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A performance de hoje é produto do aprendizado do passado.
A performance de amanhã é um produto do aprendizado de hoje.
(Bob Guns)

Tudo que está no plano da realidade já foi sonho um dia.
(Leonardo da Vinci)

Se você pode sonhar,
você pode fazer.
(Walt Disney)

Nunca lhe dão um desejo,
sem lhe darem o poder de conquistá-lo.
(Richard Back, do livro Ilusões)
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Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos
necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M. Sc.)

POTENCIAL DE MERCADO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SETOR DE
ÁGUA E ESGOTO NO BRASIL – AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS SEGUNDO O
MODELO DE PORTER

Marco Aurélio Ribeiro Gonçalves Moreira
Junho/2006
Orientador: Luiz Pinguelli Rosa
Programa: Planejamento Energético

O objetivo deste trabalho é o de avaliar a atratividade da indústria de eficiência
energética no setor de água e esgoto no Brasil à luz dos conceitos desenvolvidos por
PORTER em 1980, buscando ainda identificar a estratégia competitiva genérica
dominante, não sendo objeto o posicionamento de empresas no ramo estudado. O estudo
realizado, para as cinco forças de PORTER, indica redução do nível de atratividade e
ausência de estratégia dominante. Considerando a avaliação realizada, algumas
limitações do modelo PORTER foram percebidas: a interdependência entre os fatores
que caracterizam uma mesma força; a possibilidade de interdependência entre as
diferentes forças; e a dificuldade de obtenção e quantificação de determinadas
informações. Em suma, constatou-se que a aparente clareza e simplicidade do sedutor
modelo proposto por PORTER escondem, no entanto, sua complexidade.
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Abstract of the Dissertation presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the
requirements for the degree of Master in Science (M. Sc.)

MARKET POTENTIAL OF ENERGY EFFICIENCY IN WATER AND SEWAGE
SECTOR IN BRAZIL – STRATEGIES EVALUATION ACCORDING TO
PORTER’S MODEL

Marco Aurélio Ribeiro Gonçalves Moreira
June/2006
Advisor: Luiz Pinguelli Rosa
Program: Energy Planning

The aim of this work is to evaluate the attractiveness of the industry of energy
efficiency in the sector of water and sewage in Brazil considering aspects and concepts
developed by PORTER in 1980. Also, this work tries to identify a dominant generic
competitive strategy. Positioning of companies is not treated in this work. The
accomplished study indicates reduction in the attractiveness level to PORTER’S five
forces and absence of dominant strategy. Considering the evaluation achieved, it was
possible to identify some limitations to the five forces model operation. Some of them
are the interdependence among the factors characterizing the same force, the possibility
of interdependence among distinct forces, and the difficulty to obtain and measure some
information. In short, it was verified that the aspect of clear semblance and simplicity of
the model proposed by PORTER, however, hide its complexity.
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1. INTRODUÇÃO
As mudanças conjunturais e estruturais que vêm ocorrendo no cenário
internacional têm implicado em constantes alterações nos critérios de planejamento
setoriais e de aproveitamento de recursos, em especial no setor de infra-estrutura, que é
intensivo em capital. Segundo FLEURY E FLEURY (2003), o processo de globalização
dos negócios está acelerando o ritmo de mudanças em termos de como a produção de
bens e serviços está sendo projetada e implantada. Após a concepção universalista e
hegemônica de fábricas tayloristas-fordistas de grande escala, altamente integradas,
esses autores observam a emergência de um complexo sistema de novos conceitos e
fórmulas para a organização dos negócios em geral e para a função produção ou
operações em particular. Empresas globais estão não só se reestruturando segundo uma
perspectiva de integração internacional por meio de fusões e aquisições (BARTLETT E
GHOSHAL, 1989; PRAHALAD E LIEBERTHAL, 1998), mas também estão
redefinindo suas relações com as empresas em outros países, acarretando maior escassez
de recursos financeiros destinados a investimentos diretos em infra-estrutura e exigindo
maior eficiência dessas empresas.
Adicionalmente, a tendência lógica da atratividade de novos projetos é
decrescente, uma vez que a implantação dos projetos mais atrativos é efetivada com
prioridade 1 (FERGUSON, 1994). Cabe ainda ressaltar a preocupação crescente da
sociedade com o meio ambiente, o que adiciona custos aos projetos, em função da
solução ou da mitigação de impactos ambientais 2 (CONTADOR, 2000).

1

Isto pode não ocorrer no caso de quebra de paradigma tecnológico, em virtude da ocorrência de
inovação tecnológica, por exemplo.
2
Pretende-se com a adição desses custos minimizar as conseqüências dos empreendimentos para as
gerações futuras.

1

No Brasil, esse ambiente vem contribuindo para retardar a universalização dos
serviços de energia elétrica e de saneamento. A situação mais aguda é no setor de
saneamento. Segundo OLIVEIRA FILHO (2006), o saneamento básico no Brasil
apresenta as seguintes características principais:
I. Indicadores percentualmente elevados de cobertura geral dos serviços de
abastecimento de água em áreas urbanas, embora os índices de tratamento
de água ainda sejam baixos em algumas regiões do País;
II. Baixos índices de atendimento quanto aos serviços de esgotamento
sanitário, sendo mais favoráveis para os sistemas de coleta e afastamento,
porém muito reduzidos para tratamento de esgoto e atendimento da zona
rural;
III. Elevados índices de coleta de lixo, embora a disposição final adequada
desses resíduos coletados ainda esteja bem abaixo dos padrões mundiais;
IV. Apesar da melhoria dos índices, na última década, destacam-se importantes
desequilíbrios regionais e sociais na cobertura dos serviços de saneamento;
V. Baixos índices de atendimento direto ou de controle sanitário nas áreas
rurais;
VI. Insuficiência de recursos públicos e privados frente à necessidade de
investimentos em expansão e melhoria;
VII. Exígua capacidade de endividamento de grande parte dos prestadores de
serviços agravada pelas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal;
VIII. Falta de regulamentação do setor de saneamento, provocando a
acomodação dos agentes que prestam serviços e gerando ineficiência.
Não obstante os problemas estruturais enfrentados pelo setor de saneamento,
projetos identificados pelo Programa PROCEL SANEAR da ELETROBRÁS têm
2

evidenciado que a eficiência energética pode colaborar efetivamente para minimizar os
custos dos prestadores de serviços de saneamento, podendo resultar ainda em menores
tarifas de água, esgoto e energia para sociedade, acelerando também o processo de
universalização de ambos os serviços (ELETROBRAS.PROCEL, 2005).
Por intermédio do desenvolvimento de análises sobre a estrutura de uma
indústria, ou segmento de serviços, é possível obter um entendimento mais completo
sobre a atuação de seus agentes, o que pode auxiliar a formulação de estratégias mais
eficazes, visando uma maior rentabilidade para as organizações que atuam em
determinado ramo. Nesse contexto, surgiram estudos, como o desenvolvido por
MICHAEL PORTER 3 (1980, 1985) e seus colaboradores, a partir de 1980, que buscam
identificar fatores que influenciam a estrutura de uma determinada indústria e, por
conseqüência, o que se pode esperar em termos de retorno sobre investimento no médio
e longo prazo para as empresas que nela atuam (JÚLIO E SALIBI, 2002). O trabalho de
PORTER (1980, 1985) é influente, sendo utilizado tanto por acadêmicos como por
gestores e consultores em todo o mundo (CARNEIRO et al., 1997).
BEDEIAN E WREN (2001) apontam “Competitive Strategy” como um dos 25
livros mais influentes sobre Management do século XX.

3

MICHAEL PORTER é considerado uma das maiores autoridades mundiais em estratégia competitiva. É
autor dos maiores best-sellers internacionais na área, entre os quais se destacam: Estratégia Competitiva
(1980), Vantagem Competitiva (1985), A Vantagem Competitiva das Nações (1990) e Competição:
Estratégias Competitivas Essenciais (1998). Escreveu, até o momento, mais de 85 artigos que foram
publicados nos principais jornais e revistas de todo o mundo e recebeu três vezes o McKinsey Award
como o melhor artigo publicado na Harvard Business Review no ano. PORTER lidera, na Harvard
Business School, o programa para presidentes de empresas que tenham um faturamento superior a US$ 1
bilhão e também o Institute for Strategy and Competitiveness. Continua desempenhando um papel
importante no assessoramento do governo dos Estados Unidos e de governos estrangeiros como Índia,
Nova Zelândia, Canadá, Portugal, Cingapura e Taiwan, entre outros. PORTER tem prestado consultoria
para importantes empresas americanas e internacionais como DuPont, Navistar, Procter & Gamble,
Royal Dutch Shell, Scotts Company e a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Formou-se em
Engenharia Mecânica pela Princeton University e obteve o mestrado e o Ph.D. em Administração pela
Harvard University. Em recente estudo mundial efetuado pela empresa de consultoria Accenture, que
gerou um ranking internacional dos principais consultores e pensadores do Management mundial,
MICHAEL PORTER foi classificado em primeiro lugar (HSM, 2005).
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1.1 – OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO
A ELETROBRÁS, por meio do Programa Nacional de Conservação de Energia
Elétrica (PROCEL), mais especificamente do subprograma PROCEL SANEAR, em
parceria com a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) do Ministério
das Cidades, por meio dos Programas de Modernização do Setor de Saneamento
(PMSS) e de Combate ao Desperdício de Água (PNCDA), realizaram em 2003 um
processo de Chamada Pública de Projetos de Uso Racional de Água e Energia Elétrica
para

prestadores

de

serviços

de

abastecimento

de

água

no

Brasil

(ELETROBRÁS.PROCEL SANEAR, 2006). Dentre os projetos selecionados neste
processo, as taxas internas de retorno (TIR) verificadas variaram entre 20,1% a 492%
a.a. (ver tabela 1.1), sendo, portanto, superiores à taxa mínima de atratividade (TMA)
do mercado no Brasil, que está em 15,25% a.a. (COAD, 2006). Esse processo indica,
então, que a eficiência energética em sistemas de abastecimento de água pode ser
considerada uma indústria 4 bastante atrativa no Brasil. Em face desse contexto,
pretende-se averiguar inicialmente neste trabalho, à luz do modelo das cinco forças de
PORTER (1980, 1985) 5 , se os retornos elevados sobre investimento podem também ser
verificados aplicando-se o modelo à indústria de eficiência energética atuante no setor
de água e esgoto no Brasil.
Outrossim, para MOREIRA (2006), coordenador do PROCEL SANEAR, a
ineficiência energética estimada dos prestadores de serviços de saneamento representou

4

PORTER (1980, 1985) utiliza em sua obra o termo “produto”, e não “produto ou serviço”, como
referência ao produto final de uma indústria, para evitar repetição desnecessária, visto que os princípios
de análise estrutural desenvolvidos por ele e seus colaboradores se aplicam igualmente a atividades de
produção ou de serviços.
5
O modelo de cinco forças proposto por PORTER em 1980 destaca as forças fundamentais que atuam em
uma indústria. O conceito de força é intuitivamente poderoso e tem sido muito usado em estudos setoriais
no Brasil, como por exemplo: “Uma Abordagem sobre a Indústria de Beneficiamento de Abacaxi no
Estado do Pará” (BOULHOSA E AMIN, 2002): “Abertura de Mercado e Concorrência Estrangeira na
Construção de Edifícios” (FABRÍCIO E MELHADO, 2002); “Avaliação da Possibilidade de
Operacionalização da Força de Rivalidade de Porter no Setor Siderúrgico” (KALACHE, 2002).

4

em 2003 aproximadamente R$ 375 milhões. Esse montante, se comparado com a
despesa total do setor de saneamento com energia elétrica para o mesmo ano, que foi da
ordem de R$ 1,5 bilhão, pode consistir num potencial bastante elevado de conservação
de energia elétrica a ser explorado 6 , cuja não realização impõe elevados custos sociais
para o País. Por outro lado, segundo CAPELLA (2006), coordenador do Projeto de
Saneamento no Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL, ao se observar o
mercado, não se nota uma movimentação sistemática dos agentes no sentido de
estruturar políticas funcionais ou operacionais visando à realização do potencial
decorrente da ineficiência.
Tabela 1.1 – Chamada Pública de Projetos de Uso Racional de Água e Energia Elétrica
Concessionária
1. Sabesp/SP
2. Sanepar/PR
3. Copasa/MG
4. Embasa/BA
5. Saae-Guarulhos/SP
6. Caema/MA
7. Comusa/RS
8. Cosanpa/PA (proj. 1)
9. Cosanpa/PA (proj. 2)
10. Saae-Alagoinhas/BA
11. Caesb/DF
12. Sanesul/MS
TOTAL

Valor do Projeto
(R$ x mil)
1.305,40
1.022,90
196,40
879,90
1.587,00
522,30
875,00
800,70
672,10
1.070,10
891,30
476,30
10.299,6

Investimento Eletrobrás
(R$ x mil)
699,00
700,00
148,60
700,00
700,00
417,90
700,00
640,60
537,70
675,20
700,00
381,10
7.000,00

RCB
0,20
0,76
0,24
0,33
0,32
0,32
0,12
0,42
0,23
0,30
0,33
0,27
-

TIR
(% a.a.)
86,04
21,00
58,83
66,04
15,00
132,95
492,00
68,67
97,99
81,82
197,00
20,10
-

Fonte: ELETROBRAS.PROCEL SANEAR, 2006.

Em face desse panorama, este estudo também pretende identificar, por meio dos
conceitos desenvolvidos por PORTER (1980, 1985) e seus colaboradores, se existe
alguma estratégia competitiva genérica dominante na indústria de eficiência energética

6

Segundo MIRANDA (2006), coordenador do PMSS, com base nos dados de 2004, o potencial técnico
de conservação de energia elétrica para o setor água e esgoto no Brasil pode ser estimado em 20% da
energia total consumida pelo setor, ou seja, 1,8 bilhões de kWh; o potencial econômico e o potencial de
mercado ainda não foram identificados.
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voltada para o setor água e esgoto no Brasil. Cabe destacar, porém, que a análise do
posicionamento de empresas no ramo estudado não é objetivo deste estudo.
A indústria da eficiência energética em saneamento básico no Brasil foi
escolhida por três motivos principais. Primeiramente, pelo fato das constantes
transformações que vêm ocorrendo no País em conseqüência da reestruturação pósprivatização da década de 90, principalmente no que se refere aos aspectos regulatórios
(OLIVEIRA FILHO, 2006).
A energia elétrica tem representado um custo crescente para os prestadores de
serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Brasil, sendo
predominantemente o segundo item na estrutura de custos operacionais 7 deste segmento
(ELETROBRÁS.PROCEL SANEAR, 2006), e tem a si relacionada um importante
potencial de conservação a ser explorado (MIRANDA, 2006). Por fim, a facilidade de
acesso do pesquisador a dados secundários, o que viabiliza um estudo desta natureza 8 .
Neste trabalho, após esta breve introdução (capítulo 1), são descritas
informações contextuais e abrangentes do setor saneamento (capítulo 2), bem como da
indústria de eficiência energética e do setor elétrico no Brasil (capítulo 3). Em seguida,
o capítulo 4 apresenta, a título de revisão bibliográfica, o modelo das cinco forças de
PORTER (1980, 1985) e a metodologia da pesquisa.
Posteriormente, no capítulo 5, o modelo de PORTER (1980, 1985) é empregado
stricto sensu, com a finalidade de observar a atratividade da indústria de eficiência
energética no setor de água e de esgotamento sanitário no Brasil, bem como de
identificar a estratégia genérica competitiva dominante nesta indústria.

7

O primeiro item é despesa com pessoal (MCIDADES.SNSA, 2005).
Os dados secundários dos setores elétrico e de saneamento são acessíveis. Para a eficiência energética,
essa disponibilidade não é similar, o que traz um maior grau de desafio à elaboração deste trabalho.
8

6

Por último, no capítulo 6, efetuam-se as conclusões da dissertação, incluindo
recomendações e sugestões, com base no estudo realizado.
A arquitetura da dissertação pode ser mais bem visualizada na Figura 1.1.
1 - Introdução

2 - O setor saneamento
no Brasil

4 – Modelo das cinco
forças de PORTER e
metodologia da
dissertação

3 - A indústria da
eficiência energética e
o setor elétrico no
Brasil

5 – Aplicações do
modelo e metodologia
(análise)

6 – Conclusões e
recomendações

Figura 1.1 – Arquitetura da Dissertação. Fonte: O AUTOR, 2006.

1.2 – RELEVÂNCIA DO ESTUDO
Em função da necessidade crescente em torno de um entendimento mais preciso
do que acontece em um determinado ambiente, um estudo da competição, com base no
modelo de PORTER (1980, 1985), torna-se importante por fornecer subsídios à
formulação das estratégias que poderão ser aplicadas na indústria 9 (FLEURY E
FLEURY, 2003).
A relevância do estudo também está diretamente relacionada à importância da
indústria selecionada. Tanto na economia brasileira como na mundial, a eficiência

9

A indústria como um todo, pode ter uma estratégia dominante. Porém, uma determinada empresa pode
adotar uma outra estratégia que resulte em melhores resultados para ela do que se adotasse a estratégia
dominante. Outro fato relevante a ser considerado neste aspecto: a ambiência é sempre dinâmica
(CARNEIRO et al, 1997).

7

energética em saneamento tem-se constituído como elemento significativo para
mudanças no posicionamento dessas empresas, visto que decorre naturalmente dela
maior produtividade associada (MIRANDA, 2006).
Questões discutidas ao longo deste trabalho, como às pertinentes à estratégia
genérica dominante, podem ser adaptadas para a realidade de outros setores,
proporcionando uma base comparativa para futuros estudos que venham a ser
desenvolvidos por pesquisadores que busquem uma aplicação mais prática dos modelos
de análise da estrutura da indústria. Para a indústria de eficiência energética em
saneamento, em geral, este trabalho poderá ser usado como uma descrição das forças
atuantes no setor de água e esgoto, auxiliando no entendimento da sua estruturação.

1.3 – DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
Esta dissertação é focada na aplicação restrita do modelo de cinco forças de
PORTER (1980, 1985) à indústria de eficiência energética em sistemas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Brasil.
A unidade de análise é a indústria 10 , acompanhando desta forma a delimitação
do modelo de PORTER (1980, 1985), que identifica as cinco forças atuantes em uma
determinada indústria e permite identificar o nível de atratividade e a estratégia
competitiva genérica dominante na indústria em estudo.
Com relação ao horizonte de tempo, sendo o modelo das cinco forças estático
(FOSS, 1996), a análise se restringe a avaliar um determinado momento dessa indústria,
representado basicamente pelos resultados compreendidos entre 2003 e 2004, fazendo
uso de dados anteriores apenas para efeito de comparação.

10

Neste trabalho trata-se do segmento de agentes que prestam serviços destinados à eficiência energética
no setor de água e de esgotamento sanitário no Brasil.
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2 – O SETOR SANEAMENTO NO BRASIL

2.1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Para SOARES et al. (2003), a estrutura dos serviços de saneamento 1 , em
particular a dos sistemas de abastecimento de água e de esgotos sanitários, está
associada à realidade complexa da urbanização e à multiplicidade de atribuições de
competência, além de possuir estreita ligação com o desempenho do setor público.
Como tal sofre influência do processo de desenvolvimento vigente no Brasil, que
promoveu, ao longo dos anos, um desgaste das finanças públicas, com repercussão
direta nas suas instituições.
Atualmente, a estrutura do setor de saneamento no Brasil é caracterizada, de um
lado, pelo esgotamento do modelo de financiamento existente e, de outro, por um
intenso processo de debates e articulações em torno da formulação e implementação de
novos arranjos institucionais para o setor, processo esse cujo resultado ainda encontra-se
indefinido (OLIVEIRA FILHO, 2006).
Como essa conjuntura influencia sobremaneira o planejamento e os critérios de
análise das ações de saneamento, sua compreensão e de algumas informações básicas do
setor é fundamental quando se objetiva realizar qualquer tipo de estudo que envolva o
saneamento.
Nesse contexto, este capítulo destina-se a apresentar informações básicas do
setor de saneamento, principalmente da prestação de serviços de abastecimento de água
e de esgotamento sanitário no País.

1

O conceito saneamento ambiental compreende atualmente o abastecimento de água, o esgotamento
sanitário, a coleta e a disposição de resíduos sólidos, a drenagem urbana e o controle de vetores, entre
outras ações inerentes ao meio ambiente salubre (BRASIL.MCidades, 2005). Neste trabalho, no entanto,
quando utilizadas as nomenclaturas saneamento ou saneamento básico pretende-se priorizar as
abordagens sobre sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

9

2.2 – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SETOR DE SANEAMENTO NO BRASIL
A Figura 2.1 apresenta a evolução histórica do saneamento no Brasil, a partir da
identificação dos modelos de gestão, dos mecanismos de financiamento e
desenvolvimento institucional, do contexto econômico, e da relação entre os setores
público e privado para a prestação dos serviços.
Período
Meados do
século XIX até a
década de 1920

Década de 1930
até a década
de1940

Principais Características
- o Estado propiciava a concessão de serviços
de água e esgoto à iniciativa privada
- busca de autonomia dos serviços com a
constituição de autarquias e de mecanismos
de financiamento para sistemas de
abastecimento deágua
- o Estado passa intervir na economia,
porém com excessiva dependência de
recursos orçamentários
- alguns sistemas conjugavam recursos
estaduais e muncipais em complemento aos
recursos da União

Década de 1950
até o início da
década de 1960

- acentuação do caráter intervencionista do
Estado
- os empréstimos estrangeiros passam a ser a
fonte mais importante de recursos

1964 até o fim
da década de
1960

- instauração do regime militar de governo,
com concentração de recursos e centralização
das decisões na esfera federal
Limitação de aplicações a fundo perdido e
instituição de sistema financeiro via tarifa

Década de 1970

- centralização nas companhias estaduais,
excluindo o poder local de participação no
processo decisório
- planejamento e coordenação do setor em
nível nacional
- modelo de sustentação tarifária por meio de
“subsídios cruzados”

Década de 1980

- modelo de intervenção estatal sofre os
reflexos da crise política, fiscal e econômicofinanceira do país
- discussão de arranjos institucionais

Década de 1990
até o início do
século XXI

- indefinição quanto à obtenção de novos
recursos para o setor
- constatação técnica de esgotamento do
modelo institucional e financeiro para o
saneamento
- vencimento de várias concessões feitas
pelos municípios às companhias estaduais na
época do PLANASA
- início da discussão de propostas para a
reformulação do setor, inclusive com a
tramitação de projetos de lei no Congresso
Nacional

Marcos Importantes
- implantação dos primeiros sistemas de
água e esgoto nas cidades de SP, RJ,
Recife e Santos
- intervenções caracterizadas por ações
pontuais e técnicas em áreas vitais para a
economia, como cidades portuárias
- 1940: criação do Departamento
Nacional de Obras e Saneamento (DNOS)
- 1942: criação do Serviço Especial de
Saúde Pública (SESP), vinculado ao
Ministério da Saúde
- 1953: criação, em âmbito nacional, do
Plano de Financiamento de Serviços
Municipais de Abastecimento de Água
- destaque para as ações de saneamento
executadas pela SESP
- 1966: Plano de Desenvolvimento
Econômico estabelece metas para os
sistemas de água e esgotos
- 1968: criação do Sistema Financeiro de
Saneamento (SFS) gerido pelo Banco
Nacional de Habitação
- 1971: formulação do Plano Nacional de
Saneamento (PLANASA)
- evolução dos índices de atendimento por
sistemas de abastecimento de água (51
para 77%) e esgotos (26 para 31%) em
áreas urbanas
- 1981: instituição da Política Nacional de
Meio Ambiente
- 1986: extinção do BNH, sem a
consolidação de órgão nacional que
formulasse a política do setor
- pequenos declínios dos índices de
abastecimento de água e permanência de
baixíssimos índices nacionais de
tratamento de esgotos
- 1997: instituição da Política e do
Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos
- 1998: supervisão dos recursos do FGTS
para financiamento de empreendimentos
de saneamento
- 2000: criação da Agência Nacional de
Águas (ANA)

Figura 2.1 – Panorama Histórico da Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e de
Esgotos Sanitários no Brasil. Fontes: COSTA (1983), COSTA (1994), MENDES
(1992), MONTEIRO (1983), OLIVEIRA E RUTKOWSKI (2000), PIRES (1983).
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Em meados do século XIX até o início do século XX, descreve MENDES
(1992), o Estado funcionou como o poder concedente na formação de empresas que se
dedicaram a construir as primeiras redes de abastecimento de água e de esgotos
sanitários no Brasil.
Para COSTA (1994), embora tenha propiciado a construção de sistemas em
diversas cidades, o antigo processo de concessão à iniciativa privada não obteve
resultados satisfatórios, pois enfatizou apenas o abastecimento de água em áreas centrais
dos núcleos urbanos. Complementa ainda informando que o crescimento das cidades, a
restrição do atendimento à demanda, além de diversas pressões populares devido à má
qualidade dos serviços prestados, levaram o Estado a intervir diretamente no setor.
A crise econômica e política da década de 1930 também colaborou para conferir
um caráter centralizador e uma maior autonomia ao Estado, dando espaço para o
surgimento de políticas sociais de âmbito nacional aplicadas às áreas urbanas.
Entretanto, ainda em 1940, estima-se que menos da metade da população urbana do país
(31% da população total) era atendida com sistema de abastecimento de água (COSTA,
1983).
A partir de 1952, o Serviço Especial de Saúde Pública - SESP (transformado
posteriormente em Fundação – FSESP, vinculado ao Ministério da Saúde) começou a
assinar convênios com os municípios para construção, financiamento e operação de
sistemas de saneamento. Os recursos provinham de fundos formados com o dinheiro
público e previam o retorno das aplicações por intermédio de tarifas ou mesmo de
receita dos municípios. A década de 1950, segundo OLIVEIRA E RUTKOWSKI
(2000), é marcada pelo fortalecimento do projeto nacional de desenvolvimento, que
preconizava como papel do Estado o provimento de condições estratégicas para esse
desenvolvimento, priorizando o fornecimento de infra-estrutura econômica.
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Na década de 1960, quando os empréstimos, sobretudo estrangeiros, passaram a
ser a fonte mais importante de recursos, iniciou-se a constituição das primeiras
companhias estaduais. Essas companhias foram concebidas a partir da adoção de um
novo conceito de eficiência, no qual os interesses financeiros de recuperação de
investimentos prevaleceram sobre os interesses sociais, o que caracterizou, de um modo
geral, as políticas públicas do pós-64 (COSTA, 1994; OLIVEIRA E RUTKOWSKI,
2000).
Em 1967, estima-se que aproximadamente 45% da população urbana brasileira
eram atendidas por sistema de abastecimento de água, enquanto que apenas 24% dessa
população possuía acesso à rede coletora de esgotos (COSTA, 1983).
Segundo MONTEIRO (1983), a dificuldade em reverter esse quadro, decorrente
do elevado crescimento populacional das regiões urbanas, aliada ao modelo de
intervenção estatal consolidado durante o regime militar, levou o governo a instituir o
Plano Nacional de Saneamento – PLANASA, responsável por mudanças significativas
na prestação dos serviços de saneamento a partir da década de 1970. Segundo esse
autor, do ponto de vista econômico e institucional, o PLANASA foi a última tentativa
nacional de desenvolvimento do setor de saneamento, embora com características
julgadas prejudiciais aos municípios. A condição para a participação em seu programa
implicava repasse do patrimônio e das instalações existentes nos municípios às recém
formadas companhias estaduais de saneamento, a partir das quais todo plano era
operado. Desse modo, a companhia estadual habilitava-se aos empréstimos do então
Banco Nacional de Habitação – BNH (com as funções incorporadas atualmente, após
sua extinção, pela Caixa Econômica Federal – CAIXA 2 ), cujos recursos eram obtidos

2

O BNDES opera atualmente os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, que também são
aplicados ao setor saneamento.
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do saldo de depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS e dos
retornos de suas operações de crédito (MONTEIRO, 1983).
Excluídos do acesso aos financiamentos do BNH, os municípios 3 que não
integraram o PLANASA, autônomos ou que permaneceram ligados à Fundação SESP,
constituíram, desde então, o núcleo da crítica ao caráter centralizador do Plano, bem
como de defesa da natureza municipal das ações de saneamento (ARRETCHE, 1995).
Contudo, mesmo à margem dos financiamentos e obrigados a custear os investimentos
com recursos de outras fontes, em particular as do orçamento fiscal, alguns municípios
conseguiram elevar os níveis de atendimento em volume igual ou superior aos do
PLANASA (SEPURB, 1995a).
Os melhores desempenhos municipais estão nos estados das regiões Sul e
Sudeste, os quais compreendem aproximadamente 90% dos serviços municipais
independentes de saneamento do país (ASSEMAE, 2006). Observa-se, segundo JUSTO
E SILVA (1998), que a renda per capita nos municípios, sua capacidade de arrecadação
ou até mesmo uma maior capacidade de mobilização política de sua população podem
ser os fatores responsáveis pelos maiores índices de cobertura.
O regime tarifário instituído pelo PLANASA estabelecia que as tarifas deveriam
ser suficientes para cobrir a totalidade dos custos do serviço. Além disso, as tarifas
deveriam garantir às companhias estaduais, em condições eficientes de operação, uma
remuneração adequada sobre seu investimento reconhecido, visando ao alcance do
equilíbrio econômico e financeiro (PIRES, 1983). Com efeito, segundo MENDES
(1992), o modelo de gestão adotado pelo PLANASA consistia na minimização das
aplicações a fundo perdido, de forma a se obterem economias de escala e maior

3

Em 1985, os municípios que não aderiram ao PLANASA fundaram a Associação dos Serviços
Municipais de Água e Esgoto – ASSEMAE, composta, principalmente, de municípios de porte médio do
Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul (ASSEMAE, 2006).
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eficiência na gestão empresarial, uma vez que o BNH condicionava a aprovação dos
projetos à sua viabilidade econômica e financeira.
O paradigma principal do modelo adotado previa que os municípios
supostamente deficitários seriam subsidiados pelos municípios superavitários, partindo
do pressuposto que grande parcela dos municípios não teria capacidade financeira para
ser auto-suficiente via tarifa. Esse mecanismo, conhecido como subsídio cruzado, ao
fixar uma tarifa única para todo estado exigia a viabilidade somente para as companhias
estaduais, ou seja, a viabilidade global do conjunto de sistemas operados por cada
empresa (COSTA, 1994; OLIVEIRA E RUTKOWSKI, 2000; PEREIRA et al., 2000).
Segundo PEREIRA et al. (2000), essa estrutura de financiamento, baseada no
sistema tarifário instituído pelo PLANASA e ainda em vigor, possui dois problemas
cruciais: em primeiro lugar, os consumidores de municípios que têm serviços
economicamente equilibrados subsidiam os de outros municípios, procedimento que
contribui para inviabilizar os investimentos necessários. Ademais, segundo esse autor, o
modelo não permite identificar, com transparência, o destino dos subsídios, pois
promove tal beneficio a todos os usuários de um determinado serviço, independente do
nível de eficiência operacional. Conclui ainda que o modelo adotado não permite
tampouco quantificar as transferências, de modo que encobre a ineficiência e induz
desperdícios, uma vez que não sinaliza o real valor econômico dos serviços.
Para MONTEIRO (1983) e PIRES (1983), em termos de planejamento, o
modelo dos serviços prestados pelas companhias estaduais não evitou o aparecimento
de algumas distorções, tais como:
a) Superestimativas na previsão de desenvolvimento urbano, principalmente
nas áreas de maior concentração populacional, conduzindo a sistemas de
abastecimento de água com capacidade ociosa elevada;
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b) Fixação de tarifas insuficientes à cobertura dos gastos operacionais e dos
encargos financeiros; e
c) Custos operacionais e investimentos excessivos, obrigando a tarifas
superiores à capacidade de pagamento dos usuários, por ampliações
realizadas sem avaliação das perdas ou em sistemas de grande porte que
poderiam ter sido executados por etapas.
A implantação de uma modalidade única de oferta de serviços em todo território
nacional só foi possível porque os executores da política federal de saneamento
contavam com condições políticas e institucionais bastante favoráveis à subordinação
dos governos locais. De acordo com ARRETCHE (1999), o governo federal não
contava apenas com um banco federal de fomento, o BNH, dotado de recursos
abundantes advindos da arrecadação do FGTS, mas, também, beneficiava-se do fato de
que o Estado brasileiro, durante o regime militar, funcionava, na prática, como estado
unitário. Desde meados da década de 80, a experiência brasileira vem consolidando um
movimento em direção à descentralização das políticas públicas, a partir da distensão
desse regime centralizado (OLIVEIRA E RUTKOWSKI, 2000). De fato, o
agravamento da crise econômico-financeira, no início da década de 80, e o fim do BNH,
em 1986, levaram os estados e municípios a assumir, por forças das circunstâncias, a
descentralização de investimentos, sendo responsáveis por responder ao desequilíbrio
entre a oferta e a demanda em meio à escassez de recursos (MIRANDA, 2006).
A situação do setor de saneamento tomou-se especialmente critica a partir de
1991, quando o Governo e a CAIXA contrataram empréstimos muito acima das
possibilidades do FGTS. O Conselho Curador do FGTS foi obrigado a sustar a
realização de novas contratações e reescalonar as liberações de recursos para as obras de
saneamento (SEPURB, 1995a), até que a situação se regularizasse.
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A prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotos sanitários
encontra-se, ainda hoje, concentrada principalmente em operadores públicos,
predominantemente no papel das companhias estaduais que atendem a cerca de 70% dos
municípios brasileiros. No entanto, se considerado o atendimento simultâneo por ambos
os serviços, de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, observa-se que, para
prestadores de abrangência regional 4 , a relação entre as quantidades de ligações ativas
de esgotos e de água é da ordem de 38%, enquanto para os serviços locais 5 o número de
ligações de esgotos representa 67% do correspondente às ligações de água
(MCIDADES.SNSA, 2004).
O esgotamento dos mecanismos de financiamento do setor, com base nos
princípios do Sistema Financeiro de Saneamento (SFS) e do PLANASA, determinou
uma significativa alavancagem de recursos de terceiros para a realização dos
investimentos. Esse fato gerou um nível de endividamento considerável que, pela
natureza das empresas do setor, causou impacto ao endividamento público, além de
impedir o acesso a novos financiamentos para expansão e melhorias 6 , tanto dos serviços
de abastecimento de água como de esgotos sanitários (PEREIRA E ABICALIL, 1999).
Para LOBO (2003), o Brasil é um país onde o saneamento e, principalmente, o
esgotamento sanitário ainda são serviços insuficientes, passando ao largo das periferias

4

Entidades legalmente constituídas para administrar serviços e operar sistema(s) atendendo a vários
municípios com sistema(s) isolado(s) ou integrado(s). Estão aí compreendidas as vinte e cinco
companhias estaduais e a autarquia estadual do Acre. Inclui também a companhia do estado de
Amazonas, que se encontra em processo de dissolução e não respondeu às coletas de dados nos anos de
2002 e 2003 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS.
5
Entidades legalmente constituídas para administrar serviços e operar sistema(s) no município em que
estão sediadas. Eventualmente e quase sempre, em caráter não oficial, atende a frações de municípios
adjacentes. Estão aí compreendidos os serviços municipais (públicos ou privados).
6
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000) determina as
diretrizes para este fim, estabelecendo normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, mediante ações em que se previnam riscos e corrijam os desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas, destacando-se o planejamento, o controle, a transparência e a
responsabilização, como premissas básicas. Existe hoje uma lista formal de investimentos públicos que
aguardam a vez para serem priorizados, devido à inter-relação direta com o incremento da dívida pública,
o que tem retardado a implantação de projetos públicos visando à manutenção do superávit fiscal.
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onde vive a maioria da população. No imaginário dos moradores, a manilha, a vala, o
córrego e a fossa que transborda constituem o único sistema de esgoto conhecido. Mais
da metade dos domicílios urbanos em que a renda familiar varia entre meio e um salário
mínimo não conta com nenhum serviço de esgotamento sanitário.
Segundo LOBO (2003), mesmo sem considerar apenas as faixas de renda mais
baixas, segundo dados do IBGE para o ano 2000 a coleta do esgoto sanitário atende, no
total, apenas 40% da população e o tratamento não atinge 20% dos esgotos gerados,
conforme mostra o Gráfico 2.1. Esses dados tornam-se ainda mais dramáticos quando se
considera que a existência da rede coletora de esgoto, por si só, não assegura o acesso
ao serviço para a população mais pobre, que não dispõe, dentro das suas casas, das
instalações hidráulicas e sanitárias mínimas para se conectar ao sistema.
Gráfico 2.1 - Domicílios por Renda com Serviços de Esgotos

Fonte: LOBO, 2003. (Barra Verde = nº domicílios; Barra Rosa = percentual de atendimento
com coleta de esgoto)

O acelerado processo de urbanização que o Brasil experimentou a partir da
década de 40 transferiu para as cidades um imenso contingente de população, mudando
o perfil do País, afirma LOBO (2003).
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A Tabela 2.1 mostra que em 1940 a população urbana era de 12 milhões de
habitantes. Aquela população poderia até enfrentar problemas com o abastecimento de
água, mas eram problemas pequenos, considerando-se que essas 12 milhões de pessoas
estavam distribuídas por todas as cidades brasileiras. A falta de água era resolvida com
pequenos sistemas de distribuição. A necessidade de saneamento, principalmente no que
se refere ao esgotamento sanitário – diferentemente da água, luz, pavimentação - não se
apresentava como uma demanda social destaca LOBO (2003).
Tabela 2.1 – População Residente, por Situação de Domicílio – 1940/2000
ANOS

TOTAL

URBANA

%

RURAL

%

1940

41.236.315

12.880.182

31

28.356.133

69

1950

51.944.397

18.782.891

36

32.161.506

64

1960

70.070.457

31.303.034

45

38.767.423

55

1970

93.139.037.

