do 
leiláo de venda de agóes da SANEPAR. 

O modelo desenvolvido pelo BNDES para as CESBs, já comentado 
anteriormente, tem chances de ser disseminado se a primeira experiéncia, que 
está sendo preparada no Estado do Espirito Santo, concluir exitosa. Nesse 
modelo permanecem os riscos de reduzida competigáo e de fragilidade de 

empréstimos internacionais tém juros mais baixos, longo prazo de amortizagáo e carencia, e juros que 
variam de 1,8% a 7,6% ao ano mais variagáo cambial. 



423 

agencias reguladoras estaduais frente a um poderoso monopolio estadual. Esse 
modelo náo aborda ainda temas relevantes para a estruturagáo ideal do setor, 
como as economías (ou deseconomias) de escala e escopo, e, principalmente, a 
sub-aditividade. Na verdade, há apenas o repasse das empresas ao setor privado, 
sem que avalie a estrutura técnica e económicamente mais apropriada para o 
setor, inclusive sob o ponto de vista da ampliagáo das oportunidades de 
concorréncia, pelos mercados ou através de mecanismos regulatórios, como o 
yardstick  competition  . Outro problema verificado nesse modelo patrocinado pelo 
BNDES está na necessidade de adesáo dos municipios, mesmo que seja somente 
para a manutengáo dos atuais contratos de concessáo, levando a dificuldades 
políticas. Para superar esta dificuldade, entretanto, está a possibilidade de se 
utilizar parte dos recursos advindos dos direitos de explorar a concessáo e/ou da 
venda das agóes das concessionárias estatais para atrair executivos municipais 
ao modelo. Em um momento de dificuldades fiscais e restrigáo do gasto público, a 
entrada de recursos no caixa, livres de restrigóes, pode realmente servir como 
atrativo. 

Como exemplo está o recente processo de tentativa de venda da CEDAE 
pelo Governo do Estado. O Governo do Estado ignorou urna eventual titularidade 
municipal nos servigos metropolitanos de saneamento, editando lei complementar 
n° 87, onde a titularidade de todos os servigos metropolitanos é atribuida ao 
estado, inclusive nos casos dos servigos náo integrados. Os municipios se 
levantaram contra esse processo, com agóes políticas, judiciais e até mesmo a 
realizagáo de concessoes em seus territorios. Esses processos dificultaram a 
privatizagáo da empresa estadual. Para viabilizar a venda, o Estado propós entáo 
aos prefeitos a divisáo de parcela do valor de venda e da outorga, mediante um 
convénio (e náo em leis municipais). Com essa decisáo, prefeitos que se 
posicionaram radicalmente contra o processo de privatizagáo passaram a 
defendé-lo com o mesmo radicalismo, convencidos que foram pela divisáo dos 
recursos. Vale lembrar que a venda ocorreria a menos de um mes da posse do 
novo governador eleito, declaradamente contrário ao processo, e se contrapondo 
a decisáo da Assembléia Legislativa que retirava a empresa do Programa 
Estadual de Desestatizagáo. O insucesso do modelo adotado, após trés anos de 
estudos realizados pelo Estado, onde foram gastos recursos superiores a US$2 
milhóes, se deu após denúncias de corrupgáo envolvendo deputados estaduais, 
com a retirada da garantía de proposta pelo único consorcio interessado. A própria 
Comissáo de Valores Imobiliários - CVM interpós problemas, preocupada com 
agóes e disputas judiciais envolvendo a titularidade dos servigos, que poderia 
ameagar a credibilidade do leiláo em processos de privatizagáo. A própria CVM 
impossibilitou a venda de 49% das agóes da CASAN (SC), alegando os mesmos 
motivos. 

O modelo de venda das CESBs e o processo do Rio de Janeiro podem 
ensinar algumas ligóes: (i) os limites a realizagáo de processos realmente 
competitivos, dado o tamanho dos negocios envolvidos, permitindo a entrada de 
poucos competidores e a formagáo de consorcios entre os interessados; (ii) a 
transformagáo do saneamento em um negocio, em detrimento de sua 
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categorizagáo como um servigo público essencial e da priorizagáo da realizagáo 
dos investimentos, da melhoria da qualidade e dos ganhos de eficiéncia e 
repartigáo desses ganhos com os usuários; (iii) a priorizagáo de receitas fiscais 
decorrentes dos processos de transagáo em detrimento dos investimentos e da 
mais rápida universalizagáo dos servigos, a partir da montagem dos modelos 
financeiros e dos fluxos de caixa descontados (no caso do Rio de Janeiro, onde se 
previa arrecadar R$4,8 bilhóes entre venda de agoes e outorga, e se previam 
investimentos de R$3,5 bilhóes, após 25 anos de concessáo, no ano 2.023, os 
servigos de água e esgotamento sanitário náo estariam unlversalizados ñas áreas 
urbanas abrangidas pela empresa); (iv) o estabelecimento de regime e estruturas 
tarifárias  que considerem, em primeiro lugar, a atratividade e garantía de retorno 
para o investidor (no caso do Rio, em urna empresa com elevados níveis de 
ineficiéncia, o regime tarifário  proposto foi o de custos dos servigos, sem metas 
estabelecidas de desempenho e sem mecanismos de estímulo á redugáo de 
custos, sendo garantida ainda urna remuneragáo mínima de 14% ao ano nos 
primeiros 5 anos da concessáo); (v) insuficiéncia do marco regulatório, ou ainda 
sua subordinagáo aos interesses financeiros inerentes á modelagem (o modelo de 
edital de privatizagáo do BNDES prevé que urna mesma empresa consultora faz 
urna avaliagáo da empresa, a modelagem de venda e o marco regulatório), 
podendo ocorrer um conflitos de interesse entre aquele público (menor tarifa, 
maior investimento) e aquele do negocio (maior tarifa e menor investimento); (vi) 
fragilidade das agéncias reguladoras, muitas vezes estabelecidas posteriormente 
aos processos de privatizagáo, sem instrumentos adequados de regulagáo e 
capacidade técnica, e sem definigóes claras sobre assuntos centráis, como tarifas, 
subsidios aos pobres, metas de eficiéncia, etc. (no edital de privatizagáo da 
CEDAE, alguns desses aspectos seráo definidos apenas no futuro, mediante 
acordo entre agencia e concessionário); (vii) falta de definigáo clara e separagáo 
de fungóes entre governo e agéncia reguladora, inclusive limitada autonomía desta 
última (um teste importante para as agéncias recém criadas será o relacionamento 
com novos governadores eleitos). 

Outras possibilidades de organizagáo do setor estáo sendo estudadas. 
Recentemente, o Governo do Estado do Amazonas contratou estudos para a 
reorganizagáo do setor no Estado, onde o modelo inicial prevé a concessáo a 
terceiros privados dos servigos de saneamento de Manaus, ficando o interior do 
Estado sob a responsabilidade da empresa estadual, após ajustes. Essa mesma 
alternativa foi estudada, em fase preliminar, para os servigos de saneamento no 
Estado do Pará. Esse modelo tem como pressuposto central que o mercado deve 
se ocupar da prestagáo dos servigos nos mercados viáveis (ou positivos), ficando 
ao estado somente os servigos náo viáveis, com os recursos fiscais se dirigindo 
somente a esses locáis. Esse modelo, embora parega mais eficiente do ponto de 
vista alocativo, ode trazer problemas de duas ordens: dificultar a realizagáo de 
investimentos nos locáis menos rentáveis, que perdem recursos transferidos  dos 
maiores sistemas, podendo aumentar a iniquidade na prestagáo dos servigos; e, 
complementarmente, aumentar os ónus sobre o setor público, que perde a 
possibilidade das transferéncias  tarifárias  entre os municipios, especialmente em 
momento de dificuldades fiscais e tributárías. 
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Essa alternativa - conceder mercados viáveis é defendida pela ABCON, 
que classifica o mercado em segmentos positivos, especialmente as regioes 
metropolitanas e cidades com populagáo superior a 100 mil habitantes, e 
mercados negativos, formado pelas cidades com populagáo inferior  a 50 mil 
habitantes. Ora, como visto, a grande maioria dos municipios brasileiros é de 
pequeño porte, e neles se concentram os maiores déficits relativos e absolutos. 
Náo é sem razáo que grande parte desses municipios sáo operados pelas CESBs, 
o que garante sua viabilidade por via das transferéncias  tarifárias  a partir dos 
maiores sistemas. Por outro lado, muitos desses pequeños sistemas náo seriam 
sustentáveis isoladamente por custos ineficientes praticados pelas CESBs (por 
exemplo, o custo de máo de obra é o mesmo na capital e em urna cidade do 
interior de 10 mil habitantes). Há muito ainda o que se investigar em termos de 
alternativas para o fim dos subsidios cruzados, antes que se abandone essa 
prática exitosa de financiamento do setor. Por exemplo, ela poderia ainda ser 
aprofundada, utilizada como meio efetivo de assegurar a eqüidade, e ter os custos 
limitados áqueles eficientes. Há, neste caso, importante papel dos marcos 
regulatórios. 