52.084.984

56

41.054.053

44

1980

119.002.706

80.436.409

68

38.566.297

32

1991

146.825.475

110.990.990

76

35.834.485

24

1996

157.070.163

123.076.831

78

33.993.332

22

2000
169.799.170
137.753.959
Fonte: IBGE – Dados Históricos do Senso, 2000.

81

31.845.211
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Pela Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios - PNAD 2001 cerca de 14
milhões de pessoas no Brasil ainda não são atendidas por redes de abastecimento de
água e 39 milhões de pessoas vivem em domicílios não ligados às redes coletoras ou
mesmo sem qualquer outra solução, nem mesmo de disposição local para seus esgotos
domésticos no País.
Apesar das más condições sanitárias em que vivia e vive a população urbana no
Brasil, sobretudo na periferia das grandes cidades, com o esgoto despejado nas manilhas
de água pluviais, em valas negras ou mesmo a céu aberto, causando doenças, mau
cheiro e degradação ambiental, a pressão dos recém-chegados às áreas urbanas ainda se
18

concentra prioritariamente na obtenção dos serviços de água e eletricidade. Diante de
números tão grandes, a expansão da cobertura de serviços de água e esgoto apresenta
uma crônica defasagem, agravada pela redução dos investimentos no setor que caíram
de 0,34% do PIB nos anos 70, para 0,13% nos anos 90 7 (LOBO, 2003).
Segundo, ALBUQUERQUE (2006), coordenadora do PNCDA, o acesso à água
potável, embora tenha aumentado muito, ainda não alcançou a universalização porque é
muito mais difícil e mais caro estender o abastecimento público para as áreas
periféricas, assim como atender as regiões metropolitanas que carecem de planejamento
urbano adequado.
As pressões por atendimento e o volume demandado são crescentes e explicam
porque a ação preponderante foi a de continuar atendendo principalmente a demanda
por água.
ALBUQUERQUE (2006) ressalta ainda que a ampliação da oferta de água a
domicílio, sem restrições, torna a produção de esgoto muito maior, demandando
soluções complexas que fogem do alcance de cada família.
Para OLIVEIRA FILHO (2006), a demanda por serviços de esgotamento
sanitário, coleta de lixo e drenagem urbana perdem força, por serem menos importantes
do que levar água para quem ainda não dispõe desse serviço e que exige atendimento
para poder sobreviver nas cidades.

7

O Brasil, com renda per capita em torno de US$ 3.000,00/ano, tem enormes limitações para gerar os
recursos demandados pelo setor de saneamento, resultando em parte daí o quadro em que a coleta chega a
apenas 40% da população e o tratamento não chega a 20% dos esgotos gerados. Por outro lado, o alto
nível de urbanização, de adensamento populacional, tem levado à degradação dos corpos hídricos a um
nível tão elevado que afeta gravemente a saúde de grande parte da população, impondo custos sociais
associados à queda da expectativa de vida, gastos com saúde e perda de renda inadequadamente
mensurados. Gera-se um impasse, o não investimento em saneamento resulta em custos para o país sob
forma de gastos com saúde e redução de renda (CAMARGO E SANTOS, 2002).
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Tabela 2.2 – Déficit na Oferta de Saneamento Básico – 2001
Déficit na Oferta de Saneamento Básico – 2001
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Domicílios Particulares Permanentes, Atendimento e Déficit – Água, Esgoto e Lixo
Resumo para o Brasil e Grandes Regiões – Área Urbana
Domicílios
Domicílios
Domicílios
Urbanos com
Urbanos com
Particulares
Grandes
Canalização
Canalização
Permanentes
Regiões
Interna e
Interna e
Urbanos
Rede Geral
Rede Geral
de Àgua
de Àgua
Norte
2.249.075
1.254.680
994.395
Nordeste
8.706.711
7.033.720
1.672.991
Sudeste
19.527.302
18.605.190
922.112
Sul
6.222.740
5.802.228
420.512
Centro-Oeste
2.907.204
2.376.305
530.899
Brasil
39.613.032
35.072.123
4.540.909

Atendimento
%

Déficit
%

% do Déficit
por Grande
Região

55,79
80,79
95,28
93,24
81,74
88,54

44,21
19,21
4,72
6,76
18,26
11,46

21,90
36,84
20,31
9,26
11,69
100,00

Atendimento
%

Déficit
%

% do Déficit
por Grande
Região

5,79
29,91
27,55
78,95
35,43
52,75

94,21
70,09
72,45
21,05
64,57
47,25

11,32
32,60
24,09
21,96
10,03
100,00

Atendimento
%

Déficit
%

% do Déficit
por Grande
Região

85,28
88,41
97,84
98,14
95,71
94,95

14,72
11,59
2,16
1,86
4,29
5,05

16,54
50,41
21,03
5,79
6,23
100,00

Déficit na Oferta de Saneamento Básico – 2001
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Domicílios Particulares Permanentes, Atendimento e Déficit – Água, Esgoto e Lixo
Resumo para o Brasil e Grandes Regiões – Área Urbana
Domicílios
Domicílios
Domicílios
Urbanos com
Urbanos com
Particulares
Grandes
Canalização
Canalização
Permanentes
Regiões
Interna e
Interna e
Urbanos
Rede Geral
Rede Geral
de Àgua
de Àgua
Norte
2.249.075
130.297
2.118.778
Nordeste
8.706.711
2.604.505
6.102.206
Sudeste
19.527.302
1.714.670
4.508.070
Sul
6.222.740
15.416.928
4.110.374
Centro-Oeste
2.907.204
1.029.897
1.877.307
Brasil
39.613.032
20.896.297
18.716.735

Déficit na Oferta de Saneamento Básico – 2001
DESTINO DO LIXO
Domicílios Particulares Permanentes, Atendimento e Déficit – Água, Esgoto e Lixo
Resumo para o Brasil e Grandes Regiões – Área Urbana
Domicílios
Domicílios
Domicílios
Urbanos com
Urbanos com
Particulares
Grandes
Canalização
Canalização
Permanentes
Regiões
Interna e
Interna e
Urbanos
Rede Geral
Rede Geral
de Àgua
de Àgua
Norte
2.249.075
1.918.049
331.026
Nordeste
8.706.711
7.697.735
1.008.976
Sudeste
19.527.302
19.106.405
420.897
Sul
6.222.740
6.106.904
115.836
Centro-Oeste
2.907.204
2.782.575
124.629
Brasil
39.613.032
37.611.668
2.001.364

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, 2001.
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A Tabela 2.2 8 evidencia que o País, portanto, se encontra hoje em uma posição
de déficit crônico na prestação de serviços de saneamento, sempre correndo atrás de
emergências, respondendo a pressões e com baixíssima capacidade de planejamento no
setor 9 (MIRANDA, 2006). Segundo o BRASIL.MCIDADES (2005) são necessários R$
180 bilhões de reais até 2020 para universalizar os serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário no País.
Estudo realizado pela Fundação Osvaldo Cruz para a Fundação Nacional da
Saúde - FUNASA, compreendendo um período de análise entre 1996 e 2000 (BRASIL.
FUNASA, 2006), revelou que foi realizado um total de internações hospitalares na
ordem de 12 milhões anuais. Destas, uma parcela média de 7,5% referem-se a Doenças
Infecto-Parasitárias – DIP, sendo que este percentual chega a ser maior que 10% nas
regiões Norte e Nordeste do País. As internações por Doenças Relacionadas ao
Saneamento Ambiental Inadequado – DRSAI representam, em média, 4,8% do total e
mais de 60% das internações por DIP no período. De forma semelhante à tendência
apresentada pelas DIP, estes percentuais são maiores nas regiões Norte e Nordeste.
As DRSAI representaram um total de 712.982 internações no ano de 1996 e
565.560 em 2000, o que resultou numa redução de aproximadamente 20% no volume de

8

Na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB/IBGE, o quantitativo das economias
abastecidas/esgotadas pode diferir daquele apurado na PNAD e no Censo Demográfico porque nela são
excluídos os domicílios com ligações clandestinas e informais. As ligações informais, por exemplo, são
improvisações onde as prefeituras puxam ramais a partir das bicas colocadas em locais públicos para
atender domicílios. Neste sentido, domicílios com este tipo de ligação ficam fora do âmbito da PNSB,
mas nas PNADs e nos Censos Demográficos são computados como sendo ligados à rede. Em relação ao
esgotamento sanitário, os domicílios, com fossa séptica, não assistidos pelas empresas, ficam fora do
universo da PNSB (IBGE, 2002).
9
Como agravante à baixa capacidade de planejamento e gestão do setor de saneamento, a incerteza de
fluxos de financiamento contribui para aumentar a ineficiência do setor, uma vez que os recursos
financeiros, quando são disponibilizados, não respeitam uma agenda programada de amplo conhecimento
dos diversos agentes. Este fato acarreta a apresentação de projetos de “gaveta” por parte dos prestadores
de serviços de saneamento, bem como um desestímulo aos profissionais que trabalham com projetos. A
análise de projetos, por sua vez, fica também muito prejudicada, em função da precariedade da avaliação
dos projetos pelos órgãos oficiais de financiamento, em decorrência do pouco tempo disponível para a
fase de análise. A modulação do fluxo de investimentos, visando à continuidade de recursos, seria
fundamental para o incremento de eficiência do setor de saneamento (CAPELLA, 2006).
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internações por estas doenças no período. Já a taxa de internação por este grupo de
doenças sofreu redução de 11%, de 373 para 333 por 100.000 habitantes no período. A
região que teve maior decréscimo na taxa de internação por DRSAI foi a região
Sudeste, onde a redução foi de cerca de 40%, e a menor redução foi da região Norte, em
cerca de 15%. Estas regiões apresentam, respectivamente, as menores e maiores taxas
de internação por DRSAI em todo o período estudado.
Para as DRSAI, os valores absolutos pagos pelas internações cresceram em
cerca de 35%, passando de R$ 82.378.751,36 em 1996 para R$ 111.340.444,52 em
2000, valores que correspondem a, respectivamente, 3,2% e 3,3% do gasto hospitalar
total com doenças. Na análise dos gastos hospitalares por doenças foi observado que os
maiores valores do grupo de DRSAI são destinados às internações por diarréias, que
utilizaram um volume absoluto de R$ 403.239.077,60, representando cerca de 90% dos
gastos hospitalares com DRSAI (BRASIL. FUNASA, 2006).
Tendo em vista a deficiência do modelo institucional vigente no setor de
saneamento, que ainda é oriundo do PLANASA, discutem-se, atualmente, inúmeras
propostas para a reformulação do setor no Brasil, que devem influenciar a capacidade de
planejamento e viabilidade de expansão ou de implantação de sistemas de
abastecimento de água e de esgotos sanitários, com reflexos na eficiência dos
prestadores desses serviços, donde se destacam o PL 5296/2005, que tramita na Câmara
dos Deputados e o PLS 155/2005, que tramita no Senado Federal.

2.3 – REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO
No processo de mudanças em que se encontra o setor de saneamento, a questão
da regulação é parte fundamental, pois implica na capacidade de gestão dos diferentes
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níveis de governo, definindo a forma pela qual se pode atingir uma eficiência de gestão
e planejamento associada à compatibilidade econômica e financeira.
A Figura 2.2 apresenta as principais funções relacionadas com a organização e
operação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotos sanitários. Observa-se que
duas funções estão estreitamente relacionadas com a provisão dos serviços de
saneamento:
a) A capacidade de planejamento; e
b) Os mecanismos de financiamento responsáveis pela capacidade de
investimento em infra-estrutura.

Figura 2.2 – Funções Desenvolvidas no Processo Regulatório dos Serviços de Abastecimento de
Água e de Esgotos Sanitários. Fonte: adaptado de KRAEMER, 2000.

Para CONFORTO (2000), a estrutura da atividade regulatória deve ser
relacionada com algumas características do setor de saneamento:
a) Sua natureza de serviço essencial e de bem público (responsabilidade do
Estado);
b) A estrutura do mercado e suas externalidades sobre a saúde pública e o
meio ambiente; e
23

c) As exigências de coordenação setorial e planejamento.
Segundo SPILLER E SAVEDOFF (2000), é importante também vincular
cuidadosamente a atividade regulatória com o ambiente institucional de cada país. No
Brasil, o modelo de administração estabelecido pelo PLANASA, ainda em vigor,
acarretou em um duplo papel para as companhias estaduais quanto aos aspectos de
regulação dos serviços de saneamento:
a) Papel de regulador, no planejamento, coordenação e definição dos
padrões dos serviços; e
b) Papel de regulado, quando responsável pela operação dos sistemas de
abastecimento de água e de esgotos sanitários.
Além disso, destacam-se, ainda, as seguintes disfunções (SEPURB, 1995b):
a) O caráter ambíguo de sua inserção como empresa ou serviço público;
b) A ausência de normas e critérios que regulem o relacionamento entre os
órgãos estaduais e os órgãos municipais autônomos; e
c) A ausência de instrumentos de integração com a saúde pública, os
recursos hídricos e o meio ambiente.
Como muitos contratos de concessão estão vencidos, ou em fase final de
vigência, existe uma expectativa para o estabelecimento de novas bases para a
concessão dos serviços. Nesse sentido, ganha especial importância a identificação das
proposições dos setores e agentes envolvidos e interessados na regulação dos serviços
de abastecimento de água e de esgotos sanitários, bem como a análise de leis e projetos
diretamente relacionados com o setor.
SOARES (2003) observa que a Lei 8.987/95, por exemplo, que trata das
concessões, possibilita a flexibilização da estrutura de mercado, incluindo o
aproveitamento das estruturas estaduais ou municipais existentes, bem como prevendo
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alternativas de prestação dos serviços, por meio de novas modalidades de organização e
de parcerias, inclusive com as comunidades e a iniciativa privada. A lei amplia,
também, as opções de organização dos serviços, com a possibilidade de contar-se com o
aporte de novos recursos financeiros.
No fim de 1999, já tramitavam no Congresso Nacional várias proposições de
interesse para o setor de saneamento, que procuravam, entre outras providências,
instituir normas para fixação de tarifas a serem cobradas pelo abastecimento de água e
pelos serviços de esgotos sanitários no País; regular a transferência do controle das
instituições provedoras desses serviços; estabelecer normas de cooperação entre os
diversos níveis de governo para a prestação dos serviços; e dispor sobre a política
nacional de saneamento e seus instrumentos (MORAES E BORJA, 2001; PEREIRA JR
E ARAÚJO, 2001).
Obtiveram destaque ainda as tramitações do Projeto de Lei PL 2.763/2000 e o
projeto de lei do Poder Executivo Federal (PL 4.147/2001), que tinham por objetivo
instituir as diretrizes nacionais para a prestação dos serviços públicos de saneamento
básico. A análise dessas duas propostas permite identificar diferentes estratégias de
regulação do setor, conforme apresentado na Tabela 2.3.
Para PEREIRA JR E ARAÚJO (2001), com relação à questão da titularidade, o
que caracteriza o serviço público de interesse local é a predominância do interesse do
município sobre o interesse estadual ou federal, não a exclusividade do interesse
municipal. Além disso, os sistemas de distribuição de água potável e coleta de esgotos
sanitários são, em qualquer circunstância, locais, pois estão sempre associados ao
urbanismo das cidades. Em todo caso, com exceção da região Nordeste, a maior parte
dos municípios brasileiros pode dispor de sistemas que se enquadrem completamente na
característica de serviço local, isto é, com acesso a um manancial (captação direta no
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curso d'água, em um reservatório de superfície ou por meio de poço), cuja utilização
esteja limitada à população do próprio município (ARAÚJO, 1999). Para essa situação,
sob o ponto de vista institucional, a titularidade é dos municípios, ainda que possa haver
restrições quanto ao aporte de cargas poluidoras nos corpos receptores, conclui
PEREIRA JR E ARAÚJO (2001).
Tabela 2.3 – Principais Aspectos de Projetos de Lei que trataram do Setor de Saneamento
Questões
Definição de saneamento

Titularidade

Diretrizes ou princípios

Interface com os recursos
hídricos (atribuições da ANA)

PL 4147/2001

PL 2763/2000

Água e esgotos

Água, esgotos, resíduos sólidos e
drenagem urbana

O município é titular dos
serviços de interesse local, o
Distrito Federal em sua área
geográfica e o estado nos
serviços de interesse comum

Cabe ao município, mesmo nos
serviços de interesse comum

Universalização do atendimento;
respeito ao direito dos usuários;
estímulo à competitividade, à
eficiência econômica e à
sustentabilidade econômica;
participação da população

Descentralização e eficiência;
incentivo à implantação de
soluções conjuntas; prestação de
serrviços orientada pela máxima
produtividade; recursos
financeiros segundo critérios de
saúde pública e do meio
ambiente; participação da
população

Exercerá atividades de
coordenação racional das
atividades de regulação dos
serviços de saneamento

Não desempenha um trabalho de
controle do ator de saneamento

Fonte: ABES (2001).

Segundo ARAÚJO (1999), no caso de um município lançar seu esgoto sem
tratamento em um curso d'água, causando danos à saúde pública e ao meio ambiente,
cabe às autoridades competentes impor as devidas sanções administrativas ao município
e não assumir a titularidade do serviço em relação ao tratamento. PEREIRA JR E
ARAÚJO (2001) destacam, ainda, que as exigências de tratamento dos esgotos antes de
lançá-los nos corpos receptores são amplamente amparadas pela legislação ambiental,
em especial pela Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), cujo artigo 54, se colocado
em prática pelo Ministério Público, provocaria significativas mudanças no setor.
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No caso das regiões de aglomeração urbana, o abastecimento de água é
viabilizado, com elevada freqüência, mediante sistemas produtores que atendem a dois
ou mais municípios, caracterizando uma função de interesse comum. Atualmente, a
posição clássica no Brasil, mesmo no que se refere aos municípios integrantes de
regiões metropolitanas, tem sido a seguinte: os serviços de saneamento interessam com
maior força ao usuário munícipe do que aos demais habitantes do estado e do país,
qualificando-se como de interesse local. Os projetos de lei anteriormente citados, no
entanto, flexibilizam esse entendimento. Na Tabela 2.3, por exemplo, mostra-se que
titularidade é sempre municipal (PL 2.763/2000) ou em determinadas situações,
prevaleceria o interesse comum a um ou mais municípios, passando a titularidade para
os estados (PL 4.147/2001).
MORAES E BORJA (2001) defendem o município como único titular sobre os
serviços de saneamento, uma vez que a competência municipal já estaria definida pela
Constituição Federal. Segundo os autores, no caso das regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, deve-se separar poder concedente e ação conjunta. A integração
para a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse
comum estão ligadas à ação conjunta, como defendido pelo PL 2.763/2000,
permanecendo a titularidade com os municípios e constituindo, assim, uma forma de
cooperação e não de gestão compartilhada. Além disso, entre suas diretrizes principais,
o PL 2.763/2000 também defendia a descentralização.
A Política Nacional de Saneamento Básico (PNS), estabelecida pelo Projeto de
Lei 5296/05 (BRASIL.MCIDADES, 2005), em tramitação na Câmara, propõe uma
visão integrada dos sistemas públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário,
em conjunto com o manejo de águas pluviais (drenagem) e o gerenciamento de resíduos
sólidos (coleta e tratamento de lixo). O projeto foi encaminhado em maio de 2005 pelo
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ministério das Cidades 10 , à Câmara de Deputados, aonde foi criado em 03/06/2005
comissão especial para analisar a proposta.
Uma das premissas fundamentais da proposição é saber a quem caberá, se aos
estados ou aos municípios, a competência para prover os serviços públicos de
saneamento básico. O Executivo argumenta que a decisão cabe ao Supremo Tribunal
Federal (STF) e propõe uma estrutura regulatória que se manterá como tal,
independentemente da decisão judicial.
Na proposta, são definidas as diretrizes – obrigatórias para estados, municípios e
prestadores de serviços – para a programação das ações e dos investimentos necessários
para a prestação universal e atualizada dos serviços públicos de saneamento básico,
definidos como de caráter essencial, em um prazo de 20 anos. O princípio do acesso
universal – a todas as pessoas, independentemente do nível socioeconômico, implicará a
adoção de subsídios aos usuários que não tenham capacidade econômica de pagá-los
integralmente.
O projeto permite que a prestação dos serviços de saneamento seja direta, por
meio das companhias estaduais de saneamento já existentes; delegada, por meio de
contrato de programa já previsto em lei; ou por concessão de serviço público, que exige
prévia licitação, como definido na Lei das Parcerias Público-Privadas. Quanto às tarifas
e outras formas de remuneração pela prestação dos serviços, será aplicado o princípio
do poluidor-pagador, ou seja, quem gerar resíduos poluidores deverá pagar pelo dano
que houver causado ao meio ambiente.

10

O Ministério das Cidades foi instituído pelo Governo em 2002 como reconhecimento da necessidade do
desenvolvimento de uma política de estado para os imensos desafios urbanos do País. O MCidades tem
buscado a estruturação de uma Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, com base em sistema de
conferências municipais, estaduais e nacional, por meio do incremento da ação democrática,
descentralizada e com participação popular, visando a uma melhor coordenação e integração dos
investimentos e ações.
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Os investimentos na prestação desses serviços, outro ponto importante do
projeto, está agora mais bem explicitado na atual proposição, juntamente com uma
redefinição do financiamento dessa área, item que já constava do Plano Nacional de
Saneamento (PLANASA), instituído nos anos 70. De acordo com o PL, o objetivo
fundamental da política de saneamento é alcançar níveis crescentes de salubridade
ambiental, a fim de melhorar as condições de vida nos meios urbano e rural.
O projeto define salubridade ambiental como a capacidade de prevenir a
ocorrência de doenças relacionadas com o meio ambiente, favorecendo o pleno gozo da
saúde e o bem-estar. A proposta assegura a todos os cidadãos o direito à água,
prioritariamente para o consumo humano e a higiene; o abastecimento em quantidade
suficiente para promover a saúde pública; soluções adequadas para a coleta, o
transporte, o tratamento e a disposição final dos esgotos sanitários; o manejo dos
resíduos sólidos (lixo) de forma sanitária e ambientalmente adequada. O projeto
assegura ainda a drenagem ou manejo das águas pluviais para promover a saúde, a
segurança e reduzir os prejuízos decorrentes das enchentes; o planejamento adequado e
a fiscalização dos serviços públicos de saneamento, para evitar desperdícios em obras; e
o acesso da população de baixa renda, dos índios e quilombolas a esses serviços
(BRASIL.MCIDADES, 2005).
Tramita em conjunto com o PL 5296/05 as seguintes propostas: 1144/03,
1772/03, 2627/03 e 4092/04. A matéria recebeu 862 emendas e, após ser votada pela
comissão especial, será encaminhada para discussão no plenário da Câmara (AGÊNCIA
CÂMARA, 2005).
Merece ainda destaque o PLS 155/05, apresentado pelo senador César Borges –
PMDB/ES, cujas características principais são (CNI, 2006):
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a) Texto sucinto com aproximadamente 30 artigos, que não interfere na
autonomia dos municípios e dos estados, responsáveis diretos pela
prestação dos serviços;
b) Mantém a definição de saneamento básico como água e esgoto;
c) Mantém a integralidade do serviço de saneamento básico onde o titular é
o ente competente para todo o serviço.
d) Se limita a definir as diretrizes gerais para o saneamento básico,
estabelecendo o que deve ser feito em relação ao planejamento, à
regulação e à prestação dos serviços, mas não define o como deve ser
feito, que passaria ser de competência exclusiva dos titulares.
e) O Projeto de Lei não trata da definição da titularidade, pois é considerado
que a matéria já foi tratada e esclarecida quando da elaboração da
Constituição.
f) O centro do projeto de lei está no estabelecimento de marcos técnicos,
econômicos e sociais para a regulação dos serviços, independentemente
de quem seja o prestador - público ou privado, municipal ou estadual.
g) Estabelece mecanismos de proteção social, tanto para os usuários de
menor renda quanto para os menores municípios do País, com a
manutenção e o aprimoramento dos subsídios tarifários.
Em 30/05/2006 foi criada comissão mista, sob a condução do senador Júlio
Lopes, visando à unificação dos projetos PLS 155/2005 e PL 5296/2005, para
estabelecer um novo marco regulatório para o país (CNM, 2006).
Para CESANO E GUSTAFSSON (2000) e HALL (2001), a descentralização da
prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotos sanitários se constitui na
principal tendência verificada no mundo, onde a responsabilidade maior cabe aos
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municípios, com ou sem a participação da iniciativa privada. Na América Latina, por
exemplo, ocorre um processo de descentralização gradual, passando a responsabilidade
pelos serviços de saneamento da esfera central ou provincial para os municípios, como
por exemplo, no Peru, Chile e, particularmente, no México (SPILLER E SAVEDOFF,
2000). Segundo OZUNA E GÓMEZ (2000), o bom desempenho de empresas
municipais no México é, em parte, obtido ao se relacionar a provisão dos serviços e as
decisões sobre investimentos e tarifas, com uma autoridade mais estreitamente
vinculada à área do serviço em questão. Essa tese também é defendida por CAMAGNI
et al. (1998), que enfatizam, em concordância com LEE (2000), a importância da
participação da população e a lógica em se desenvolverem políticas sustentáveis a partir
da esfera municipal.
No Brasil, o fator principal para que não seja discutida a autonomia municipal
para a concessão de serviços de saneamento talvez seja a multiplicidade de realidades
que prevalece no País. Regiões mais ricas e com melhor nível de educação e
participação da sociedade certamente optarão por serviços prestados pelo poder local.
Em estados, onde os municípios ainda não dispõem de boas condições financeiras e de
suficiente capacidade organizacional, é mais provável que prevaleça a prestação de
serviços

pelas

companhias

estaduais

de

saneamento.

Muitos

municípios,

inevitavelmente, concederão esses serviços à iniciativa privada e, provavelmente, alguns
estados promoverão a privatização de suas companhias estaduais de saneamento
(PEREIRA JR E ARAÚJO, 2001).
Ressalta-se que, em termos de planejamento, nem sempre uma opção entre o
setor público e o privado configura-se na melhor alternativa. A tendência mundial, para
a prestação dos serviços de saneamento, consiste na construção de parcerias entre os
diversos setores (público, privado e sociedade civil), com o objetivo de suprir o déficit
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por capacitação técnica e financeira e garantir responsabilidade social e política
(CAPLAN E JONES, 2001). De fato, as vantagens oferecidas por cada setor devem ser
distribuídas entre as várias funções existentes na operação de sistemas de abastecimento
de água e de esgotos sanitários, apresentadas, em parte, na Figura 2.2. Como exemplo,
deve-se conjugar a capacidade de financiamento e difusão tecnológica do setor privado
ao papel de regulação e controle e à necessidade em coordenar as ações de saneamento
com outras atividades, atribuições estas inerentes ao setor público, defende SOARES et
al. (2003). O controle social, fundamental para os serviços de saneamento, também deve
ser considerado, de modo a assegurar que sejam ampliadas as possibilidades de acesso
da população de baixa renda e garantidas a participação da população no processo e a
melhoria da qualidade dos serviços prestados, observa CONFORTO (2000).
CAPLAN E JONES (2001) e SPILLER E SAVEDOFF (2000) consideram que
não há como fugir de uma variada tendência de atuação, pois a sociedade brasileira é
heterogênea e o Brasil é um país muito grande para que os serviços de saneamento
sejam centralizados, à espera de que o Estado tome a iniciativa de melhorá-los ou de
ampliá-los, contrariando inclusive a tendência mundial. No caso de um modelo de
planejamento, o quadro institucional não pode ser definido de forma geral, pois deve
considerar a especificidade de cada região, principalmente num país de dimensões
continentais como o Brasil.

2.4 – NÍVEIS DE ATENDIMENTO – ÁGUA E ESGOTO
No que se refere ao atendimento, verifica-se que em números absolutos 11
prepondera o atendimento por prestadores de serviços de abrangência regional.

11

Quantidade total de ligações e de municípios.
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No entanto, se considerado o atendimento simultâneo por ambos os serviços, de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, o MCIDADES.SNIS (2004a) 12
mostra que, para os prestadores de abrangência regional, a relação entre as quantidades
de ligações ativas de esgotos e de água é da ordem de 38%, enquanto para os serviços
locais o número de ligações de esgotos representa 67% do correspondente às ligações de
água.
Com efeito, à exceção da SABESP/SP que atende com esgotamento sanitário a
todos os municípios a que presta serviços de água, e também da CAESB/DF que atende
Brasília com água e esgotos, as demais companhias estaduais não exploram o potencial
de serviços de esgotamento sanitário, que representaria a chamada economia de
escopo 13 . A saber, no conjunto dos prestadores de serviços de abrangência regional,
excluindo-se a SABESP/SP, a soma dos municípios operados com serviços de esgotos
corresponde apenas a 14% dos municípios operados com água (MCIDADES.SNIS
2004b).
O MCIDADES.SNIS (2004a) evidencia ainda casos extremos como o da
CAEMA/MA, que atua com esgotamento sanitário em apenas dois dos 136 municípios
operados com água (1,5%) e da COSANPA/PA que atua em um de 61 municípios
(1,6%). Entre as grandes companhias chama atenção a situação da COPASA/MG, que
opera os serviços de esgotos apenas em 67 dos 556 municípios em que atende com água
(12%).

12

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS contém informações sobre a prestação
de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, atualizadas anualmente, desde o ano
base de 1995, para uma amostra de prestadores de serviços existentes no Brasil. A edição consultada
neste estudo possui dados de 2003, corresponde ao nono ano consecutivo de atualização do banco de
dados e de publicação do Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos. Nesta edição adota-se uma
estimativa na população total por município projetada pelo IBGE para 2003 e nos índices de urbanização
do Censo 2000. Em maio de 2006 foi lançado o décimo volume com dados de 2004.
13
Redução de custos e otimização das receitas pelo fato do prestador de serviços operar os serviços de
água e de esgotos no mesmo município.
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A análise dos índices gerais de atendimento urbano apresentada pelo
MCIDADES.SNIS (2004a) 14 mostra valores relativamente elevados, em termos de
abastecimento de água. O índice médio nacional para todo o conjunto da amostra do
SNIS 2004 é de 95,3%. Nos prestadores de serviços de abrangência regional, 20 dos 25
prestadores para os quais esse indicador foi calculado apresentam valores iguais ou
maiores que 80%, sendo a média do subconjunto igual 95,1%. Entre os prestadores de
serviços de abrangência local, 92% dos integrantes da amostra do SNIS apresentam
valores superiores a 80% para esse indicador, sendo a média do subconjunto igual a
96,0% (ver Tabela 2.4). Esse índice não incorpora a qualidade e a freqüência.
Tabela 2.4 – Níveis de Atendimento Urbano com Água e Esgotos dos Prestadores de Serviços,
Segundo Abrangência
Índice de Atendimento Urbano (%)
Abrangência

Água

Coleta de Esgotos

(I023)

(I024)

Tratamento dos
Esgotos Gerados
(I046)

Regional

95,1

40,6

31,2

Microrregional

99,6

8,6

4,6

Local

96,0

72,2

22,1

Brasil

95,3

50,6

28,2

Fonte: MCIDADES.SNSA, 2004a.

Diferentemente, em termos de esgotamento sanitário, o atendimento urbano com
coleta de esgotos é muito precário. O índice médio nacional para todo o conjunto do
SNIS 2004 é de apenas 50,6%. Somente dois prestadores de serviços de abrangência
regional (SABESP/SP e CAESB/DF) atendem a mais de 50% da população urbana dos
municípios a que servem, num subconjunto em que a média é de 40,6%. Já para os

14

Representatividade da amostra do Diagnóstico de 2003: ÁGUA – 75,4% dos municípios, 92,5% da
população urbana; ESGOTOS – 18,7% dos municípios, 69,8% da população urbana.
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prestadores locais os índices são melhores, sendo que cerca de 40% desses prestadores
apresentam valores iguais ou superiores a 50%, num cenário em que a média do
subconjunto é de 72,2%.
Em relação ao tratamento dos esgotos, os resultados são ainda mais
preocupantes. Tomando-se por referência o índice de tratamento dos esgotos gerados, a
média nacional de todo o conjunto do SNIS 2004 é de apenas 28,2%, valor esse
influenciado pelos resultados dos prestadores de serviços de abrangência regional, em
que a média é de 31,2%. Para os de abrangência local a média é de 22,1%.
A visualização espacial do índice de atendimento total com abastecimento de
água e com coleta de esgotos, distribuídos por faixas percentuais, segundo os estados
brasileiros, pode ser vista nos mapas das Figuras 2.3 e 2.4.

Figura 2.3 – Representação Espacial do Índice de Atendimento Total de Água, Distribuído por
Faixas Percentuais, segundo os Estados Brasileiros. Fonte: MCIDADES.SNSA,
2004a.
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Para os serviços de água evidencia-se uma maior concentração dos melhores
índices nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, embora haja um destaque positivo na
região Norte (estado de Roraima) com índice na faixa de 81% a 90%, e um negativo na
região Sul (estado de Santa Catarina) com índice na faixa de 61 a 80%.

Figura 2.4 – Representação Espacial do Índice de Atendimento Total de Coleta de Esgotos,
Distribuído por Faixas Percentuais, segundo os Estados Brasileiros. Fonte:
MCIDADES.SNSA, 2004a.

Quanto à coleta de esgotos os melhores índices concentram-se nas regiões
Sudeste e Centro-Oeste, embora em uma menor quantidade de estados. Há ainda, em
outras regiões, três estados que se situam entre as melhores faixas: na região Nordeste
(estados do Ceará e da Paraíba) e na região Sul (estado do Paraná).
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O Gráfico 2.2 mostra a evolução da quantidade de ligações ativas de água e da
extensão da rede de água, no período 2000 a 2003, segundo o SNIS 2004. Verifica-se
um crescimento de 26,5 milhões para 29,8 milhões de ligações, ou seja, um incremento
de aproximadamente 12,4% em quatro anos. O Gráfico 2.2 mostra ainda que a evolução
do valor total é muito influenciada pela região Sudeste, que corresponde a
aproximadamente 48% do total, embora a maior taxa de crescimento tenha ocorrido na
região Norte (43,2%).
Gráfico 2.2 – Evolução da Quantidade de Ligações Ativas de Água dos Prestadores de
Serviços Participantes do SNIS, segundo Região Geográfica.

Fonte: MCIDADES.SNSA, 2004a.

Quando se avalia a curva de evolução das extensões de rede de água, conforme
se vê no Gráfico 2.3, observa-se um incremento de 12,7% no período 2000 a 2003,
valor este bastante consistente com o crescimento da quantidade de ligações ativas,
mostrado no Gráfico 2.2. Em cada intervalo do período, os resultados demonstram os
seguintes crescimentos: de 2000 a 2001, 3,5%; de 2001 a 2002, 6,2%; e de 2002 a 2003,
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2,6%. Ressalte-se que também aqui o crescimento no período é fortemente influenciado
pelos números da região Sudeste.
Gráfico 2.3 – Evolução da Extensão de Rede de Água dos Prestadores de Serviços
Participantes do SNIS, segundo Região Geográfica

Fonte: MCIDADES.SNSA, 2004a.

Os mesmos dados, agora referentes aos serviços de esgotos estão dispostos nos
Gráficos 2.4 e 2.5, nos quais se pode observar a evolução da quantidade de ligações
ativas de esgoto e da extensão da rede de esgotos.
Verifica-se que a predominância da região Sudeste é ainda mais evidente do que
em relação aos serviços de água: as linhas correspondentes ao total da amostra e à
região Sudeste são sensivelmente paralelas e mais próximas entre si. O crescimento
total nos últimos quatro anos foi de 16,1% para as ligações e de 18,5% para a extensão
da rede de esgotos. Considerando os intervalos do período, observa-se, no Gráfico 2.5,
os seguintes incrementos na extensão da rede de esgotos: de 2000 a 2001, 5,5%; de
2001 a 2002, 7,5%; e de 2002 a 2003, 4,5%. Nos três intervalos, o crescimento das
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redes de esgoto foi maior que o das redes de água, confirmando a tendência do país de
maior expansão dos serviços de esgotos, cujos déficits atuais são maiores.
Gráfico 2.4 – Evolução da Quantidade de Ligações Ativas de Esgotos dos Prestadores
de Serviços Participantes do SNIS, segundo Região Geográfica

Fonte: MCIDADES.SNSA, 2004a.