Outras alternativas, como os contratos de gestáo de empresas, ou de 
algumas de suas partes, pode resultar em um modelo competitivo eficaz, com 
menores riscos para todos os lados. É possivel tanto ter um gestor privado 
gerenciando toda urna empresa, ou vários gerenciando diferentes sistemas ou 
unidades, com base em contrato integrado por estrutura de incentivos á eficiéncia 
e cumprimento de metas e padróes. É, inclusive, modelo bastante difundido nos 
Estados Unidos. A maior flexibilidade - refletida pelo maior número possivel de 
unidades objeto de processos licitatórios, de menor tamanho, pode gerar maior 
concorréncia e, portanto, ganhos de eficiéncia. Ademáis, há um maior controle 
sobre os ativos e menor prazo de contratagáo - no máximo 5 anos, o que pode 
também estimular urna "competigáo dinámica". Esse modelo, entretanto, 
pressupoe que os investimentos seriam de responsabilidade do poder público, 
impactando, portanto, déficit e divida públicos. Desta forma, náo perece ser um 
modelo atraente para os defensores da privatizagáo como mecanismos de 
redugáo do déficit público. 

Outra possibilídade, que pode surgir tanto da desagregagáo de companhias 
estaduais quanto da fusáo de servigos municipais, é a organizagáo de servigos, ou 
concessoes, intermunicipais. Este modelo pode gerar maior adequabilidade de 
escala ao setor, otimizando os seus efeitos positivos e prevendo os efeitos 
negativos gerados pelo tamanho excessívo. O modelo, por prever acordo político 
duradouro entre municipios, tem ai seu principal obstáculo. Essa proposta vem 
sendo discutida em pelo menos quatro casos: no Estado do Mato Grosso, 
integrando um processo de municípalizagáo em curso; no chamado ABC paulista, 
para se responsabilizar pelo tratamento de esgotos da regiáo, ou mesmo pela 
prestagáo integral dos servigos aos municipios com servigos autónomos; em Sáo 
Paulo, ñas bacías do Rio Piracicaba, para abrigar servigos completos em alguns 
municipios que venham a aderir ao modelo, bem como para o tratamento de 
esgotos; no Paraná, onde se vai investigar, em estudos contratados pelo Governo 
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federal através do PMSS, a possibilidade de desagregagáo da companhia 
estadual de saneamento em unidades regionais completamente independentes. 

Nos casos de regióes metropolitanas com sistemas integrados, como 
ocorre na maioria délas, urna possibilidade real é a adogáo, mediante 
aprimoramento regulatório, do modelo já implantado em parte da Grande Sáo 
Paulo: a separagáo vertical e horizontal dos servigos. O Estado seria responsável 
pela produgáo de água e sua macro-adugáo, bem como pelo tratamento e 
disposigáo final dos esgotos. Os municipios seriam responsáveis pelos sistemas 
de distribuigáo de água e coleta de esgotos. Esse modelo pressupóe a separagáo 
física dos equipamentos e instalagóes, bem como a perfeita medigáo de vazóes e 
consumos entre cada parte. Do ponto de vista regulatório, há a necessidade de 
coordenagáo dos diversos interesses locáis e comum envolvidos, bem como 
mecanismos de garantía de oferta, em quantidade e qualidade, para cada 
distribuidor, bem como a contrapartida de demanda mínima e garantía pelo 
pagamento dos servigos. Modelo similar foi proposto por estudos contratados pelo 
PMSS, com variagóes, para as Regióes Metropolitanas do Rio de Janeiro e 
Vitoria. No caso do Rio, inclusive, havia a formagáo de consorcio intermunicipais, 
pois duas áreas de concessáo dentre as quatro propostas envolviam diversos 
municipios. Contudo, em ambos os casos as alternativas propostas foram 
desprezadas, adotando-se, em ambas, modelo similar ao proposto pelo BNDES 
para as CESBs. 

Outro modelo ¡novador tem sido desenvolvido, também com apoio do 
PMSS, para o estado do Mato Grosso. Lá, a empresa estadual SANEMAT 
apresentava situagáo financeira delicada, com elevado endividamento a curto e 
longo prazos, completa incapacidade de investimentos e grandes ineficiéncias 
económicas, fazendo com que a empresa, apesar de operar em um estado onde 
os recursos hídricos sáo abundantes e de boa qualidade, tivesse urna das mais 
elevadas tarifas do país. A partir de urna decisáo prévia do Governo Estadual, foi 
desenvolvido um modelo de municipalizagáo dos servigos, com a oferta aos 
municipios de urna metodología de avaliagáo e de estudos técnicos (por 
amostragem), bem como de um cardápio de alternativas para a prestagáo dos 
servigos. A regulagáo seria desenvolvida em nivel estadual. Embora mais da 
metade dos municipios operados pela SANEMAT já tenham aderido ao processo 
de municipalizagáo, inclusive integrando urna gestáo compartilhada, os acordos 
definitivos tém sido dificultados pela discussáo sobre eventuais indenizagóes 
devidas á empresa, decorrente de atívos náo amortizados. A solugáo deste 
problema é crucial, na medida em que os recursos váo possibilitar ao estado 
reduzir os ónus decorrentes da redugáo do tamanho da empresa, bem como 
assegurar a reversáo plena e definitiva dos ativos aos respectivos poderes 
concedentes. O risco neste modelo está na incapacidade técnica de pequeños 
municipios em operar os sistemas, o que vai requerer do Estado um programas de 
assisténcia técnica. Há ainda o risco decorrente do fim dos subsidios cruzados, 
tratados anteriormente. 
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9.5.4. Novos marcos regulatórios 

Este ponto, bastante desenvolvido no capítulo anterior, é talvez o aspecto 
mais frágil  dos processos de reforma setorial que vém sendo desenvolvidos. 
Como dito anteriormente, há urna grande variedade de lacunas legáis e 
normalizagóes, incapacidade técnica e mesmo falta de conhecimento e cultura da 
atividade regulatória. Mesmo em nivel internacional, a regulagáo como vem sendo 
pensada no Brasil, que se configura em um modelo híbrido entre as concessoes 
francesas reguladas pelos contratos e o marco regulatorio centralizado e apoiado 
em agéncias autónomas como no Reino Unido, é ainda incipiente. Na Inglaterra já 
se passam cerca de 15 anos dos primeiros marcos regulatórios. Modelo similar ao 
que sendo proposto no Brasil, como o da concessáo de Buenos Aires, na 
Argentina, sáo ainda mais recentes, com cerca de 5 anos. Fatores como estes, 
adicionados a pressóes por rápidas privatizagóes e por redugáo do déficit e divida 
do setor público, instabilídade dos mercados financeiros, entre outros, geram 
grandes incertezas quanto aos futuros marcos regulatórios. 

Vale ressaltar o papel estratégico do Governo federal na assisténcia técnica 
e incentivos ao estabelecimento de novos marcos regulatórios, por meio da 
contratagáo de estudos específicos e pelo condicionamento ao acesso aos 
programas federáis de financiamento. Na assisténcia técnica, o Governo federal 
vem desenvolvendo, inclusive, modelos do marco regulatorio básico, para ser 
discutido, aprimorado e implementado em cada estado ou municipio do país. 
Outros agentes que teráo papel estratégico sáo o BNDES e a CEF, pois eles 
seráo instrumentos de financiamento ao setor privado na realizagáo de 
investimentos no setor. A questáo regulatória deveria ser melhor desenvolvida nos 
processos patrocinados por estes agentes financeiros, especialmente o 
desenvolvimento específico de cada caso de forma independente dos trabalhos de 
avaliagáo, modelagem e transagáo (venda de empresas ou delegagáo de 
concessoes). Essa medida poderia reduzir o conflito de interesse já relatado 
anteriormente, que pode subordinar o marco regulatorio aos interesses do melhor 
negocio e náo ao interesse público preponderante nos servigos públicos. 

9.5.5. Tarifas 

As tarifas sáo elementos centráis dos servigos de utilidade pública, pois 
devem garantir, ao mesmo tempo, a cobertura dos custos de operagáo, 
manutengáo, depreciagáo e expansáo, bem como a justa remuneragáo do capital 
investido pelo prestador dos servigos, e a capacidade de pagamento dos usuários, 
de modo a garantir o acesso universal do consumo essencial. As tarifas servem 
ainda para sinalizar o uso racional e valor económico dos recursos envolvidos na 
prestagáo dos servigos e estimular a eficiéncia económica do prestador e a 
realizagáo dos investimentos constantes dos planos de investimento. As tarifas 
praticadas no Brasil, em muitos casos, náo atendem a todos os principios aqui 
descritos. Os regimes tarifários  praticados, pelo custo dos servigos, náo estimulam 
a eficiéncia, tampouco existem regras claras de reajuste, revisáo e distribuigáo de 
eventuais ganhos de produtividade com os usuários. Por outro lado, as tarifas 
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sociais existentes náo estáo consubstanciadas em critérios claros, transparentes e 
públicos de elegibilidade, tampouco os subsidios sáo transparentes84. As 
estruturas tarifárias  sáo complexas, com muitos níveis e categorías, sem a adogáo 
de critérios técnicos para sua elaboragáo e fixagáo dos respectivos valores.85. 

Como visto, os níveis tarifarios  médios atuais já sáo elevados, e, em muitos 
casos, comparáveis a servigos de países com maior nivel de desenvolvimento. 
Portanto, existem limites a financiar expansóes com base em novos aumentos 
tarifários,  limitados pelas elasticidades prego e renda da demanda. Os 
investimentos deveriam ser baseados em excedentes financeiros advindos de 
ganhos de eficiéncia e de melhor distribuigáo das estruturas tarifárias,  garantindo 
o acesso universal e o consumo essencial. 

O estabelecimento de novos regime, estrutura e níveis tarifários  será tarefa 
estratégica para o desenvolvimento dos processos de reorganizagáo do setor e de 
sua regulagáo. Os novos marcos regulatórios deveráo dedicar especial atengáo ao 
tema, especialmente detalhando para cada caso os conceitos de servigo 
adequado, modicidade tarifária,  atualidade e acesso universal, contidos na 
legislagáo federal que estabelece as diretrizes para as concessoes. 

9.5.6. Subsidios 

O caráter essencial dos servigos de saneamento, sua caracterizagáo como 
servigo púbico e a presenga de monopolios naturais com fortes externalidades 
fazem deles urna responsabilidade do Poder Público. Desta forma, o Estado deve 
garantir prestagáo do servigo adequado, universal. Os subsidios se constituem em 
um dos elementos de maior releváncia na dimensáo social dos marcos 
regulatórios, ao lado de metas específicas para atendimento das populagóes e 
localidades de menor renda. Além daqueles cruzados existentes ñas estruturas 
tarifárias,  deveráo permanecer necessários os subsidios fiscais, especialmente 
para financiar expansáo ñas áreas de menor renda das periferias  urbanas, nos 
pequeños municipios, ñas localidades pobres náo integrantes das áreas urbanas e 
das regióes menos desenvolvidas do país, íncluindo aquelas onde os custos dos 
servigos sejam intrínsecamente onerosos e onde os custos de expansáo e 
operagáo ultrapassem a capacidade de arrecadagáo tarifária.  Os subsidios fiscais 
devem ainda buscar aprimorar seu destino, no sentido da eficácia do resultado e 
da eficiéncia no gasto, focando sua aplicagáo áqueles que realmente mais 
necessitam. 

8 4 Muitas vezes, a cobrar la de tarifa baseada em consumo mínimo, de 10 ou 15 m3 /més, como é prática no 
Brasil, esconde um subsidio regressivo, para os casos dos usuários que consomem menos do que o 
mínimo, embora paguem por este. Nestes casos, estariam, em tese, usuários de baixa renda e menor 
consumo, que estariam transferindo recursos aos grupos de consumo superiores na estrutura tarifária. 

8 5 Por exemplo, usuários públicos (estatais), pagariam 4 vezes mais do que usuários residenciáis, estimulando 
ainda mais a elevada inadimpléncia desta categoría. Em outros casos, usuários industriáis pagam 6 vezes 
mais do que usuários residenciáis, fazendo com que o água possa aumentar desnecessariamente custos 
produtivos e mesmo desestimular expansóes dessas atividades. 



429 

Os processos de reforma e de incremento da participagáo privada, como 
visto em diferentes alternativas para a gestáo e financiamento dos investimentos, 
náo váo retirar do Estado a necessidade de aporte de recursos para viabilizar o 
acesso dos mais pobres e a universalizagáo. Entretanto, a natureza, os critérios 
de elegibilidade, selegáo e priorizagáo deveráo ser revistos, de modo a 
compatibilizar com novos modelos de gestáo e regulagáo, inclusive com as metas 
específicas de atendimento aos mais pobres. Questóes sobre o beneficiário dos 
recursos, hoje as empresas públicas prestadoras dos servigos, deveráo ser 
devidamente ponderadas no caso de empresas privadas, frente a outras 
alternativas, como o subsidio direto aos usuários e articulagáo com programas de 
renda mínima. A prátíca e exísténcia de subsidios fiscais poderá ainda servir como 
meio de viabilizar determinado mercado, independentemente da natureza da 
empresa concessionária. Eventualmente, pode ser adequado se adotar urna 
aproximagáo do modelo francés de concessáo/gestáo delegada - o affermage 86  . 

9.5.7. Custos 

Entre as principáis características da ineficiéncia verificada nos servigos de 
saneamento estáo os elevados custos verificados atualmente. Como analisado no 
capítulo 3, em muitas empresas os custos estáo abaixo dos níveís tarifários, 
mesmo que estes estejam elevados. Atualmente, é praticamente saber qual o 
custo local ou por fase de sistema de um servigo prestado por urna CESB. Náo há 
regulagáo sobre custos, tampouco incentivos á sua redugáo. 

A redugáo dos custos deveria ser, certamente, um elemento importante e 
foco na definígáo dos futuros modelos de gestáo e regulagáo. Os custos elevados, 
combinados a altas tarifas e limitagóes na capacidade de pagamento dos 
usuários, sáo elementos restritívos da capacidade de financiamento e 
endividamento necessárias aos investimentos. 

9.5.8. Estrutura de Mercado 

Náo vamos discorrer sobre futura estruturagáo do mercado no país, na 
medida em que este tema vem sendo abordado desde o capítulo 3. Seráo apenas 
explicitadas algumas questóes importantes, cuja solugáo influenciará o 
desenvolvímento futuro do setor, a sua organizagáo e a realizagáo dos 
investimentos. Urna primeira questáo se relaciona com a competigáo possivel no 
setor, quer competigáo direta pelos mercados (onde é fundamental o tema do 
direito económico e concorrencial) e indíreta nos mercados (onde é fundamental o 
modelo de gestáo e o uso de ferramentas  regulatórias que podem simular 
competigáo). Essa questáo se relaciona ao tema da eficiéncia económica e dos 
meios de mitigagáo da posigáo dominante do monopolio. Quanto mais competitivo 

8 6 Neste caso, o concessionário se obriga a prestar os servigos, assumindo gastos de reposigáo de capital, 
mas permanecendo sob a responsabilidade do poder público realizar investimentos em expansáo. As tarifas 
contém urna taxa, que é repassada aos cofres públicos, constituindo um fundo de investimento em 
saneamento. No Brasil poderia ser adequado, em algumas situagoes, a adogáo de um modelo híbrido, onde 
parte dos investimentos sáo inteiramente assumidos pelo concessionário e parte pelo poder público. Modelo 
similar foi proposto nos estudos financiados pelo Governo Federal para o Estado do Rio de Janeiro. 
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for o modelo, quanto mais próprias forem as ferramentas  regulatórias utilizadas, 
melhor se poderá extrair em termos de ganhos de eficiéncia, inclusive 
direcionando os recursos provenientes da redugáo dos custos e ampliagáo das 
receitas no financiamento e viabilizagáo dos investimentos. Em um segundo 
momento, inclusive, dividindo ganhos de produtividade com os usuários, até sob a 
forma de menores tarifas. 

A necessidade de investimentos para a universalizagáo, da ordem de R$38 
bilhoes nos próximos 12 anos, em um ambiente de reduzida capacidade de 
financiamento do setor público e de possíveis problemas nos fundos patrimoniais, 
especialmente o FGTS, é importante se analisar a capacidade e disponibilidade de 
recursos para financiamento. Do ponto de vista do setor público, os recursos 
fiscais utilizados como subsidios devem ter seu foco preciso ñas áreas mais 
necessitadas. Já os programas de financiamento gerenciados pelo setor público, 
devem criar estruturas de incentivos a projetos eficientes, introduzindo 
mecanismos de competigáo pelos recursos, quando a demanda superar a 
disponibilidade de recursos. Urna questáo a ser discutida se refere  á mudanga ñas 
taxas de juros do FGTS e seu impacto na realizagáo dos investimentos. A 
equalizagáo dos juros entre as diferentes regióes, aliada ás disparidades regionais 
no que toca á capacidade de geragáo de recursos, pode ter contribuido para urna 
enorme concentragáo dos recursos financiados, em termos absolutos e relativos, 
ñas Regióes Sudeste e Sul, e pela quase auséncia de financiamentos na Regiáo 
Norte. Nesse aspeto, vale discutir se os recursos do FGTS, garantida sua 
rentabilidade mínima necessária á sustentabilidade do Fundo, tem ou náo caráter 
de fomento e fungáo social de equidade. Neste caso, poderia ser interessante 
desfazer a equalizagáo dos juros, voltando a criar subsidios cruzados entre as 
regióes. 