Gráfico 2.5 – Evolução da Extensão de Rede de Esgotos dos Prestadores de Serviços
Participantes do SNIS, segundo Região Geográfica

Fonte: MCIDADES.SNSA, 2004a.
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2.5 - ASPECTOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Para ALBUQUERQUE (2006), o setor de saneamento se afigura como um dos
principais usuários dos recursos hídricos pois, apesar da hegemonia dos setores agrícola
e de energia elétrica na exploração dos recursos, as ações de saneamento têm papel
fundamental para a garantia dos níveis de qualidade e quantidade dos mananciais. Além
disso, embora a gestão dos recursos hídricos busque manter uma neutralidade ante a
disputa pelo uso dos recursos entre os diferentes setores usuários, o uso da água para o
abastecimento público é prioritário, por determinação da Lei 9.433/97.
FREITAS E SANTOS (1999) defendem que para preservar e garantir o acesso
às suas reservas e corpos hídricos, nos diversos pontos do território brasileiro e às
gerações atuais e futuras, o Brasil deverá promover uma gestão eficiente, que busque
implantar uma equalização inter-regional e inter-temporal da água. Nesse contexto, um
bom conhecimento das necessidades de seus diversos usuários e da capacidade de oferta
e renovação de suas fontes naturais é fundamental para a definição dos marcos
regulatórios principais e da capacidade de suporte de cada bacia hidrográfica.
SOARES et al. (2003) colocam que, como usuário, o setor de saneamento está
sujeito ao marco legal que rege os recursos hídricos, compreendendo, entre outros, os
preceitos constitucionais, o Código de Águas, a Lei 6.938/81, que dispõe sobre a
Política Nacional de Meio Ambiente e a Lei 9.433/97, que instituiu a Política Nacional e
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, além da legislação a essas
subseqüente e correlata, como, por exemplo, a da criação da Agência Nacional de
Águas - ANA (Lei 9.984/2000).
No que interessa ao setor de saneamento, de acordo com a Lei 9.433/97, estão
sujeitos à outorga pelo Poder Público, entre outros, os seguintes usos dos recursos
hídricos: "derivação ou captação de parcela de água existente em qualquer corpo d'água
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ou aqüífero subterrâneo para consumo final, inclusive abastecimento público;
lançamento em corpo de água de esgotos, mesmo que tratados; e quaisquer outros usos
da água que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente na
natureza". Ainda, de acordo com a Lei 9.433/97, estão sujeitos à cobrança pelo Poder
Público todos os usos para os quais é exigida outorga de direito. Segundo LANNA
(2000), a cobrança tem como objetivos:
a) Reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário uma
indicação de seu real valor;
b) Incentivar a racionalização do uso da água; e
c) Obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e
intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos.
A necessidade de gestão da água como bem econômico vem do receio de que se
a água continuar disponível a custo zero para os usuários, a tendência é de que continue
a ser usada de forma indiscriminada e perdulária pela sociedade (SOUZA, 1995;
WINPENNY, 1994).
Para SOARES et al. (2003), esse reconhecimento não implica ignorar sua
importância social e ambiental, mas, pelo contrário, busca alocá-la de maneira mais
eqüitativa aos diversos usos potenciais, inclusive no saneamento. Quando a água não é
tratada como um bem econômico, toma-se difícil reconhecerem-se as inadequações da
política de recursos hídricos, a fraqueza dos sistemas governamentais de regulação e a
ineficiência de seu uso. Assim, a cobrança pelo uso da água, normalmente associado ao
volume de água captado e à forma pela qual se processa o aproveitamento, transforma-a
em fator de custo para o usuário, levando-o a racionalizar suas operações, o que deve
refletir na atuação das empresas e autarquias prestadoras de serviços de saneamento.
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Além da cobrança pela derivação da água, também está prevista a cobrança pela
introdução de efluentes nos corpos receptores, tendo em vista sua diluição, transporte e
assimilação dependendo da classe de enquadramento do corpo d'água em questão. Em
princípio, dependendo do valor da cobrança pela poluição, determinam-se estímulos
para que o usuário trate parcialmente seus efluentes (CÁNEPA et al., 1999). Por outro
lado, segundo LANNA (2000), a arrecadação também permite o financiamento de
investimentos em intervenções que venham a mitigar o impacto dos lançamentos, o que
remete, portanto, a possibilidade do uso desse instrumento visando ao alcance das metas
de qualidade de água estabelecidas no enquadramento.
Ainda, como estímulo ao controle da poluição e à implementação dos
mecanismos de cobrança pelo uso da água, o Programa Despoluição de Bacias
Hidrográficas - PRODES, no âmbito da Agência Nacional de Águas, vem aportando
recursos, na forma de pagamento pelo esgoto tratado, para os prestadores de serviços de
saneamento que investem na implantação de estações de tratamento de esgotos,
objetivando reduzir os níveis críticos de poluição hídrica observados em determinada
bacia hidrográf1ca (ANA, 2002).
Desse modo, no cenário resultante da implementação da Lei 9.433/97, o setor de
saneamento deverá ser onerado tanto pelo pagamento da captação utilizada para o
abastecimento de água, como no pagamento do lançamento dos esgotos sanitários
gerados. Segundo SOUZA (1995), essa interface indica que a cobrança pelo uso da
água, na função de instrumento de gestão dos recursos hídricos, pode, no futuro, até
atuar como mecanismo de ordenamento territorial, na medida em que existe uma
estreita ligação entre a qualidade e a quantidade disponível de água e o uso do solo.
Entretanto, ressalta-se que a cobrança não é fonte de arrecadação para os prestadores do
setor e que, no caso das empresas de saneamento, os recursos específicos devem ser
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provenientes da tarifa pelos serviços prestados, que se constitui na principal fonte de
financiamento.
No Brasil, depreendem SOARES et al. (2003), a implementação do PLANASA
alterou significativamente o conceito da viabilidade econômico-financeira no campo do
saneamento, em que se buscava a geração de recursos internos por meio de uma fonte
contínua de financiamento com base em níveis tarifários adequados. Com efeito, uma
política de tarifas realista é condição necessária para o equilíbrio econômico e
financeiro das empresas e a conseqüente possibilidade de manutenção e expansão dos
investimentos, sem os quais não é possível realizar qualquer tipo de planejamento
(ARRETCHE, 1995). Na definição da estrutura tarifária, deve-se considerar tanto sua
adequação às condições sócio-econômicas do mercado como alternativas que objetivem
transferir encargos de setores menos privilegiados para os de maior capacidade,
complementam SOARES et al. (2003).
A tarifa, em princípio, deve ser estabelecida e regulada, com base em parâmetros
de qualidade e de eficiência, de modo a não só cobrir todos os custos, mas também com
o objetivo de garantir o acesso de todos aos serviços, estimular a realização dos
investimentos e induzir à redução do desperdício (MENDES, 1992; PEREIRA E
ABICALIL, 1999). Apesar de componente importante para o controle da demanda,
WINPENNY (1994) observa que, independente do padrão de desenvolvimento
econômico, as tarifas costumam ser utilizadas mais como retorno para os investimentos
do que visando à redução do consumo de água. Na ausência de um marco regulatório
adequado, verifica-se que a manutenção de tarifas baixas, em níveis insuficientes para
cobrir os custos operacionais ou permitir investimentos, propicia um equilíbrio com a
má qualidade dos serviços, como observado por SPILLER E SAVEDOFF (2000) em
vários países da América Latina. Esse circuito encontra-se representado na Figura 2.5.
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Figura 2.5 – Equilíbrio de Baixo Nível na Prestação de Serviços de Saneamento. Fonte:
adaptado de KREMER (2000) e SPILLER E SAVEDOFF (2000).

De acordo com o contexto econômico, a solução tecnicamente mais eficiente
para o equilíbrio entre a oferta e a demanda nem sempre corresponde ao investimento na
ampliação em infra-estrutura, principalmente nos países em desenvolvimento, mas no
emprego de estratégias alternativas para o controle da demanda. Para a caracterização
da demanda, é importante ressaltar a diferença entre demanda essencial e o uso da água
como bem de consumo ou insumo de produção (NUCCI, 1983). A satisfação da
primeira demanda não pode ser impedida por restrições de poder aquisitivo da
população, pois sua finalidade sanitária resulta em questão de saúde pública. Por outro
lado, a satisfação de questões ligadas ao conforto, à comodidade e à produção pode ser
regida pelas leis de mercado, com o preço por ele estabelecido (NUCCI, 1983). Para
tanto, o conhecimento do efeito do preço sobre a demanda de água é de grande
importância, pois pode constituir-se em eficiente instrumento para o planejamento, a
partir da obtenção de melhores dimensionamentos e maior eficiência na alocação de
recursos (HANKE, 1978; NUCCI et al., 1985). Por sua utilidade nos estudos de
otimização econômica de sistemas de abastecimento de água, a elasticidade de preço da
demanda é um conceito bastante utilizado, pois sua determinação permite prever o
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efeito do preço cobrado pelo serviço na quantidade a ser efetivamente demandada
(NUCCI, 1983).
SOARES et al. (2003) esclarecem que as tarifas, em geral, podem ter base
constante, na qual o preço unitário a ser pago pelo produto é fixo, ou base variável onde
as tarifas podem ser regressivas ou progressivas com o consumo. No caso das tarifas
regressivas, ocorre uma redução gradual do valor cobrado pela quantidade de água
consumida, na medida em que se eleva o consumo. Esse tipo de cobrança tem por base a
lógica da economia de escala e é aplicada quando se tem relativa facilidade de
ampliação da infra-estrutura disponível. Por outro lado, as tarifas progressivas são
utilizadas visando à redução da demanda, em que os valores unitários são crescentes
para cada aumento da faixa de consumo. Essa estratégia, cuja aplicação deve estar
associada à implementação de programas de micromedição, vem sendo apontada como
alternativa para a viabilidade financeira de sistemas de saneamento (ZÉRAH, 1998;
HOEHN E KRIEGER, 2000), tendo larga aplicação no Brasil. Além da tentativa de
equilíbrio financeiro da empresa prestadora de serviços e da garantia de recursos para
investimentos, esse tipo de estrutura tarifária objetiva assegurar amplo subsídio aos
consumidores residenciais de baixa renda e reduzir, a partir da diminuição da subvenção
governamental, o subsídio dos consumidores residenciais com padrão elevado de
consumo, complementam SOARES et al. (2003).
No Brasil, segundo MIRANDA (2006), apesar de alguns esforços para a
implantação de uma estrutura tarifária mais realista, verifica-se que os investimentos em
sistemas de abastecimento de água e de esgotos sanitários ainda são dependentes de
recursos externos. De acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento (MCIDADES. SNIS, 2004b), os investimentos das companhias estaduais
de saneamento são financiados à razão de 40,9% de recursos de terceiros (recursos
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onerosos

provenientes

de

empréstimos)

e

59,1%

de

recursos

próprios,

aproximadamente. Esse perfil dos investimentos associado à dificuldade em se
estabelecer uma estrutura tarifária adequada já foi apresentado na Figura 2.5 e reflete,
em parte, a influência da conjuntura política e do contexto econômico na prestação dos
serviços de saneamento. Por outro lado, os investimentos nos sistemas de abastecimento
de água e de esgotos sanitários também refletem em vários segmentos da atividade
econômica e nos custos de outros serviços públicos, como saúde, educação e
previdência social afirmam SOARES et al. (2003).
Segundo PEREIRA JR E ARAÚJO (2001), existe uma estreita correlação entre
o índice de cobertura por sistemas de abastecimento de água e de esgotos sanitários e o
desempenho da economia de um modo geral. De fato, os investimentos nesses sistemas
proporcionam benefícios gerais sobre a saúde da população segundo duas vias
(CVJETANOVIC, 1986), mediante efeito direto, onde os benefícios à saúde resultam
em aumento da capacidade de trabalho e de aprendizagem, e mediante efeitos indiretos,
resultantes primordialmente do aumento da produtividade e do desenvolvimento
econômico da localidade atendida.
PEREIRA E ABICALIL (1999), em análise do comportamento histórico dos
investimentos realizados em saneamento, verificaram que o setor sempre esteve
vinculado ao desenvolvimento da economia. Com efeito, a correlação entre os índices
de atendimento por sistemas de abastecimento de água e de esgotos sanitários com a
economia pode ser verificada quando se comparam os índices de cobertura com
indicadores econômicos e sociais, como o "índice de desenvolvimento humano" - IDH.
As regiões brasileiras com melhores IDH são, historicamente, as mais bem servidas por
sistemas de abastecimento de água e de esgotos sanitários, conforme apresentado no
Gráfico 2.6.
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Gráfico 2.6 – Relação entre o IDH e o Índice de Cobertura por Sistemas de Água e
Esgotos em Domicílios Urbanos nas Regiões do Brasil para os anos 1970, 1980, 1991 e
1996.

Fonte: PEREIRA E ABICALIL (1999). Região Nordeste (quadrado), Norte (+), Centro-Oeste (círculo),
Sudeste (losango), Sul (triângulo)

Os dados do Gráfico 2.6 são referentes aos anos de 1970, 1980, 1991 e 1996,
obtidos a partir de levantamentos do IBGE e de relatório do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, para as regiões Norte, Nordeste, CentroOeste, Sul e Sudeste do Brasil (PNUD, 1997). O IDH, criado no início da década de
1990, combina três componentes básicos do desenvolvimento humano:
a) A longevidade, medida pela esperança de vida ao nascer, que também
reflete, entre outras coisas, as condições de saúde da população;
b) A educação, medida por uma combinação da taxa de alfabetização de
adultos com a taxa combinada de matrícula nos níveis de ensino
fundamental, médio e superior; e
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c) A renda, medida pelo poder de compra da população calculado com base
no PIB per capita e ajustado ao custo de vida local por metodologia
conhecida como paridade do poder de compra (PPC).
SOARES et al. (2003) observam que, como o IDH foi calculado utilizando-se
uma metodologia que torna possível a sua comparação histórica, é possível realizar
algumas observações a partir da análise dos dados do Gráfico 2.6:
¾ A correlação encontrada indica que quanto maior o IDH, maior o
índice de cobertura por sistemas de abastecimento de água e de
esgotos sanitários (incluindo fossa séptica e sem considerar o
tratamento dos esgotos). Essa relação não é exclusiva de causa e
efeito pois, tanto o IDH é representativo da cobertura por
saneamento, como as condições de saneamento influenciam os
parâmetros utilizados no cálculo do IDH;
¾ A evolução histórica, em termos de saneamento, ocorrida nas
regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste encontra-se
bem caracterizada e é representativa do perfil brasileiro, como
pode ser verificado, por exemplo, a partir do crescimento do IDH
nacional: 1970-0,494, 1980 - 0,734; 1991 - 0,787; 1996 - 0,830.
Os grandes investimentos durante o PLANASA coincidem com
o grande salto do IDH, entre 1970 e 1980;
¾ A diferença ocorrida entre os investimentos em sistemas de
abastecimento de água e de esgotos sanitários pode ser
evidenciada, pois, com o mesmo IDH, tem-se um maior índice de
cobertura por abastecimento de água do que por coleta de
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esgotos sanitários, o que reflete a situação histórica e atual
verificada no Brasil.
Segundo o MCIDADES.SNSA (2004a) 15 (ver Tabela 2.5), a receita total dos
prestadores de serviços é de R$ 15,5 bilhões, dos quais aproximadamente 82,1%
correspondem aos prestadores de serviços de abrangência regional, 17,5% aos de
abrangência local e 0,4% aos de abrangência microrregional 16 . Entre os de abrangência
regional, somente nove dos 25 prestadores de serviços têm as receitas superiores às
despesas totais com os serviços, demonstrando uma melhoria comparativamente a 2002,
quando esse número foi de cinco prestadores. Entre os serviços locais,
aproximadamente 68% dos que apresentaram informações ao SNIS 2004 têm receitas
superiores às despesas, sobretudo naqueles de maior porte.
Tabela 2.5 – Dados Financeiros dos Prestadores de Serviços Participantes do
Diagnóstico 2003, segundo Abrangência

Abrangência

Regional
Microrregional
Local
Brasil

Receita
Operacional
Total
(F05)
(R$ milhões)

Despesa Total

(F17)
(R$ milhões)

Faixa de
Variação da
Tarifa
(I004)
(R$/m3)

Faixa de
Variação da
Despesa Total
(média)
(I003)
(R$/m3)

12.692,5

12.693,4

0,81 – 2,64

1,04 – 3,28

65,1

76,6

0,41 – 1,58

0,31 – 2,37

2.713,3

2.316,1

0,15 – 2,01

0,15 – 2,60

15.470,9

15.086,1

Fonte: MCIDADES.SNSA, 2004a.

Em relação às despesas totais com os serviços, cujo valor total do conjunto de
prestadores em 2003 (SNIS 2004) chega a R$ 15,1 bilhões, verifica-se, ao contrário do

15

Note-se que o SNIS 2004 refere-se ao Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos de 2003.
Entidade legalmente constituída para administrar serviços e operar sistema(s) isolado(s) ou integrado(s),
atendendo a mais de um município, normalmente adjacentes e agrupados em uma pequena quantidade.
Estão aí compreendidos os consórcios intermunicipais.

16
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que ocorreu em 2002, que o valor total foi inferior às receitas em aproximadamente
2,5%. Considerando somente os prestadores de serviços de abrangência regional,
verifica-se que as despesas totais foram iguais às receitas. Os prestadores de serviços do
Diagnóstico 2003 declararam investimentos com recursos próprios de R$ 1,7 bilhão,
sendo que R$ 1,3 bilhão refere-se aos prestadores de serviços regionais (ver Tabela 2.7).
Em relação à composição das despesas totais dos prestadores de serviços de
abrangência regional, o MCIDADES.SNSA (2004a) mostra que as despesas de
exploração – DEX (pessoal, terceiros, energia elétrica, produtos químicos, etc.)
corresponde a aproximadamente 63,9% do custo total. Na DEX, o valor gasto com
pessoal próprio é a parcela mais expressiva (aproximadamente 43,7%). Quando se
incorpora o valor dos serviços de terceiros, no qual preponderam custos de pessoal, a
despesa com mão-de-obra atinge 61,0% da DEX.
O peso das despesas de exploração na composição do custo total dos serviços
prestados

por

agentes

de

abrangência

local

é

ainda

maior,

segundo

o

MCIDADES.SNSA (2004b), chegando a uma média de 83,7%, isto em face das
menores incidências dos custos referentes ao serviço da dívida e à DPA (depreciação,
provisão e amortização). Essas menores incidências decorrem, em parte, do fato de que
a maioria dos serviços locais é organizada como autarquia, ou administração pública
direta, e conta, muitas vezes, com recursos fiscais para investimentos, além de não
contabilizarem a DPA. No que se refere à composição da DEX, o valor total do custo de
pessoal (61,2% – pessoal próprio e serviços de terceiros) é semelhante ao dos
prestadores de abrangência regional, enquanto que em relação ao custo do pessoal
próprio (39,6%) o valor é inferior.
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As composições da despesa de exploração e da despesa total estão retratadas nos
Gráficos 2.7 e 2.8 para os prestadores de serviços de abrangência regional, e nos
Gráficos 2.9 e 2.10 para os de abrangência local, com base no que é apresentado pelo
MCIDADES.SNSA (2004a).
Gráfico 2.7 – Composição Média da Despesa de Exploração dos Prestadores de
Serviços Regionais Participantes do Diagnóstico 2003

Fonte: MCIDADES.SNSA, 2004a.

Gráfico 2.8 – Composição Média da Despesa Total com os Serviços dos Prestadores de
Serviços Regionais Participantes do Diagnóstico 2003

Fonte: MCIDADES.SNSA, 2004a.
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Gráfico 2.9 – Composição Média da Despesa de Exploração dos Prestadores de
Serviços Locais Participantes do Diagnóstico 2003

Fonte: MCIDADES.SNSA, 2004a.

Gráfico 2.10 – Composição Média da Despesa Total com os Serviços dos Prestadores
de Serviços Locais Participantes do Diagnóstico 2003

Fonte: MCIDADES.SNSA, 2004a.

Quanto às despesas de pessoal, os resultados do Diagnóstico 2003 indicam para
os prestadores de serviços regionais uma despesa média anual por empregado de R$47,2
mil, com valor máximo de R$ 73,0 mil ocorrido na CEDAE/RJ (superior à média
nacional em 55%) e valor mínimo de R$ 17,8 mil verificado na SANEATINS/TO
(correspondente a apenas 38% do valor médio nacional e a 24% do valor da
CEDAE/RJ).
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Já para os prestadores de serviços de abrangência local, no mesmo Diagnóstico
de 2003, a despesa média anual por empregado é de R$ 23,1 mil, tendo-se verificado
um valor máximo de R$ 54,5 mil no SAAE de Timon/MA e um valor mínimo de R$ 2,1
mil no SAELP de Bandeira do Sul/MG. Para o valor máximo, observa-se que, de acordo
com o padrão médio dos prestadores de serviços locais, o valor é bastante elevado
(136% maior que a média nacional). Já em relação ao mínimo, verifica-se um valor bem
abaixo dos padrões esperados, haja vista que na média mensal, o valor é inferior a um
salário mínimo.
Na comparação entre prestadores regionais e locais, na média dos dois
subconjuntos, o MCIDADES.SNSA (2004a) mostra uma significativa diferença nos
valores da despesa média anual por empregado, ou seja, o primeiro subconjunto possui
um valor médio 104% maior que o segundo. Seguramente, este é um dos motivos que
fazem com que as despesas médias com os serviços, e conseqüentemente a tarifa média,
sejam menores nos prestadores locais do que nos regionais.
Considerando a evolução dos últimos quatro anos, de 2000 a 2003, o
MCIDADES.SNSA (2004b) evidencia que a despesa média anual por empregado sofreu
um acréscimo de 43,4% nos prestadores de serviços regionais (em 2000 o valor era de
R$ 32,9 mil), variação esta superior à da tarifa média no mesmo período, que foi de
32,7%. Para os prestadores de serviços locais, no mesmo período, verifica-se uma
situação oposta, em que a despesa média anual por empregado, cujo valor em 2000 era
de R$ 19,5 mil, teve uma variação de 16,3%, portanto inferior à da tarifa média, que foi
de 36,1%.
As despesas totais com os serviços por m3 faturado, entre os prestadores de
abrangência regional, são maiores que as correspondentes aos serviços locais, tanto no
limite inferior da faixa de variação apresentada na Tabela 2.5 (ver página 49) quanto no
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limite superior. Em termos de valor médio, os primeiros apresentam um resultado de
R$1,46/m3 (4,3% maior que o valor de 2002) e, entre os prestadores de serviços de
abrangência local, este valor é de R$ 0,93/m3 (10,7% maior que o valor de 2002).
Observa-se ainda no MCIDADES.SNSA (2004a) comportamento similar para a
tarifa média, ou seja, maiores valores para os prestadores de abrangência regional, que
se justifica pela necessidade de cobrir as despesas com os serviços, que também são
maiores. Em termos de valor médio, os prestadores regionais apresentam um resultado
de R$ 1,42/m3 (13,6% maior que o valor de 2002) e, entre os prestadores de abrangência
local, este valor é de R$ 0,98/m3 (10,1% maior que o valor de 2002) e 31% menor que o
valor médio dos prestadores regionais.
Em relação às menores tarifas aplicadas por parte dos prestadores de serviços
locais, em que pese ser essa a situação desejável, é preciso estar atento ao necessário
equilíbrio financeiro das contas, cabendo destacar que valores muito baixos pagos pela
geração de hoje podem comprometer a qualidade dos serviços a serem prestados às
gerações futuras (PEREIRA JR. E ARAÚJO, 2001).
Os comentários anteriores, relativos às tarifas e despesas médias, referem-se aos
serviços de água mais os de esgotos. Convém também analisar o comportamento das
tarifas médias de água e de esgotos, separadamente, segundo a evolução dos valores nos
últimos quatro anos, conforme mostrado nos Gráficos 2.11 e 2.12 no âmbito do
Diagnóstico dos Serviços de Saneamento de 2003 (MCIDADES.SNSA, 2004b).
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Gráfico 2.11 – Evolução da Tarifa Média de Água dos Prestadores de Serviços
Participantes do SNIS, segundo Região Geográfica

Fonte: MCIDADES.SNSA, 2004a.

Verifica-se que, no caso da tarifa média de água, os valores das regiões
Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste são sempre crescentes e apresentam evolução similar
à do valor médio nacional, enquanto que nas regiões Norte e Sul, as curvas apresentam
comportamento bastante diverso da curva nacional, sobretudo na região Sul, que
apresenta crescimento acentuado do valor médio nos períodos de 2001 a 2002 e de 2002
a 2003.
Tal situação na região Sul é esclarecida no âmbito do SNIS 2004 como
decorrência da variação da tarifa média da CORSAN, companhia estadual de
saneamento do Rio Grande do Sul, que por problemas na informação de 2001
apresentou um valor médio abaixo da sua tendência histórica, recuperando os valores
nos anos seguintes, com um incremento bem maior que a média nacional. O valor da
tarifa média de água da CORSAN/RS, em 2003, igual a R$ 2,75/m3, foi 87% maior que
a média de todo o subconjunto de prestadores regionais e aproximadamente 64% maior
que os valores das demais companhias estaduais da região Sul. Comparando com a
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capital do estado, Porto Alegre, cujos serviços são prestados por um operador local, com
tarifa média de água de R$ 1,58/m3, verifica-se que o valor da CORSAN/RS foi 74%
maior.
Observa-se ainda no Gráfico 2.11 que a tarifa média de água para todo o
conjunto de prestadores de serviços do SNIS cresceu, nos últimos quatro anos,
aproximadamente 33,3%.
Quanto à tarifa média de esgotos, observa-se que em todas as regiões os valores
são crescentes nos quatro anos analisados, e que, tal qual ocorre com os serviços de
água, também aqui as curvas das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste apresentam
evolução similar à do valor médio nacional, e nas regiões Norte e Sul, as curvas
apresentam comportamento diverso da curva nacional, embora não tanto quanto à da
tarifa média de água. Pelo Gráfico 2.12 verifica-se que a tarifa média de esgotos para
todo o conjunto de prestadores de serviços do SNIS cresceu, nos últimos quatro anos,
aproximadamente 33,0%.
Gráfico 2.12 – Evolução da Tarifa Média de Esgotos dos Prestadores de Serviços
Participantes do SNIS, segundo Região Geográfica

Fonte: MCIDADES.SNSA, 2004a.
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Há indícios negativos no que se refere ao desempenho comercial, refletidos por
variações observadas nos índices de evasão de receitas e na relação entre ligações ativas
e totais, sobretudo no que tange aos prestadores de abrangência regional, que
representam a maior parcela dos municípios incluídos no Diagnóstico dos Serviços de
Saneamento 2003. Com efeito, para esses prestadores, o índice de evasão de receitas
elevou-se de 11,0% para 12,0%, e a incidência de ligações de água inativas aumentou
de 7% para 9%. Conquanto as variações sejam relativamente pequenas, esses números
podem estar refletindo, de um lado, uma atuação menos consistente no que se refere à
cobrança e, de outro, maiores dificuldades de pagamento das contas pelos usuários.
Um outro dado importante, relatado pelo MCIDADES.SNSA (2004a) no que se
refere aos aspectos financeiros, é o valor do total de créditos a receber. Observa-se que,
para o conjunto das empresas de abrangência regional, tal valor é da ordem de R$ 4,0
bilhões, ou seja, 31,7% do valor do faturamento anual. Corresponde ao
comprometimento de 117,8 dias do faturamento médio diário, se fossem tais créditos
uniformemente distribuídos no tempo.
Considerando apenas os prestadores de serviços de abrangência local, tais
créditos representaram, em 2003, R$ 0,8 bilhão, ou seja, 31,1% do faturamento, o que
sugere níveis de inadimplência similares aos dos prestadores regionais. Os valores
atuais são próximos aos do ano 2002, quando correspondiam a 32,9%.
Para todo o conjunto do Diagnóstico 2003 o valor total dos créditos a receber
sobe para R$ 4,9 bilhões, representando 31,8% do faturamento e um comprometimento
médio de 122,7 dias.
A Tabela 2.6 apresenta os valores totais de investimentos realizados pelo
conjunto de prestadores de serviços de saneamento do Diagnóstico 2003, distribuídos
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em despesas capitalizáveis, sistemas de água, sistemas de esgotos e outros
investimentos 17 .
Tabela 2.6 – Investimentos Realizados pelos Prestadores de Serviços Participantes do
Diagnóstico 2003, segundo Região Geográfica
Investimento (R$ milhões)
Região

Despesas
Capitalizáveis
(F18)

Norte

Água

Esgotos

Outros

Total

(F23)

(F24)

(F25)

(F33)

9,3

42,3

10,2

7,7

69,5

Nordeste

36,6

188,1

142,2

18,4

385,6

Sudeste

153,9

340,8

769,6

555,5

1.817,2

Sul

68,6

202,6

154,8

38,8

464,9

Centro-Oeste

23,5

92,2

151,6

14,5

281,7

Brasil

291,8

866,0

1.228,4

634,5

3.018,9

Fonte: MCIDADES.SNSA, 2004a.

Numa comparação com os investimentos do ano 2002, o MCIDADES.SNSA
(2004a) observa um acréscimo da ordem de 9,1%. Nos sistemas de esgotos o
incremento foi de 6%, nas despesas capitalizáveis de 9,8% e em outros de 122% 18 . Já
nos sistemas de água houve uma preocupante queda de 18%. Assim como vem
ocorrendo nos anos anteriores, os valores demonstram a maior concentração dos
investimentos nos sistemas de esgotos, que neste ano de 2003 foi 42% superior aos
investimentos em sistemas de água.

17

Salienta-se que o total de investimentos não corresponde necessariamente à soma das quatro
informações, uma vez que esse cálculo, dentro do SNIS, pode ser realizado pela soma dos recursos
investidos em função da origem (próprios, onerosos e não onerosos) ou em função do destino (despesas
capitalizáveis, água, esgotos e outros). A diferença ocorre em função de que alguns prestadores
apresentam os recursos investidos somente em função da origem e outros somente em função do destino.
18
Chama a atenção o elevado valor dos investimentos classificados como outros – ou seja, que não se
referem nem aos serviços de água e nem aos de esgotos, igual a R$ 632,5 milhões (21% dos
investimentos totais). Ressalte-se que esta é uma situação particular do Diagnóstico 2003, decorrente do
valor informado pela SABESP/SP (R$ 452,3 milhões), que em 2002 informou um valor de apenas R$63,5
milhões (sete vezes menor que o valor de 2003).
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É constatado no SNIS 2004 que os investimentos de todo o conjunto do
Diagnóstico 2003 sinalizam a prevalência do Sudeste sobre as demais regiões. Em
termos de investimentos totais, a região Sudeste respondeu em 2003 por cerca de 60%
dos valores aplicados, dos quais a SABESP/SP respondeu por 56%.
Outro grupo de informações sobre investimentos diz respeito à origem dos
recursos (próprios, onerosos e não onerosos) investidos pelos prestadores de serviços
participantes do Diagnóstico 2003. A Tabela 2.7 apresenta tais valores, juntamente com
os referentes às despesas capitalizáveis.
Tabela 2.7 – Origem dos Recursos Investidos pelos Prestadores de Serviços
Participantes do Diagnóstico 2003, segundo Região Geográfica
Investimento (R$ milhões)
Região

Despesas
Capitalizáveis
(F18)

Norte

Recursos
Próprios
(F30)

Recursos
Onerosos
(F31)

Recursos
Não
Onerosos
(F32)

Total
(F33)

9,3

31,0

3,5

25,8

69,5

Nordeste

36,6

85,9

104,7

158,4

385,6

Sudeste

153,9

1.167,2

473,6

22,6

1.817,2

Sul

68,6

235,7

143,4

17,1

464,9

Centro-Oeste

23,5

164,9

61,4

31,5

281,7

Brasil

291,8

1.684,9

786,6

255,3

3.018,9

Fonte: MCIDADES.SNSA, 2004a.

Nesta Tabela, considerando a totalidade da amostra e somente a origem,
observa-se que 55,8% são recursos próprios, 26,1% onerosos, 8,5% não onerosos e
9,7% referentes às despesas capitalizáveis. É constatado no SNIS 2004 que, em
comparação com os dados de 2002, houve um crescimento em valor absoluto de R$ 310
milhões na aplicação de recursos próprios, que corresponde a um incremento de 22,6%.
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Nos demais itens houve um ligeiro crescimento nas despesas capitalizeis e nos recursos
onerosos, e queda nos recursos não onerosos.
Dos recursos investidos na região Sudeste, 64,2% é próprio, o que representa
uma queda constatada em relação a 2002, quando esse percentual foi de 71,3%. Dos
recursos próprios aplicados na região Sudeste, somente a SABESP/SP respondeu por
R$ 721,6 milhões, ou seja, 61,8% do total da região. A menor porcentagem de
investimentos com recursos próprios ocorre na região Nordeste (24,6%).
Os resultados do Diagnóstico 2003 (MCIDADES.SNSA, 2004b), relativos aos
investimentos, apontam para uma situação alentadora, no que diz respeito à capacidade
de investimentos com recursos próprios por parte dos prestadores de serviços, sobretudo
nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul (muito fortemente influenciada pela primeira),
e uma situação pouco confortável nos prestadores das regiões Norte e Nordeste, onde o
mesmo desempenho positivo não se concretizou.

2.6 – ASPECTOS OPERACIONAIS
Segundo o MCIDADES.SNSA (2004a), o número de empregos envolvidos
diretamente com a prestação dos serviços é de 161 mil, incluídos nesse total os postos
de trabalho nos próprios prestadores de serviços (igual a 111 mil empregos) e os que
resultam das atividades terceirizadas19 . É de se considerar que, além desses, a atividade
de prestação de serviços de água e esgotos gera empregos na indústria de materiais e
equipamentos, na execução de obras e na prestação de outros serviços de engenharia, na
área de projetos e consultoria.

19

Segundo SNIS 2004, a quantidade total de empregos é uma aproximação, uma vez que para os
empregos de terceiros faz-se uma estimativa com base nas despesas indicadas como serviços
terceirizados, excluídas as despesas que evidentemente não significam mão-de-obra (energia elétrica,
aluguéis, de equipamentos, por exemplo), e na despesa média anual por empregado.
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Com efeito, adotando como referência o Modelo de Geração de Emprego e
Renda do BNDES, que propõe uma taxa média de 530 empregos para cada R$ 10
milhões de aumento na produção da construção civil, pode-se estimar que o setor
saneamento brasileiro, no ano de 2003, ao investir cerca de R$ 3,0 bilhões, gerou,
aproximadamente, 160 mil empregos diretos, indiretos e de efeito renda
(MCIDADES.SNSA, 2004a).
Em relação à produtividade de pessoal, medida segundo a quantidade de
ligações ativas (água + esgotos) por pessoal total (próprios + terceiros), o índice médio
apresentado no SNIS 2004 é de 280 lig/empreg. Nos prestadores regionais o valor
médio é de 303,6 lig/empreg, com valores variando desde um mínimo de 113,09 na
SANEATINS/TO até 475,5 na CAGECE/CE. Nos prestadores de serviços locais, o
valor médio para o mesmo indicador é de 189,6 lig/empreg, portanto cerca de 40%
menor que o índice dos prestadores regionais (SNIS, 2004).
Para MIRANDA (2006), os resultados mostram uma faixa muito extensa de
variação do indicador, que pode ser reflexo de diferenças nas características dos
sistemas operados, mas também indicam níveis de eficiência bastante variados entre os
prestadores de serviços da amostra. Em relação aos prestadores locais, verifica-se que
há espaço para uma melhoria na produtividade de pessoal, pois a diferença em relação
aos prestadores regionais e à média nacional é bastante significativa.
ALBUQUERQUE (2006) destaca que quando se analisa as perdas de água nos
sistemas de abastecimento cabe observar, inicialmente, que os indicadores de perdas em
percentual têm sido considerados, cada vez mais no meio técnico, como inadequados
para a avaliação de desempenho, uma vez que são fortemente influenciados pelo
consumo (para um mesmo volume de água perdida, quanto maior o consumo menor o
índice de perdas em percentual). Além disso, tais indicadores supõem uma característica
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de homogeneidade entre os sistemas, o que não ocorre na prática, pois fatores chaves
principais com impacto sobre as perdas são diferentes de sistema para sistema, tais
como a pressão de operação, a extensão de rede e a quantidade de ligações atendidas.
Ademais, em relação aos indicadores de perdas de faturamento, também observa que
sua utilização para a avaliação de desempenho operacional não é adequada, uma vez
que o mesmo retrata as perdas do ponto de vista financeiro e comercial, e não do ponto
de vista operacional.
Em que pese as considerações anteriores, MIRANDA (2006) considera que os
indicadores em percentual são os de mais fácil percepção por parte de técnicos,
dirigentes e público em geral, motivo pelo qual continuam sendo amplamente
utilizados. Já o indicador de perdas de faturamento possui a vantagem de utilizar em seu
cálculo informações primárias (volume produzido e faturado) de mais fácil obtenção
nos prestadores de serviços e sobre os quais existe algum tipo de controle, motivo pelo
qual também continuam sendo amplamente utilizados no País.
O SNIS calcula o indicador de perdas de faturamento (indicador I013), medido
pela relação entre os volumes faturados e os disponibilizados para distribuição, e
também os indicadores de perdas na distribuição, tanto em valores percentuais
(indicador I049) como em volume associado à extensão de rede (indicador I050) e à
quantidade de ligações (indicador I051). Esses últimos utilizam no cálculo a relação entre
volume consumido e o disponibilizado para distribuição. Os quatro indicadores
representam uma composição de perdas reais (físicas) e aparentes (não físicas), já que
no Brasil, com raras exceções, os prestadores de serviços não costumam separar as
perdas de água nesses dois componentes.
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No que se refere ao Diagnóstico dos Serviços de Ágüe e Esgoto 2003
(MCIDADES.SNSA, 2004b), o valor médio das perdas de faturamento para todo o
conjunto de prestadores de serviços é de 39,4%, indicando uma pequena melhora
constatada em relação ao ano de 2002, quando o valor médio foi de 40,4%. Segundo
MIRANDA (2006), a situação das perdas de água nos sistemas brasileiros continua
preocupante, uma vez que a queda verificada foi de apenas um ponto percentual, mesmo
em um ambiente em que há bastante espaço para melhoria. Lembra ainda que, em
ambientes onde o índice de perdas é elevado, as ações de combate têm maior potencial
de redução nos índices médios. A Tabela 2.8 apresenta as perdas de faturamento, em
valores médios, segundo a abrangência e a região geográfica.
Tabela 2.8 – Índice de Perdas de Faturamento Médio dos Prestadores de Serviços
Participantes do Diagnóstico 2003, segundo Abrangência e Região Geográfica

Região
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Brasil

Regional
(I013)
(%)
53,5
43,7
37,3
39,3
30,7
39,3

Abrangência
Microrregional
(I013)
(%)
36,1
27,8
13,6
25,6

Brasil
Local
(I013)
(%)
63,5
44,5
36,5
38,9
44,1
40,5

(I013)
(%)
56,6
43,7
37,0
39,1
33,1
39,4

Fonte: MCIDADES.SNSA, 2004a.