Da mesma forma, os marcos regulatórios deveráo conter, ao mesmo 
tempo, mecanismos de incentivo a eficiéncia e a realizagáo dos investimentos. 
Esse balango é tarefa importante ñas modelagens futuras do setor e dos 
respectivos marcos regulatórios. 

Outra questáo relevante é a atratividade do setor para potenciáis 
investidores privados, nos momentos de crise fiscal e retragáo económica, e nos 
momentos de expansáo. Estudos realizados pelo Banco Mundial e pelo BNDES 
identificam que o setor seria menos atrativo para investimentos privados do que os 
setores de telecomunicagóes e energia. Se tal é verdade, seria importante criar 
mecanismos de incentivo aos investimentos privados em saneamento. Talvez urna 
questáo a investigar seria a possibilidade de aplicagáo de taxas de juros 
diferenciadas pelo BNDES nos financiamentos de expansáo dos servigos de 
saneamento. Contudo, a questáo mais importante a superar para urna avaliagáo 
do grau de atratividade do setor seja o estabelecimento de novos marcos 
regulatórios nos trés níveis de governo, incluida a definigáo da titularidade dos 
servigos integrados de predominante interesse comum. Com um ambiente 
regulatório indefinido, a atratividade do setor permanecerá baixa, como se tem 
verificado até o momento. 
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Finalmente, antes de passarmos á apresentagáo de cenários sobre o 
comportamento dos investimentos nos próximos anos, é importante ressaltar que 
os investimentos necessários sáo consideravelmente superiores ao montante que 
se tem investido nos últimos anos, se situando em percentual relativo ao PIB 
semelhante aos níveis verificados no auge do PLANASA. Ou seja, em um 
ambiente ainda de grandes incertezas quanto a modelos de gestáo, marcos 
regulatórios e padróes de financiamento, de profunda crise fiscal que se reflete em 
toda a economia, é necessário investir o mesmo do que foi realizado em um 
momento de forte definigáo institucional gerada pelo período militar, 
principalmente nos anos 70, com urna política setorial e regulatória consistente, 
sólida e estabelecida, de acelerada expansáo económica, onde o saneamento 
era impulsionado exclusivamente pelo setor público. Esta comparagáo pode nos 
dar a idéia do grande esforgo que se necessita realizar, ñas dimensóes da 
organizagáo do setor e do seu marco regulatorio, nos trés níveis de governo, para 
que se possam viabilizar os investimentos requeridos para que todos os cidadáos 
brasileiros tenham um direito básico atendido: ter água de qualidade e disposigáo 
adequada dos seus dejetos sanitários. 

9.5.9. Alguns Cenários Possíveis87 

Os cenários aqui desenvolvidos se referem ao período 1999-2002, sendo 
baseados no desempenho recente do setor, ñas expectativas a partir das 
mudangas em curso, e no ambiente económico atual - onde se destacam grandes 
restrigóes ao gasto público. O primeiro cenário se refere  á revisáo das metas da 
Política Nacional de Saneamento, ocorrida quando da publicagáo em de setembro 
de 1998, do Programa de Governo do Presidente Fernando Henrique para igual 
período88, onde se manteve o objetivo central de alcangar a universalizagáo dos 
servigos até o ano 2010. Para que a meta seja cumprida, é necessário manter a 
tendéncia de recuperagáo crescente dos investimentos, iniciada em 1995, de 
forma sustentável, interrompendo a tendéncia de queda já verificada em 1998 em 
relagáo a 1997. Este cenário náo considera o desenvolvimento e aprofundamento 
da crise económica internacional, agravada a partir de setembro deste ano, e, 
portanto, as medidas de contengáo do gasto público e ajuste fiscal que, inclusive, 
modificaram a proposta do Orgamento Geral da Uniáo para 1999. Suas premissas 
principáis sáo: (i) a manutengáo do nivel dos investimentos públicos, considerando 
as restrigóes de desembolso do FGTS oriundas de resolugáo do Conselho 
Monetário Nacional, com urna média anual de US1,9 bilháo; (ii) o incremento 
gradual e acelerado dos investimentos oriundos do setor privado; (ii) crescimento 
do PIB de 1% em 1998, 2% em 1999, 3% em 2000 e 4% em 2001 e 2002; (iii) 
prazo de desembolso médio por contrato de investimento estimado em 3 anos. 
Para se alcangar a meta de investimentos médios anuais de US$2,4 bilhóes, estáo 
previstos investimentos médios anuais de U$1,9 bilhóes do setor público e US$0,5 
bilháo do setor privado. Vale ressaltar que no período 1995-1998, os 

8 7 Os cenários aqui apresentados sáo baseados em trabalhos desenvolvidos em conjunto pelo autor e por 
Otávio Augusto Jardim, economista, Coordenador de Programas do Departamento de Saneamento da 
Secretaria de Política Urbana do Ministério do Planejamento e Orgamento - DESAN/SEPURB/MPO 

8 8 Documento Avanga Brasil, da Coligagáo Uniáo, Trabalho e Progresso, 1998 
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investimentos totais do setor apresentaram forte recuperagáo, devendo atingir 
US$6,9 bilhóes. com seu auge em 1997. No período, os investimentos médios 
anuais ficaram em US$1,7 bilháo. A parcela investida pelo setor privado se limitou 
a US$227,6 milhóes, ou a média de US$56,9 milhóes anuais, representando 
apenas 3,25% do total. Assim, o cenário básico prevé um forte incremento dos 
investimentos privados, alcanzando valores totais no período de US$2,05 bilhóes, 
com urna média anual estimada de US$500 milhóes. Isso significa um incremento 
da participagáo privada de 800%, e urna participagáo relativa no investimento total 
de 21%. 

Tabela 30 
Cenário 1 - investimentos esperados 1999-2002 - US$milhóes 

Ano Público privado Total 
1999 1.450.000 236.836 1.686.836 
2000 2.416.154 467.857 2.884.011 
2001 2.151.801 660.709 2.812.510 
2002 1.702.149 687.980 2.390.129 

Neste cenário, está previsto um incremento constante dos indicadores de 
cobertura dos servigos, a saber: a universalizagáo do abastecimento urbano de 
água; a elevagáo da cobertura nacional urbana da coleta de esgotos de 49% para 
57%; a elevagáo do nivel nacional de tratamento de esgotos, de cerca 10% para 
30%, priorizando o atendimento por esgotos sanitários ñas cidades maiores que 
200 mil habitantes - nesses casos, elevando a cobertura por redes coletoras para 
70% e o índice de tratamento de esgotos para 37%; a universalizagáo dos 
servigos de coleta e elevar para 70% o tratamento de residuos sólidos ñas áreas 
urbanas. Com o atendimento dessas metas seriam beneficiadas com os servigos 
cerca de 11,8 milhóes de familias. 

¡nvest total - % PIB invest publico - % PIB invest privado - % PIB 
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No segundo cenário, a premissa básica é a superagáo do agravamento da 
crise internacional e do anúncio das medidas adotadas pelo Governo Federal -
especialmente aquelas que objetivam a redugáo do déficit público. As alteragóes 
no ambiente macroeconómico afetam díretamente o setor saneamento, na medida 
em que as contengóes anunciadas no gasto público, especialmente das outras 
despesas de custeio e capital - onde se inserem os investimentos, e as metas de 
redugáo do déficit público váo implicar (a) em maior restrigáo ao endividamento 
das empresas estatais, (b) na redugáo dos investimentos realizados pelas 
organízagóes públicas e (c) no aumento da pressáo sobre a redugáo dos déficits e 
dividas dos governos estaduais e municipais e das suas empresas, o que 
fortalecerá  a estratégia de índugáo á participagáo do setor privado na prestagáo 
dos servigos e na realizagáo dos investimentos. 