A análise dos resultados, segundo o prestador de serviços, apresentada pelo
MCIDADES.SNSA (2004a) observa que entre os de abrangência regional apenas quatro
dos 25 apresentam índices inferiores a 30% e, desses, somente a CAESB/DF e a
COPASA/MG têm perdas inferiores a 25%. Por outro lado, há um número expressivo
de prestadores de serviços com perdas muito elevadas: sete superiores a 50%, dos quais
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três apresentam valores próximos dos 70%. Na média de todo o subconjunto de
abrangência regional, o índice atual (39,3%) é um pouco inferior ao de 2002 (39,9%).
Para os prestadores de abrangência local apresentado pelo MCIDADES.SNSA
(2004a), há também diferenças significativas entre os valores do indicador de perdas de
faturamento, que varia de menos de 20%, em 83 casos, a outros 24 superiores a 60%,
com uma média de 40,0% para os serviços prestados por entes de direito público, de
36,6% para o subconjunto de serviços organizados como entes de direito privado e de
48,5% para as empresas privadas.
Observa-se que, para a amostra analisada no Diagnóstico de Serviços de Água e
Esgoto 2003, até mesmo os operadores privados tiveram dificuldades no enfrentamento
do problema das perdas, tendo apresentado um índice médio 24% maior que a média
nacional, 25% maior que a média dos prestadores regionais e 22% maior que a média
dos prestadores locais de direito público.
O mapa da Figura 2.6 apresenta a visualização espacial do índice de perdas de
faturamento para todo o conjunto de prestadores de serviços do SNIS 2004, em valores
médios distribuídos por faixas percentuais, segundo os estados brasileiros. Evidencia-se
a maior concentração dos melhores resultados nos estados das regiões Centro-Oeste,
Sudeste e Sul, mais os estados de Tocantins, Maranhão e Paraíba.

64

Figura 2.6 – Representação Espacial do Índice de Perdas de Faturamento, Distribuídos por
Faixas Percentuais, segundo os Estados Brasileiros. Fonte: MCIDADES.SNSA,
2004a.

Com relação ao estado do Acre, onde as perdas de faturamento são superiores a
70% e é observado no Diagnóstico de Serviços de Água e Esgoto de 2003 uma
influência da SAERB (75,2%) que opera a capital Rio Branco, enquanto que o DEAS
que opera no restante do estado, o índice é de 67,6%. No Rio Grande do Sul observa-se
o oposto, uma vez que o prestador de serviços que opera a capital Porto Alegre (DMAE)
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apresenta perdas de faturamento de 36,6% enquanto que na CORSAN esse índice é de
54,3% e a média do estado entre 41% e 50%.
De forma similar, são também apresentadas as Figuras 2.7 a 2.11 num conjunto
de cinco mapas (um para cada região geográfica), em que pode ser vista a visualização
dos mesmos índices de perdas de faturamento para os municípios cujos dados
desagregados permitiram calcular tais indicadores no Diagnóstico 2003 20 .
O consumo de energia elétrica dos prestadores de serviços de saneamento básico
informado no SNIS 2004 totaliza aproximadamente nove bilhões de kWh/ano, sendo
que grande parte desta energia é demandada no horário da ponta do sistema elétrico. O
valor anual pago pela despesa com energia elétrica pelos prestadores de serviços de
saneamento equivale a R$ 1,5 bilhão, donde segundo MOREIRA (2006) a ineficiência
anual estimada corresponde a R$ 375 milhões.

Figura 2.7 – Representação Espacial do Índice de Perdas de Faturamento, Distribuídos por
Faixas Percentuais, segundo os Municípios da Região Norte. Fonte:
MCIDADES.SNSA, 2004a.

20

Após a validação dos dados fornecidos pelos prestadores de serviços de saneamento que respondem a
coleta do SNIS, por motivo de inconsistência, alguns indicadores são descartados pela equipe técnica que
efetua a consolidação das informações.
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Figura 2.8 – Representação Espacial do Índice de Perdas de Faturamento, Distribuídos por
Faixas Percentuais, segundo os Municípios da Região Nordeste. Fonte:
MCIDADES.SNSA, 2004a.

Figura 2.9 – Representação Espacial do Índice de Perdas de Faturamento, Distribuídos por
Faixas Percentuais, segundo os Municípios da Região Sudeste.
MCIDADES.SNSA, 2004a.
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Figura 2.10 – Representação Espacial do Índice de Perdas de Faturamento, Distribuídos por
Faixas Percentuais, segundo os Municípios da Região Sul. MCIDADES.SNSA,
2004a.

Figura 2.11 – Representação Espacial do Índice de Perdas de Faturamento, Distribuídos por Faixas
Percentuais, segundo os Municípios da Região Centro-Oeste. Fonte: Malha Municipal
Digital do Brasil, Base de Informações Municipais 4, IBGE, 2003.
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3 – O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO E A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

3.1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Esse capítulo destina-se à contextualização do setor elétrico brasileiro e da
indústria de eficiência energética no Brasil.
Para GELLER (1991), o aumento da eficiência no uso da eletricidade, em
particular no Brasil, proporciona uma ampla gama de benefícios. Em primeiro lugar, de
um modo geral, aumentar a eficiência significa diminuir custos, uma vez que implantar
medidas viáveis de conservação de energia custa menos do que fornecê-la. Em segundo
lugar, a conservação reduz a probabilidade de falta de energia. Aumentar a eficiência do
uso da eletricidade é um caminho para reduzir a demanda e o risco de escassez 1 , sem
prejudicar o desenvolvimento econômico ou a qualidade de vida. Um terceiro ponto é
que a conservação de eletricidade reduz a necessidade de investimentos pelos setores
público e privado visando incrementar a oferta. Investir na eficiência do uso final é
menos intensivo em recursos do que construir usinas de geração e linhas de transmissão
e de distribuição. Além disso, grande parte dos investimentos em eficiência é feito por
fabricantes

de

equipamentos,

concessionárias

de

distribuição de

energia

e

consumidores, e não por instituições, principalmente públicas. Isto implica reduzir o
tamanho do setor público, um objetivo com amplo apoio atualmente. Em quarto lugar, o
aumento da eficiência na utilização da energia pode ajudar indústrias e os produtos
brasileiros a competirem no mercado mundial ou à universalização de atendimento no
mercado nacional. HADDAD et al. (1999) observam que no caso de algumas indústrias,
como as produtoras de alumínio e ligas de aço, o aumento da eficiência no uso da

1

Historicamente um risco de 5% é considerado o máximo aceitável (GELLER, 1991).
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eletricidade pode reduzir significativamente o custo da produção 2 . No caso de bens
manufaturados, tais como aparelhos, equipamentos para iluminação e motores, os
produtos brasileiros serão mais atrativos aos compradores estrangeiros se forem mais
eficientes, mesmo que o aumento da eficiência signifique um custo inicial um pouco
mais alto. Como os países industrializados cada vez mais adotam melhores índices, as
indústrias brasileiras terão que aumentar a eficiência de seus produtos, a fim de obter
acesso aos mercados estrangeiros 3 .
Finalmente, GELLER (1991) depreende ainda que a conservação de eletricidade
resulta em impactos ambientais e sociais muito mais favoráveis do que a expansão da
oferta. A construção de usinas hidroelétricas pode inundar grandes áreas de terra,
geralmente com destruição de instalações, bem como com a perda de reservas naturais e
de patrimônios históricos. As termoelétricas a combustíveis fósseis, por sua vez,
provocam poluição do ar e contribuem significativamente para a emissão de gases de
efeito estufa, enquanto as usinas nucleares são polêmicas pelos aspectos de segurança e
do tratamento do lixo residual.

3.2 – BREVE HISTÓRICO DO SETOR ELÉTRICO NO BRASIL
A partir da década de 50, o padrão de industrialização do País implicou na
necessidade de significativas inversões públicas nas áreas de infra-estrutura e de
indústrias de base, particularmente em atividades produtivas como a energia elétrica
(REICHSTUL, 1984).

2

No caso da prestação de serviços públicos, a eficiência reduz os custos operacionais e contribui
efetivamente para a modicidade tarifária.
3
O padrão mínimo de eficiência é utilizado amplamente no mercado internacional, como barreira à
entrada de produtos importados.
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Para VERDE (2000), o sistema elétrico brasileiro, com a peculiaridade de ser
caracterizado por um grande potencial hidroelétrico e áreas continentais de
atendimento 4 , a partir da 2ª Guerra Mundial se viu capaz de obter significativos ganhos
de produtividade com a adoção de um modelo que, atendendo à crescente demanda por
energia elétrica, apresentava custos reais decrescentes e contínua melhoria de qualidade,
por meio da implantação de grande extensão de linhas de distribuição, construção de um
sistema de transmissão interconectado e a construção de grandes hidroelétricas.
REZENDE E PAULA (1997) apontam que este modelo foi fortemente baseado
em investimentos públicos em geração e transmissão, em sua maioria de
responsabilidade do Governo Federal, por meio da empresa estatal federal “Centrais
Elétricas Brasileiras S. A – ELETROBRÁS” e suas subsidiárias, e em distribuição por
meio de empresas de propriedade dos Governos Estaduais. É importante observar que
neste modelo a operação coordenada era um elemento essencial para a maximização da
produção energética, devido ao fato de as usinas hidráulicas terem reservatórios com
capacidade plurianual de armazenamento de energia. Quanto à estrutura institucional, a
partir de 1960, coube ao Ministério de Minas e Energia – MME a gestão dos serviços
públicos de energia elétrica, com o Departamento de Águas e Energia Elétrica DNAEE 5 , responsável pela aplicação de políticas e diretrizes para a exploração destes
serviços; e à ELETROBRÁS o papel de coordenadora do planejamento, holding das
empresas sob controle do Governo Federal, além de gestora dos recursos para a
expansão do Setor.

4

Adicionalmente com condições topográficas e pluviométricas favoráveis e presença de muitas
externalidades positivas como regularidade de fluxos fluviais, baixos níveis de emissões de gases,
viabilidade de irrigação, etc.
5
Até 1965 denominava-se CNAEE – Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica.
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Segundo VERDE (2000), do ponto de vista da regulação, o sistema elétrico
brasileiro assentava-se sobre o Código de Águas, com tarifas determinadas no custo de
serviço 6 . Cabia ao DNAEE a aprovação das tarifas e verificação das condições do
atendimento elétrico efetuado pelas diferentes empresas.
OLIVEIRA (1998) ressalta que os trinta anos que se seguiram ao final da
Segunda Guerra produziram uma trajetória de enormes e contínuos sucessos quanto ao
desenvolvimento da indústria da eletricidade no País. Do lado da oferta, a plena
exploração de oportunidades de economias de escala e de escopo promoveu a contínua
redução de custos e melhoria da qualidade do serviço. Do ponto de vista da demanda, a
integração de mercados provocava um forte incremento da demanda, abrindo novas
oportunidades de economias de escala e de escopo. Este processo induziu à rápida
expansão da rede de eletricidade que foi, paulatinamente, cobrindo áreas urbanas e
rurais, levando grande contingente da população brasileira a ter acesso a este serviço.
A adoção de políticas tarifárias, nas quais subsídios cruzados buscavam facilitar
o acesso das regiões mais pobres e dos grupos sociais de menor poder aquisitivo,
complementava este quadro, permitindo a ampla difusão do uso da eletricidade por toda
a nossa sociedade, conforme VERDE (2000).
Embora, em sua maior parte, o Setor Elétrico dispusesse de uma estrutura de
sistema elétrico, conforme a mencionada, FREITAS et al. (1999a) ressaltam que na
década de 70 era identificado por uma convivência de empresas totalmente
verticalizadas 7 , empresas com a operação da geração e da transmissão e empresas
especializadas na distribuição. Apesar dessas diferenças de estrutura, o modelo como

6

A tarifa pelo custo de serviço garantia o ressarcimento dos custos e uma remuneração para os
investimentos das empresas.
7
Integradas pela geração, transmissão e distribuição.
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um todo mantinha a característica de centralização das atividades de operação e
planejamento da expansão.
No que concerne às tarifas, esclarece VERDE (2000), desde meados de 1970
estas se basearam na adoção de uma tarifa única para o País. Essa política implicou a
existência de uma reserva de garantia de remuneração, a RGG - Reserva Global de
Garantia, e de uma Conta de Resultados a Compensar - CRC, cuja função era a de
contabilizar as insuficiências e excedentes de receita, de forma a garantir uma
remuneração mínima de 10% (em alguns casos 12%) sobre os ativos das empresas 8 .
A partir deste período, destacam FREITAS et al. (1999a), o setor de energia
elétrica foi moldado por mudanças repentinas ocasionadas pelo choque do petróleo e
pelo significado dessas mudanças em termos mundiais. A brusca e acentuada elevação
nos preços do petróleo provocou grande abalo na economia dos países desenvolvidos e
repercutiu fortemente sobre o processo de crescimento econômico do País. Nessa
conjuntura, as fontes externas de financiamento se retraíram e, conseqüentemente, as
taxas de juros elevaram-se, dificultando os investimentos necessários à reposição de
máquinas e equipamentos desgastados e obsoletos no parque industrial brasileiro.
FARIA (1994) afirma que, como conseqüência dessas mudanças, o
endividamento externo do Setor Elétrico brasileiro agravou-se, dado o aumento das
taxas de juros internacionais e a manipulação das tarifas como um mecanismo de
controle da inflação 9 . A tarifa de energia elétrica na década de 70 chegou a
US$90,00/MWh e no final da década de 80 a US$ 46,00/MWh.

8

Uma das principais conseqüências da unificação tarifária foi o estimulo à ineficiência administrativa e à
progressiva negligência das empresas do setor em relação aos custos, pois as empresas rentáveis em
muitos casos eram penalizadas com a transferência de seus ganhos para empresas não rentáveis, ou mal
administradas (REZENDE E PAULA, 1997).
9 A utilização das empresas do setor como instrumento de implantação de políticas de desenvolvimento
industrial no País, a recessão e o não crescimento da demanda foram fatores que levaram o setor, mais
tarde, à estagnação por falta de recursos (ABREU E SAUER, 1999).
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Para VERDE (2000), o modelo implementado no Brasil para o Setor Elétrico
obteve sucesso até meados dos anos 80, na medida em possibilitou a realização de
crescentes e vultosos investimentos em geração, transmissão e distribuição, até 1987 10 ,
quando então os recursos investidos começam a sofrer uma redução significativa,
atingindo o nível mais baixo no ano de 1995.
HADDAD et al. (1999) observam ainda que, em 1973, quando o choque do
petróleo anunciava uma crise energética mundial, a opção brasileira dirigiu-se
exatamente para setores industriais eletrointensivos, grandes consumidores de energia,
em detrimento de processos de racionalização e conservação. O II Plano Nacional de
Desenvolvimento - II PND, aprovado pelo governo federal em 1975 e que tinha o
intuito de preservar o crescimento econômico e administrar o gradualismo
antiinflacionário, desenhava um cenário que ignorava a grande transformação da
economia mundial, anunciando uma taxa de crescimento da indústria de 12% ao ano. O
planejamento para o Setor Elétrico11 espelhava fielmente essa tendência, apontando
para o crescimento do consumo de energia elétrica a um ritmo de 12% ao ano e para o
crescimento da capacidade instalada superior a 10% ao ano, e sancionava boa parte dos
grandes projetos indicados no período anterior, ainda no “milagre brasileiro” 12 ,
incluindo a construção da usina de Itaipu. O esforço do setor público na sustentação do
crescimento da economia brasileira foi praticamente isolado. O capital privado nacional
não investia além dos serviços que lhe eram solicitados pelo próprio setor público. O
capital privado estrangeiro era escasso, uma vez que as economias centrais estavam em

10

Foram investidos cerca de R$ 4 bilhões em 1970, chegando a R$ 14 bilhões em 1987 (ELETROBRÁS,
1999).
11
Plano 90, de dezembro de 1974 (LIMA, 1995a)
12
Aceleração do processo de desenvolvimento econômico ocorrido no Brasil entre 1968 e 1974,
conhecido como "milagre brasileiro". Em 1973, o crescimento da economia brasileira chegou aos 11,4%,
taxa jamais registrada na história do País (CABRAL et al., 1988).
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crise. Esse esforço, todo ele jogado nos ombros do setor público, tinha, evidentemente,
os seus limites.
LIMA (1995b) observa que em 1979 o segundo choque do petróleo colocou o
balanço de pagamentos do Brasil em situação bastante difícil. Em 1980, o choque dos
juros internacionais, advindo da crise instituída pelo choque do petróleo, colocou à vista
todo o passivo das empresas concessionárias de energia elétrica. Exibindo uma dívida
externa de US$ 20 bilhões, o Setor Elétrico brasileiro estava à mercê das flutuações do
mercado internacional.
CABRAL et al. registram que as condições internas do Setor Elétrico foram
agravadas pela recessão econômica ocorrida entre 1981 e 1983, que prejudicou mais
ainda a capacidade financeira do Setor. Nessa época começaram a se esboçar margens
de capacidade ociosa em alguns segmentos do sistema interligado (Regiões Sul, Sudeste
e Centro-Oeste) e, como ponta de lança da política de incentivo às exportações,
determinada pelo governo federal para enfrentar a crise econômica, foram adotadas as
tarifas especiais 13 .
Diante desse quadro de indefinições quanto ao mercado de eletricidade, segundo
VERDE (2000), o Setor se viu conduzido a discussões sobre: a autonomia das empresas
públicas, os instrumentos de planejamento do Setor até então utilizados internamente, o
processo de esgotamento do modelo, as questões institucionais e o próprio
financiamento do Setor de Energia Elétrica.

13

Energia Garantida por Tempo Determinado – EGTD, depois Energia Sazonal Não Garantida – ESNG,
sendo fortemente subsidiadas para atender segmentos específicos da indústria.
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O fim é que, no início da década de 90, o Setor de Energia Elétrica chegou a
uma

situação

ingovernável,

apresentando

níveis

extremamente

elevados

de

inadimplência intra-setorial e para com as empresas privadas; isto num setor que exige
um grau de coordenação muito acentuado, para fazer valer as vantagens técnicas de
sistema interligado.
Assim, apontam REZENDE E PAULA (1997), foi dado um novo
encaminhamento relativo à organização básica do Setor por meio da Lei nº. 8.631/93 14 ,
que propôs a desequalização tarifária, o encontro de contas entre empresas, implicando
na absorção, pelo Tesouro Nacional, das dívidas, mostrando-se, porém, insuficiente para
superar os problemas do Setor. Neste novo regime, todos os riscos passaram a ser
assumidos pelas empresas elétricas sob a supervisão do órgão regulador e, caso
houvesse má gestão desses riscos elevar-se-iam os custos do investimento e este
sobrecusto seria passível de repasse aos consumidores.
A cada vez mais limitada capacidade de o Estado realizar investimentos em
infra-estrutura e em setores produtivos estatais levou ao agravamento da crise em que se
encontrava o setor energético nacional antes de 1995. Esta restrição assumiu uma
importância maior na área energética, por esta ser intensiva em capital e por envolver
imediatos reflexos macroeconômicos, como o racionamento, no caso de energia elétrica,
e a elevação das importações, no caso do petróleo, destaca VERDE (2000).
Segundo REZENDE E PAULA (1997), a situação era particularmente crítica no
setor elétrico, onde se acumulavam sérios desajustes e problemas, dentre outros já
citados acrescente-se:

14

A Lei preceitua que as tarifas são cobradas por cada empresa, para cobrir os custos e estabelece acordos
de cotas de resultados a compensar, visando à liquidação de débitos vencidos. Extingue o regime de
remuneração garantida, obriga o contrato de suprimento entre empresas, reativa a Reserva Global de
Reversão – RGR, que provê recursos também para conservação de energia elétrica, e obriga a
constituição de Conselhos de Consumidores, entre outras providências.
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a) De 1991 a 1994, os acréscimos anuais médios de capacidade de geração
se limitavam a 1.080 MW/ano, contra uma necessidade de 2.500
MW/ano;
b) O risco de déficit evoluíra para até 15%, quando o risco máximo
recomendado era de 5%;
c) Várias concessionárias se encontravam praticamente falidas e as
inadimplências intra-setoriais se aproximavam dos US$ 4 bilhões;
d) Havia 23 grandes projetos de usinas paralisados, totalizando mais de
10.000 MW e US$ 10 bilhões em investimentos necessários (ANEEL,
2005c);
e) Havia, também, graves restrições de transmissão; e
f) O setor encontrava-se profundamente dividido e sem dispor de um
projeto de reforma capaz de obter um mínimo de consenso.
Existia, portanto, a necessidade de uma reforma estrutural. Simultaneamente, era
preciso que se encontrassem meios de expandir a capacidade do sistema, já que o
crescimento do mercado não poderia esperar pelos resultados da reforma.
OLIVEIRA (1998) observa que surgem a partir daí algumas alternativas que
colocam em cena a remodelagem e privatização do Setor, discutindo-se, por
conseguinte, o papel do Estado, o da ELETROBRÁS, e o dos instrumentos de operação
e planejamento do Setor. O diagnóstico da crise indicava estar a estrutura industrial
monopolista e estatal na origem do mau desempenho econômico da indústria de
eletricidade, emergindo então uma proposta da sua desregulamentação e da introdução
da concorrência como alternativa para sua organização industrial.
Dessa forma, foram encaminhadas e aprovadas as Leis nº. 8.987, de 13/02/95, e
nº. 9.075, de 07/07/95. A primeira, resultante do projeto proposto pelo então Senador
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Fernando Henrique Cardoso, regulamentava as concessões de serviços públicos,
enquanto a segunda estabelecia normas mais detalhadas para o Setor Elétrico e o
processo de sua privatização.
Vieram, a seguir, as Emendas Constitucionais nº. 6 e nº. 9, que retiraram da
PETROBRÁS o monopólio sobre o petróleo e gás natural e abriram às empresas
nacionais de capital estrangeiro o acesso aos potenciais hidroelétricos; a Lei nº. 9.427,
de 26/12/96, que criou a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e a Lei nº.
9.478, de 06/08/97, que estabeleceu uma nova regulamentação para o setor de petróleo e
gás natural, sob regime de licitação das áreas de exploração, e que instituiu a Agência
Nacional do Petróleo - ANP e o Conselho Nacional de Política Energética - CNPE.
Para VERDE (2000), este esforço legislativo permitiu estabelecer as bases legais
da abertura do setor de energia para os investimentos privados, visando substituir o
Estado nos investimentos que se faziam necessários.
No que concerne ao Setor Elétrico, a legislação adiantou as bases para um novo
modelo setorial, competitivo, ao prever a desverticalização dos segmentos de geração,
transmissão e distribuição, o livre acesso aos sistemas de transmissão e distribuição, a
progressiva livre negociação entre consumidores e comercializadores e o regime de
licitação dos novos projetos de geração e transmissão.
Para OLIVEIRA (1998), o grande desafio residia no detalhamento,
implementação e operacionalização das novas diretrizes legais, sem produzir
descontinuidades nos investimentos e na expansão do setor energético, superando o
natural imobilismo que, via de regra, caracteriza qualquer fase de transição.
Corria-se o risco de se aumentar, desnecessariamente, as importações de
petróleo. Mas o problema mais complexo e desafiante era o do Setor Elétrico, cujos
eventuais déficits de suprimento ensejariam inevitáveis racionamentos. Ademais, por se
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tratar de um sistema fortemente interdependente, com grande e crescente número de
agentes, exigia o desenvolvimento de um modelo detalhado e adequado para a realidade
do setor e do País. Era necessário, portanto, realizar múltiplas ações, coordenadas e
harmonizadas entre si, dentro das incertezas de um processo de mudanças estruturais
para os dois setores básicos: petróleo/gás natural e elétrico.
Segundo HADDAD et al. (1999), no Setor Elétrico, quatro linhas de ação foram
desenvolvidas, de forma simultânea e coordenada, para possibilitar a mobilização
imediata da melhor competência técnica disponível no setor, capaz de assegurar a
consistência e o sucesso das mudanças, a saber:
I.

Adiantar a instalação da ANEEL; extinguir as concessões de projetos não
iniciados; antecipar dispositivos regulamentares criando a base de atração de
capitais privados para as licitações e parcerias que permitissem a retomada
dos projetos paralisados; e formular os contratos de concessão necessários
para as privatizações;

II. Promover a expansão do sistema para reduzir o risco de déficit e atender o
forte crescimento da demanda deflagrada pelo Plano Real 15 ; remover os
gargalos regionais, iniciando o processo de licitação de novos projetos de
geração, viabilizando a retomada dos empreendimentos paralisados;
promover intercâmbios energéticos; e tornar possíveis novos investimentos
no sistema de transmissão;
III. Dar início ao programa de privatização, a começar pelas concessionárias de
distribuição, considerando-se que:

15

O programa brasileiro de estabilização econômica para combate a situação conjuntural de inflação
crônica. Combinaram-se condições políticas, históricas e econômicas para permitir que o Governo
brasileiro lançasse, ainda no final de 1993, as bases de um programa de longo prazo. Organizado em
etapas, o plano resultaria no fim de quase três décadas de inflação elevada e na substituição da antiga
moeda pelo Real, a partir de primeiro de julho de 1994.
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(i)

O Governo Federal dispunha do controle sobre duas
concessionárias de distribuição que foram as primeiras a
serem privatizadas, visando lançar as bases de um
mercado

competitivo

e

estimular

o

processo

de

reformulação do setor elétrico;
(ii) A privatização das estatais de distribuição se constituía na
condição necessária para a posterior privatização da
geração e para os investimentos privados na geração,
removendo a restrição aos investidores de suprir empresas
estatais, via de regra inadimplentes, e
(iii) O Governo Federal induziria os governos estaduais a
vender seus próprios ativos;
IV. Elaborar a proposta de um novo modelo institucional e operacional para o
Setor Elétrico brasileiro, com o auxílio de consultoria internacional, para
garantir a incorporação da experiência de outros países, e ajustar a proposta
à realidade nacional 16 .
Na opinião de HADDAD et al. (1999), constituía-se, assim, um interessante
contexto, seja pela dinâmica do setor energético, seja pelas mudanças institucionais,
onde se configurava uma gama de oportunidades para que o aumento da eficiência
energética fosse buscado de forma integrada e complementar, desde os recursos
primários até a sua utilização pelo consumidor final, de forma a viabilizar a integração
competitiva da economia brasileira no cenário internacional.

16

Esta fase envolveu também mais de 200 técnicos do Setor Elétrico brasileiro.
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Segundo VERDE (2000), na prática, no entanto, o programa de privatização foi
interrompido após a venda ao capital privado das concessionárias mais rentáveis de
distribuição de energia elétrica e da ELETROSUL (geradora da região sul do País) e se
arrastou no final do segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso. Após
um período de indefinições e alterações com novas diretrizes em relação ao
planejamento inicial 17 , finalmente, em 15 de março de 2004, já em meados do mandato
do governo Luis Ignácio Lula da Silva, por meio da Lei nº. 10.848, mudanças relevantes
foram instituídas, caracterizando o novo modelo do Setor Elétrico brasileiro 18 , cujos
principais aspectos são:
I.

A licitação pública de projetos de geração incluindo a oferta de
energia referente a novos empreendimentos e à geração existente;

II. A comercialização de energia elétrica pelas concessionárias de
distribuição sendo permitida somente no ambiente de contratação
regulada;
III. Geradores, produtores independentes e comercializadores atuando no
ambiente de contratação regulada e livre, por meio da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE);
IV. Criação de novos agentes institucionais: Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) 19 , Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico

17

A principal mudança observada foi a retirada das empresas do grupo ELETROBRÁS da relação
contida no Plano Nacional de Desestatização, revertendo a possibilidade de privatização de ativos
amortizados do Setor Elétrico, fundamentalmente em geração.
18
As principais premissas do novo modelo foram: (i) criar um marco regulatório estável; (ii) garantir a
segurança do abastecimento; (iii) promover a modicidade tarifária; (iv) somente licitar empreendimentos
cuja viabilidade seja comprovada nos aspectos técnicos, econômicos, energéticos e ambientais (BRASIL,
2005).
19
Responsável por projetar a expansão dos sistemas de geração e transmissão, tendo como principal
subsídio o planejamento de mercado, feito pelas distribuidoras.
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(CMSE) 20 e Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE) 21 , que se somaram ao Conselho Nacional de Política
Energética – CNPE, ao Ministério de Minas e Energia – MME, ao
Operador Nacional do Sistema – ONS, à Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL e à ELETROBRÁS, já existentes;
V. Obrigatoriedade em desverticalizar da distribuição as atividades de
geração e transmissão, além do descruzamento societário, isto é, a
distribuidora não pode ter participação em outras empresas.
Os agentes atuantes, privados ou estatais, são: os concessionários de serviços
públicos de distribuição de energia elétrica; as permissionárias, a exemplo das
cooperativas de eletrificação rural; os concessionários de geração e, ainda, os produtores
independentes e os autoprodutores; os comercializadores; e, por fim, os consumidores
livres e os cativos.
Os principais encargos setoriais são:
(i) RGR - Reserva Global de Reversão → criada com a finalidade de prover
recursos para reversão, encampação, expansão e melhoria dos serviços
públicos de energia elétrica;
(ii) CCC - Conta de Consumo de Combustíveis → subsidia a tarifa paga pelos
consumidores que utilizam a energia produzida por usinas termelétricas
movidas a óleo diesel ou óleo combustível;

20

Tem a função de acompanhar e avaliar, permanentemente, a continuidade e a segurança do suprimento
eletro-energético em todo o território nacional.
21
Órgão responsável por administrar a comercialização e a contratação de energia, substituindo o MAE Mercado Atacadista de Energia Elétrica.
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(iii) CDE - Conta de Desenvolvimento Energético → financia as fontes
renováveis de energia e a universalização do serviço de eletricidade, ou seja,
a obrigatoriedade das concessionárias de distribuição em fornecer energia à
totalidade da população de suas respectivas áreas de atuação, conforme
prazos e programas aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL).
Atualmente, esclarece VERDE (2000), todas as concessionárias têm assinado
junto a ANEEL o Contrato de Concessão para distribuição ou geração de energia
elétrica, no qual estão definidas as respectivas áreas de atuação ou características dos
empreendimentos hídricos ou térmicos, bem como os direitos, deveres e obrigações
legais junto ao Poder Concedente, à ANEEL, a outras instituições legais, e em relação
aos clientes livres ou cativos. Os Contratos de Concessão para distribuição prevêem
reajustes anuais da tarifa, além da Revisão Tarifária Periódica, que ocorre a cada quatro
anos. As condições gerais de fornecimento de energia elétrica das concessionárias de
serviço público de distribuição, junto aos seus consumidores cativos e livres, são
estabelecidas pela Resolução nº. 456, de 29 de novembro de 2000, que trata das
estruturas tarifárias convencionais e diferenciadas, dos pedidos de fornecimento, nível
de tensão, ponto de entrega, da unidade consumidora, da classificação e cadastro, dos
contratos, faturamento e outros relacionados ao atendimento (GRUPO REDE, 2005).
Nesse contexto, o Governo Federal concluiu a reorganização institucional do
setor de energia elétrica. Como já mencionado, o novo modelo foi aprovado em março
de 2004 com a promulgação das Leis nº. 10.848 e n° 10.847, regulamentadas por cinco
decretos publicados entre maio e agosto. A primeira lei definiu as regras de
comercialização e a segunda criou a Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
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Segundo OLIVEIRA (1998), na opinião dos agentes de governo, esse modelo,
em suma, retoma o planejamento de longo prazo, interrompido pelo processo de
privatização, define a oferta de menor tarifa como critério para participação nas
licitações de novos empreendimentos, estabelece contratos de venda de energia de longo
prazo e obriga que novos projetos de geração sejam licitados com licença ambiental
prévia. Segundo o governo, teria sido revertido o quadro de explosão tarifária, de
inadimplência, de obras paralisadas e de desestímulo aos investimentos. Ficou
estabelecida, ainda, a obrigatoriedade de contratação de 100% da demanda de energia
em leilões transparentes, com menores tarifas, garantindo a segurança do abastecimento
para os consumidores e proporcionando atratividade para investimentos em novos
projetos de geração (BRASIL.GOVERNO FEDERAL, 2006).
Para PINGUELLI ROSA (2004), o novo modelo do setor elétrico foi elaborado
na expectativa de criar condições para a expansão do setor, de modo a evitar a repetição
do apagão que assolou a população e as empresas em 2001, devido ao modo desastrado
como foi feita a privatização, enfocada na venda de ativos das empresas estatais sem
estimular devidamente os investimentos para a expansão. Segundo esse autor, outro
objetivo seria enfatizar o aspecto de serviço público de energia elétrica, sendo o
mercado um meio complementar, e não um fim em si. Neste aspecto, embora considere
a filosofia do novo modelo basicamente correta, destaca que no detalhamento do
modelo pesaram muito as pressões das distribuidoras e das geradoras privatizadas, dos
grandes consumidores eletrointensivos e de produtores independentes, a maioria desses
com termelétricas a gás natural.
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3.3 – O PLANEJAMENTO E O MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA NO
BRASIL
Segundo PINTO (2005), o novo processo de planejamento de expansão
eletroenergética no Brasil será de responsabilidade do Ministério de Minas e Energia –
MME, com apoio da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Sua premissa básica é a
subordinação ao modelo de planejamento determinativo da expansão da geração e da
transmissão de energia elétrica. O foco deverá situar-se na indicação de novas usinas
geradoras preferenciais, incluindo ampliações de interligações inter-regionais e as com
países vizinhos, e na indicação das necessidades de expansão determinativa da rede
básica, dos principais sistemas de subtransmissão e dos sistemas elétricos isolados.
Visão Estratégica
Estudos de Longo Prazo
(20 a 30 anos)
referências

diretrizes

Plano Nacional de
Energia

referências
diretrizes

informações

Visão Tática
Estudos de Curto/Médio Prazo
(10 a 15 anos)

Plano Decenal de
Expansão

Figura 3.1 – Etapas do Processo de Planejamento da Expansão Eletroenergética do Brasil. Fonte: PINTO,
2005.

A Figura 3.1 evidencia que a visão estratégica no novo processo de
planejamento do setor elétrico será obtida a partir dos estudos de longo prazo (20 a 30
anos, com revisão a cada quatro anos), que fornecerão referências, diretrizes e
informações que subsidiarão os estudos de curto e médio prazo (10 a 15 anos, com
revisão anual), permitindo consolidar a visão tática. Face ao exposto serão elaborados
respectivamente o Plano Nacional de Energia e o Plano Decenal de Expansão. PINTO
(2005) defende ainda que seja realizado um monitoramento das condições de
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atendimento a cada cinco anos, com atualização semestral ou anual. Para este fim o
planejamento deve considerar os seguintes aspectos principais 22 :
(a) Integração Nacional dos Sistemas Elétricos;
(b) Expansão do Sistema de Transmissão;
(c)Priorização do Aproveitamento do Potencial Hidrelétrico;
(d) Aproveitamento do Gás Natural para Geração de Energia;
(e) Diversificação da Matriz: Uso de Energias Alternativas;
(f) Expansão do Atendimento / Universalização da Energia;
(g) Desenvolvimento Energético Sustentável.
Segundo o último Plano Decenal elaborado no Brasil (BRASIL.MME, 2002),
em seu cenário de referência 23 , o consumo total de energia elétrica no Brasil deverá
crescer a uma taxa média anual de 6,1% ao longo do horizonte decenal, atingindo o
montante de 577,2 TWh 24 ao final do período. Considerando-se apenas o consumo
atendido pelas concessionárias, a taxa de crescimento será de 5,7% ao ano, com um
total de energia de 510,1 TWh em 2012. A diferença será atendida pela autoprodução.
As Tabelas 3.1 e 3.2 apresentam o detalhamento da projeção de referência do consumo
por classe de consumidores 25 e por sistema elétrico, bem como a projeção da carga
(requisitos dos sistemas) a ela associada.

22

Neste ponto cabe observar que a eficiência energética não é explicitada.
Caracterização do cenário macroeconômico de referência: (i) dinâmica da economia mundial →
crescimento moderado; (ii) inserção externa do País → ampla integração; (iii) distribuição de renda →
leve melhoria; privatização no setor elétrico → somente a nova geração; (iv) dinâmica da economia
brasileira → superação da crise; (v) crescimento sustentado. Outras informações: (vi) PIB 2002-2012 =
4,5% a.a.; (vii) Taxa de crescimento médio da população = 1,53% a.a. Créditos: Comitê Técnico para
Estudos de Mercado – CTEM, com apoio da consultoria especializada MACROPLAN.
24
TWh = bilhões de kWh.
25
Embora pela classificação da Confederação Nacional das Indústrias – CNI os prestadores de serviços
de saneamento básico sejam considerados “indústria”, nesta classificação estão na classe “outros”
acompanhados por diversos segmentos como Poder Público, Rural, entre outros.
23
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Tabela 3.1 – Projeção de Referência do Consumo de Energia Elétrica (TWh)
Brasil
Projeção de Referência do Consumo de Energia Elétrica (TWh)(1)
2001
2002
2007
Δ%
Δ%
Consumo Total
309,9 320,4
3,4
435,9
6,4
Autoprodução
26,1
27,5
5,4
43,6
9,7
Concessionárias
283,8 292,5
3,2
392,3
6,0
Consumo por Classes (concessionárias)
Residencial
73,6
73,3
-0,5
102,5
6,9
Comercial
44,4
45,4
2,2
65,1
7,5
Industrial
122,5 129,8
5,9
169,8
5,5
Demais classes
42,7
44,1
3,3
54,9
4,5
Consumo por Sistemas (concessionárias)
Norte Isolado (2)
5,6
6,0
7,7
9,6
9,8
Norte Interligado (3)
17,5
19,6
12,0
29,1
7,9
Nordeste (3)
37,5
39,7
6,1
54,8
6,6
Sudeste/Centro-Oeste
172,5 175,7
1,8
230,4
5,6
Sul
50,2
51,6
2,8
68,4
5,8

2012
577,2
67,1
510,1

Δ%
5,8
9,0
5,4

136,4
88,5
218,5
66,7

5,9
6,3
5,2
4,0

14,2
41,5
70,1
296,9
87,3

8,0
7,4
5,1
5,2
5,0

(1) As taxas de crescimento são médias geométricas anuais no período. (2) Sistemas da região Norte não interligados
ao Sistema Interligado Nacional. (3) O consumo do estado do Maranhão está considerado no Sistema Norte, ao qual
está eletricamente interligado.