O cenário desenvolvido se baseia na superagáo das dificuldades pelo setor 
público a curto prazo, ao mesmo tempo em que se torna ainda mais forte o 
crescimento da participagáo relativa e absoluta do setor privado na prestagáo dos 
servigos e na assungáo da responsabilidade pelo financiamento e realizagáo dos 
investimentos. Neste cenário, está prevista urna redugáo dos investimentos totais 
no período, em relagáo ao primeiro cenário, da ordem de 18%, o que implicará em 
redugáo das metas físicas de médio prazo estabelecidas no cenário básico: 
Sendo, entretanto, mantída a meta geral da universalizagáo até o ano 2020, 
deverá haver um maior crescimento dos investimentos nos períodos 
subsequentes. As principáis premissas deste cenário sáo: (i) a redugáo dos 
investimentos oriundos do setor público em 31% em relagáo ao cenário básico, e 
em 21% em relagáo á média do período 1995-1998, considerando as restrigóes 
fiscais, que váo reduzir significativamente a capacidade de realizar investimentos 
pelas empresas estatais; (ííí) maior velocidade na implementagáo da reforma 
setorial, incluindo o estabelecimento de novos marcos regulatórios, novos modelos 
de gestáo e financiamento e incremento ainda mais acelerado da participagáo do 
setor privado na realizagáo dos investimentos; e (iv) crescimento do PIB em 1% 
em 1998, negativo em 1% em 1999, positivo em 3%, 4% e 4%, respectivamente 
para 2000, 2001 e 2002. 

Tabela 31 
Cenário 2- investimentos esperados 1999-2002 - US$milhóes 

Ano Público privado Total 
1999 1.450.000 236.836 1.686.836 
2000 1.278.079 489.604 1.767.682 
2001 1.463.515 803.175 2.266.691 
2002 1.382.808 1.138.909 2.521.717 

Este cenário prevé que os investimentos oriundos do setor público cairiam 
no período para US$5,6 bilhoes, com urna média anual de US$1,4 bilháo. Em 
contrapartida, os investimentos privados no período deveráo passar para US$2,7 
bilhoes, ou um investimento médio anual de US$667 milhóes. Enquanto os 
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investimentos realizados pelo setor público cairiam em aproximadamente 18% dos 
investimentos realizados por este setor no período 1995-1998, os investimentos 
privados, de outro lado, deveriam subir mais de 1.100%. Mais ainda, o salto entre 
1998 e 1999 deveria ser de US$103 milhoes para US$237 milhoes, 
desembolsados, ou seja, um salto de mais de 100% na realizagáo dos 
investimentos em apenas em um ano. Este cenário exigiría um esforgo enorme em 
pelo menos seis áreas: (a) tomada de decisóes pelos governos estaduais e 
municipais, no sentido da reforma setorial, do modelo a adotar e de sua 
implementagáo, (b) priorizagáo dos investimentos futuros na montagem dos 
modelos de participagáo do setor privado, mesmo que em detrimento da geragáo 
de receitas fiscais decorrentes dos processos de transferencia  e negociagáo; (c) 
estabelecímento de novos marcos regulatórios claros e estáveis, nos trés níveís de 
governo; (d) realizagáo de processos massivos de reforma setorial, incluindo 
novas concessóes, venda das empresas de saneamento, etc.; (e) preparagáo de 
projetos de investimento pelos eventuais novos prestadores privados dos servigos; 
e (f) disponibilidade de recursos para financiamento, incluindo programas de 
financiamento e modalidades de project  finance. 

A realizagáo deste cenário é difícil, e exigirá dos dirigentes políticos a clara 
nogáo de que os processos de reforma setorial e regulatória e de participagáo do 
setor privado náo se constituem em meros negocios com ativos físicos e 
financeiros, que objetivam aliviar problemas de caixa dos respectivos tesouros. 
Antes de tudo, a participagáo do setor privado deve ser vista como um novo 
instrumento para que se alcance o objetivo da universalizagáo dos servigos e a 
preservagáo do interesse público maior, que a prestagáo adequada deste servigo 
público essencial á todos os cidadáos. realizagáo. Nesse sentido, todos os 
processos de reforma,  sejam por meio de concessóes, de venda de agóes, ou 
outros, deveráo constar planos de investimentos que levem á universalizagáo e 
privilegiar a realizagáo dos investimentos necessários para tal. 

Gráfico 10 - Cenário 2 - investimentos como % do PIB -1999/2002 
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O terceiro e último cenário desenvolvido apresenta um quadro 
relativamente mais pessimista. Nele, os investimentos privados apresentam forte 
crescimento, intermediários entre os dois cenários anteriores, valendo, para tanto, 
as mesmas premissas. Entretanto, náo ocorre recuperagáo do setor público no 
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curto prazo, ao contrario, a situagáo das contas públicas se deteriora e as 
restrigóes ao gasto, incluindo aqueles com investimentos em saneamento, sofrem 
restrigóes continuas. Nessas restrigóes estáo o contingenciamento de recursos do 
FGTS, com a suspensáo de novas contratagoes para o setor público, sendo 
mantidos apenas os desembolsos médios dos contratos assinados até 1998. Os 
recursos fiscais para novos convénios também ficam contingenciados, sendo 
mantidos repasses do OGU apenas para as obras já contratadas e consideradas 
prioritárias, incluindo sua reprogramagáo - alongamento do prazo de execugáo. 
Os empréstimos externos contratados também sofrem redugáo no volume de 
desembolsos, dadas as dificuldades de alocagáo de contrapartidas. Os recursos 
próprios de estados, municipios e suas empresas também se inserem no 
ambiente de forte contengáo do gasto público, bem como das limitagóes de 
contratagoes de financiamentos. 

Tabela 32 
Cenário 3 - Investimentos esperados 1999-2002 - US$milhóes 

Ano Público privado Total 
1999 1.185.253 236.836 1.422.089 
2000 469.869 467.857 937.726 
2001 348.810 722.978 1.071.788 
2002 356.129 918.125 1.274.254 

Nesse cenário, considerado pessimista, os recursos investidos pelo setor 
público se reduzem ao valor médio anual de US$590 milhóes, com queda 
acentuada em 1999 e agravada nos anos seguintes. Isso representaría urna 
redugáo nos investimentos do setor público para apenas 40% dos valores médios 
investidos no período 1995/1998. Isso representaría urna taxa média anual de 
investimentos em saneamento pelo setor público, no período, de apenas 0,07% do 
PIB, ou seja, retornando ao período de investimentos deprimidos que 
caracterizaram a primeira fase da transigáo. Embora os investimentos privados 
sofram, neste cenário, urna fortíssima elevagáo no período, passando da média de 
US$56,9 milhóes ao ano para urna média de US$586 milhóes ano - significando 
um incremento médio de 930% no período, com urna taxa média anual de 
investimentos privados em saneamento de 0,07% do PIB (igual á esperada do 
setor público neste cenário), as taxas médias de investimento de investimento 
cairiam para 0,14% do PIB, inferior  ao período 1995/1998 e distante da taxa média 
necessária para unlversalizar os servigos. Os investimentos totais médios anuais 
cairiam de US$1,7 bilháo na segunda fase de transigáo, para urna média de 
apenas US$1,17 bilháo por ano. 

Neste cenário, é interessante observar que a partir do ano 2000 os 
investimentos privados ultrapassariam os investimentos realizados pelo setor 
público, e estes, a partir de 2001, teriam as taxas de investimentos mais baixas da 
historia do setor. Neste cenário, estaría ocorrendo urna quebra da recuperagáo 
dos investimentos ao longo de todo o período, ameagando, inclusive o 
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cumprimento da meta de unlversalizar os servigos até o ano 2010. Mas a 
conclusáo mais importante deste cenário, em relagáo aos dois anteriores, é que 
nesta hipótese estaría em risco a própria manutengáo dos atuais índices de 
cobertura dos servigos, na medida em que os investimentos médios anuais 
estariam próximos daqueles necessários somente para a manutengáo da 
cobertura, ou seja, capaz de atender apenas o crescimento vegetativo da 
populagáo. 

Urna conclusáo de todos os cenários, que possivelmente se confirmará  em 
meados do próximo ano de 1999, é a queda dos investimentos realizados no 
setor, já a partir de 1998. Neste ano, o autor está estimando que os investimentos 
deveráo atingir o montante de US$2,1 bilhóes, equivalentes a 0,26% do PIB 
estimado para este ano, e 0,22% do PIB a pregos constantes de 1980. Ou seja, já 
deverá ocorrer urna queda de 16% nos investimentos em relagáo ao ano de 1997, 
confirmando a tendéncia de queda que deverá se verificar  ao menos nos primeiros 
anos do próximo período. Entretanto, no período 1999/2002, os investimentos váo 
depender como nunca dos processos de reforma setorial, especialmente novos 
modelos de organizagáo do setor, novas formas de gestáo, novos instrumentos 
para a regulagáo e de novos padróes de financiamento. Possivelmente, ao inicio 
do próximo milénio, diferentemente da atual fase de transigáo, estejamos em um 
modelo setorial reformado,  onde as características herdadas do PLANASA, se náo 
estiverem desaparecido, pelo menos teráo muito menor influéncia do que 
representam hoje. 