Fonte: BRASIL.MME, 2002.

Tabela 3.2 – Requisitos dos Sistemas – Carga Atendida pelas Concessionárias –
Projeção de Referência
Brasil
Requisitos dos Sistemas – Carga Atendida pelas Concessionárias – Projeção de
Referência(1)
2001
2002
2007
2012
Δ%
Δ%
Δ%
Carga de Energia (MW médios)
Norte Isolado (2)
1.217 1.005 -17,4 1.400
6,9
1.928
6,6
Norte Interligado (3)
2.415 2.581
6,9
3.776
7,9
5.314
7,1
Nordeste (3)
5.309 5.578
5,1
7.504
6,1
9.544
4,9
Sudeste/Centro-Oeste
23.524 24.668
4,9
31.446
5,0
39.796 4,8
Sul
6.514 6.689
2,7
8.734
5,5
11.099 4,9
Consumo de Demanda (MWh/h)
Norte Isolado (2)
1.841 1.503 -18,4 2.067
6,6
2.807
6,3
Norte Interligado (3)
3.045 3.084
1,3
4.391
7,3
6.180
7,1
Nordeste (3)
8.187 7.440
-9,1 10.143
6,4
12.879 4,9
Sudeste/Centro-Oeste
39.736 32.110 -19,2 42.783
5,9
54.071 4,8
Sul
9.464 9.556
1,0
12.658
5,8
16.086 4,9
(1) As taxas de crescimento são médias geométricas anuais no período. (2) Sistemas da região Norte não interligados
ao Sistema Interligado Nacional. (3) O consumo do estado do Maranhão está considerado no Sistema Norte, ao qual
está eletricamente interligado.

Fonte: BRASIL.MME, 2002.
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Refletindo o comportamento do consumo, a carga de energia apresenta a
tendência de recuperação atenuada, tendo em vista as hipóteses de redução das perdas
totais (técnicas e comerciais) implicitamente consideradas na projeção do Plano
Decenal. Os Gráficos 3.1 e 3.2 mostram, respectivamente, a evolução dos custos
marginais de expansão por subsistema regional, de acordo com o mercado de referência,
bem como a evolução da capacidade instalada até 2012.
Gráfico 3.1 – Custos Marginais de Operação pos Subsistema Regional

Fonte: BRASIL.MME.EPE, 2002.

Gráfico 3.2 – Evolução da Capacidade Instalada

Fonte: BRASIL.MME.EPE, 2002.
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Dando continuidade a observar a evolução histórica dos números da energia
elétrica, no âmbito desse estudo recorremos ao Balanço Energético Nacional 2005 –
Ano Base 2004, bem como a outras fontes de informação oficiais.

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL

Figura 3.5 – Evolução da Capacidade Instalada. Fonte: MME, 2002.
¾Cap. Instalada
• Hidroelétrica
• Térmica
• Nuclear

= 88 533 MW
= 68 896 MW – 77.8 %
= 17 630 MW – 19.9 %
= 2 007 MW – 2.3 %

Belém
São Luís

Fortaleza

Tocantins

Natal

Teresina

João Pessoa
Parnaíba

¾ Unid. consum.

= 54.9 milhões

¾ Produção

= 398.3 TWh/ano

¾Demanda máx.

= 60 918 MW

Recife
Maceió

São Francisco

Aracajú
Salvador

Cuiabá
Brasília
Goiânia
Paranaíba
Campo Grande

¾ LT – Rede básica = 84 129 km

Belo
Horizonte

Grande

Vitória

Paraná/Tietê

Paraíba
do Sul

Paranapanema

São Paulo

Itaipu
Iguaçu

¾ Geração

85% Setor público
15% Setor privado
26 conces. (15 privadas)
64 concessões
80% setor privado

¾ Transmissão
¾ Distribuição

Argentina

Rio de Janeiro

Curitiba

Uruguai

Florianópolis

Jacui
Porto Alegre

Fonte: MME/ANEEL (Maio/2005)

Figura 3.2 – Dados Gerais - Sistema Elétrico Interligado - Brasil. Fonte: MME, 2005.

ACRÉSCIMOS NO PERÍODO – 1990-2004
Geração [MW]
5000

4 618

4 262

4 228

4000

3 993

2 929
3000

2 327

2 828

Mercado [MWméd]

2 506

2000
1000
925

3 000

1 173 1 218

1 091

2 614

1 407

908

1 987

2 000

1 106

1 349

1 000

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

0

2 187

1 529

1 457

1 600

1 820

1 907
2 122

1 386
1 034

280

397

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Transmissão [km]

-1 000

6000

-2 000

4 979

5000

-3 000
-3 251

4000

-4 000

3 077

3000

2 080

2 047

2000

2 437
2 313

916

1000

707 623
20

109

648

623

861

1 150

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fonte: ANEEL (junho,2005)
EPE (maio, 2005)

Figura 3.3 – Evolução de Valores Adicionados entre 1990-1994, Brasil. Fonte: EPE, 2005.
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A Figura 3.2 apresenta os dados gerais do Sistema Elétrico Interligado brasileiro,
onde a capacidade instalada é 88.553 MW, sendo a hidroeletricidade responsável por
77,8% da energia elétrica gerada, com o atendimento a 54,9 milhões de unidades
consumidoras nas diversas classes de consumo, e uma rede básica de linhas de
transmissão com 84.129 km. No que se refere ao arranjo dos players, 85% da geração é
prestada por concessionárias públicas, 15 das 26 concessionárias de transmissão são
privadas, enquanto 80% das concessões na distribuição de energia elétrica são de
entidades privadas. A Figura 3.3 mostra os gráficos com os acréscimos anuais entre
1990 e 2004 em termos de MW gerados, km de linhas de transmissão e MW médios
consumidos. Neste último é possível observar o retrocesso provocado pelo período de
racionamento.
Segundo o BEN 2005 (BRASIL.MME.EPE, 2005), a geração de energia elétrica
no Brasil, em centrais de serviço público e de autoprodutores atingiu 387,5 TWh em
2004, resultado 6,3% superior ao de 2003, conforme mostra a Tabela 3.3, o que está de
acordo com a taxa média anual prevista no Plano Decenal 2003-2012 de 6,1%.
Compõem este resultado a geração hidráulica pública de 308,6 TWh, com 4,9% de
acréscimo, a geração térmica pública de 41 TWh, com significativos 17% de acréscimo,
e a geração de autoprodutores de 37,9 TWh, com 8,1% de acréscimo. Este último
incremento se concentrou, principalmente, nos setores de petróleo e metalurgia, sendo
que dos 37,9 TWh gerados em centrais elétricas autoprodutoras, 12,2 TWh tiveram
origem em centrais hidroelétricas e 10,7 TWh utilizaram a rede básica ou as redes de
distribuição das concessionárias para serem transportadas até seus pontos de consumo.
As importações de 37,4 TWh, somadas à geração interna, permitiram uma oferta de
energia elétrica de 424,8 TWh, montante 5,8% superior ao de 2003.
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Tabela 3.3 – Oferta Interna, Geração, Importação Líquida, Consumo e Capacidade
Instalada – Brasil 2003 e 2004
Oferta Interna de Energia Elétrica
Geração de Energia Elétrica(1)
Centrais Elétricas de Serviço Público
Centrais Hidroelétricas
Centrais Termoelétricas(2)
Centrais de Fonte Nuclear
Centrais a Gás Natural
Centrais a Carvão Mineral
Centrais Elétricas Autoprodutoras
Importação Líquida
Consumo Final
Consumo Residencial
Consumo Comercial
Consumo Industrial
Consumo em Outros Setores
Perdas sobre a OIEE
Capacidade Instalada das Centrais de Geração
de Energia Elétrica (1)

Unidade
TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
%

2003
401,5
364,3
329,3
294,3
35,0
13,4
9,1
5,3
35,1
37,1
342,2
76,1
48,4
160,7
57,0
14,8

2004
424,8
387,5
349,5
308,6
41,0
11,6
14,7
6,3
37,9
37,4
359,6
78,6
50,1
172,1
58,8
15,4

% 04/03(3)
5,8
6,3
21,9
4,9
17,0
-13,1
61,8
20,8
8,1
0,6
5,1
3,2
3,5
7,1
3,3
4,1

GW

86,5

90,7

4,9

Fonte: BRASIL.MME.EPE, 2005. (1) Centrais Elétricas de Serviço Público e Autoprodutoras. (2)
Centrais Termoelétricas inclui centrais termoelétricas a partir de fonte nuclear. (3) Variação dos
valores absolutos do parâmetro entre os anos de 2003 e de 2004.

Gráfico 3.3 – Oferta Interna, Geração, Importação Líquida, Consumo e
Capacidade Instalada – Brasil 2003 e 2004

Fonte: BRASIL.MME.EPE, 2005.
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A estrutura de oferta interna de energia elétrica de 2004 pode ser observada no
Gráfico 3.3, onde se verifica a importância relativa da hidroeletricidade.
Pelo BEN 2005, o consumo final de eletricidade atingiu 359,6 TWh em 2004,
montante 5,1% superior ao de 2003 e semelhante ao desempenho de anos anteriores ao
racionamento. Nesse contexto, o consumo residencial, de 78,6 TWh, apresentou
crescimento de 3,2%, manteve a reversão das performances negativas de 2001 e 2002,
mas não atingiu a mesma taxa de 2003, que foi de 4,4%. O consumo comercial, que
apresentou crescimento de 3,5% e atingiu 50,1 TWh, também não suplantou o
crescimento do anterior, de 6,5%. O consumo industrial, de 172,1 TWh em 2004, foi o
que apresentou o melhor desempenho, com crescimento de 7,1%, fortemente
alavancado pelos altos níveis das exportações (BRASIL.MME.EPE, 2005).
Se compararmos esses dados com as projeções do Plano de Decenal de
Expansão 2003-2012, para o cenário de referência, é possível observar os severos
impactos do racionamento, sobretudo na classe residencial (rever Figura 3.2), que
deveria atingir um consumo de 102,5 TWh em 2007. Já para a classe industrial percebese uma recuperação, decorrente da maior atividade econômica, visto que o consumo
estimado para 2007 seria de 169,8 TWh.
Essa recuperação da classe industrial pode ser mais bem visualizada no Gráfico
3.4 onde se percebe também a queda de participação na segunda metade da década de
80 com a posterior recuperação.
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Gráfico 3.4 – Consumo Final de Energia Elétrica – Evolução dos Consumos Setoriais
1970 e 2004 (consumo x 103).

Fonte: BRASIL.MME.EPE, 2005.

Em 2004, com acréscimo de 4,2 GW, a capacidade instalada das centrais de
geração de energia elétrica do Brasil atingiu o montante de 90,7 GW, incluindo centrais
de serviço público e autoprodutoras, tendo a energia hidráulica contribuído com 14,4%
da Matriz Energética Brasileira (ver Gráfico 3.5), resultado semelhante ao ano anterior.
Ainda segundo o BEN 2005, a eletricidade contribuiu com 16,2% do consumo final de
energia do País.
Gráfico 3.5 – Oferta Interna de Energia Brasil 2004 – Estrutura de Participação das
Fontes

Fonte: BRASIL.MME.EPE, 2005.
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Ao longo dos anos, conforme mostrado no BEN 2005, a indústria da energia
elétrica desenvolveu tecnologia no campo da construção e operação de grandes centrais
hidrelétricas, bem como na operação de sistemas de transmissão a grandes distâncias e
em corrente contínua, tendo acumulado um crescimento médio de 12 a.a. entre 1970 e
1980, conforme mencionado anteriormente. O parque gerador foi aumentado de 11GW
em 1970 para 30,2 GW em 1979, tendo alcançado então 90,7 GW em 2004, sendo a
capacidade instalada hidráulica de 69 GW. O reflexo dessas medidas pode ser
observado claramente na Tabela 3.4 e no Gráfico 3.6, que mostram a redução do grau de
dependência total externa de energia.
Tabela 3.4 – Dependência Externa de Energia Brasil 1994-2004

Fonte: BRASIL.MME.EPE, 2005.

Gráfico 3.6 – Dependência Externa de Energia Brasil 1974-2004
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Na década de 70, a dependência total externa de energia foi crescente, passando
de 28% para aproximadamente 46% das necessidades globais. Os dados de 2004
mostram uma redução desse nível para perto de 13%. Em termos da dependência de
petróleo, a diminuição foi ainda mais significativa, de 85% em 1979 para 7,8% em
2004 26 . A Tabela 3.5 mostra a evolução expressiva do consumo na classe residencial
entre 1989 e 2004, função do acesso a produtos eletroeletrônicos, visto que o indicador
“consumo por habitante” também aumentou de forma expressiva no mesmo período.
Tabela 3.5 – Setor Residencial Energia/População Brasil 1989-2004

Fonte: BRASIL.MME.EPE, 2005.

Segundo PINTO (2005) 27 , para uma expansão anual estimada de 3.800 MW são
necessários investimentos anuais da ordem de US$ 4,2 bilhões, sendo US$ 1 bilhão para
a transmissão, US$ 2,5 bilhão para geração hidroelétrica (aproximadamente 2.660 MW)
e US$ 700 mil para geração termelétrica (aproximadamente 1.140 MW por biomassa,
gás natural e carvão). Na Tabela 3.6 apresentam-se as tarifas médias por classe de
consumo nas cinco regiões do País e a média total para o Brasil em dezembro de 2005.
Por esta figura é possível observar que as classes industrial, rural, iluminação pública e
serviço público 28 são subsidiadas pelas demais classes.

26

A PETROBRÁS espera alcançar a independência total desta fonte a partir de maio de 2006.
Crescimento estimado do mercado 5,6% a.a.; crescimento do PIB estimado em 4,47% a.a. e
elasticidade-renda estimada em 1,25.
28
O setor de saneamento é classificado como serviço público.
27
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Tabela 3.6 – Tarifas Médias por Classe de Consumo Regional e Brasil (R$/MWh) em
dezembro de 2005
Classe de Consumo

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro Oeste

Brasil

Residencial

276,43

248,94

307,07

286,55

286,09

291,15

Industrial

196,68

175,83

190,03

174,26

204,70

184,97

Comercial

268,65

262,46

265,31

247,62

274,34

262,73

Rural

196,08

159,75

184,77

147,50

182,64

167,30

Poder Público

273,68

280,44

268,06

270,17

283,90

273,13

Iluminação Pública

156,11

157,37

167,33

148,04

157,36

160,44

Serviço Público

170,40

159,54

171,15

168,04

171,73

168,24

Consumo Próprio

276,89

277,20

293,12

243,07

311,67

282,40

Tarifa Média Total

244,09

220,63

247,64

215,07

247,40

236,68

Fonte: ANEEL, 2005a.

O Gráfico 3.7 mostra a variação percentual da tarifa média entre 1997 e 2003 em
comparação com a variação de outros índices no mesmo período.
Gráfico 3.7 – Evolução Percentual da Tarifa Média de Energia Elétrica no Brasil

Fonte: GUIMARÃES, 2004.

É possível observar que a tarifa média ao longo do período observado é sempre
superada pelo IGP-M, índice de reajuste da maioria dos contratos de concessão do Setor
Elétrico. Cabe notar também que a evolução do IPCA ficou bem abaixo da evolução do
IGP-M naquele período, enquanto a taxa de câmbio bem acima.
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Para GOLDEMBERG et al. (1985), os modelos de predição da evolução de
indicadores energéticos devem ser utilizados para auxiliar na escolha dos caminhos a
serem adotados, e não como instrumentos absolutos a serem seguidos, isto porque
existem inúmeras possibilidades para a utilização da energia global.

3.4 – O PROGRAMA CONSERVE
Segundo HADDAD et al. (1999), o Programa CONSERVE, criado no âmbito do
Ministério da Indústria e Comércio - MIC em 1981, constituiu-se no primeiro esforço de
peso em termos de conservação de energia no Brasil, visando atender os objetivos
ditados pela Portaria MIC/GM46, que disse respeito à promoção da conservação de
energia na indústria, ao desenvolvimento de produtos e processos energeticamente mais
eficientes, e ao estímulo à substituição de energéticos importados por fontes alternativas
autóctones. A redução das importações de petróleo que ascendeu ao topo das
prioridades governamentais após os consecutivos choques do petróleo, atingiu também
o óleo combustível fornecido às indústrias. Além da política de aumento de seu preço
praticada a partir de 1980, o Conselho Nacional de Petróleo (CNP) impôs cortes lineares
de 10% e 5%, respectivamente, no fornecimento de óleo combustível e diesel a indústria
e implantou um sistema de controle de abastecimento através de cotas de combustíveis
até 1983. A impopularidade gerada no meio empresarial com a adoção desse conjunto
de medidas levou o governo federal a oferecer estímulos à conservação e substituição
do óleo combustível consumido na indústria, através do programa CONSERVE.
HADDAD et al. (1999) esclarecem que o CONSERVE oferecia a possibilidade
de realização de diagnósticos energéticos em estabelecimentos industriais, sem ônus
para as indústrias, visando identificar o potencial de conservação de energia em cada
caso. A metodologia de realização desses diagnósticos, que podiam ser expeditos ou
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detalhados conforme a complexidade e o potencial de cada caso, havia sido
desenvolvida anteriormente pelos centros estaduais de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico e, em particular, através de projeto piloto do Programa de Mobilização
Energética da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, que estudou as.
possibilidades

de

conservação

nos

90

maiores

estabelecimentos

industriais

consumidores de óleo combustível do Estado de São Paulo, por meio de visitas de
técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas daquele estado a estes estabelecimentos.
A gratuidade dos diagnósticos foi um elemento negativo do Programa, já que contribuiu
para o pouco valor dado a eles pelos empresários beneficiados; na época, em diversos
Países, o usual era o compartilhamento dos custos dos diagnósticos com os eventuais
interessados. Os diagnósticos promovidos pelo CONSERVE eram realizados pelos
institutos tecnológicos estaduais, credenciados pela Secretaria de Tecnologia Industrial STI do MIC, entidade que centralizava o apoio a projetos e estudos de tecnologia
industrial sobre conservação de energia. Posteriormente, a rede de agentes estaduais do
CONSERVE, constituída pelos centros estaduais de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico, adquiriu equipamentos da Organização das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Industrial - UNIDO, para a montagem, em cada Estado, de unidades
móveis de realização de diagnósticos energéticos.
HADDAD et al. (1999) observam que complementava a estrutura do
CONSERVE um fundo de recursos a serem repassados, sob a forma de empréstimos,
em condições bastante favoráveis (juros reais de 5% ao ano e prazo máximo de
amortização de oito anos, sendo três anos de carência), a empresas de efetivo controle
nacional, a fim de respaldarem esforços para conservação de energia, identificados
através dos diagnósticos. O agente financeiro do programa, responsável pela alocação
desses recursos, era o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 98

BNDES. Para HADDAD et al. (1999), os resultados mais positivos do CONSERVE,
além da divulgação da conservação de energia no meio industrial, referem-se à
consolidação de uma capacidade nacional de levantamento de oportunidades para
conservação de energia na indústria. O programa permitiu catalisar e direcionar a
competência adquirida pelos centros estaduais de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico, sobretudo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, em esforços
anteriores financiados pela Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP e pelo Programa
de Mobilização Energética - PME, para uma atuação junto ao setor produtivo. A
constituição formal de uma rede de centros de conservação de energia nos principais
estados da federação (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul,
Bahia e Pernambuco, dentre outros) facilitou o intercâmbio de informações, o
aprimoramento dos recursos humanos e o desenvolvimento tecnológico do País nessa
área.
Em termos de economia de energia, observa-se que, no período 1981-85, as
previsões dos projetos aprovados pelo Programa CONSERVE apontavam para uma
diminuição anual de cerca de 1,76 milhão de tep 29 no consumo de derivados de
petróleo, sendo 1,74 milhão de tep somente com a redução no consumo de óleo
combustível. Ou seja, o CONSERVE seria responsável por uma queda de
aproximadamente 18% no consumo industrial de óleo combustível no País já no ano de
seu lançamento, o que se torna mais relevante ainda levando-se em consideração que
boa parte da redução do nível de consumo desse derivado deveu-se à diminuição da
atividade industrial no início dos anos 80, em virtude da recessão econômica que o País
atravessou naquela época (HADDAD et al., 1999).

29

tep = tonelada equivalente de petróleo.
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Uma análise crítica do Programa CONSERVE, segundo PICCININI (2006)
deve, obrigatoriamente, salientar duas questões, quais sejam: o subaproveitamento dos
recursos alocados ao Programa, e a predominância de um enfoque em termos de
substituição energética, em prejuízo da diretriz primordial de conservação de energia.
No que se refere à primeira questão, segundo esse autor, verificou-se que,
aproximadamente, metade dos recursos à disposição do CONSERVE não foi empregada
e as empresas que chegaram a pleitear esses recursos não alcançaram o total de 200,
enquanto que aproximadamente 80 fizeram efetivamente uso deles. É certo que este
subaproveitamento dos recursos alocados não foi resultado apenas da lentidão dos
procedimentos burocráticos envolvidos no tratamento dos projetos candidatos à
aprovação por parte do CONSERVE. Devem também ser considerados fatores externos
ao Programa, como, por exemplo, o clima de recessão vivido pela economia brasileira
no período 1981-85, que reduziu o nível de atividade industrial e de investimentos no
setor, deslocando para segundo plano as iniciativas de conservação de energia, e a
ausência de uma sinalização clara e coerente, por parte das autoridades, quanto aos
rumos da política econômica e, em particular, da política energética, que, de outro
modo, poderia, através de uma política tarifária realista, promover a conservação de
energia, em função do maior peso dos custos dos combustíveis derivados de petróleo
nos orçamentos das empresas.
Com relação à segunda questão salientada, complementa PICCININI (2006) é
possível observar na Tabela 3.7 que a maior parte das operações aprovadas no âmbito
do CONSERVE, pelo Sistema BNDES entre 1981 e 1985, foi de substituição energética
(79%), ficando a economia de energéticos, via conservação, restrita aos demais 21%.

100

Tabela 3.7 – Economia Total de Derivados de Petróleo, no período 1981-85, em tep,
devido ao Programa CONSERVE
SETORES
Papel e Celulose
Siderurgia
Cimento
Petroquímico
Energético
Metalurgia
Mineração
Agroindústria
Material de Construção
TOTAL

CONSERVAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
155,1
165,8
146,7
486,8
0,4
498,6
26,6
93,3
42,0
7,4
2,1
13,9
8,6
1,0
88,8
18,0
373,9
1.381,2

TOTAL
320,9
633,5
499,0
119,9
49,4
16,0
8,6
89,8
18,0
1.755,1

Fonte: PICCININI, 1994.

Assim, HADDAD et al. (1999) ressaltam que o Programa CONSERVE sofreu
uma distorção de suas diretrizes básicas, visto que se constituiu, na prática, em um
conjunto de esforços e medidas voltadas à substituição de derivados de petróleo,
inclusive com prováveis perdas de eficiência, deixando de lado a sua essência de
programa de conservação de energia. Esta foi, então, a distorção principal sofrida pelo
CONSERVE, que, juntamente com os obstáculos por ele enfrentados, e já apresentados,
impediu que se atingisse o potencial pleno de ação previsto inicialmente para o
Programa.
Retornando ao ano de 1981, segundo GELLER (1991), verifica-se a existência
de um quadro recessivo na economia, com reflexos na redução da demanda de energia
elétrica, resultando em certa ociosidade da capacidade instalada do parque gerador de
energia elétrica do País. Por outro lado, ganhava destaque a necessidade de se diminuir
o consumo de derivados de petróleo por parte do setor industrial, tendo em vista a
elevação do preço internacional do petróleo.
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Assim, relatam HADDAD et al. (1999), com o intuito de reduzir a capacidade
ociosa do setor elétrico, foi criada a Energia Garantida por Tempo Determinado EGTD, tendo como alvo o setor industrial, pressionado pelos altos preços dos derivados
de petróleo. Esta tarifa era fornecida a empresas dispostas a substituir derivados de
petróleo por eletricidade (eletrotermia), a preços até 30% menores que os normais. A
fim de permitir a amortização dos investimentos na instalação dos novos equipamentos
elétricos, o fornecimento da EGTD foi garantido até o final de 1986.
Dessa forma, destaca PICCININI (2006), a penetração da energia elétrica no
setor industrial, que já era motivada pelo Programa CONSERVE, ganhou reforço,
resultante da aplicação da tarifa EGTD. Esta, por sua vez, exerceu, também, forte
influência sobre o desempenho do Programa CONSERVE, à medida que ampliou a
distorção das diretrizes primordiais do Programa, viabilizando a alternativa de
substituição de derivados, no caso em questão por eletricidade, em detrimento do
enfoque original do Programa, que, conforme já foi descrito, correspondia à
conservação de energia. Além disso, a EGTD elevou o nível de subaproveitamento dos
recursos do CONSERVE, à medida que se constituía em alternativa a este Programa,
com reduzido número de procedimentos burocráticos e com implantação mais rápida,
apresentando, assim, um “serviço” mais eficiente ao “público” (setor industrial),
causando várias desistências de candidaturas já apresentadas ao Programa CONSERVE.
HADDAD et al. (1999) afirma que com a crescente utilização da eletricidade
para fins térmicos no setor industrial, promovida, em parte, pelo CONSERVE, verificase que, na verdade, ocorreu uma transferência da responsabilidade sobre a conservação
de energia para o setor elétrico, uma vez que o crescimento da demanda por energia
elétrica para fins térmicos na indústria (eletrotermia) começava a pressionar a
capacidade de oferta de eletricidade existente no parque gerador. Além disso, a política
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de tarifas “irreais” de energia elétrica, exercida na década de 80, com vistas na
estabilização dos índices inflacionários, tornava inviável o financiamento da expansão
do sistema elétrico, haja vista o montante de investimentos necessários, o longo prazo
de maturação dos projetos e a existência de indivisibilidades técnicas na construção de
usinas. Dessa forma, concluem HADDAD et al. (1999), a opção estratégica em face da
conjuntura existente foi a implementação de uma política de conservação do uso de
energia elétrica, que acabou por se refletir na criação do PROCEL, em 1985, sob a
coordenação da ELETROBRÁS.

3.5 – O PROGRAMA PROCEL
No contexto de um ambiente organizacional crítico no Setor Elétrico, descrevem
HADDAD et al. (1999), surge o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica
– PROCEL, instituído pela Portaria nº. 1877, de 30/12/1985, por iniciativa conjunta do
Ministério de Minas e Energia – MME e do Ministério de Indústria e Comércio – MIC.
O PROCEL constituiu-se na primeira iniciativa sistematizada de promoção do uso
eficiente de energia elétrica no País, por meio da coordenação das ações voltadas à
racionalização dos processos de energia elétrica, de forma a maximizar seus resultados e
promover um amplo espectro de novas iniciativas, avaliadas à luz de um rigoroso teste
de oportunidade, prioridade e economicidade.
O Programa objetiva o combate ao desperdício na produção e no uso da energia
propiciando o mesmo produto ou serviço, com menor consumo, em função de maior
eficiência energética, assegurando assim uma redução global de custos e de
investimentos em novas instalações para o Setor Elétrico. Em 18 de julho de 1991, por
Decreto Presidencial, o PROCEL deixou de ser um programa setorial e foi transformado
em programa de governo, tendo sua abrangência e responsabilidades ampliadas, com
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interações e repercussões diretas na sociedade como um todo. O Programa passou a não
se restringir apenas ao setor elétrico, articulando-se, a partir de então, com todos os
segmentos da sociedade direta ou indiretamente ligados à produção e ao uso da energia
elétrica (ELETROBRÁS.PROCEL, 2006).
Segundo VERDE (2000), para a implementação do Programa foram criados o
Grupo Coordenador de Conservação de Energia – GCCE, como órgão de coordenação
do PROCEL, e a Secretaria Executiva – SE do GCCE, subordinada à ELETROBRÁS,
como órgão executivo. Esse grupo era composto por representantes de diversos
segmentos da sociedade e do Setor, como: MME, MIC, concessionárias de energia
representadas pelo Comitê de Distribuição – CODI, pelo Comitê de Coordenação da
Operação do Norte e Nordeste – CCON e pelo Grupo de Apoio Técnico às
Concessionárias da Região Norte – GAT/CRN, e consumidores representados pela
Confederação Nacional da Indústria – CNI e Confederação Nacional do Comércio –
CNC (VERDE, 2000).
HADDAD et al. (1999) abordam as primeiras fases do PROCEL. A primeira
bastante ativa até 1991, em que o Programa foi orientado, principalmente, para trabalhar
no convencimento e orientação da sociedade quanto à atividade das ações de
conservação de energia, no levantamento de dados e realização de estudos sobre o uso
da energia pelos consumidores finais, e na capacitação dos primeiros laboratórios
visando ao desenvolvimento das pesquisas iniciais em busca da melhoria dos índices de
eficiência de equipamentos elétricos utilizados no Brasil.
Pouco se conseguiu avançar nesta fase em estudos e no estabelecimento de
mecanismos financeiros para o estímulo e incentivo à utilização racional de energia
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elétrica comentam HADDAD et al. (1999). Cabe destacar que nesta fase foi criado o
Programa Nacional de Racionalização da Produção e Uso de Energia – PROENERGIA
pelo Decreto nº 99.250, de 1990, acompanhado pela instituição do Departamento
Nacional de Desenvolvimento Energético, no âmbito da Secretaria Nacional de Energia
do MME. A coordenação das ações governamentais em conservação de energia, no
âmbito do PROENERGIA, passou a ser de responsabilidade do Grupo Executivo de
Racionalização Energética – GERE, situado na Secretaria de Ciência e Tecnologia –
SCT, o qual objetivava integrar todas as formas de energia, por meio de uma instância
superior, em uma política global de conservação. Este grupo não obteve muito sucesso
em suas ações, principalmente em função do seu isolamento institucional. Cabe ainda
registrar que em 26/10/1990, o Decreto nº 99.656 dispôs sobre a criação das Comissões
Internas de Conservação de Energia Elétrica – CICE em órgãos e entidades da
Administração Pública Federal.
A segunda fase ocorreu durante um período pouco ativo do Programa, entre
1991 e 1993, em que o PROCEL foi alçado a Programa de Governo Federal pelo
Decreto de 18/07/1991.
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Em 1989 promoveu-se uma reformulação na estrutura operacional do PROCEL, de modo a conceder
prioridade às ações que viessem a assegurar o cumprimento das metas fixadas pelo Plano 2010 em termos
de uso final de eletricidade. Neste sentido, a proposta de reestruturação operacional do PROCEL
comprometia-se a empreender maior agilidade às ações de cunho executivo, que resultassem em
economias reais de energia, mensuráveis em kWh. Dessa forma, buscava-se um sistema de gestão mais
voltado para os fins, deixando-se de lado o enfoque social na determinação da relação custo-benefício e
privilegiando-se a contabilização direta dos resultados (economias em kWh e kW evitados) obtidos com
os esforços direcionados à conservação de energia elétrica, caracterizando o Programa como um elemento
específico de política para o Setor.
31
Com a instituição do PROENERGIA, o PROCEL passou a assumir papéis adicionais como o de ser
responsável pela componente elétrica da matriz energética nacional, aprovada pela Secretaria Nacional de
Energia. São dessa época também ações no sentido de se promover a eficiência energética pelo lado da
oferta (da geração à distribuição), que juntamente com as tradicionais ações relativas à eficiência no uso
final, constituíram tentativa de implementar um planejamento integrado para o setor elétrico.
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Nesta fase não foi possível sequer dar continuidade aos programas e projetos em
andamento, graças às profundas reformas administrativas no País engendradas pelo
governo Collor, visto que a ELETROBRÁS foi objetivo de sucessivas intervenções à
época. As tentativas de se aumentar o poder de alcance da política de conservação de
energia elétrica no País deram origem ao PROCECON 32 , criado em 1991, buscando um
maior envolvimento das concessionárias na execução de projetos do PROCEL.
Ressalta-se, entretanto, a vantagem do PROCECON em desburocratizar o processo de
contratação de projetos e facilitar o acompanhamento e controle pelo PROCEL. Foram
apresentados à época 28 projetos, mas, por motivo de escassez de recursos, a maioria foi
cancelada.
Durante esta fase, decisões quanto à reestruturação do Programa e quanto à
alocação de recursos eram tomadas internamente à Secretaria Executiva do PROCEL,
no âmbito da ELETROBRÁS, sem discussão com os demais agentes envolvidos com o
tema. O instrumento operacional das ações de conservação de energia era
preferencialmente a concessionária de energia. Cabe ainda registrar o Decreto de
08/12/1993 que instituiu o Selo de Eficiência Energética e o Prêmio Nacional de
Conservação e Uso Racional de Energia no País.
Na terceira fase, entre 1994 e 2000, o PROCEL passou por um processo de
revitalização, visando a aumentar o seu poder de articulação e coordenação, bem como
descentralizar as atividades executivas.

32

PROCECON - PROCEL nas Concessionárias, onde a ELETROBRÁS financiava 50 a 60% dos
recursos investidos e o restante compunha a contrapartida das concessionárias de energia.
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Essa descentralização foi conduzida por meio de uma melhor estruturação das
áreas de conservação nas concessionárias de energia elétrica 33 , bem como por meio do
estabelecimento de convênios com centros de competência nas diversas áreas
envolvidas. Houve ainda a implantação de programas de combate ao desperdício de
energia nos Estados 34

e nas universidades, estimulando a capacitação de

multiplicadores, e fortalecimento da relação do Programa com a iniciativa privada, nos
seus papéis de consumidora e produtora de equipamentos e de bens de consumo.
Um outro passo importante nessa direção foram os contatos internacionais
mantidos pelo PROCEL, destacam HADDAD et al. (1999), já a partir do segundo
semestre de 1993, visando à aprendizagem com a experiência estrangeira. Dessa ação
resultou, por exemplo, a frutífera associação do PROCEL com a empresa canadense
Power Smart Inc., no campo da promoção de equipamentos eficientes. Outras
associações importantes se seguiram com o PNUD - Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento, e com a Comissão Européia.
Deve-se, também, salientar o esforço visando à revitalização do Programa a
partir da promulgação da Lei nº. 8.631, de 04/03/93, que determinou que parte dos
recursos da Reserva Global de Reversão – RGR 35 deveria ser alocada para conservação
de energia elétrica, esforço este fortalecido também pela prioridade dada pelo Governo
à conservação de energia, assim como pelo estabelecimento da conservação como uma
das diretrizes estratégicas da ELETROBRÁS. Segundo (VERDE, 2000), os recursos

33

Em 1994, se decidiu concentrar as atividades do PROCECON em 5 projetos distintos: PROCEL nas
Escolas, Feiras de Energia, Seminários, Iluminação Pública e Diagnósticos Energéticos. A atuação junto
às concessionárias de energia começou a despertá-las para a necessidade de introduzir a conservação de
energia como uma de suas funções empresariais e, portanto, para o desenvolvimento de quadros técnicos
capazes de saber lidar de maneira eficaz com este assunto (VERDE, 2000).
34
O Decreto de 27/12/1994 criou o PRODEEM – Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados
e Municípios.
35
A RGR é um recurso administrado pela ELETROBRÁS, recolhido por meio de tarifas de eletricidade
aplicadas pelas concessionárias, sendo um item de seus custos do serviço calculado por um percentual
sobre seus ativos imobilizados em serviço.