Como conclusáo da análise aqui desenvolvida, o próximo período e o futuro 
do setor apresentam ainda muitas incertezas. Por isso esse capítulo se fecha no 
campo das hipóteses. 

Gráfico 11 - Cenário 3 - investimentos como % do PIB - 1999/2002 
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CAPÍTULO 10 

RESUMO E CONCLUSÓES 

Este livro apresentou um conjunto de estudos setoriais sobre os determinantes 
da formagáo bruta de capital fixo no período 1995-97, de transigáo ao novo "modelo" de 
comportamento dos agentes investidores, após a estabilizagáo e a abertura e durante 
as privatizagoes. 

Os setores examinados foram aqueles que tradicionalmente tém tido a fungáo 
no Brasil de elevar ou baíxar a taxa global do investimento: indústria, petróleo e 
mineragáo, entre os bens transáveís, e transportes, saneamento, telecomunicagóes e 
energia elétrica, na infra-estrutura. 

O comportamento setorial foi desigual. No capítulo 2, dedicado á apresentagáo 
dos números relevantes sobre a temática de investimentos, mostra-se, como na maior 
parte dos setores, como de resto na economía como um todo os investimentos 
cresceram muito em relagáo á mediocre primeira metade dos 90. Mas, á excegáo de 
telecomunicagóes, continuaram muito abaixo dos níveis médios das décadas de 70 e 
80 e mesmo das metas modestas tragadas pelo governo e/ou suas empresas. 

Nesse mesmo capítulo levanta-se urna hipótese permitida pela pesquisa de que 
muitos setores estáo atravessando urna fase de alta produtividade do capital, o que 
significa que talvez náo seja necessárío que a taxa de investimento se eleve aos níveis 
do passado para viabilizar as taxas de crescimento económico de entáo. Se a hipótese 
estiver correta, como tudo indica, entáo o baixo investimento significa que o país 
desperdígou urna oportunidade histórica para crescer com relativamente pouco esforgo 
de poupanga e investimento adicional. 

O período examinado foi urna fase muito especial da economía brasileira, de 
estabilizagáo depois de sete anos de híperinflagáo. Ao nivel da economía em seu 
conjunto, a macroeconomia dessa fase exerceu influéncias mixtas sobre os 
investimentos. 

Eles foram favorecidos pela estabilizagáo de pregos, pelo aumento salarial, pela 
recomposigáo do fínanciamento ao consumo, e pela conseqüente expansáo da 
demanda doméstica de bens de consumo. Foram favoravelmente atetados também 
pela redugáo nos pregos dos bens de capital, resultante da abertura e da valorizagáo 
cambial. 

Os elementos desfavoráveis correram essencialmente por conta do modelo de 
estabilizagáo com áncora cambial, baseados no binomio cámbio sobrevalorízado/taxas 
de juros elevadas. Essas condigóes determinaram a compressáo da rentabilidade dos 
investimentos fixos relativamente ao custo de oportunidade para o capital 
(custo/rendimento no mercado financeiro), especialmente no caso dos bens transáveis, 
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sobre os quais recai o ónus da valorizagáo cambial. Adicionalmente, o processo de 
estabilizagáo priorizou de forma absoluta a contengáo dos gastos públicos e a 
maximizagáo das receitas fiscais da privatizagáo, em detrimento de esquemas de 
seletividade em favor dos investimentos de governos e empresas estatais. Por último, 
mas náo menos importante, os efeitos potencialmente favoráveis da estabilizagáo de 
pregos sobre a percepgáo empresarial de riscos e incertezas foram em parte reduzidos 
pelas dificuldades de crescer a economia por causa das restrigóes macroeconómicas. 
A tendéncia do período foi, como se sabe, de crescente déficit público e externo. A 
crise mexicana de 1994 representou, em todo o período examinado, um marco para as 
suspeitas sobre viabilidade de expansáo da economia no contexto da áncora cambial e 
da dependéncia de financiamentos externos, que a crise crise asiática iniciada em 
outubro de 1997 mais que confirmou. 

O capítulo sobre indústria de transformagáo descreve um mini-ciclo de 
modernizagóes, com base num questionário aplicado a 730 empresas a fins de 1996 e 
em um conjunto de 40 entrevistas realizadas no primeiro semestre de 1997. A indústria 
investiu pouco em expansáo de plantas e em novas instalagóes, e muito para repor 
equipamentos e reduzir custos, que justamente é urna atividade que dá excelente 
rendimento físico e financeira, enquanto dura o salto tecnológico. E mostra que há 
pouco investimento programado para realizagáo a partir de 1998, ou seja, que o surto 
investidor do período 1995-97 náo parecía estar engatilhado num ciclo mais robusto, de 
longo prazo. 

A principal razáo foi a cautela empresarial com relagáo á macroeconomia. As 
empresas industriáis investem em expansáo essencialmente em fungáo da expansáo 
do mercado interno, que o contexto macroeconómico do modelo de estabilizagáo com 
áncora cambial restringiu. O investimento recente concentrou-se em modernizagáo, 
incentivado pelo fato de que o rendimento físico e financeira do investimento dessa 
modalidade de investimento - "na margem" do estoque de capital total da empresa - era 
muito elevado, devido ao salto tecnológico sobre o atraso acumulado, ao fato de que as 
empresas já haviam cumprido urna fase de racionalizagáo entre 1995 e 1997 e, 
também, ao baixo custo dos equipamentos. Isto Ihes permitiu reforgar  um esforgo 
radical de racionalizagáo técnico-administrativa que vinha ocorrendo desde o inicio da 
abertura, em 1990, superar a fase de prejuízo ocorrida no período 1990-93 e, de um 
modo geral, conquistar a competitividade mínima de que necessitavam para resistir 
contra as importagóes. Daí, no entanto, até que as empresas decidam-se por realizar 
investimentos em expansáo vai urna grande distáncia. Pesa, nesse momento, na 
decisáo empresarial, o critério do cálculo da "irreversibilidade", segundo o qual evitar o 
risco de perder capital após o haver imobilizado compensa a perda potencial de 
mercado e de rentabilidade resultante da decisáo de adiar o investimento. 

O comportamento entre setores é, no entanto, muito diferenciado. No essencial, 
os setores de bens de consumo e, de forma mais intensa, os de bens duráveis, 
investiram tanto para modernizar como para expandir. A excegáo parcial entre os bens 
de consumo é a cadeia téxtil, que teve forte atividade de reposigáo/modernizagáo, mas 
débil motivagáo expansionista, principalmente devido ao baixo dinamismo do mercado 
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interno. Pelo resto, na retaguarda da cadeia produtiva nacional, somente as empresas 
siderúrgicas registram investimento que combina modernizagáo e expansáo. 

A regra que explica o comportamento diferenciado é mais ou menos obvia, ou 
seja, investiu mais quem expandiu mais a produgáo e lucrou mais. De fato, 
comparativamente aos bens intermediários, bens de capital e componentes, cujos 
investimentos mantiveram-se deprimidos e essencialmente restritos a modernizagáo, 
os setores de bens de consumo expandiram bem mais a produgáo, e obtiveram 
rentabilidade muito superior. 

Na comparagáo, também sobressai o fato de que esses setores que mais 
investiram, expandiram e lucraram foram também aqueles mais protegidos da 
concorréncia externa (por tarifas ou outras formas), os que tiveram elevagáo de 
produtividade mais acentuada, e os que tém maior presenga de multinacionais. O fato 
de ser multinacional, especialmente grande, tem sobre as empresas locáis náo só a 
vantagem de escala e de acesso privilegiado a financiamento externo, a tecnología, as 
exportagóes e a global  sourcing  ñas importagoes, mas também a de que o investimento 
no país representa urna pequeña fragáo do investimento global, o que significa riscos e 
incertezas muito inferiores  ás nacionais. As empresas multinacionais ¡nvestem com 
vistas a ocupar o mercado do Mercosul por muitos anos á frente, e conferem, ás 
vicissitudes das condigóes macroeconómicas de curto e médio prazos, importáncia 
bem menor que as nacionais. 

É razoável supor que o "mini-ciclo" esteja se debilitando a partir de 1998, porque 
a fase mais importante do salto modernizante originado em reposigáo de equipamentos 
obsoletos parece já ter ocorrido. Daqui para a frente, os investimentos em reposigáo, 
redugáo de custos e desobstrugáo de gargalos deveráo ser mais graduais, e a 
modernizagáo mais vigorosa deverá dar-se sobretudo através de novas plantas e 
novos produtos. O problema com relagáo a esse novo tipo de investimento é que ele 
está travado pelo comportamento da macroeconomia. As projegóes sobre crescimento 
futuro do mercado interno náo vém sendo favoráveis, e menos ainda depois da crise 
asiática. 

Urna das características do mini-ciclo recente é que os investimentos náo foram 
estimulados por estratégias empresariais de exportagáo. Em se tratando de Brasil, náo 
há nada de novo, nisso. As exportagóes industriáis brasileiras sempre foram urna 
conseqüéncia do éxito da expansáo das vendas ao mercado interno, ou seja, do tipo 
que os académicos chamam de growth-led  exports,  isto é, exportagóes induzidas por 
crescimento doméstico. As empresas informam que, quando investem, pretendem 
expandir as exportagóes mais que proporcionalmente ás vendas internas, mas que 
investem com o objetivo fundamental de vender domésticamente. Pode, assim, ter-se 
estabelecido um círculo vicioso, onde o investimento náo ocorre de acordo com as 
enormes potencialidades do setor industrial brasileiro, porque as empresas julgam que 
há restrigóes de divisas á expansáo do mercado interno, e as exportagóes náo se 
expandem relaxando essas restrigóes, porque o investimento para o mercado interno 
que viabiliza o aumento de exportagóes está travado. 
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A pesquisa sobre indústria também visou estudar os efeitos da abertura sobre os 
investimentos. O problema metodológico enfrentado foi o de que é difícil isolá-los dos 
efeitos da estabilizado, que foi o fator fundamental por detrás da recuperagáo dos 
investimentos, ao lado da expansáo do mercado interno que se seguiu ao Plano Real. 
O que se pode dizer a partir dos questionários e entrevistas é que os efeitos 
potencíalmente benéficos da abertura sobre o investimento náo tém sido maximizados, 
porque o principal prego de um mercado aberto, a taxa de cámbio, foi empregada como 
elemento essencial de controle inflacionárío, de forma desvinculada com sua fungáo 
básica de guiar, de maneira estável, a médio e longo prazos, decisóes de investimento 
competitivos. 

Em principio, abertura pode ser bom ou ruim para o investimento e o 
crescimento. Tudo depende de estratégia e de política governamental, e do contexto 
macroeconómico em que é implementada e que a ela se segue. No caso brasileiro, a 
abertura tem ajudado o investimento industrial, ao fazer cair os pregos e elevar a 
qualidade dos bens de capital, e ao estimular a eficiéncia ñas empresas, e o tem 
prejudicado, porque coincidiu com um quadro hiperinflacionário,  nos primeiros anos da 
década, e com estabilizagáo com valorizagáo de cámbio, depois. 

Em ambos os casos a coincidéncia fez cair a taxa de rentabilidade das 
empresas a níveis ínfimos, salvo nos setores protegidos, que sáo os que investiram 
com alguma intensidade. O problema, portanto, nao advém da abertura, mas de sua 
coincidéncia temporal com a hiperinflagáo e com a ancoragem cambial. 
Complementarmente, faltou seletividade na política de abertura, e faltou capacidade de 
defesa contra concorréncia desleal. Políticas seletivas de competitividade industrial 
também costumam compor urna boa abertura, como demonstram os casos coreano e 
taiwanés nos anos 80. No entanto, no contexto macroeconómico brasileiro dos anos 
90, inclusive depois da estabilizagáo, tem sido difícil ¡mplementá-las, devido a 
restrigóes fiscais, ao desaparelhamento do Estado e ás restrigóes da OMC. 

Os outros dois setores de bens transáveis examinados foram mineragáo e 
petróleo. O estudo sobre o setor mineral foi relatado no capítulo 4. Mostra-se que o 
setor investiu muito pouco, e náo tem podido aumentar sua contribuigáo para aliviar a 
balanga de pagamentos. As razóes do baixo dinamismo foram o precário conhecimento 
geológico do territorio nacional, a saturagáo do mercado mundial nos produtos em que 
o Brasil é rico, e a baixa rentabilidade setorial no Brasil, determinando insuficiente 
atratividade a capitais privados, nacionais e estrangeiras. A Vale do Rio Doce dedicou-
se, nos anos 90, á racionalizagáo técnico-administrativa e á pesquisa mineral em 
Carajás, e evitou investir, mesmo antes de decidida a privatizagáo. 

No momento em que esta conclusáo está sendo redigida, ainda resta por ser 
demonstrado que a privatizagáo da Companhia Vale do Rio Doce, responsável por 
cerca de 50% da atividade mineral, tem efeitos favoráveis sobre seu investimento. A 
mineragáo brasileira ainda é ínfima frente á extensáo territorial, e o investimento em 
pesquisa mineral pode requerer agáo estatal, devido aos riscos que Ihe sáo inerentes. 
O setor é também exigente em escala e infra-estrutura  integrada "intra-firma" 
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("logística"). Em ambos os aspectos, a privatizagáo da Vale tem induzido a apreensoes 
com relagáo á estratégia dos novos proprietários, ainda desconhecida a fins de 1998. 

O capítulo 5 examínou o caso do setor de petróleo. Argumenta-se que a 
Petrobrás investiu relativamente pouco, especialmente quando se consideram as 
oportunidades existentes e, de toda forma, bem menos que o programado. Isto ocorreu 
apesar de passar por um momento exuberante de sua existéncia, com elevada 
produtividade do capital nos novos investimentos, e custos decrescentes. O baixo 
investimento deveu-se a restrigóes fiscais náo seletivas a estatais, e ao fato de que 
governo e empresa tiveram um entendimento deficiente. Seu insuficiente investimento 
nos últimos anos prejudica o Plano de estabilizagáo, porque náo permite maximízar o 
alivio externo em toda a extensáo possivel. Nesse setor, há plenas possibilidades de 
recuperagáo, inclusive através da promissora modalidade de "parcerias" entre a 
Petrobrás e empresas privadas. 

Os demais capítulos dedícam-se aos principáis setores de infra-estrutura..  O 
capitulo 6 mostra que o investimento em telecomunicagóes foi explosivo ñas estatais 
em transigáo á privatizagáo. Com relativamente poucos recursos, essas empresas 
praticamente duplicaram o número de termináis entre 1994 e 1998 (fixos e celulares). 
Houve solidariedade entre, por um lado, preparagáo para a privatizagáo e, por outro, 
investimentos em expansáo e modernizagáo. O bom desempenho foi facilitado pelo 
fato de que o setor financiou a quase totalidade da expansáo com recursos próprios -
fundo de depreciagáo e boa lucratividade derivada de tarifas majoradas - atenuando 
atritos com o Ministério da Fazenda em torno a contengáo do "déficit público". Depois 
da privatizagáo, a expansáo náo tem por que deixar de prosseguír aceleradamente, 
nesse setor de demanda altamente reprimida, rápido progresso técnico e elevada 
rentabilidade. 

O setor de energia elétrica, analísado no capítulo 7, contrasta com o das 
telecomunicagóes, por seu mediocre desempenho investidor, que tem colocado o país 
em permanente estado de ameaga de racíonamento - até aquí evitado, devido a índices 
inesperados de chuvas. Frente ao problema de "riscos de déficit" por falta de 
capacidade de geragáo e transmissáo, as conhecidas falhas de empresas privatizadas, 
como a Light, transformam-se em algo pequeño. A geragáo energética brasileira é 
peculiar, porque é essencialmente hidrelétríca, e absolutamente desprovida de 
reservas de capacidade e de combustível (água). Nos Estados Unidos, por exemplo, 
se a demanda por energia disparar, basta religar usinas desativadas e comprar 
combustível (óleo e carváo) no mercado "spot". Aquí, o único remédio é o 
racionamento. 

A atengáo governamental a esse setor tem sido insuficiente. Além da 
peculiaridade assinalada, que exige cuidados especiáis, a transigáo á privatizagáo é 
intrínsecamente muito mais complicada que no caso de telecomunicagóes: a 
rentabilidade é menor e o retorno é de mais longo prazo, os riscos e incertezas dos 
empreendimentos sáo potencializados no caso brasileiro, por muito menor visibílidade 
atual sobre o futuro mercado privado, e os problemas de financiamento sáo muito mais 
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complexos. Basta dizer que enquanto a modernizagáo e expansáo ñas 
telecomunicagóes ajudaram a elevar o prego de venda das estatais do setor, 
teóricamente o prego de venda de urna estatal de geragáo energética tende a cair se 
ela estiver iniciando obras hidrelétricas de grande vulto. Ou seja, investimento em 
novas usinas e preparagáo para privatizar maximizando receita sáo, em principio, 
"antagónicos". 

Em resumo, é possível afirmar  que tudo conspira a favor dos investimentos em 
telecomunicagóes e contra os investimentos em energia elétrica. A Tabela 1 reúne dez 
fatores que favoreceram os investimentos em telecomunicagóes e os prejudicaram no 
caso de energia elétrica. 