107

investidos em projetos mais do que quintuplicaram entre 1993 e 1994, e continuaram a
ser aplicados a taxas crescentes até 1998.
Dessa forma, depreende VERDE (2000), foram realizadas ações tais como a
elaboração do Plano de Ações Prioritárias da ELETROBRÁS, que definiu um conjunto
de medidas de estímulo à conservação, no âmbito da Campanha Nacional contra o
Desperdício, do Ministério de Minas e Energia, e a instalação do Comitê de
Conservação e Uso Racional de Energia Elétrica das Empresas do Sistema
ELETROBRÁS - CONSEL. Ressalta ainda, dentre os fatores favoráveis à revitalização
do PROCEL, a tendência, desde o segundo semestre de 1993, a elevação das tarifas de
energia elétrica para o consumidor final. Com essa revitalização do PROCEL, surgiu
espaço para a tentativa de reestruturação que visou, dentre outros aspectos, o
estabelecimento de um sistema de gestão apropriado para o porte do Programa, por
meio de consultoria de avaliação organizacional; aprimoramento da metodologia de
projeção de ganhos em conservação de energia; novo enfoque do PROCEL 36 , que
consolidou a atuação, também, na redução de perdas dos sistemas de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica; e, sobretudo, definição objetiva dos
potenciais e das prioridades de conservação de energia elétrica a curto prazo, de modo a
alavancar os objetivos de longo prazo do Programa.
Segundo HADDAD et al. (1999), diante desses fatos, o PROCEL decidiu
implantar nova orientação para o Programa, obedecendo à seguinte estratégia:
a) Coordenar o marketing do combate ao desperdício, em âmbito nacional;
b) Conscientizar os consumidores sobre o problema do uso inadequado da
energia elétrica, alertando que ela é um bem escasso;

36

O PROCEL passou a ter efetivamente características de Programa de Marketing Social, investindo na
criação de sua marca e outras ações voltadas para ser mais efetivo na atuação como agente indutor de
transformação de mercado.
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c) Promover, junto aos fabricantes, acordos para aumento da eficiência de
equipamentos elétricos;
d) Implementar projetos de eficiência energética em cada segmento de
consumo, por meio de consumidores-chaves, que pudessem vir a atuar
como formadores de opinião em seus respectivos setores;
e) Buscar, junto aos agentes de financiamento, recursos para viabilização
de projetos de combate ao desperdício;
f) Tornar as instituições de ensino agentes multiplicadores da idéia do
combate ao desperdício de energia elétrica;
g) Propor medidas nas áreas de legislação e normalização, no sentido de
estipular padrões mínimos de eficiência energética.
Segundo VERDE (2000), visando conferir credibilidade às ações do PROCEL,
em sua nova fase, foi criado o Grupo de Apoio à Secretaria Executiva do PROCEL GASE, composto por cerda de 60 instituições nacionais e internacionais, que agregavam
universidades, centros de pesquisa, associações de classe, agentes de financiamento,
concessionárias de eletricidade, Organizações Não Governamentais - ONG's, Empresas
de Serviços de Conservação de Energia - ESCOs etc., que se reuniam anualmente para
discutir e analisar as prioridades e estratégias de implantação dos projetos que
compunham o Plano de Ação do PROCEL. Buscava-se, desse modo, agregar uma rede
de instituições voltadas. para a eficiência energética, onde existia transparência,
equilíbrio e comprometimento entre seus agentes, com o objetivo de estruturar o
Planejamento Estratégico do PROCEL.
Para HADDAD et al. (1999), o PROCEL atingiu seu apogeu em 1998, quando
promoveu no Rio de Janeiro um evento denominado Efficientia, que reuniu agentes
nacionais e internacionais para discutir o tema eficiência energética nos diversos
109

segmentos de abordagem. O evento contou com a participação de aproximadamente
2000 pessoas no Riocentro.
Segundo CAPELLA (2006), a quarta fase do PROCEL configurou-se por um
período pós-privatização, entre 2000 e 2001. Neste período, o Programa foi novamente
esvaziado, principalmente em decorrência da inclusão da ELETROBRÁS no Programa
Nacional de Desestatização – PND. Todas as ações foram praticamente paralisadas. O
PROCEL limitava-se a atuar como uma mera instituição de análise de projetos do
Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica –
PEE/ANEEL e conduzia de forma bastante modesta ações envolvendo as áreas de
Educação e de Etiquetagem e Selo de Eficiência Energética. Em junho de 2002,
entretanto, foi criado o subprograma ReLuz, no âmbito do PROCEL, com a meta de
investir até 2010 R$ 2 bilhões em iluminação pública, com recursos da Reserva Global
de Reversão, visando à eficiência de cinco milhões de pontos e à instalação de um
milhão de novos pontos no Brasil (ELETROBRÁS.RELUZ, 2006).
O racionamento de 2001, no entanto, veio a confirmar, mais uma vez, a
importância estratégica do PROCEL para o País. A necessidade de resultados imediatos
em energia levou à estruturação de um Plano Emergencial, cuja principal ação era a
troca de lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas, com financiamento via
PEE/ANEEL 37 . Nesse contexto, o trabalho desenvolvido pelo PROCEL na área de
Etiquetagem e Selo de Eficiência Energética foi fundamental para garantir, via Selo
PROCEL Inmetro de Desempenho, a qualidade das lâmpadas fluorescentes compactas
que foram adquiridas. Não obstante, outros equipamentos com Selos de Eficiência
Energética também foram amplamente procurados pelos consumidores, o que contribuiu

37

Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica: programa de projetos
realizados por todas as concessionárias distribuidoras de energia elétrica do País.
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de forma decisiva para consolidar a imagem do PROCEL junto à Sociedade e para
reduzir substancialmente o consumo da classe residencial.
A partir de 2002, observa CAPELLA (2006), novamente o PROCEL se
reestruturou, multiplicando a sua participação na capacitação de laboratórios no País
para fins didáticos e de atuação junto ao Programa Brasileiro de Etiquetagem e de Selo
de Eficiência Energética, executado em parceria com o Inmetro. Investiu para esse fim
grande parte dos US$ 5 milhões doados ao Brasil pelo Global Environment Facility
para investimentos em ações promotoras de eficiência energética no País, de forma a dar
uma base para a implantação, de fato, da Lei 10.295, de 17/10/2001, popularmente
conhecida como Lei de Eficiência Energética 38 . Atualmente o PROCEL conta com
recursos orçamentários da ordem de R$ 50 milhões anuais, acrescidos de investimentos
por financiamento às concessionárias de energia elétrica via Reserva Global de
Reversão para projetos dentro dos seguintes subprogramas: iluminação pública,
saneamento ambiental e prédios públicos. Além desses subprogramas integram o
PROCEL: educação, tecnologia, avaliação de resultados, marketing e eventos, acordos
internacionais, indústria, edificações e gestão energética municipal. A estrutura baseada
no GASE (ver fase 3) deu lugar a eventos de planejamento com ampla participação dos
agentes sociais envolvidos no âmbito de cada subprograma do PROCEL.
Neste ponto, cabe um destaque especial a algumas ações desenvolvidas no
âmbito do subprograma PROCEL SANEAR. O Protocolo de Cooperação Técnica
firmado entre MME, por meio da ELETROBRÁS, e MCidades, por meio da Secretaria
Nacional de Saneamento Ambiental tem multiplicado os resultados alcançados pelo

38

A referida Lei, foi regulamentada pelo Decreto nº. 4.049, de 19/12/2001 e prevê o estabelecimento de
níveis máximos de consumo de energia ou mínimo de eficiência para equipamentos consumidores de
energia no País.
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Programa, principalmente a partir de 2004. Os principais investimentos realizados desde
então correspondem às seguintes ações (ELETROBRÁS.PROCEL SANEAR, 2006):
1. Chamada Pública de Projetos. R$ 7 milhões investidos em 12 projetos
selecionados por meio de chamada pública em prestadores de serviços de
saneamento públicos estaduais e municipais nas cinco regiões do País,
visando ao incentivo de implantação de projetos demonstração no Setor
de Saneamento. Estágio em janeiro de 2006: projetos em fase de
implantação.
2. Capacitação de Profissionais. R$ 1,5 milhão investidos em parceria
firmada por meio de convênio entre ELETROBRÁS e ABES –
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, visando à
realização de 12 seminários de sensibilização destinados aos tomadores
de decisão dos prestadores de serviços de saneamento e de 10 cursos
destinados a gerentes de equipes integradas de eficiência energética e
gestão de perdas de água nas cinco regiões do País. Estágio em janeiro de
2006: mais de 120 tomadores de decisão e mais de 500 gerentes
capacitados em todo o Brasil.
3. Capacitação Laboratorial. R$ 4 milhões investidos em cinco
Laboratórios de Eficiência Energética e Hidráulica em Saneamento –
LENHS, um para cada região do País, visando à constituição de centros
de excelência regionais para apoio ao ensino, pesquisa e extensão,
resultando em aumento de produção acadêmica e avanço tecnológico em
eficiência energética e gestão de perdas em saneamento. Estágio em
janeiro de 2006: laboratórios em fase de implantação.
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Nesses termos, depreende VERDE (2000), com a estrutura, a organização e os
recursos descritos o PROCEL tem logrado o alcance de resultados quantitativos que têm
sido estimados em função da economia anual de energia e da redução de demanda na
ponta do sistema elétrico interligado. Esses valores de economia energia podem ser
expressos pela energia equivalente produzida por uma usina hidrelétrica típica
brasileira 39 , cuja construção foi postergada devido à implantação das medidas de
conservação. Considera-se ainda o investimento que foi evitado para a construção da
usina em termos do custo de expansão do sistema elétrico, levando em conta a geração,
transmissão e distribuição de energia.
Os resultados das ações do PROCEL, no período de 1994-2003, indicam,
segundo a Tabela 3.8, investimentos totais realizados de R$ 292 milhões 40 e um
investimento total evitado da ordem de R$ 12 bilhões.
Tabela 3.8 – Resultados das Ações do PROCEL no Período de 1994-2003
Resultados

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Investimentos aprovados (R$ milhões)

10

16

20

41

50

40

26

30

30

29

Energia economizada/geração adicional
(GWh/ano)

344

572

1970

1758

1909

1852

2300

2500

1270

1300

Redução de demanda na ponta (MW)

70

103

293

976

532

418

640

690

309

270

Usina equivalente (MW)

80

135

430

415

440

420

552

600

305

312

Investimento evitado (R$ milhões)

160

270

860

830

880

840

2019

2818

1486

1914

Fonte: ELETROBRÁS.PROCEL, 2006.

Grande parte desses recursos foram obtidos por meio da RGR. Os demais
recursos entraram como contrapartida das concessionárias ou foram concedidos pela
ELETROBRÁS por intermédio de recursos não onerosos para projetos de interesse do
Programa.

39

Obtidas a partir da energia economizada e geração adicional, considerando um fator de capacidade
típico de 56% para usinas hidrelétricas e considerando 15% de perdas médias na Transmissão e
Distribuição para a parcela de conservação de energia.
40
Não incluindo os custos com pessoal da Eletrobrás/Procel e incluindo os recursos da RGR.
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3.6 – A ANEEL
Segundo VERDE (2000), a partir de reestruturação do Setor Elétrico brasileiro 41
que foi iniciada com a privatização da ESCELSA em 11/07/1995, a conservação de
energia elétrica tomou um novo rumo, bastante diverso daquele até então empreendido,
principalmente com relação ao suporte financeiro de seus programas e projetos. Os
parceiros e aliados do PROCEL até então, apesar de intensa participação nos estudos,
produção de idéias, delineamento e implantação das ações de conservação, pouco se
empenharam ou contribuíram na busca de recursos financeiros necessários ao
desenvolvimento de projetos. Coube a ELETROBRÁS o esforço de arcar com a maior
parte dos investimentos efetuados até então, utilizando recursos orçamentários próprios
e da RGR.
Porém, a partir de 1998, observa VERDE (2000), todas as empresas
distribuidoras privatizadas, e que tiveram seus contratos de concessão revistos, viram-se
obrigadas a apresentar, por força contratual, programas de melhoria de eficiência
energética para aprovação pelo órgão regulador, a ANEEL, que foi instituída legalmente
pela Lei 9.427, de 26/12/1996 42 . Tal obrigação foi estimulada pelo lançamento em julho
de 1998 do 1º Manual de Orientação para Elaboração de Projetos de Combate ao
Desperdício de Energia Elétrica, e pela publicação da Resolução Normativa ANEEL nº.
242/98, que vieram a regulamentar à época o chamado Ciclo 1998/1999 43 . As cláusulas
dos contratos de concessão foram evoluindo durante o processo de privatização, o que

41

Focada na desverticalização do Setor Elétrico, que foi realinhado em função da geração, transmissão,
distribuição e comercialização, sendo priorizada a privatização dos melhores ativos associados à
distribuição e à geração.
42
À ANEEL foi conferida a atribuição de liderar, em última instância, de forma independente, a
avaliação, aprovação, controle e fiscalização dos programas de eficiência energética das concessionárias
de serviços públicos de energia elétrica, inclusive o desempenho do próprio PROCEL. A lei de criação da
ANEEL foi regulamentada pelo Decreto nº. 2.335, de 06/10/1997.
43
Este marco inicial do Programa de Eficiência Energética da ANEEL tomava como base o ano de 1998
para as receitas anuais das concessionárias, que eram utilizadas para o cálculo dos recursos que seriam
aplicados, e 1999 foi o ano de início da execução desses programas.
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também refletiu nas ações relacionadas à eficiência energética. Os procedimentos para
regular a imposição de penalidades, bem como infrações às disposições legais sujeitas a
multas, vieram a ser regulamentadas posteriormente pela Resolução Normativa ANEEL
nº. 318, de 06/10/1998. Apesar de algumas importantes diferenças entre os contratos de
concessão, de um modo geral, todos os novos agentes privados dos serviços elétricos
concedidos aderiram aos mecanismos básicos de orientação definidos pelo regulador
federal para o estímulo das atividades de conservação de energia entre os novos
concessionários. O valor previsto para o investimento em eficiência energética era 1%
da receita operacional líquida auferida no ano anterior(VERDE, 2000).
Segundo ALVEAL E JÚNIOR (1998), este valor representaria, após a assinatura
de todos os contratos de concessão, um montante de aproximadamente R$ 300 milhões
anuais, o que elevaria o Brasil à condição de um dos principais países do mundo em
investimentos em programas estruturados de eficiência energética.
A Lei 9.991, de 24/06/2000, veio a dispor sobre a realização de investimentos
em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e em eficiência energética por parte das
empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica,
constituindo-se no marco regulatório efetivo para este fim. Pelo seu art. 1º as
concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia
elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de no mínimo, setenta e
cinco centésimos de por cento de sua receita operacional líquida em P&D do setor
elétrico, e no mínimo, vinte e cinco centésimos por cento em programas de eficiência
energética no uso final. O inciso I deste artigo, no entanto, estabeleceu que até
31/12/2005 os percentuais mínimos deveriam ser 0,5% tanto para P&D quanto para os
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programas de eficiência energética no uso final de energia 44 . O inciso II, por sua vez,
efetivamente passou a estabelecer a diretriz legal de regulação do mercado de eficiência
energética, como se pode ver na íntegra: “II – os montantes originados da aplicação do
disposto neste artigo serão deduzidos daquele destinado aos programas de conservação
e combate ao desperdício de energia, bem como de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico do setor elétrico, estabelecidos nos contratos de concessão e permissão de
distribuição de energia elétrica celebrados até a data de publicação dessa Lei”.
Os art. 2º e 3º da mesma Lei estabeleceram, respectivamente, para
concessionárias de geração e produtores independentes e para concessionárias de
serviços públicos de transmissão a obrigação de investimento de, no mínimo, 1% da
receita operacional líquida em P&D 45 .
A distribuição dos recursos para P&D do Setor Elétrico, prevista no art. 4º da
Lei 9.991/00, foi alterada pela Lei 10.848, de 15/03/2004, que em seu art. 12º passou a
estabelecer o seguinte na íntegra:
“I – 40% (quarenta por cento) para o Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – FNDCT, criado pelo Decreto-Lei no 719, de 31 de julho de
1969, e restabelecido pela Lei no 8.172, de 18 de janeiro de 1991 46 ;

44

Este inciso abriu ainda a possibilidade inclusive de haver investimentos em eficiência energética na
oferta, pois o texto do inciso na íntegra é: “I – até 31 de dezembro de 2005, os percentuais mínimos
definidos no caput deste artigo serão de cinqüenta centésimos por cento, tanto para pesquisa de
desenvolvimento, como para programas de eficiência energética na oferta e no uso final da energia”.
45
Excluindo-se, por isenção, as empresas que gerem energia exclusivamente a partir de instalações
eólicas, solares, de biomassa e pequenas centrais hidroelétricas.
46
Foi constituído um Comitê Gestor (CT-ENERG), no âmbito do Ministério de Ciência e Tecnologia,
com a finalidade de definir diretrizes gerais e plano anual de investimentos, acompanhar a implementação
das ações e avaliar anualmente os resultados alcançados com a aplicação dos recursos. Cabe destacar que
a ANEEL possui representatividade no Comitê.
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II – 40% (quarenta por cento) para projetos de pesquisa e desenvolvimento,
segundo regulamentos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL 47 ;
III – 20% (vinte por cento) para o MME, a fim de custear os estudos e pesquisas
de planejamento da expansão do sistema energético, bem como os de inventário e de
viabilidade necessários ao aproveitamento dos potenciais hidrelétricos 48 ”.
Portanto, o valor atual para implantação de projetos de eficiência energética
propriamente dita foi reduzido a partir de 01/01/2006 para 0,25% da receita operacional
líquida das concessionárias distribuidoras de energia elétrica, cabendo o restante a
investimentos em P&D, conforme determina a Lei 9.991/00.
Segundo SOARES (2006), isso passa a significar investimentos em P&D da
ordem de R$ 540 milhões por ciclo a partir do ciclo 2005/2006 e aproximadamente
R$150 milhões por ciclo em implantação de projetos de eficiência energética, sendo que
metade deste valor tem que ser aplicado compulsoriamente em projetos que envolvam
comunidades baixa renda 49 .
De acordo com os dados da ABESCO (2005), foram investidos em Programas
de Eficiência Energética no Uso Final em torno de R$ 1,46 bilhão entre 1998 a 2004,
que resultaram numa economia total neste período de 4.000 GWh de energia e uma
demanda evitada total de 1.144 MW na ponta do sistema elétrico, conforme mostrado
na Tabela 3.9.

47

Esses recursos são aplicados em conformidade com os regulamentos estabelecidos pela ANEEL.
Este valor, na prática, é a principal fonte de custeio da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que será
discutida em detalhes ainda neste capítulo.
49
A Resolução Normativa ANEEL n° 176, de 28/11/2005, fixou o montante para contratos de
desempenho ou convênio com recuperação pela concessionária de distribuição de energia elétrica em no
máximo 50% do valor total do Programa de Eficiência Energética apresentado e determinou ainda que
pelo menos 50% dos investimentos fossem realizados em comunidades baixa renda (ANEEL, 2005b).
48
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Tabela 3.9 – Resultados do Programa de Eficiência Energética da ANEEL no Período
de 1998-2004
METAS E INVESTIMENTOS REALIZADOS DE 1998 A 2004

CICLOS

METAS
Energia
Demanda
Economizada
Evitada
(MWh/ano)
(MW)

Investimentos
(R$)

Número de
Empresas
Participantes

Número de
Projetos

1998/1999

728.172

187

396.107.346,00

17

254

1999/2000

1.125.281

370

305.421.722,00

42

364

2000/2001

907.023

247

152.994.656,00

64

199

2001/2002

342.308

82

189.941.308,00

64

200

2002/2003

232.703

56

156.649.319,00

64

459

717.230

202

258.275.742,00

64

300

1.459.390.093,00

-

1.776

(*)

2003/2004

TOTAL
4.052.717
1.144
Fonte: ABESCO, 2005. (*) Valor estimado.

As Figuras 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 apresentam, respectivamente os projetos por tema,
os recursos por linhas de pesquisa, a distribuição de projetos por faixas de valores e os
investimentos realizados em P&D no Setor Elétrico.

Figura 3.4 – Projetos de P&D por Temas nos Diversos Ciclos da ANEEL. Fonte: MATTAR, 2004.
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É possível observar que o percentual de projetos em eficiência energética têm
sido decrescentes ao longo do tempo.

Figura 3.5 – Resultados por Linha de Pesquisa em P&D no Setor Elétrico. Fonte: MATTAR, 2004.

Figura 3.6 – Distribuição dos Projetos de P&D no Setor Elétrico por Faixas de Valores. Fonte: MATTAR,
2004.
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Figura 3.7 – Investimentos Realizados em P&D no Setor Elétrico no Ciclo 2002-2003. Fonte: MATTAR,
2004.

Pela Figura 3.7 é possível observar que o montante de recursos investidos em
P&D para o Setor Elétrico no âmbito do FNDCT foi de R$ 189,5 milhões e no âmbito
da ANEEL (Programas) foi de R$ 198,8 milhões, totalizando investimentos da ordem
de R$ 388,3 milhões no ciclo 2002/2003. Nota-se ainda a predominância de
investimento dos recursos nas regiões Sul e Sudeste (aproximadamente 80%),
justificada pela existência nessas regiões de um maior número de instituições de ensino
e pesquisa, bem como de profissionais capacitados, a despeito da legislação em vigor
determinar no mínimo 30% de investimentos em P&D nas regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. A Figura 3.8 mostra os resultados qualitativos alcançados pelos
investimentos em P&D no Setor Elétrico, desde seu início em 1999.

Figura 3.8 – Resultados Qualitativos do Programa de Eficiência Energética da ANEEL no Período de
1998-2004, em Termos de Tecnologia. Fonte: MATTAR, 2004.
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Segundo SOARES (2006), o montante acumulado de investimentos em P&D no
Setor Elétrico desde 1999 é da ordem de R$ 800 milhões, sendo o montante anual do
FNDCT de R$ 1 bilhão oriundos de 11 fontes de recursos, constituindo dessa forma os
Fundos Setoriais, dentre eles o já mencionado CT-ENERG.

3.7 – AS ESCOs
As ESCOs são empresas privadas que prestam serviços de conservação de
energia, remunerando-se, via de regra, em função da economia obtida junto ao
consumidor (contrato de performance, também denominado de desempenho) decorrente
de sua atuação, mediante um protocolo pactuado de medições para verificar os
resultados obtidos. As ESCOs têm como objetivo realizar negócios que resultem na
redução de custos e/ou consumo/demanda de energia e utilidades (como a água)
empregadas nas atividades industriais, comerciais, de serviços, e demais usuários de
energia, sem que haja, porém, perda da qualidade ou produtividade dos produtos e/ou
serviços oferecidos. O uso eficiente da energia resulta naturalmente em melhor uso dos
recursos naturais, contribuindo significativamente para o desenvolvimento sustentável.
As ESCOs não se consideram simplesmente uma empresa de consultoria. Isso porque,
além do levantamento de dados de consumo/demanda e o projeto de eficiência
energética, partilha dos riscos de implementação das medidas técnicas propostas. E
pode participar também do processo de financiamento de parte ou de todo o projeto
(EFFICIENTIA, 2006).
O Contrato de Desempenho trata-se de modalidade de negócios amplamente
empregada nos EUA, Canadá e nações européias, onde a ESCO elabora projeto técnico
e financeiro, utilizando as técnicas de Project Finance, de modo a agregar engenharia
especializada e financiamento adequado, tornando o projeto auto-sustentável, ou seja,
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fazendo com que as economias geradas sejam as fontes de pagamento do financiamento
obtido para implementação do mesmo, esclarece MORENO (2006). Após um período
adequado ao retorno dos investimentos realizados, o cliente passa a beneficiar-se da
economia gerada, além de ter sua instalação modernizada a, normalmente, custo de
investimento zero para sua organização, pois o equipamento passa a ser de sua
propriedade. Resumindo, o Contrato de Desempenho determina, com detalhes, o projeto
executivo de eficiência energética, bem como as condições comerciais com base em
resultados que possibilitem ganhos em energia para o cliente e para a ESCO.
Parte das ESCOs no Brasil (15 empresas) fundou, em 1997, a Associação
Brasileira de Empresas de Conservação de Energia – ABESCO, empresa civil, sem fins
lucrativos, para representar as ESCOs associadas. Hoje a ABESCO conta com 48
associados distribuídos em quatro regionais: Rio de Janeiro, Ceará, Mato Grosso do Sul
e Pará. A missão declarada da ABESCO é a de promover a indústria brasileira de
eficiência energética, elevando a competitividade da economia brasileira através do
desenvolvimento sustentável (ABESCO, 2006). Segundo MORENO (2006), a barreira
legal e a de financiamento são as que mais impactam a atuação das ESCOs no Brasil.
No primeiro caso, a ABESCO tem investido no sentido de buscar instrumentos jurídicos
que consagrem o “negócio ESCO”. Segundo a ABESCO (2006), o instrumento jurídico
adequado para um entendimento prévio entre cliente e empresa ESCO é o “Memorando
de Intenções”. Este documento visa então aos aspectos preponderantes para as garantias
tanto do agente contratante como da ESCO no desenvolvimento das etapas preliminares
ao efetivo contrato de eficiência energética 50 .

50

Um mecanismo capaz de acomodar as diferentes expectativas diante da possibilidade de um processo
de eficiência vir a se concretizar consiste no desdobramento do negócio ESCO em uma fase inicial de
diagnóstico da situação do cliente e de prognóstico de resultado e numa fase final, com a implementação
das medidas de eficiência energética.
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Da mesma forma, a ABESCO desenvolveu uma estrutura de contrato de
performance para superação das diferentes barreiras verificadas no mercado para a
atuação das ESCO’s. A estrutura jurídica identificada apresenta-se como a mais
customizada para contratos de performance no Brasil, abordando a conceituação os
principais itens na forma de um roteiro para quem for estudar ou elaborar a
instrumentalização jurídica de um negócio padrão de eficiência energética, conforme
condições comerciais usuais de mercado, e de acordo com as expectativas das ESCO's.
Foram igualmente considerados os interesses dos clientes finais contratantes, e dos
agentes financeiros intervenientes, numa tentativa de harmonizar o relacionamento das
partes neste tipo de contrato complexo nos objetivos, no pagamento e nas incertezas do
desempenho, que exigem como premissa o fator confiança (ABESCO, 2006).
Segundo MORENO (2006), o financiamento às ESCOs, por sua vez, é
dificultado pelas exigências de garantias dos agentes financeiros, que extrapolam a
capacidade das empresas. Modelos alternativos, onde as garantias de financiamento são
assumidas pelo próprio agente contratante, têm sido adotados, reduzindo, porém, o
faturamento das ESCOs em favor do agente contratante.
Em linhas gerais, a ABESCO coloca que em relação às iniciativas e estudos de
desenvolvimento no setor para estabelecer a modelagem de contratos padrão em
eficiência energética, tem sido reiterado, em diferentes oportunidades, o entendimento
que os mesmos são inconclusivos diante da realidade brasileira, onde os negócios de
eficiência energética são heterogêneos e com limites da criatividade empresarial não
consolidados, ainda longe de poderem ser instrumentalizados como um serviço/produto
“de prateleira”. É prematura a afirmação que o mercado brasileiro viabilizará o modelo
do exterior, onde as ESCO’s definidas como puras captam e tem à sua disposição
financiamento direto específico para seus projetos, sem envolverem seus clientes com
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garantias corporativas. Adicione-se a questão da cumulatividade de impostos e podemos
antever que, os clientes finais mais esclarecidos tenderão a contratar preferencialmente
as ESCO’s como parceiras gerenciadoras dos projetos de eficiência (ABESCO, 2006).
Importante também é observar que algumas concessionárias de energia do Brasil, como
a CEMIG, possuem subsidiárias que atuam como ESCO 51 .
Normalmente, observa CAPELLA (2006), essas subsidiárias são utilizadas pelas
concessionárias de energia para estruturar projetos de eficiência energética em parceria
com consumidores no limite do percentual autorizado pela ANEEL para contratos de
desempenho no âmbito do Programa de Eficiência Energética 52 . As concessionárias
utilizam-se desses projetos para modular a curva de seu sistema e, secundariamente,
fidelizar mercado.
Cabe ainda destacar que existem inúmeras empresas que funcionam sob o
conceito ESCO (performance ou desempenho), mas que não são filiadas a ABESCO e
que existem outras que são simplesmente prestadoras de serviços de eficiência
energética, sendo remuneradas normalmente, sob contrato, em função do serviço
prestado. Além dessas, existem as empresas de consultoria e os consultores autônomos
que também atuam no mercado de eficiência energética. Muitas dessas empresas e
desses consultores, inclusive, não são especialistas em eficiência energética.

51

A CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais, concessionária distribuidora de energia elétrica
do estado brasileiro de Minas Gerais, por exemplo, tem uma subsidiária denominada EFFICIENTIA para
trabalhar, principalmente, como ESCO. Em outros países como os EUA a subsidiárias das
concessionárias também existem e denominam-se Utilities Energy Saving Companies (USCO).
52
A Resolução Normativa nº. 176, de 28/11/2005, estabelece que o montante máximo a ser aplicado em
projetos de eficiência energética com recuperação de investimentos será de 50% do valor total do
respectivo Programa de Eficiência Energética da Concessionária de Distribuição.
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3.8 – A EPE
A Lei 10.847, de 15/03/2004, e o Decreto 5.184, de 16/08/2004, formaram os
marcos legais que criaram a Empresa de Pesquisas Energéticas – EPE, vinculada ao
MME, que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas
a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás
natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência
energética, dentre outras. Os estudos e pesquisas desenvolvidos pela EPE subsidiarão a
formulação, o planejamento e a implementação de ações do Ministério de Minas e
Energia, no âmbito da política energética nacional (EPE, 2006).
Compete a EPE:
I. Realizar estudos e projeções da matriz energética brasileira;
II. Elaborar e publicar o balanço energético nacional;
III. Identificar e quantificar os potenciais de recursos energéticos;
IV. Dar suporte e participar das articulações relativas ao aproveitamento
energético de rios compartilhados com Países limítrofes;
V. Realizar estudos para a determinação dos aproveitamentos ótimos dos
potenciais hidráulicos;
VI. Obter a licença prévia ambiental e a declaração de disponibilidade hídrica
necessárias às licitações envolvendo empreendimentos de geração
hidrelétrica e de transmissão de energia elétrica, selecionados pela EPE;
VII. Elaborar estudos necessários para o desenvolvimento dos planos de
expansão da geração e transmissão de energia elétrica de curto, médio e
longos prazos;
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VIII. Promover estudos para dar suporte ao gerenciamento da relação reserva e
produção de hidrocarbonetos no Brasil, visando à auto-suficiência
sustentável;
IX. Promover estudos de mercado visando definir cenários de demanda e
oferta de petróleo, seus derivados e produtos petroquímicos;
X. Desenvolver estudos de impacto social, viabilidade técnico-econômica e
socioambiental para os empreendimentos de energia elétrica e de fontes
renováveis;
XI. Efetuar o acompanhamento da execução de projetos e estudos de
viabilidade realizados por agentes interessados e devidamente autorizados;
XII. Elaborar estudos relativos ao plano diretor para o desenvolvimento da
indústria de gás natural no Brasil;
XIII. Desenvolver estudos para avaliar e incrementar a utilização de energia
proveniente de fontes renováveis;
XIV. Dar suporte e participar nas articulações visando à integração energética
com outros Países;
XV. Promover estudos e produzir informações para subsidiarem planos e
programas de desenvolvimento energético ambientalmente sustentável,
inclusive, de eficiência energética;
XVI. Promover planos de metas voltadas para a utilização racional e
conservação de energia, podendo estabelecer parcerias de cooperação para
este fim;
XVII. Promover estudos voltados para programas de apoio para a modernização e
capacitação da indústria nacional, visando maximizar a participação desta
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no esforço de fornecimento dos bens e equipamentos necessários para a
expansão do setor energético; e
XVIII. Desenvolver estudos para incrementar a utilização de carvão mineral
nacional.

3.9 – MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
O Ministério de Minas e Energia - MME foi criado em 1960, pela Lei n°. 3.782,
de 22/07/60. Anteriormente, os assuntos de minas e energia eram de competência do
Ministério da Agricultura.
Em 1990, a Lei n°. 8.028 extinguiu o MME e transferiu suas atribuições ao
Ministério da Infra-Estrutura, criado pela mesma lei, que também passou a ser
responsável pelos setores de transportes e comunicações. O Ministério de Minas e
Energia voltou a ser criado em 1992, por meio da Lei n°. 8.422.
Em 06/08/97, a Lei n°. 9.478 criou o Conselho Nacional de Política Energética CNPE 53 , vinculado à Presidência da República e presidido pelo Ministro de Minas e
Energia, com a atribuição de propor ao Presidente da República políticas nacionais e
medidas para o setor.
Em 2003, a Lei n°. 10.683/2003 definiu como competências do MME as áreas
de geologia, recursos minerais e energéticos; aproveitamento da energia hidráulica;
mineração e metalurgia; e petróleo, combustível e energia elétrica, incluindo a nuclear.
A estrutura do Ministério foi regulamentada pelo decreto n° 5.267, de 9 de
dezembro de 2004, que criou as secretarias de Planejamento e Desenvolvimento

53

A Lei foi regulamentada pelo Decreto 3.520, de 21/06/2000.
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Energético; de Energia Elétrica; de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis; e
Geologia, Mineração e Transformação Mineral.
Como já visto a Empresa de Pesquisa Energética – EPE está vinculada ao
Ministério de Minas e Energia, com a finalidade de prestar serviços na área de estudos e
pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético.
O Ministério de Minas e Energia tem como empresas vinculadas a
ELETROBRÁS e a PETROBRAS, que são de economia mista. A ELETROBRÁS, por
sua vez, controla as empresas Furnas Centrais Elétricas S.A., Companhia Hidroelétrica
do São Francisco – CHESF, Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica –
CGTEE, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE, Eletrosul
Centrais Elétricas S.A. – ELETROSUL e Eletrobrás Termonuclear S.A. –
ELETRONUCLEAR.
As empresas públicas Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial –
CBEE e o Serviço Geológico do Brasil – CPRM também são ligados ao MME. Entre as
autarquias vinculadas ao Ministério estão as agências nacionais de Energia Elétrica
(ANEEL) e do Petróleo (ANP) e o Departamento Nacional de Produção Mineral –
DNPM (MME, 2006).

3.10 – LINHAS DE FINANCIAMENTO PARA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Segundo HADDAD et al. (1999), as iniciativas nesta área surgiram em 1986,
por meio de um acordo entre o BNDES e a ELETROBRÁS, que resultou no lançamento
de uma linha de crédito a empresas industriais e comerciais para o desenvolvimento de
projetos de conservação de energia, por intermédio de um programa de financiamento
denominado PROEN. A intenção era financiar de 60 a 70% dos custos dos projetos,
com taxas de juros de 6 a 8,5% ao ano e prazo de amortização de 5 anos.
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Porém, devido à falta de agilidade do PROEN, no que se referia à avaliação das
propostas de financiamento, os resultados não foram satisfatórios, motivando, assim, o
surgimento do PROEN-Automático, em 1989, por meio de convênio entre PROCEL e o
BNDES. Esse novo programa de financiamento possuía as mesmas vantagens
financeiras do PROEN, contando, no entanto, com maior agilidade de execução, o que
não impediu o seu fracasso, em virtude da demanda reduzida por esta linha de crédito,
levando ao seu cancelamento no início de 1990.
Entretanto, com o Decreto n° 1.040, de 11/01/1994, as iniciativas visando à
conservação de energia por meio de incentivos financeiros ganharam um novo alento.
Esse decreto determinou aos agentes financeiros oficiais a inclusão de projetos
destinados à conservação de energia, em suas linhas prioritárias de crédito. Na prática,
no entanto, esclarece CAPELLA (2006), o mercado de crédito oficial não oferece linhas
diferenciadas específicas para projetos de eficiência energética, mas sim para
substituição de equipamentos, o que representa apenas parte da solução de eficiência
energética. Falta, principalmente, capacitação nas instituições financeiras para a análise
do risco técnico de projetos de eficiência energética. A atuação de outros órgãos do
governo para superar esta barreira tem sido muito modesta, visto que não encaram a
questão como uma prioridade de governo, embora a diretriz esteja estabelecida por
Decreto.
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4 – TÉCNICAS PARA ANÁLISE DE INDÚSTRIAS E DA CONCORRÊNCIA

4.1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
O mundo passa por diversas transformações, apresentando um comportamento
dinâmico, marcado por rápida obsolescência e extrema competição. Uma das principais
características da nova economia é a transição da eficiência individual para a eficiência
coletiva. A competitividade é, e será cada vez mais, relacionada ao desempenho de
redes interorganizacionais e não de empresas isoladas, sendo a dinâmica estimulada
pelo processo de globalização. Nesse contexto, a competitividade organizacional é
primordial para a sobrevivência no mercado atual (FLEURY E FLEURY, 2003).
BOLJWIN E KUMPE (1990) afirmam que a competitividade está fundamentada
no trinômio: produtividade, qualidade e flexibilidade. A flexibilidade está associada à
capacidade da organização de atender às flutuações da demanda do mercado. Assim, a
competitividade da organização também está fundamentada na capacidade de perceber
mudanças e se preparar para enfrentá-las, adotando uma postura pró-ativa.
CERTO E PETER (1993) destacam que informações mais precisas à luz de
aspectos importantes, como objetivos, estruturas, tecnologias e relações informais
aumentam a competitividade das organizações. MONTANA E CHARNOV (1998)
reforçam esta idéia quando afirmam que, mesmo sendo impossível conhecer plenamente
todas as tendências de mudanças, o conhecimento, pelo menos parcial delas, permite
uma postura pró-ativa em vez de meras reações. BATOCCHIO E BIAGIO (1999)
ressaltam que este fato pode significar uma vantagem competitiva considerável,
permitindo que a organização planeje suas ações.
Segundo ZANQUETTO FILHO E FIGUEIREDO (1999), as organizações
necessitam de estruturas políticas e diretrizes organizacionais que as capacitem a
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identificar as novas oportunidades de negócio e as mudanças internas necessárias ao
aproveitamento dessas. Neste ambiente, complementa, é fundamental que o
planejamento organizacional seja realizado dentro de um processo contínuo de
preparação para o futuro. Torna-se imprescindível avaliar, no planejamento estratégico,
o comportamento das organizações frente às forças competitivas do mercado, ou seja,
diagnosticar o grau de competitividade da organização, identificando sua posição no
setor em que atua.
Segundo PORTER 1 (1989, 2004), em seus estudos realizados a partir de 1980,
cada empresa que compete em uma indústria possui uma estratégia competitiva, seja
explícita ou implícita. Essa estratégia tanto pode ter sido desenvolvida explicitamente
por meio de um processo de planejamento como ter evoluído implicitamente a partir de
atividades dos vários departamentos ou unidades funcionais da empresa. Dispondo
apenas de seus próprios meios, cada departamento ou unidade funcional
inevitavelmente buscará métodos ditados pela sua orientação profissional e pelos
incentivos dos encarregados. No entanto, a soma desses métodos raramente equivale à
melhor estratégia.
PORTER (1989, 2004) observa ainda que a ênfase dada ao planejamento
estratégico nas empresas dentro e fora dos Estados Unidos reflete a proposição de que
existem benefícios significativos a serem obtidos com um processo explícito de
formulação de estratégia, garantindo que pelo menos as políticas (se não as ações) dos
departamentos ou unidades funcionais sejam coordenadas e dirigidas visando a um
conjunto comum de metas.
1

MICHAEL PORTER, professor de administração de empresas da Harvard Business School desde 1973,
passou a ser considerado uma das maiores autoridades mundiais em estratégia, quando comandou uma
abrangente pesquisa para o Governo RONALD REAGAN, nos Estados Unidos dos anos 80, para explicar
o imenso sucesso das empresas japonesas (JÚLIO E SALIBI NETO, 2002).
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Nesse contexto, a maior atenção ao planejamento estratégico formal levantou
questões que há muito preocupavam os administradores, tais como:
i.