Depois da privatizagáo, a questáo da escassez de investimentos pode 
complicar-se ainda mais, a náo ser que o volume de gás disponível permita que as 
novas termelétricas a gás substituam boa parte da expansáo hidrelétrica, algo 
altamente improvável. Isso é tema para atengáo concentrada por parte da nova 
ANEEL, cuja complexa tarefa deve ir além de ampliar a competigáo e defender o 
consumidor, e incorporar garantías de expansáo da oferta de energia. 

No setor de transportes, como mostra o capítulo 8, os investimentos 
apresentaram desempenhos distintos, segundo seus segmentos. No caso de portos. 
vem ocorrendo um comportamento promissor, em fungáo de sua virtuosa forma de 
privatizagáo, que garante investimentos em modernizagáo e expansáo. No  caso das 
ferrovias.  quase todas já privatizadas, há pequeñas inversóes ñas vias e em material 
rodante, mas as tradicionais limitagóes, impostas pela inexisténcia de um sistema 
intermodal de transporte que potencialize o uso do modo ferroviário,  representam um 
obstáculo ao investimento. 

Por último, o investimento em rodovias vem crescendo, por conta de mais 
recursos públicos e financiamentos externos. Há, no entanto, pelo menos dois 
problemas sérios para resolver em relagáo ao futuro. Primeiro, por falta de densidade 
de tráfego, difícilmente mais que 30 mil entre os 160 mil kms de rodovias pavimentadas 
seráo privatizadas, e náo existem mecanismos de financiamento para conservagáo de 
130 mil kms de rodovias públicas. Segundo, a privatizagáo dos presumíveis 30 mil kms 
náo parece garantir queda do "custo Brasil", porque o pedágio parece tender a superar, 
para o usuário, seu ganho com os investimentos modernizantes provenientes da 
privatizagáo. Aqui, há espago para sensível aperfeígoamento no processo de 
privatizagáo. 
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TABELA 1 
DETERMINANTES DO BAIXO INVESTIMENTO EM ENERGIA, EM CONTRASTE 

COM O ELEVADO INVESTIMENTO EM TELECOMUNICACÓES 

TELECOMUNICACÓES ENERGIA ELÉTRICA 
Solidariedade entre investimentos em modernizagáo/expansáo e aumento 
das entradas devidas a privatizagóes 

Visibilidade sobre as condigóes de competigáo durante o período 
relevante para o "pay-back" 

Abertura política, concentragáo decisoria 

Alta rentabilidade, baixo prazo de instalado, "pay-back period" curto 

Demanda altamente reprimida 

Atraso tecnológico local e intenso progresso técnico mundial 

Baixo risco ambiental 
Situagáo financeira  relativamente sólida em 1994-95, fortalecida  pela 
recuperagáo tarifária  de 1996/1997 
Financiamento da expansáo com recursos próprios, sem comprometer o 
déficit  público 

Facilidade de obtengáo de financiamentos  externos compatíveis com os 
prazos do investimento e do "pay-back" 

Antagonismo entre investimentos em geragáo de energía e valorizagáo das 
empresas 

Total falta  de visibilidade sobre as condigóes de mercado no médio e longo prazo. 
Mesmo depois de diminuir a incerteza quanto ao futuro  marco regulatorio, náo se 
sabe o que sáo os custos marginais de longo prazo, e é grande o desconhecimento 
quanto á evolugáo da demanda. As condigóes para o investimento privado 
(inclusive "project finance")  nao estáo dadas 

Multiplicidade de agentes, dificuldades  de coordenagáo política 

Menor rentabilidade que em telecomunicagoes e "pay-back" mais longo 
(portanto, maior incerteza) e longo prazo das obras 

Náo há demanda reprimida 

Progresso técnico em hidroeletricidade escasso (elevado em termeletricidade a 
gás) 

Elevado risco ambiental 

Política de racionalizagáo financeira  das empresas (Queda do grau de 
endividamento setorial, apesar da recuperagáo das tarifas) 

Dependencia de financiamento,  implicando em aumento do déficit  operacional do 
setor público. Inexistencia de fundos  públicos e de aportes das agencias 
multilaterais 

Inexistencia de financiamentos  externos a mais de 3-4 anos, incompatível com os 
prazos setoriais 

Fonte: BIELSCHOWSKY, Ricardo. Investimentos no Brasil depois da abertura e do real e durante as reformas. 
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O capítulo 9 analisa os investimentos em saneamento. Houve, em 1996-97, boa 
recuperagáo, depois de virtual paralizagáo, entre 1992 e 1995. Isso foi permitido por 
renegociagáo das dividas das empresas estaduais, aumento ñas tarifas, e ampliagáo 
do financiamento - interno e internacional. Ainda assim o nivel de investimentos 
permanece bém aquém daqueles recomendados pelas metas de universalizagáo dos 
servigos, que objetivam levá-los aos mais pobres. 

Pior ainda, o setor tem, para o futuro, pelo menos trés sérios problemas no que 
se refere  a investimentos. Primeiro, resolugóes tomadas pelo Conselho Monetário 
Nacional, na primeira metade de 1998, restringem fortemente a tomada de novos 
recursos do FGTS pelas empresas públicas. Segundo, a capacidade de endividamento 
das empresas já está próxima ao limite, o que significa que, independentemente 
dessas restrigóes, os investimentos devem cair em poucos anos. Terceiro, a 
privatizagáo é portadora do perigo de restringir futuros investimentos de natureza 
social. As tarifas atuais, já suficientemente elevadas por padróes intemacionais, náo 
dáo boa rentabilidade a novos investimentos, sobretudo em esgotamento sanitário. Por 
isto, o principio por detrás das privatizagóes no setor deveria ser o de garantir 
investimentos, o que significa vender as empresas mais barato e abrir máo de receita 
fiscal. Resta saber se as autoridades estaduais e municipais responsáveis pela 
privatizagáo daráo prioridade á questáo social em detrimento de receita fiscal. Nesse 
campo, urna agáo do BNDES poderia ajudar a diminuir o conflito. 

A pesquisa relatada no presente livro é relevante, porque a atual experiencia 
brasileira corresponde á transigáo a urna economía completamente diferente da que 
existia no passado. Há um novo "modelo de investimento" em gestagáo, provavelmente 
mais eficiente do ponto de vista microeconómico e de alocagáo de recursos, mas náo 
necessariamente mais eficaz no que se refere  a dinamismo investidor e a crescimento 
económico. Isto porque, em principio, a abertura tende a reduzir a taxa de rentabilidade 
e a elevar riscos e incertezas nos setores de bens "transáveis", e a privatizagáo tende a 
elevar as exigencias de rentabilidade e a aversáo ao risco em todos os setores em que 
predominavam estatais. A economía brasileira corre o risco, assim, de operar com 
menor propensáo a investir do que no longo ciclo expansivo do modelo anterior (1943-
1980). Por essa razáo, para que o comportamento investidor náo trave o crescimento, 
o governo tem que revestir o processo decisorio do setor privado de elementos que 
estimulem o investimento. 

O novo modelo ainda náo está plenamente instalado, de modo que o que a 
pesquisa examinou foi urna fase de transigáo. Sobre essa fase, cabem dois 
comentários. Primeiro, como se afirmou antes, o contexto de estabilizagáo náo está 
trazendo apenas estímulos ao investimento, também o está travando em suas 
potencialidades, tanto nos bens "transáveis" como em infra-estrutura.  Claro que a 
estabilidade, ou pelo menos urna inflagáo baixa, controlável e previsível, é urna 
condigáo indispensável ao dinamismo dos investimentos. Mas a opgáo por utilizar a 
abertura e a própria privatizagáo como instrumentos do processo de estabilizagáo tem 
efeitos limitadores sobre a atividade inversionista. Há que compensá-la seletivamente, 
inclusive no interesse da própria estabilizagáo. 
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Segundo, como a transigáo ao regime privado é intrínsecamente longa, há que 
revestí-lo de cuidados quanto á realizagáo de metas mínimas de investimento enquanto 
dura a transigáo. 

Por último, há que se reconhecer que o futuro regime aberto e privado náo 
eliminará a necessidade de cuidados especiáis por parte do Estado no que se refere  á 
evolugáo dos investimentos. Nesse campo, sente-se a falta de urna orientagáo 
estratégica, inclusive para nortear a futura agáo das agéncias reguladoras. A eficácia 
do novo "modelo de investimento", no futuro dependerá, em grande medida, da 
definígáo e implementagáo de urna política adequada por parte do governo, para 
garantir que o setor privado realize os investimentos essenciaís e para fortalecer  sua 
propensáo a investir. Sem isto, sobram dúvidas com relagáo á capacidade que teria o 
novo modelo de restaurar automáticamente a vigorosa propensáo a investir observada 
durante o ciclo de crescimento da economía brasileira, terminado em 1980. 