O que vem dirigindo a concorrência em minha indústria ou nas
indústrias nas quais estou pensando em entrar?

ii.

Quais atitudes os concorrentes provavelmente assumirão e qual a melhor
maneira de responder?

iii.

De que modo minha indústria se desenvolverá?

iv.

Qual a melhor posição a ser adotada pela empresa para competir a longo
prazo?

PORTER (1989, 2004) conclui que grande parte da ênfase nos processos formais
de planejamento estratégico a época (1980 2 ) é dada à indagação dessas questões de uma
maneira organizada e disciplinada, e não a lhes dar uma resposta. As técnicas
desenvolvidas até então, geralmente por firmas de consultoria, para responder às
questões destinavam-se à companhia ou prestador de serviço e não à indústria como um
todo, ou consideravam apenas um aspecto da estrutura industrial, como o
comportamento dos custos, o que certamente não captava a substância e a complexidade
da concorrência da indústria. Nesse contexto, PORTER (1980, 1985) passou a
desenvolver toda uma fundamentação teórica abrangendo técnicas analíticas visando
auxiliar uma empresa a analisar sua indústria como um todo e a prever a sua futura
evolução, compreender a concorrência e a sua própria posição, e traduzir essa análise
em uma estratégia competitiva para um determinado ramo de negócio.

2

O texto original de “Estratégia Competitiva: Técnicas para Análise de Indústrias e da Concorrência” foi
publicado em 1980 (PORTER, 1980).
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Neste capítulo pretende-se então apresentar o referencial teórico desenvolvido
por PORTER (1980, 1985) e seus colaboradores a partir de 1980 visando à análise de
indústrias e da concorrência, bem como algumas críticas, complementos e refinamentos
a essa teoria realizada por autores diversos. Em seguida, a metodologia, o tipo, o
universo, o desenvolvimento da análise, a descrição e a limitação da pesquisa são
apresentados.

4.2 – O MÉTODO CLÁSSICO PARA A FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIA
PORTER (1989, 2004) afirma que o conceito dominante de desenvolvimento de
uma estratégia competitiva é, em essência, o desenvolvimento de uma fórmula ampla
para o modo como uma empresa competirá, quais deveriam ser as suas metas e quais as
políticas necessárias para levar-se a cabo essas metas. O método clássico para
formulação de estratégias 3 , que se tornou padrão no campo, é apresentado a partir das
Figuras 4.1 e 4.2.
A Figura 4.1 ilustra que a estratégia competitiva é uma combinação dos fins
(metas) que a empresa busca e dos meios (políticas) pelos quais ela está buscando
chegar lá. Empresas diferentes empregam palavras diferentes para alguns dos conceitos
ilustrados. Por exemplo, algumas empresas empregam termos como “missão” ou
“objetivo” em vez de “metas”, e outras empregam “tática” em lugar de “políticas
funcionais” ou “operacionais”. Contudo, noção essencial de estratégia é captada na
distinção entre fins e meios, afirma PORTER (1989, 2004).
3

Para uma visão mais completa do conceito de estratégia, ver ANDREWS (1971 apud PORTER, 2004)
e, posteriormente, CHRISTENSEN, ANDREWS E BOWER (1973 apud PORTER, 2004). Segundo
PORTER (2004), esses relatos clássicos também discutem as razões pelas quais a estratégia explícita é
importante em uma companhia, bem como a relação entre a formulação de estratégia e o papel e as
funções mais amplas da gerência geral. PORTER (2004) observa ainda que a estratégia de planejamento
está longe de ser a única coisa que a gerência geral faz ou deveria fazer.
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A Figura 4.1, que é denominada por PORTER (1989, 2004) de “Roda da
Estratégia Competitiva”, é um dispositivo para a articulação dos aspectos básicos da
estratégia competitiva de uma empresa em um único emblema.
No centro da roda estão as metas da empresa, que compõem a definição geral do
modo como ela deseja competir, e seus objetivos econômicos e não-econômicos. Os
raios da roda são as políticas operacionais básicas com as quais a empresa busca atingir
essas metas. Sob cada tópico na roda deve-se obter, com base nas atividades da
companhia, uma declaração sucinta das políticas operacionais básicas nessa área
funcional. Dependendo da natureza do negócio, a administração pode ser mais ou
menos específica na articulação dessas políticas operacionais básicas. Uma vez
especificadas, o conceito de estratégia pode ser empregado como guia de
comportamento global da empresa. Como uma roda, os raios (políticas) devem originarse e refletir, o centro (metas), devendo estar conectados entre si; do contrário, a roda não
girará, depreende PORTER (1989, 2004).

Figura 4.1 – A Roda da Estratégia Competitiva. Fonte: PORTER, 2004.

A Figura 4.2 ilustra que, no nível mais amplo, a formulação de uma estratégia
competitiva envolve quatro fatores básicos que determinam os limites daquilo que uma
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companhia pode realizar com sucesso afirma PORTER (1989, 2004). Os pontos fortes e
os pontos fracos da companhia são o seu perfil de ativos e as qualificações em relação à
concorrência, incluindo recursos financeiros, postura tecnológica, identificação de
marca, e assim por diante. Os valores pessoais de uma organização são as motivações e
as necessidades dos seus principais executivos e de outras pessoas responsáveis pela
implantação da estratégia escolhida. Os pontos fortes e os pontos fracos combinados
com os valores determinam os limites internos (à companhia) da estratégia competitiva
que uma companhia pode adotar com pleno êxito.

Figura 4.2 – Contexto em que a Estratégia Competitiva é Formulada. Fonte: PORTER, 2004.

Os limites externos são determinados pela indústria e por seu meio ambiente
mais amplo. As ameaças e as oportunidades da indústria definem o meio competitivo,
com seus riscos conseqüentes e recompensas potenciais. As expectativas da sociedade
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refletem o impacto, sobre a companhia, de fatores como a política governamental, os
interesses sociais, e muitos outros. Esses quatro dados devem ser considerados antes de
uma empresa desenvolver um conjunto realista e exeqüível de metas e políticas
evidencia PORTER (1989, 2004).
Ainda segundo PORTER (1989, 2004), a adequação de uma estratégia
competitiva pode ser determinada com o teste das metas e das políticas propostas
quanto à sua consistência, conforme mostra a Figura 4.3.

Figura 4.3 – Testes de Consistência. Fonte: PORTER, 2004 4 .

Essas amplas considerações em uma estratégia competitiva efetiva podem ser
traduzidas em um método generalizado para a formulação da estratégia. O sumário das
questões na Figura 4.4 fornece esse método para o desenvolvimento da estratégia
competitiva ótima conclui PORTER (1989, 2004).
4

Essas questões são uma versão modificada por MICHAEL PORTER daquelas desenvolvidas por
ANDREWS (1971).
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Figura 4.4 – Processo para a Formulação de uma Estratégia Competitiva. Fonte: PORTER, 2004.

Embora o processo apresentado na Figura 4.4 possa estar intuitivamente claro,
uma resposta a essas perguntas envolve uma grande análise e foi essa a motivação de
PORTER (1980) e seus colaboradores.
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4.3 – OS CONCEITOS CENTRAIS DO ENFOQUE DE PORTER
As pesquisas de PORTER (1980, 1985) se concentraram em duas questões
centrais que, segundo ele, são os principais determinantes da estratégia competitiva de
uma empresa.
A primeira questão é: “Como determinar a atratividade de um ramo de
negócio?” Segundo PORTER (1989, 2004), ramos de negócios diferentes oferecem
oportunidades diferentes de rentabilidade e a rentabilidade inerente a um ramo é um
ingrediente essencial na determinação da rentabilidade de qualquer empresa que atue
nele. Há ramos de negócio favoráveis onde a rentabilidade média é alta e obtida sem
grandes esforços, e há ramos tão desfavoráveis que as empresas não conseguem ser
lucrativas, nem mesmo com esforços inauditos.
A segunda questão é: “Como determinar a posição competitiva relativa de
empresa dentro de um dado ramo de negócios?” PORTER (1989, 2004) afirma que na
maioria dos ramos, há empresas que são muito mais rentáveis que outras; às vezes, há
empresas bem posicionadas que são rentáveis em ramos desfavoráveis, onde a
rentabilidade média é negativa; outras vezes há empresas não lucrativas em ramos de
negócio muito atrativos. Ambas as questões sofrem modificações com o tempo e por
isso devem ser permanentemente analisadas. Nesse sentido, o que o modelo de
PORTER (1980, 1985) pretende encontrar são os fatores que determinam a atratividade
de um ramo de negócio ou indústria 5 e o bom posicionamento de uma empresa dentro
de um ramo de negócio, e como estes fatores vão influir na escolha da estratégia
competitiva de uma empresa em um dado ramo de negócio.
5

Os conceitos desenvolvidos por PORTER (1980) e seus colaboradores aplicam-se igualmente tanto a
indústrias de produtos como de serviços e também no diagnóstico da concorrência industrial em qualquer
país ou em um mercado internacional, resguardadas algumas circunstâncias institucionais específicas.
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PORTER (1989, 2004) evidencia que a estratégia competitiva pode ser não
apenas uma resposta ao meio ambiente, mas também, pelo efeito das ações que uma
empresa vai realizar no meio ambiente em conseqüência de sua estratégia competitiva,
uma forma de alterar o meio ambiente em favor daquela empresa.
Cabe reiterar que este trabalho busca fundamentalmente identificar stricto sensu,
qualitativamente, a atratividade da indústria de eficiência energética no setor de
saneamento básico à luz dos conceitos desenvolvidos por PORTER (1980, 1985) e seus
colaboradores, buscando identificar ainda a estratégia competitiva genérica dominante,
não sendo objeto o posicionamento de empresas no ramo estudado.

4.4 – A ANÁLISE ESTRUTURAL DAS INDÚSTRIAS
Segundo CARNEIRO et al. (1997), a essência da formulação de uma estratégia
competitiva é analisar a relação da empresa com seu meio ambiente. Embora o meio
ambiente relevante seja muito amplo, abrangendo tanto forças sociais como
econômicas, o aspecto principal do meio ambiente da empresa é a indústria ou as
indústrias em que ela compete. A estrutura industrial tem uma forte influência na
determinação das regras competitivas, assim como das estratégias que a empresa poderá
empregar. Segundo PORTER (1989, 2004), forças externas à indústria são significativas
principalmente em sentido relativo; uma vez que as forças externas em geral afetam
todas as empresas na indústria, o ponto básico encontra-se nas diferentes habilidades
das empresas em lidar com elas.
Ainda segundo PORTER (1989, 2004), a intensidade da concorrência em uma
indústria não é uma questão de coincidência ou de má sorte. Ao contrário, a
concorrência em uma indústria tem raízes em sua estrutura econômica básica e vai além
do comportamento dos atuais concorrentes. O grau de concorrência em uma indústria
depende de cinco forças competitivas básicas, que são apresentadas na Figura 4.5. O
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conjunto dessas forças determina o potencial de lucro que as empresas, naquela
indústria, poderão obter e que é medido em termos de retorno no longo prazo sobre o
capital investido. Como as forças competitivas diferem de uma indústria para outra, o
potencial de lucro de cada uma é diferente. A meta da estratégia competitiva para uma
empresa em uma indústria é encontrar uma posição dentro dela em que a empresa possa
melhor se defender contra estas forças competitivas ou influenciá-las em seu favor.
Dado que um conjunto das forças pode estar exageradamente aparente para todos os
concorrentes, a chave para o desenvolvimento de uma estratégia é pesquisar em maior
profundidade e analisar as fontes de cada força depreende PORTER (1989, 2004).

Figura 4.5 – Forças que Dirigem a Concorrência na Indústria. Fonte: PORTER, 2004.

PORTER (1989, 2004) observa que o conhecimento dessas fontes subjacentes da
pressão competitiva põe em destaque os pontos fortes e os pontos fracos críticos da
empresa, torna mais claro o seu posicionamento em sua indústria, mostra as áreas em
que mudanças estratégicas podem levar a um retorno máximo e põe em destaque as
áreas em que as tendências da indústria são da maior importância, quer como
oportunidades, quer como ameaças.
A Figura 4.5 mostra que as cinco forças competitivas que determinam a
atratividade de um ramo de negócio, as características da competição dentro dele e suas
140

causas são: (i) A entrada de novos competidores; (ii) A ameaça de produtos substitutos;
(iii) O poder de negociação dos compradores; (iv) O poder de negociação dos
fornecedores; (v) A rivalidade entre os competidores existentes. PORTER (1989, 2004)
estabelece as definições básicas a seguir.
A ameaça de entrada de novos competidores determina a probabilidade de
novas empresas entrarem em um ramo de indústria e conquistarem mercado, ou
passando benefícios para os compradores na forma de preços mais baixos, ou elevando
os custos da competição. As barreiras de entrada levantadas diminuem a probabilidade
de entrada de novos competidores em um determinado ramo, evitando a queda dos
preços.
O poder de negociação dos compradores determina quanto vão reter do valor
criado para eles pelas empresas do mercado, deixando-as apenas com modestos
retornos. A ameaça de substitutos determina até que ponto algum outro produto pode
satisfazer as mesmas necessidades do comprador, colocando, assim, um teto no
montante que um comprador está disposto a pagar pelo produto original de um ramo de
negócio.
O poder de negociação dos fornecedores determina quanto os fornecedores, e
não as empresas para as quais fornecem em um ramo de negócios, irão se apropriar do
valor criado pelos próprios fornecedores.
A intensidade da rivalidade age de modo semelhante à ameaça de entrada. Ela
determina até que ponto as empresas que já atuam em um ramo irão conservar para si
mesmas o valor criado por elas próprias para seus compradores e usá-lo ou para repassá-lo
em parte para os compradores na forma de preços mais baixos para os seus produtos, ou
para dissipá-lo em custos mais elevados para afastar os competidores existentes ou levantar
barreiras de entrada para os competidores potenciais. A intensidade da rivalidade
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desempenha um importante papel para determinar se as empresas já atuantes no ramo irão
ou expandir agressivamente sua capacidade ou optar por manter a rentabilidade. A estrutura
industrial também determina com que rapidez os competidores irão retirar a oferta
excedente se existir. As barreiras de saída impedem que as empresas saiam de um ramo,
quando nele existe excesso de capacidade de produção instalada e, assim, prolongam os
períodos em que vai existir este excesso de capacidade afirma PORTER (1989, 2004).
Segundo BETHLEM (2002), o vigor de cada uma das cinco forças competitivas é
uma função da estrutura da indústria, ou ramo de negócio, e de suas características técnicas
e econômicas, que devem ser analisadas em detalhe. BETHLEM (2002) reafirma que a
análise dos elementos da estrutura industrial apresentados por PORTER (1989, 2004) e
mostrado na Figura 4.6, de forma global para o ramo de negócios, permite estabelecer a
atratividade do negócio; e feita do ponto de vista da empresa, permitir-nos-ia julgar a
posição competitiva desta no ramo em questão.
PORTER (1989, 2004) afirma que a análise estrutural, focalizando amplamente a
concorrência bem além dos rivais existentes, deve reduzir a necessidade de debates sobre
onde fixar os limites da indústria. Qualquer definição de uma indústria é essencialmente
uma escolha de onde fixar a linha entre os concorrentes existentes e os produtos substitutos,
entre as empresas existentes e as que podem vir a entrar na indústria, e entre as empresas
existentes e os fornecedores e compradores. Fixar essas linhas é inerentemente uma questão
de grau que tem pouco a ver com a escolha da estratégia.
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Figura 4.6 – Elementos da Estrutura Industrial. Fonte: PORTER, 1989.
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4.5 – ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS
O conceito de estratégias ditas genéricas advém do fato de que alguns autores
(e.g.: MILES et al., 1978; PORTER, 1980, 1985; HAMBRICK, 1983a; MINTZBERG,
1988) acreditam ser possível definir uma tipologia de estratégias suficientemente
amplas de tal forma que elas sejam aplicáveis a qualquer empresa, em qualquer tipo de
indústria e em qualquer estágio de desenvolvimento da indústria (HERBERT E
DERESKY, 1987). Ou, dito de outra forma, poderia ser identificado um número
limitado de arquétipos estratégicos que capturariam a essência das diversas posturas
competitivas da maioria das empresas (HAMBRICK, 1983b).
Conforme HAMBRICK (1983a), a utilização de tipologias reduz o vasto leque
de combinações que um pesquisador teria de considerar. Além disso, tipos (ou
categorias) de uma tipologia representam caracteres gerais (gestalts), os quais definem
um pacote holístico de atributos.
BETHLEM (2002) observa que o conceito de estratégia competitiva genérica se
baseia em que a vantagem competitiva é o núcleo de qualquer estratégia, e que para
obter vantagem competitiva a empresa terá que fazer uma escolha. Essa escolha é
ilustrada pela Figura 4.7 – qual tipo de vantagem competitiva a empresa buscará obter e
em que escopo quer alcançá-la. Ser “tudo para todos” é uma receita para a mediocridade
estratégica e para um desempenho abaixo da média. Normalmente, significa que uma
empresa não tem absolutamente qualquer vantagem competitiva. BETHLEM (2002)
ressalta ainda que o valor de um produto ou serviço é aquilo que os compradores estão
dispostos a pagar por ele. O valor superior decorre ou da oferta de benefícios
equivalentes a preços mais baixos do que o da concorrência ou do fornecimento de
benefícios singulares, cujo valor compense um preço mais alto. Naturalmente, existem
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assim dois tipos básicos de vantagem competitiva: vender mais barato – produto ou
serviço genérico - ou vender produto ou serviço singular.
Segundo PORTER (1980, 1985), as empresas que apresentariam melhor
desempenho seriam aquelas que conseguissem aplicar uma, e apenas uma, das três
estratégias genéricas. As empresas que procurassem uma estratégia híbrida ou que
fracassassem na busca por uma das três estratégias foram por ele designadas como
stuck-in-the-middle (expressão traduzida para o português como meio-termo). O fato de
uma empresa ser classificada no meio-termo não significa que ela não emprega métodos
e armas competitivas típicas de uma ou mais das estratégias genéricas, mas apenas que a
sua estratégia como um todo carece de consistência interna (DESS E DAVIS, 1984).
PORTER (1980, 1985) sempre afirmou que uma empresa atuando no meio-termo
apresentaria resultados inferiores aos daquelas que lograssem êxito no desenvolvimento
de uma das três estratégias genéricas. Este posicionamento tem lhe valido diversas
críticas (e.g.: MURRAY, 1988; HILL, 1988; MILLER E DESS, 1993); o próprio
PORTER (1980, 1991) chegou a mencionar, numas poucas ocasiões e muito
discretamente, que seria viável a perseguição simultânea das estratégias de baixo custo e
de diferenciação, dada uma determinada conjugação muito específica de circunstâncias.

Figura 4.7 – Estratégias Genéricas. Fonte: BETHLEM, 2002.
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PORTER (1989, 2004) identifica três tipos de estratégias genéricas para se obter
vantagem competitiva: liderança de custo; diferenciação; e enfoque (no custo ou na
diferenciação).
Segundo CARNEIRO et al. (1997), o ponto central da estratégia de liderança no
custo total é a empresa fazer com que seu custo total seja menor do que o de seus
concorrentes. O custo mais baixo funciona como mecanismo de defesa da empresa
contra a rivalidade de seus concorrentes, especialmente no tocante à guerra de preços.
Quando pressionada por fornecedores poderosos, a empresa de custo mais baixo terá
mais fôlego para continuar na indústria do que seus concorrentes, que também estão
sujeitos à pressão desses fornecedores. Raciocínio similar vale para a análise da
empresa vis-à-vis das demais forças competitivas (ameaça de novos entrantes, ameaça
de produtos substitutos e poder de negociação dos compradores).
PORTER (1989, 2004) entende que somente pode existir um líder em custo
numa indústria, porquanto, de contrário, a batalha por parcela de mercado entre várias
empresas que aspiram à liderança em custo levaria a uma guerra de preços que seria
desastrosa para a estrutura de longo prazo da indústria.
FAULKNER E BOWMAN (1992) citam que, na prática, tanto gerentes quanto
pesquisadores,

costumam,

incorretamente,

associar

liderança

em custo

com

concorrência em segmentos de preços baixos. Ser líder em custo também não significa,
necessariamente, ser o fornecedor de menor preço (PARTRIDGE E PERREN, 1994).
A propósito do fato de várias empresas buscarem ser líderes em custo, PORTER
(1989, 2004) afirma que a empresa que alcançar esta posição deverá desencorajar as
demais de também fazê-lo. SHARP (1991) sustenta uma posição contrária ao afirmar
que, quando várias empresas buscam a liderança em custo (ou uma orientação para
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baixos custos), a estrutura da indústria se modifica, à medida que o mercado
gradualmente se torna mais homogêneo (moldado pela oferta homogênea). Assim, o
líder em custo seria beneficiado, pois haveria menos espaço para se buscar
diferenciação.
Alguns autores também apresentam argumentos de que uma estratégia de custo
baixo, acoplada com paridade em preço e nos atributos do produto, não constituiria
vantagem competitiva sustentável, uma vez que o cliente não perceberia nenhuma
diferença entre a oferta da empresa e outros produtos similares, cujos fabricantes
apresentassem maiores custos de produção; como conseqüência, a empresa líder em
custo não conseguiria obter a escala e a experiência suficientes para sustentar a sua
vantagem de custos no longo prazo (COYNE, 1986; FAULKNER E BOWMAN, 1992;
MINTZBERG, 1988).
Segundo CARNEIRO et al. (1997), esta afirmação é duvidosa, à medida que
menores custos e paridade de preços e atributos resultariam em uma margem maior para
o líder em custos; se não houver diferença nos demais fatores do ambiente competitivo,
idêntica parcela com relação aos outros concorrentes, em suma lucros maiores. A
questão estaria em determinar se o líder em custo poderia sustentar esta vantagem em
caso de uma eventual mudança no ambiente competitivo. Segundo eles, se houvesse
capacidade de traduzir os menores custos em maior parcela de mercado (via preços mais
baixos), o líder em custo poderia estar mais imune às forças do ambiente.
Quanto à implantação da estratégia, CARNEIRO et al. (1997) afirmam que
existe uma dificuldade primária: conhecer os custos dos concorrentes. Além disso, a
excessiva ênfase dada aos custos internos pode levar a empresa a sempre buscar
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soluções dentro da própria organização, ao invés de se relacionar adequadamente com
os outros atores do ambiente competitivo.
Para CARNEIRO et al. (1997), a estratégia de diferenciação pressupõe que a
empresa ofereça, no âmbito de toda a indústria, um produto que seja considerado único
pelos clientes, ou seja, cujas características o distingam daqueles oferecidos pela
concorrência.
HUNT E MORGAN (1995) comentam que a heterogeneidade dos gostos e
necessidades dos clientes torna difícil falar-se em um mercado que atinja toda a
indústria, quando, na realidade, existem segmentos de mercado. Contudo o conceito de
um produto que atenda a toda a indústria assenta-se no fato de que podem existir
características gerais que são valorizadas, em maior ou menor grau, pela maioria dos
segmentos de mercado dentro da indústria.
Na opinião de CARNEIRO et al. (1997), a diferenciação oferece à empresa uma
defesa contra as forças do ambiente, embora de forma diferente daquela permitida pela
liderança em custo. A lealdade e a diminuição da sensibilidade ao preço (i.e., clientes
dispostos a pagar mais para terem um produto que eles consideram que melhor atende
às suas necessidades) isolam, em maior ou menor grau, a empresa da rivalidade de seus
concorrentes. Similarmente, o poder dos compradores também diminui, uma vez que
(por definição de produto diferenciado) eles não encontrarão no mercado outro produto
com as mesmas características6 . Argumentação similar pode ser aplicada na análise da
vulnerabilidade da empresa em relação aos entrantes potenciais e produtos substitutos.

6

Segundo CARNEIRO et al. (1997), é importante ressaltar que o produto, conforme visto pelo cliente,
engloba não apenas as características físicas e de desempenho, mas também as dimensões intangíveis (ex:
prazo de entrega, assistência técnica, financiamento às vendas, atendimento personalizado, marca). A
diferenciação pode se situar nas características do produto como nas dimensões intangíveis (serviços
agregados, imagem, etc).
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CARNEIRO et al. (1997) depreendem ainda que considerando que a
diferenciação pode permitir à empresa cobrar um preço prêmio, e desde que este preço
prêmio cubra os eventuais custos adicionais em que a empresa incorre para diferenciar
seu produto (e.g.: P&D, qualidade dos insumos, melhor nível de serviço, propaganda,
etc), a empresa possuirá uma margem maior que a de seus concorrentes, o que a tornará
menos vulnerável do que estes em relação às pressões do ambiente.
Embora argumentando que não pode existir mais do que uma líder em custo,
PORTER (1989, 2004) afirma que pode haver várias empresas perseguindo e obtendo
sucesso com uma estratégia de diferenciação, desde que cada uma delas se especialize
em características ou atributos distintos dos das demais, e que haja um número
suficiente grande de clientes que valorizem distintamente cada um destes atributos e
características.
Algumas críticas que PORTER (1989, 2004) vem recebendo com relação à
estratégia de diferenciação estão relacionadas ao fato de ele não distinguir se o retorno
pela diferenciação advém de preço prêmio ou do aumento de parcela de mercado (a
preços médios). Em verdade, esta crítica não procede, uma vez que fica a critério da
empresa decidir como ela pretende traduzir sua vantagem em sucesso financeiro
(SHARP, 1991).
Alguns autores entendem que a estratégia de diferenciação inclui um leque
variado de estratégias competitivas distintas, as quais requerem estruturas e
competências distintas para sua implementação e, portanto, este tipo estratégico merece
ser desagregado numa classificação mais precisa.
KIM E LIM (1988), seguindo proposta básica de MILLER (1987), subdividiram
a estratégia de diferenciação, basicamente considerando-a como composta por:
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diferenciação no produto (atributos específicos, qualidade) e diferenciação por
marketing (propaganda, nível de serviço).
MILLER (1992) propôs três tipos de diferenciação: por qualidade, por inovação
e por imagem. Em 1992 o mesmo autor realizou uma pesquisa entre empresas não
diversificadas e encontrou três tipos de diferenciação: por qualidade (craftsmanship),
por pioneirismo (pioneering) e por força de vendas (salesmanship).
Dentre os autores que têm criticado a insuficiência de detalhamento da estratégia
de diferenciação de PORTER (1980, 1985), destaca-se MINTZBERG (1988), que
propôs nova tipologia de estratégias genéricas: diferenciação por preço, diferenciação
por imagem, diferenciação por suporte, diferenciação por qualidade, diferenciação por
design e não-diferenciação.
Para CARNEIRO et al. (1997), a estratégia de enfoque se baseia no fato de que a
empresa será capaz de atender melhor ao seu alvo estratégico do que aqueles
concorrentes que buscam atender a toda à indústria (ou a um grande número de
segmentos da indústria). O alvo, ou escopo estratégico deve ser suficientemente estreito,
de forma a permitir que a empresa o atenda mais eficientemente ou mais eficazmente, e
pode ser definido sob diversas dimensões: tipo de clientes, linha de produtos, variedade
do canal de distribuição, área geográfica. O alvo estreito pode ser atendido através de
uma posição de custo mais baixo ou de uma posição de diferenciação, mesmo que a
empresa não seja capaz de manter uma destas posições em relação à indústria como um
todo.
Conforme já mencionado, na visão de PORTER (1989), a busca simultânea das
estratégias de liderança em custo e de diferenciação somente seria bem sucedida caso se
observasse uma ou mais de algumas circunstâncias raras:
150

i.

Quando todos os demais competidores estivessem competindo no meiotermo;

ii.

Quando o custo fosse fortemente determinado pela parcela de mercado
ou pelas inter-relações entre indústrias que um concorrente pode explorar
e outros não;

iii.

Quando a empresa fosse pioneira em uma inovação tecnológica
importante e detivesse direitos exclusivos sobre ela.

Contudo, PORTER (1989) admite que estas circunstâncias são temporárias e que
um competidor que logre sucesso na implementação de uma das estratégias “puras”
ameaçará a posição daquele que procura sustentar sua vantagem por meio da
implantação simultânea de ambas as estratégias. PORTER (1996) sustenta que liderança
em custo e diferenciação não são simultaneamente sustentáveis, mas, segundo
CARNEIRO et al. se trai ao apresentar o exemplo da Southwest Airlines, empresa que
reduziu seus custos ao cortar refeições, reserva de assentos e transferência de bagagem
entre conexões (mas, como estes serviços acarretam atrasos às outras empresas aéreas, a
Southwest acabou também se diferenciando em relação aos concorrentes).
DESS E DAVIS (1984), WHITE (1986) e MILLER E DESS (1993),
confirmando os argumentos teóricos de WRIGHT (1987), identificaram empresas bem
sucedidas que se utilizavam simultaneamente das estratégias de diferenciação e de
liderança em custo em um ou mais de seus segmentos alvo de produto-mercado,
conforme também previsto por HILL (1988) e KARNANI (1984).
Na opinião de FAULKNER E BOWMAN (1992), assim como de PARTRIDGE
E PERREN (1994) e SHARP (1991), não há nenhum impedimento teórico em ser, ao
mesmo tempo, diferenciado e líder em custo, desde que os atributos superiores do
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produto levem a um aumento de parcela de mercado, e esta a economias por escala e
pela curva de experiência. SHARP (1991) acrescenta que todos os produtos devem
possuir uma série de atributos básicos, sem os quais não poderão competir, e as
empresas, mesmo em mercados de commodities, buscarão se diferenciar em intangíveis
(serviço ou marca, por exemplo). PORTER (1989), por seu lado, argumenta que a busca
por ambas as estratégias geraria conflito organizacional e levaria a empresa a ficar no
meio-termo.
PHILLIPS, CHANG E BUZZEL (1983) argumentam que produtos de alta
qualidade (ou seja, diferenciados) podem apresentar custos de produção mais baixos,
pois a maior atenção e cuidados dos empregados na produção destes produtos,
normalmente leva à descoberta e correção de falhas no sistema de produção, resultando
numa redução nos custos (efeito da curva de experiência). Reforçando esta visão,
MILLER (1992) cita como exemplos os investimentos em controle de estoque just-intime e na gestão pela qualidade total, os quais, além de melhorarem o serviço ao cliente
e a qualidade dos produtos, também oferecem oportunidades para redução de custos.
HILL (1988) afirma que, sob certas circunstâncias, além de diferenciação e
liderança em custo não serem antagônicas, a primeira ainda pode ser um meio de se
alcançar a segunda. Tal situação dependeria do aumento da demanda proporcionada
pela diferenciação e da diminuição dos custos unitários possibilitada pelo aumento do
volume.
Segundo HILL (1988), o impacto da diferenciação sobre o aumento da demanda
é modulado por três fatores (ou contingências) principais:
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i.

Capacidade da empresa em diferenciar o seu produto, que depende da
existência de diversos atributos valiosos para os clientes e de diferentes
possibilidades de uso do produto;

ii.

Natureza da competição (estágio de evolução da indústria e concentração
relativa de fornecedores, compradores e concorrentes) - indústrias
fragmentadas ou em crescimento oferecem maiores possibilidades de a
diferenciação gerar aumento de parcela de mercado;

iii.

Comprometimento dos consumidores com os produtos dos concorrentes
(altos custos de mudança dos clientes e significativa lealdade à marca dos
concorrentes).

Segundo CARNEIRO et al. (1997), quanto à extensão da redução de custos
proporcionada pelo aumento de volume, as características da empresa, do produto, do
processo de fabricação e da demanda devem ser tais que proporcionem significativas:
(1) economias de escala; (2) economias de escopo (através do compartilhamento de
recursos e de atividades) e (3) economias devidas ao aprendizado (dependentes da
complexidade e da antigüidade do processo).
Dado um conjunto de circunstâncias (não necessariamente todas ao mesmo
tempo) como as acima mencionadas, uma empresa pode, via diferenciação, vir também
a alcançar uma posição de liderança em custo. Complementando sua análise, HILL
(1988) cita, ainda, uma situação em que a liderança em custo pode preceder a
diferenciação: quando a escala eficiente mínima é baixa (relativamente à demanda
total), é possível que várias empresas alcancem uma posição de mínimo custo. Neste
caso, aquela que conseguisse se diferenciar obteria vantagem competitiva sobre as
demais, desde que, naturalmente, a diferenciação não implicasse aumento dos seus
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custos totais (o custo adicional imposto pela diferenciação - propaganda, nível de
serviço, etc. - deveria ser compensado por economias de escopo) ou, alternativamente, a
elasticidade da demanda ao preço fosse baixa o suficiente para tornar possível um preço
prêmio.
As estratégias genéricas de PORTER (1980, 1985) apresentam riscos que,
segundo BETHLEM (2002), são:
1. Riscos de Liderança de Custo (perda de liderança porque)
a. Competidores imitam processo.
b. Tecnologia muda.
c. Outras bases para a liderança se esgotam.
d. Produtos competidores se diferenciam.
e. Competidores obtêm liderança em segmentos do mercado.
2. Riscos de Diferenciação (desaparece a vantagem da diferenciação porque).
a. Competidores imitam produto.
b. Razões de diferenciação se tornam sem importância para os compradores.
c. Custos dos competidores baixam.
d. Competidores obtêm maior diferenciação em segmento do mercado.
3. Riscos das Estratégias de Enfoque (perda de vantagem no segmento focado
porque).
a. Competidores imitam.
b. O segmento focado se torna estruturalmente não atrativo.
c. A estrutura do mercado desmorona.
d. Demanda desaparece.
e. Competidores do mercado global ocupam o segmento.
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i.

As diferenças do segmento para outros diminuem;

ii.

As vantagens de uma linha mais completa aumentam.

f. Novos “enfocadores” subsegmentam o segmento.
PORTER (1989, 2004) ressalva que as três estratégias diferem em outras
dimensões além das diferenças funcionais apresentadas anteriormente. Colocá-las em
práticas com sucesso exige diferentes recursos e habilidades. As estratégias genéricas
também implicam arranjos organizacionais diferentes, procedimentos de controle e
sistemas criativos. Conseqüentemente, o compromisso contínuo com uma das
estratégias como alvo primário é geralmente necessário para que o sucesso seja
atingido. A Figura 4.8 mostra algumas implicações comuns das estratégias genéricas.
ESTRATÉGIA
GENÉRICA

Liderança no
Custo Total

Diferenciação

Enfoque

RECURSOS E HABILIDADES
EM GERAL REQUERIDOS
- investimento de capital
sustentado e acesso ao capital
- boa capacidade de engenharia de
processo
- supervisão intensa de mão-deobra
- produtos projetados para facilitar
a fabricação
- sistema de distribuição com
baixo custo
- grande habilidade de marketing
- engenharia de produto
- tino criativo
- grande capacidade em pesquisa
básica
- reputação da empresa como líder
em qualidade ou tecnologia
- longa tradição na indústria ou
combinação ímpar de habilidade
trazidas de outros negócios
- fonte de cooperação dos canais
- combinação das políticas acima
dirigidas para a meta estratégica
em particular

REQUISITOS
ORGANIZACIONAIS
COMUNS
- controle de custo rígido
- relatórios de controle
freqüentes e detalhados
- organização e
responsabilidades
estruturadas
- incentivos baseados em
metas estritamente
quantitativas
- fonte de coordenação entre
funções em P&D,
desenvolvimento do produto
e marketing
- avaliações e incentivos
subjetivos em vez de
medidas quantitativas
- ambiente ameno para atrair
mão-de-obra altamente
qualificada, cientistas ou
pessoas criativas
- combinação das políticas
acima dirigidas para a meta
estratégica em particular

Figura 4.8 – Requisitos das Estratégias Genéricas. Fonte: PORTER, 2004.
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As estratégias genéricas podem, também, requerer estilos diferentes de liderança
e traduzir-se em atmosferas e culturas bastante diferentes nas empresas. Diferentes tipos
de pessoas poderão ser atraídos conclui PORTER (1989, 2004).
Alguns autores defendem uma visão que eles intitulam de contingencial,
segundo a qual o conjunto de estratégias viáveis é limitado pelas características do
ambiente (HAMBRICK, 1983b; MURRAY, 1988). Segundo VARADARAJAN (1985),
determinadas estratégias somente conduzirão a desempenho superior em função de
configurações particulares do ambiente, da estrutura da indústria, do comportamento do
consumidor, das estruturas organizacionais e da disponibilidade de recursos.
CHRISMAN, HOFER E BOULTON (1988) relacionam alguns exemplos de autores
que desenvolveram tipologias de estratégias genéricas aplicáveis a circunstâncias
específicas, tais como: situações de transição, indústrias em declínio, negócios de
pequena participação de mercado, empresas de manufatura, integração vertical.
Adicionalmente, MILLER E DESS (1993) verificaram significativas divergências entre
os retornos proporcionados pelas diferentes estratégias “genéricas” de PORTER (1980,
1985), em oposição à premissa deste de que, numa dada indústria, os retornos seriam
semelhantes para todas as empresas que implantassem com sucesso qualquer uma das
estratégias genéricas.
Embora não explicitamente, o próprio PORTER (1980, 1985) relaxou sua
premissa de generalidade ao estudar os diversos estágios de desenvolvimento de
indústrias e tecer considerações amplas sobre quais estratégias seriam mais apropriadas
para determinado estágio, que ele designa por “meio industrial genérico”, classificado
conforme o grau de concentração, competição global e estágio do ciclo de vida do
produto, o que define cinco meios industriais: (1) indústrias fragmentadas, (2)
emergentes, (3) em transição para a maturidade, (4) em declínio e (5) indústrias globais.
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4.6 – VISÃO DA EMPRESA BASEADA EM RECURSOS - VBR
FLEURY E FLEURY (2003) defendem que os debates sobre os fatores que
determinam a competitividade das empresas têm sido enriquecidos nos últimos anos
com novas abordagens. A abordagem clássica é a “análise da indústria” ou do
“posicionamento estratégico”, que tem em MICHAEL PORTER (1980, 1985) seu maior
protagonista. Esta abordagem prioriza a análise dos mercados e da competição e o
entendimento da posição relativa de cada empresa em sua indústria ou segmento
produtivo como elementos primordiais no processo de formulação da estratégia
(PORTER, 1980, 1996). Os principais focos de análise são produtos, consumidores e
competidores, e a estratégia da empresa deve ser resultante da identificação de
tendências e de oportunidades. Nesse sentido, é considerada uma abordagem “de fora
para dentro”.
Os instrumentos básicos para o posicionamento estratégico incluem uma
estrutura analítica relativamente simples, mas extremamente poderosa baseada em
“cinco forças” e uma matriz dois por dois, em função da qual se caracterizam as
estratégias competitivas genéricas. Essa abordagem, proposta por MICHAEL PORTER
em 1980, em Estratégia Competitiva, foi posteriormente aperfeiçoada. O próprio
PORTER, em 1985, já ampliava seu foco com o conceito de cadeia de valor e sistema
de valor, reconhecendo “as atividades da empresa” como base da vantagem competitiva:
“Os drivers para a redução de custos ou para a diferenciação serão identificados a partir
das atividades e das ligações entre elas” (PROENÇA, 1999). Como coloca o próprio
PORTER, “as escolhas de posicionamento determinam não somente quais atividades a
empresa desempenhará e como essas atividades serão configuradas, mas também como
essas atividades estarão relacionadas entre si” (PORTER, 1996). Em outras palavras, ao
incorporar questões ligadas à organização interna da empresa, a abordagem do
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posicionamento competitivo mantém e reforça a perspectiva “de fora para dentro”
depreendem FLEURY E FLEURY (2003).
Com o tempo, as críticas à análise do posicionamento estratégico vêm se
avolumando. A maior delas diz respeito a sua natureza estritamente estática. Para
PROENÇA (1999), os frameworks não dão resposta às questões mais cruciais para o
tomador de decisão: por que certas firmas foram capazes de construir posições de
vantagem e sustentá-las ou falharam na tentativa? O autor comenta que, “na visão
jocosa dos profissionais da área, trata-se de um excelente método para saber por que os
outros estão, neste momento, se dando bem e você não”.
Também no plano acadêmico as críticas são severas. Por exemplo, D’AVENI
(1995), assim como DAY E REIBSTEIN (1998), da Wharton Business School,
argumentam que “(...) estratégia é crescentemente dinâmica e complexa”. Usando as
metáforas da imitação e da erosão das vantagens competitivas no tempo, os autores
advertem que “não é mais possível esperar pelo competidor para agir ou reagir”.
Uma abordagem alternativa está sendo construída a partir da “visão da empresa
baseada em recursos” (Resources Based View of the Firm). Essa abordagem procura
ampliar e refinar o quadro de referência dos tomadores de decisão. Considera que toda
empresa possui um portfolio de recursos: físicos, financeiros, intangíveis (marca,
imagem), organizacionais (cultura organizacional, sistemas administrativos) e recursos
humanos. É a partir desse portfolio que a empresa pode criar vantagens competitivas.
Para os defensores dessa abordagem (PRAHALAD E HAMEL, 1990; KROGH E
ROSS, 1995), a definição das estratégias competitivas deve partir de uma perfeita
compreensão das possibilidades estratégicas passíveis de serem operacionalizadas e
sustentadas por tais recursos. Isto caracteriza essa abordagem como primordialmente
“de dentro para fora”.
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A partir do final da década, surgem vários estudos empíricos (SCHMALENSEE,
1985; CUBBIN E GEROSKI (apud HILL E DEEDS, 1996); HANSEN E
WERNERFELT, 1989; RUMELT, 1991) que mostram que a influência das
características das empresas sobre suas rentabilidades relativas é muito mais
significativa do que a influência da indústria à qual as empresas pertencem.
Estes autores estudaram as características necessárias dos recursos para que estes
se tornassem uma fonte de vantagem competitiva sustentável, a influência das barreiras
de imitação sobre as diferenças de rentabilidade entre as empresas, o papel da história
da empresa na obtenção e desenvolvimento de competências organizacionais críticas (a
estratégia futura da empresa como condicionada pelas suas escolhas no passado), a
importância das diferenças das rotinas organizacionais para explicar as diferenças de
rentabilidade entre as empresas, etc. Em conjunto, estas contribuições, denominadas
como a Resouce-Based View, constituem contraponto ou complemento à análise
estratégica de PORTER (1980, 1985).
Para FOSS (1996) a Resouce-Based View da empresa é uma real alternativa
teórica ao modelo de PORTER (1980, 1985) de análise da estrutura da indústria
(modelo das cinco forças) para a definição das estratégias da empresa, pois ambas as
teorias enfocam essencialmente o mesmo fenômeno (as possibilidades para as empresas
obterem retornos acima da média), utilizando, contudo, instrumentais explicativos muito
diferentes.
“A VBR postula que as empresas com pessoas, estruturas e sistemas superiores
são mais lucrativas, não porque invistam em barreiras de entrada para outras empresas
ou porque ofereçam produtos diferenciados, mas sim porque elas se apropriam das
rendas de recursos específicos da firma. (...) Como já afirmava TEECE, em 1982, a
diversificação é menos uma resposta às imperfeições estruturais dos mercados e mais
159

um mecanismo organizacional para capturar rendimentos que são tornados viáveis pelos
ativos específicos da empresa” (PROENÇA, 1999). Em outras palavras, afirmam
FLEURY E FLEURY (2003) a diferenciação é uma visão e uma decisão de dentro para
fora mais do que uma informação de fora para dentro; são os recursos da empresa,
consubstanciados em competências e capacitações que criam e exploram lucrativamente
um potencial de diferenciação latente nos mercados.
TIDD et al. (1998) classificam a abordagem da análise da indústria como
racionalista e a Visão Baseada em Recursos como incrementalista: a primeira seria
“fortemente influenciada pela experiência militar” e inadequada para ambientes
complexos e de mudanças rápidas. Eles recomendam a adoção da segunda, “a qual deve
ser encarada como uma forma de aprendizagem e experiência corporativa em termos de
combinar maior eficiência com complexidade e mudanças”.
DOSI E CORIAT (2002) assumem que “o que está ocorrendo é o tradicional
movimento pendular: o foco sobre as competências e os recursos segue o período no
qual as pesquisas sobre estratégia empresarial foi reenergizada por conceitos
econômicos retirados da Economia Industrial e que focalizava primordialmente a
relação da empresa com o seu ambiente competitivo: esta [nova] perspectiva sobre
organizações e aprendizagem organizacional, claramente, retira o foco da análise tanto
do posicionamento competitivo do produto quanto da ‘estratégia esperta’ e o recoloca
sobre (...) estratégias de aprimoramento das competências”.
JUTTNER E WEHRLI (1994), PRAHALAD E HAMEL (1990) e GRANT
(1991) fazem clara distinção entre recursos e competências. Os recursos seriam
elementos básicos, não específicos, que podem ser adquiridos ou imitados em certo
grau, tais como equipamentos, recursos financeiros, tecnologia, marca, habilidade de
empregados individuais, etc. Por outro lado, as competências seriam elementos de nível
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superior, específicos da empresa, resultantes do aprendizado organizacional e da
combinação única de vários recursos. PRAHALAD E HAMEL (1990) utilizam o termo
core competencies (competências essenciais) e consideram que estas são o aprendizado
coletivo da organização, especialmente de como coordenar diversos recursos e
tecnologias.
De modo geral, a Resource-Based View sugere que a formulação da estratégia
seja iniciada pela identificação dos recursos e competências existentes na empresa,
seguida pela avaliação da sustentabilidade da vantagem competitiva que eles podem
proporcionar, para então escolher a estratégia que melhor utilize esses recursos e
competências para explorar as oportunidades e/ou neutralizar as ameaças do seu
ambiente externo.
Segundo CARNEIRO et al. (1997), a principal questão da crítica da ResourceBased View à análise estratégica, baseada na perspectiva de PORTER (1980, 1985), não
é quanto ao grau de influência da estrutura da indústria sobre a lucratividade da
empresa, mas quanto às limitações que a postura de atenção, centrada na estrutura da
indústria, freqüentemente cria quanto à capacidade da empresa de inventar novos
produtos, de ingressar rapidamente em mercados emergentes (aproveitar as
oportunidades externas em qualquer lugar que ocorram) ou de alterar as escolhas dos
clientes nos mercados maduros.
PRAHALAD E HAMEL (1990) consideram que apenas no curto prazo a
vantagem competitiva de uma empresa deriva dos atributos de preço e desempenho de
seus produtos, pois no longo prazo esta seria decorrente da capacidade de desenvolver
internamente, ao menor custo e mais rapidamente que os concorrentes, as competências
que permitem a criação de muitos produtos novos (não previstos pelas condições atuais
de demanda). CARNEIRO et al. (1997) afirmam que no mundo atual, mais incerto e
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dinâmico, as preferências dos clientes são voláteis e as tecnologias estão em contínua
evolução, a vantagem competitiva da empresa reside naquelas competências que
permitem o acesso da empresa a uma grande variedade de mercados (existentes ou que
possam ser criados).
Como seria esperado, os defensores do Posicionamento Estratégico reagem:
“Em empresas competitivas pode ser enganoso explicar o sucesso a partir da
identificação de seus específicos pontos fortes, competências essenciais ou recursos
críticos” (PORTER, 1996). Não obstante, o mesmo autor, ao criticar a busca
desenfreada por crescimento, pede serenidade nessa decisão e dá um conselho que
parece derivar da VBR: “Uma alternativa é buscar extensões da estratégia que
alavanquem o sistema de atividades existentes de maneira a criar serviços ou
especificações que os rivais considerem ser impossível combater em bases individuais”
(PORTER, 1996).
Contudo outros autores (BARNEY, 1991; MAHONEY E PADIAN, 1992;
FOSS, 1996) observam uma clara complementaridade da Resource-Based View com o
modelo de PORTER (1980, 1985) de análise da indústria, pois este permite a
identificação das ameaças e oportunidades externas, enquanto a Resource Based View
pode fornecer uma análise mais consistente das forças e fraquezas da empresa, pois
introduz um entendimento superior das condições para a empresa obter uma vantagem
competitiva sustentável.

4.7 – A EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO DE PORTER
Em seu primeiro livro - Competitive Strategy, PORTER (1980) explica o
sucesso das empresas em função da atratividade da indústria, avaliada pelo seu modelo
das cinco forças, e do posicionamento relativo da empresa dentro desta indústria, o qual
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é apenas conseqüência de uma vantagem competitiva, representada pela implementação
de uma das estratégias genéricas anteriormente apresentadas.
Nesta primeira abordagem é marcante a ênfase da análise estratégica a partir do
ambiente externo; várias vezes, PORTER (1980) afirma que a estrutura da indústria é o
fator preponderante na escolha da estratégia da empresa. Conseqüentemente, a
estratégia competitiva é vista como a construção de defesas contra o conjunto das forças
competitivas, como um modo de influenciar o equilíbrio das forças externas em favor da
empresa, ou como uma resposta, antes dos concorrentes, às mudanças nos fatores
básicos destas forças (PORTER, 1980). Portanto, neste estágio, a pergunta básica que
PORTER (1980) se propõe responder é “Por que as indústrias diferem quanto ao seu
potencial de lucro?”.
Já no seu segundo livro - Competitive Advantage, PORTER (1985) procura
identificar as fontes (drivers) de vantagem competitiva da empresa, utilizando o modelo
da cadeia de valor 7 como forma de análise sistemática de todas as atividades
executadas por uma empresa, assim como o modo como elas estão ligadas entre si ou às
atividades de outras empresas (fornecedores, canais de distribuição, consumidores
finais, etc). Ou seja, PORTER (1985) procura descrever o modo como uma empresa
pode obter uma vantagem de custo sustentável ou diferenciar-se de seus concorrentes.
Entretanto, segundo FOSS (1996), não há discussão elaborada de como os recursos e
competências suportam as atividades.
Segundo CARNEIRO et al. (1997), a partir desta abordagem, a estratégia
competitiva é definida como a criação de uma posição única e valiosa, a partir da
configuração de um conjunto diferente de atividades, quanto ao seu conteúdo singular

7

O modelo da cadeia de valor permite a divisão da empresa nas suas atividades de relevância estratégica
para a compreensão dos custos e das fontes existentes ou potenciais de diferenciação (PORTER, 1985).
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ou modo de execução distinto. PORTER (1985) pretende, assim, responder “Por que
empresas de uma mesma indústria apresentam diferenças de rentabilidade sustentáveis a
longo prazo?”.
FOSS (1996) destaca que, ao longo de seu trabalho, PORTER (1985) apresenta
modificações com relação aos conceitos básicos de empresa e de origem da vantagem
competitiva. Em relação ao conceito de empresa, PORTER (1980, 1985, 1990)
considera esta, ora como uma função de produção (quando é analisada a estrutura da
indústria), ora como um conjunto de atividades inter-relacionadas (quando tenta
identificar as fontes da vantagem competitiva), ora como depósito de conhecimento
produtivo e entidade geradora de inovações (quando elabora seu modelo de “diamante”
para explicar a competitividade das nações).
Quanto à vantagem competitiva, FOSS (1996) observa que, inicialmente,
PORTER (1980) considera-a apenas como resultante da criação de barreiras de entrada
ou de mobilidade. Entretanto, em 1985, PORTER apresenta a vantagem competitiva
como decorrente da coordenação superior das atividades da empresa, enfatizando assim
a eficiência em relação aos concorrentes e as barreiras de imitação das suas fontes
(drivers de custo ou de diferenciação) como forma de mantê-la sustentável.
Esta segunda visão é reforçada em 1996, quando PORTER afirma que a
vantagem competitiva sustentável provém do modo como as atividades se ajustam entre
si e se reforçam mutuamente, fazendo com que a configuração de uma atividade
aumente o valor competitivo de outras atividades.
Neste estágio, PORTER (1996) apresenta uma visão sistêmica da vantagem
competitiva, pois conclui que a vantagem competitiva de uma empresa está no sistema
complexo de suas atividades, nas suas relações (ajuste), e não nas partes (forças
específicas, competências essenciais ou recursos críticos da empresa).
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Conseqüentemente, PORTER (1996) afirma que um posicionamento construído
sobre um sistema de atividades possui maior sustentação do que aquele baseado em
atividades isoladas, pois é bastante difícil para observadores externos compreender os
elos relevantes deste sistema ou para os concorrentes reproduzi-los integralmente.
Neste aspecto PORTER (1996) parece aproximar-se da Resource Based View,
pois esta perspectiva alternativa considera que a vantagem competitiva deriva de
competências essenciais, que são basicamente a integração de vários recursos e que
estas só serão fonte de uma vantagem competitiva sustentável, se não for possível para
as outras empresas copiá-las.
Além disso, PORTER (1991) considera que as alternativas para o
posicionamento da empresa e conseqüentemente de configuração de sua cadeia de valor
são em parte limitadas pelas condições iniciais da empresa, ou seja, por seus recursos
existentes. Embora esta restrição seja dinâmica, pois decisões gerenciais podem levar à
criação de novos recursos, necessários para a estratégia escolhida, PORTER (1991), em
certo grau, parece aceitar uma das premissas da Resource Based View, ou seja, da
influência da história da empresa sobre suas estratégias.
Mas mesmo após valorizar o papel dos recursos da empresa, PORTER (1991)
retorna à sua posição inicial de ênfase no ambiente, pois observa que suas pesquisas
sobre os determinantes da Vantagem Competitiva das Nações (PORTER, 1990)
mostraram que a origem da vantagem competitiva reside mais nas características do
ambiente do que nas condições iniciais da empresa.
PORTER (1996) apresenta três possíveis bases, não mutuamente excludentes,
para o posicionamento competitivo de uma empresa que, segundo ele, devem ser
consideradas como um nível adicional de detalhamento das suas estratégias genéricas
básicas (liderança em custo, diferenciação e enfoque), ou seja:
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i.

Variedade (produção de apenas alguns tipos produtos da indústria,
que satisfazem um subconjunto das necessidades dos clientes);

ii.

Necessidade (atendimento de quase todas as necessidades de um
grupo específico de consumidores ou de uma ocasião de compras
distintas);

iii.

Acessibilidade (atendimento de clientes com necessidades similares,
mas acessíveis de maneiras diferentes).

As análises críticas ao modelo de PORTER (1980, 1985) servem bem para
ilustrar o quanto outros pesquisadores vêm procurando aperfeiçoar e rever as idéias
básicas do autor. O próprio PORTER vem modificando e ampliando sua tipologia, mas
sem aceitar explicitamente as contribuições de outras linhas de pesquisa.
Segundo CARNEIRO et al. (1997), PORTER (1996) considera, por exemplo,
que a Resource Based View apresenta uma visão apenas parcial da análise estratégica,
não sendo suficiente para explicar o sucesso e o fracasso das empresas. A Resource
Based View, apesar de se apresentar como promissor contraponto e complemento às
fontes de vantagem competitiva desenvolvidas por PORTER (1985), ainda não se
afirmou como base teórica nem encontrou seu espaço nas pesquisas empíricas, por falta
de operacionalização de seus conceitos básicos, como por exemplo: barreiras de
imitação, competências essenciais e dependência histórica. Algumas tipologias que se
apresentam como concorrentes à de PORTER (e.g.: MINTZBERG, 1988; CHRISMAN
et al., 1988; MILLER E DESS, 1993) infelizmente ainda não receberam validação
empírica suficiente para que se possa julgar adequadamente a sua aplicabilidade como
alternativa à sua tipologia.
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A revisão do modelo de PORTER (1980, 1985) aqui conduzida, permite não só
entender melhor as próprias idéias do autor, como também é útil como forma de
contextualizar e relativizar a sua validade e aplicabilidade.

4.8 – METODOLOGIA DA PESQUISA
Este capítulo apresenta a metodologia utilizada neste estudo. O trabalho
compreendeu as seguintes etapas:
9 Levantamento de informações e dados relativos à indústria de eficiência
energética para sistemas de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário no Brasil, buscando entender o seu funcionamento. Informações
e dados relativos ao setor elétrico e ao setor saneamento foram
igualmente levantados para um melhor entendimento da indústria em
análise (empírico).
9 Identificação dos fatores que exercem uma forte influência nas forças de
PORTER (1980, 1985) na indústria de eficiência energética para
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Brasil,
tomando por base o modelo das cinco forças de PORTER (teórico).
9 Avaliação do nível de atratividade da indústria de eficiência energética
para sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no
Brasil e identificação de estratégia genérica dominante nesta indústria
(aplicação da teoria).

4.9 – TIPO DE PESQUISA
Segundo VERGARA (2000), a pesquisa pode ser classificada quanto aos fins e
quanto aos meios. Quanto aos fins, este estudo pode ser classificado como uma pesquisa
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basicamente descritiva, pois tem como objetivo expor características da indústria de
eficiência energética aplicada ao setor de água e esgoto no Brasil, buscando a partir
dessas informações avaliar a competição nesta indústria. Quanto aos meios, pode ser
classificado como telemático e bibliográfico. A primeira classificação é decorrente da
necessidade de buscas de informações setoriais específicas pela Internet, e bibliográfica
em função do uso de materiais publicados em livros, revistas, anais de congressos e
outras fontes acessíveis ao público em geral.
Na procura por uma definição mais específica do tipo de pesquisa, pode-se ainda
recorrer a SNOW E THOMAS (1994). Os autores propuseram um quadro (ver Figura
4.9) para classificar a pesquisa em termos de sua contribuição para a teoria em
administração estratégica.
DESCRIÇÃO
A

CONSTRUÇÃO
DA
TEORIA

EXPLICAÇÃO
B

PREVISÃO
C

O quê?

Como? Por quê?

Quem? Onde? Quando?

Estudo baseado em

Busca estabelecer

Examina as condições

observação e entrevista

relações explicativas por

limites da teoria por

buscando identificar

meio de entrevista e

meio de observação,

variáveis.

observação.

questionário e
entrevista.

D
TESTE
DA
TEORIA

E

F

Foca no desenvolvimento e

Busca documentar

Testa teorias

validação de medidas,

relações entre variáveis

concorrentes que

baseando-se em questionários,

por meio de teste de

buscam explicar um

relatórios e/ou entrevistas.

hipótese.

mesmo fenômeno.

Figura 4.9 – Tipos de Pesquisa. Fonte: SNOW E THOMAS, 1994.

Com base na Figura 4.9, este estudo pode ser classificado como de caráter
descritivo, contribuindo para o teste da teoria existente (quadro D). A avaliação do nível
de atratividade da indústria de eficiência energética para sistemas de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário no Brasil e a identificação de estratégia genérica
dominante nesta indústria têm por objetivo aplicar conceitos teóricos associados ao
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modelo de PORTER (1980, 1985), contribuindo dessa forma para o teste da teoria
existente. Pretende-se averiguar, qualitativamente, se os retornos elevados sobre
investimento (entre 20,1 e 492% a. a.), observados por ocasião da Chamada Pública de
Projetos de Uso Racional de Água e Energia Elétrica para prestadores de serviços de
abastecimento de água no Brasil (ELETROBRÁS. PROCEL SANEAR, 2006), podem
ser verificados aplicando-se o modelo das cinco forças de PORTER (1980, 1985) à
indústria de eficiência energética atuante no segmento de água e esgoto no Brasil.
Adicionalmente, pelo mesmo modelo, o estudo pretende identificar se existe alguma
estratégia competitiva genérica dominante na indústria de eficiência energética atuante
no setor de água e esgoto no Brasil.
Os dados e informações observados são utilizados neste estudo como
ferramentas de descrição da indústria de eficiência energética para sistemas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Brasil, e não como ferramentas de
explicação ou previsão.

4.10 – UNIVERSO
O universo em estudo compreende o segmento da indústria de eficiência
energética para sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Brasil.
A decisão de limitar o estudo a esse universo deve-se à importância da indústria
selecionada. Tanto na economia brasileira, como na mundial, a eficiência energética em
saneamento tem-se constituído como elemento significativo para mudanças no
posicionamento dessas empresas, visto que decorre dela naturalmente maior
produtividade associada (MIRANDA, 2006). As recentes mudanças nos setores de
infra-estrutura no Brasil também constituem um fator importante para a seleção deste
universo (OLIVEIRA FILHO, 2006).
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4.11 – DESENVOLVIMENTO DA ANÁLISE
A análise é basicamente composta por duas partes. A descrição do
funcionamento da indústria, com base no modelo proposto por PORTER (1980, 1985),
quando são caracterizadas stricto sensu, por meio dos principais fatores identificados, as
forças atuantes na industria de eficiência energética voltada para o segmento de água e
esgoto no Brasil. Em seguida, avalia-se o nível de atratividade dessa indústria e buscase a identificação da estratégia competitiva genérica dominante nesta indústria, não
sendo tratado no âmbito deste trabalho o posicionamento de empresas no ramo
estudado.

4.12 – DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA INDÚSTRIA
Para a descrição do funcionamento da indústria utilizou-se o método de coleta de
dados e informações de fontes secundárias, minimizando a utilização de fontes
primárias.
SMITH et al. (1992) sugerem que o pesquisador deve decidir se quer estudar as
intenções estratégicas ou o comportamento. Se o objetivo é entender as intenções devese usar métodos primários 8 . Mas, caso o interesse seja o de estudar apenas o
comportamento, sem se preocupar com intenções, pode-se usar métodos secundários 9 .
Muitos pesquisadores optam pela combinação dos dois métodos. Dessa forma são
misturadas as análises do primário, com estudos de caso e entrevistas com experts, com
as do secundário, representado por publicações setoriais e dados de empresas, por
exemplo.

8
9

Técnicas subjetivas que envolvem investigação, administração e inferência externa.
Técnicas mais objetivas.
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Segundo YIN (1984), existem seis fontes de evidências que permitem a
realização de pesquisas: documentação escrita, arquivos, entrevistas, observação direta,
observação participante, e artefatos físicos. Essas seis fontes permitem coletar dados
para a realização de pesquisas de variados tipos. YIN (1984) também chama a atenção
para um princípio importante: em coleta de dados, o pesquisador nunca deve confiar em
apenas uma técnica de levantamento de dados, utilizando fontes múltiplas. ZAPELINI
(2004) afirma que, na verdade, a esmagadora maioria dos trabalhos de pesquisa
realizados em Administração consiste no uso de dados obtidos por meio de documentos
escritos (relatórios, contratos, documentação interna) e diretamente junto às pessoas que
trabalham na organização (por meio de entrevistas e questionários). Muitas vezes, o
pesquisador

participa

diretamente

da

realidade

organizacional,

observando-a

cuidadosamente.
A técnica de entrevistas abertas atende principalmente finalidades exploratórias,
sendo bastante utilizada para o detalhamento de questões e formulação mais precisas
dos conceitos relacionados, afirma BONI (2005). Em relação a sua estruturação, o
entrevistador introduz o tema e o entrevistado tem liberdade para discorrer sobre o tema
sugerido. É uma forma de poder explorar mais amplamente uma questão. As perguntas
são respondidas dentro de uma conversação informal. A interferência do entrevistador
deve ser a mínima possível, este deve assumir uma postura de ouvinte e apenas em caso
de extrema necessidade, ou para evitar o término precoce da entrevista, pode
interromper a fala do informante.
Neste estudo os dados foram coletados por meio de pesquisas bibliográficas em
relatórios de análise setoriais, livros específicos dos setores, revistas especializadas,
informações descritas nas homepage das instituições, artigos técnicos, teses e
dissertações com dados pertinentes ao assunto. Foram também realizadas entrevistas
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abertas com técnicos dos setores para complementar os dados necessários e obter
explicações mais específicas do funcionamento da indústria em análise.
Partindo de dados operacionais e financeiros e das informações que caracterizam
as forças atuantes na indústria de eficiência energética para sistemas de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário no Brasil realizou-se a análise por meio da aplicação
do modelo de PORTER (1980, 1985) à indústria. Este modelo foi utilizado para avaliar
o nível de atratividade da indústria e buscar a identificação da estratégia competitiva
genérica dominante nesta indústria, não sendo tratado no âmbito deste trabalho o
posicionamento de empresas no ramo estudado.

4.13 – LIMITAÇÕES DO ESTUDO
Neste trabalho não foi possível abranger todos os fatores relevantes da indústria
em análise. Em alguns casos, em função da natureza muito abstrata da informação, o
que dificulta uma avaliação mais precisa, mesmo que qualitativa e, em outros, devido às
limitações de obtenção de determinados dados estratégicos e confidenciais, ou ainda
pela inexistência de informações ou dados. Entretanto, essas limitações não invalidam a
pesquisa, visto que o modelo das cinco forças de PORTER (1980, 1985) pôde ser
aplicado stricto sensu à indústria de eficiência energética atuante no segmento de água e
esgoto no Brasil.

172

5 – ANÁLISE ESTRUTURAL E ESTRATÉGIA COMPETITIVA GENÉRICA
DOMINANTE DA INDÚSTRIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO
SETOR DE ÁGUA E ESGOTO NO BRASIL
5.1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Este capítulo destina-se à identificação e à analise stricto sensu das
características estruturais básicas, fatores ou barreiras, da indústria de eficiência
energética para sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Brasil.
Segundo PORTER (1980, 1985), esse procedimento determina o nível de intensidade da
concorrência da indústria objeto da pesquisa, bem como seu potencial de rentabilidade,
ou seja, é possível observar por meio desse modelo se os retornos sobre investimentos
podem ser elevados ou não. Adicionalmente, pretende-se identificar se existe
atualmente alguma estratégia competitiva genérica dominante na indústria, não sendo
objeto desta pesquisa a análise do posicionamento de empresas no ramo em observação.
Para PORTER (1989, 2004), uma indústria é formada por um grupo de empresas
fabricantes de produtos 1 que são substitutos bastante aproximados entre si. Porém, o
próprio autor reconhece que há um alto grau de controvérsias com relação à definição
apropriada em função do grau de proximidade que a substituição deve ter em termos de
produto, de processo ou de limites geográficos de mercado.
Face ao exposto, neste estudo adota-se que a indústria em análise realiza
serviços de eficiência energética em prestadores do ramo de saneamento básico
(sistemas de água e esgoto) no Brasil, visando à economia de energia elétrica e à
redução de demanda de energia, fundamentalmente no horário da ponta do sistema

1

No âmbito deste trabalho, tal como na teoria desenvolvida por PORTER (1980, 1985), o termo
“produto” e não “produto ou serviço” é usado em referência ao produto final de uma indústria, uma vez
que os princípios de análise estrutural aplicam-se igualmente a atividades de produção e de serviços.
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elétrico de seus clientes. Destaca-se que os serviços prestados visando à redução das
perdas de água são entendidos como de eficiência energética, desde que a metodologia
de avaliação de resultados e de contabilidade de benefícios registre as variações da
demanda e do consumo da energia elétrica decorrente das ações implantadas.
PORTER (1989, 2004) afirma que o incremento da concorrência em uma
indústria age continuamente no sentido de diminuir a taxa de retorno sobre o capital
investido na direção da taxa competitiva básica de retorno ou o retorno que poderia ser
obtido pela indústria definida pelos economistas como em “concorrência perfeita”. Essa
taxa básica competitiva 2 , ou retorno de “mercado livre”, é aproximadamente igual ao
rendimento sobre títulos do governo a longo prazo 3 ajustados para mais pelo risco de
perda de capital.
PUCCINI et al. (1992) ressaltam que os investidores não toleram retornos
abaixo dessa taxa a longo prazo, em virtude de sua alternativa de investimento em
outras indústrias ou atividades, e as empresas com rentabilidade habitualmente inferior a
esse retorno acabam saindo do negócio.
PORTER (1989, 2004) enfatiza que a presença de taxas de retorno mais altas
que o retorno ajustado do mercado livre serve para estimular maiores influxos de capital
em uma indústria, quer por novas entradas, quer por investimento adicional dos
concorrentes já existentes na indústria. Então, o conjunto das forças competitivas em
uma indústria determina tendencialmente até que ponto esses influxos de investimentos
ocorrem e direcionam o retorno para o nível da taxa de mercado livre, reduzindo, assim,
a capacidade das empresas de manterem retornos acima da média.

2

Ou Taxa Mínima de Atratividade – TMA (GOMES, 2005).
No caso do Brasil, esta taxa denomina-se SELIC – taxa de juros equivalente à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para títulos federais, cujo valor em abril de 2006 está em
15,25 a.a. (COAD, 2006)

3
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Segundo JULIO E SALIBI NETO (2002), as cinco forças competitivas –
entrada, ameaça de substituição, poder de negociação dos compradores, poder de
negociação dos fornecedores e rivalidade entre os atuais concorrentes – refletem o fato
de que a concorrência em uma indústria não está limitada aos participantes
estabelecidos. Clientes, fornecedores, substitutos e os novos concorrentes potenciais são
todos “concorrentes” para as empresas na indústria. Podendo ter maior ou menor
importância, dependendo das circunstâncias particulares e do grau de rivalidade entre
eles. Concorrência, nesse sentido mais amplo, pode ser definida como rivalidade
ampliada.
BETHLEM (2002) também preconiza que todas as cinco forças competitivas em
conjunto determinam a intensidade da concorrência na indústria e, portanto, o potencial
de rentabilidade, sendo que a força ou as forças mais acentuadas predominam e tornamse cruciais do ponto de vista da formulação de estratégias.
PORTER (1989, 2004) destaca que mesmo uma companhia com uma posição
muito firme no mercado de uma indústria em que não há ameaça de entrada de novas
empresas obterá um retorno baixo, caso se defronte com um produto substituto superior
e mais barato. Mesmo sem produtos substitutos e com a entrada de novas empresas
bloqueada, a rivalidade intensa entre os concorrentes existentes pode limitar os retornos
potenciais. O caso extremo de intensidade competitiva, na definição dos economistas, é
a indústria em “concorrência perfeita”, aquela em que a entrada é livre, as empresas
existentes não têm poder de negociação em relação aos fornecedores e clientes, e a
rivalidade é desenfreada porque todas as empresas e produtos são semelhantes
(FERGUSON, 1994).
PORTER (1989, 2004) evidencia ainda que forças diferentes assumem a
predominância na forma de concorrência em cada indústria. Esse autor cita o caso da
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indústria de navios petroleiros, onde a força básica é provavelmente constituída pelos
compradores, ou seja, as principais companhias petrolíferas, enquanto na de pneus
constitui-se de compradores poderosos de equipamento original juntamente com
concorrentes agressivos. Na indústria siderúrgica, as forças básicas são os concorrentes
estrangeiros e os materiais substitutos, segundo sua avaliação.
PORTER (1989, 2004) observa, também, que a estrutura básica de uma
indústria, refletida na intensidade das forças, deve ser distinguida dos muitos fatores em
curto prazo que podem afetar a concorrência e a rentabilidade de uma forma transitória.
Neste sentido, flutuações nas condições econômicas no decorrer do ciclo econômico,
por exemplo, influenciam a rentabilidade em curto prazo de quase todas as empresas em
muitas indústrias, do mesmo modo que a falta de insumos, greves e outros fatos
semelhantes podem influenciar em indústrias específicas. Embora esses fatores possam
ter significado tático, nas políticas funcionais ou operacionais, o foco da análise da
estrutura da indústria, ou análise estrutural, está na identificação das características
básicas, fatores ou barreiras, de uma indústria, enraizadas em sua economia e
tecnologia, e que modelam a arena na qual a estratégia competitiva deve ser
estabelecida.
As empresas, em geral, têm, cada uma, pontos fortes e pontos fracos peculiares
ao lidarem com a estrutura da indústria, e esta pode mudar e realmente muda
gradativamente ao longo do tempo. Contudo, o seu entendimento deve ser o ponto de
partida para a análise estratégica e o posterior desenvolvimento de uma estratégia
competitiva individual conclui PORTER (1989, 2004).
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5.2 – AMEAÇA DE NOVOS CONCORRENTES
Segundo PORTER (1989, 2004), novas empresas que entram para uma indústria
trazem nova capacidade, o desejo de ganhar uma parcela do mercado e freqüentemente
recursos substanciais. Como resultado, os preços praticados podem cair ou os custos dos
participantes podem ser inflacionados, reduzindo, assim, a rentabilidade. Alerta ainda
que a aquisição de uma empresa já existente em uma indústria com intenção de
construir uma posição no mercado deveria ser vista provavelmente como uma entrada,
muito embora nenhuma entidade inteiramente nova tenha sido criada. Observa também
que a ameaça de entrada em uma indústria depende das barreiras de entrada existentes
e da reação que o novo concorrente pode esperar da parte dos concorrentes já
existentes. Se as barreiras são altas, o pretendente a entrar na indústria pode esperar
retaliação acirrada por parte dos concorrentes na defensiva, por conseguinte a ameaça
de entrada será pequena. As principais barreiras de entrada são:
1.

Economias de Escala. PORTER (1989, 2004) descreve que economias de

escala referem-se aos declínios nos custos unitários de um produto (ou operação ou
função que entra na produção de um produto), à medida que o volume absoluto por
período aumenta. Neste sentido, economias de escala detêm a entrada de novos agentes
no mercado, uma vez que a empresa entrante seria forçada a ingressar em larga escala e
arriscar-se a uma forte reação das empresas existentes ou a ingressar em pequena escala
e sujeitar-se a uma desvantagem de custo. As economias de escala podem estar
presentes em quase toda a função de um negócio, incluindo fabricação, compras,
pesquisa e desenvolvimento, marketing, rede de serviços, utilização da força de vendas
e distribuição. Unidades de empresas atuando em muitos negócios podem conseguir
obter economias similares às de escala, se forem capazes de compartilhar operações ou
funções sujeitas a economias de escala com outros negócios da companhia. Assim
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sendo, a diversificação relacionada em torno de operações ou funções comuns pode
remover restrições de volume impostas pelo tamanho de uma dada indústria. Um tipo de
barreira de entrada na forma de economias de escala ocorre quando existem vantagens
econômicas na integração vertical, ou seja, a operação em estágios sucessivos de
produção ou distribuição. Para PORTER (1989, 2004), nessa situação, a empresa
entrante deve entrar de forma integrada ou enfrentar uma desvantagem de custo, assim
como uma possível exclusão de insumos ou mercados para seu produto se a maioria dos
concorrentes estabelecidos estiver integrada. Observa ainda que uma situação comum
de custos conjuntos ocorre quando as unidades da empresa podem repartir ativos
intangíveis, tais como marcas e know-how. O custo de criar um ativo intangível só
precisa ser arcado uma vez; o ativo pode, então, ser livremente aplicado em outro
negócio, sujeito apenas a custos de adaptação ou de modificação. Assim sendo,
situações em que ativos intangíveis são repartidos podem levar a economias
substanciais.
Segundo MORENO (2006), ex-presidente da ABESCO, a maioria das empresas
ou consultores que trabalham com a prestação de serviços em eficiência energética no
segmento de água e esgoto no Brasil compartilham essas operações com outras
destinadas a segmentos como, por exemplo, o segmento industrial, o que lhes confere
economias similares às de escala. Essa informação foi confirmada por SOLON (2006),
diretor presidente da ESCOENERGY, que complementou, no entanto, afirmando que
esse fator não é determinante para a entrada de novos prestadores de serviços de
eficiência energética nos diversos segmentos usuários de energia elétrica. Para ele, na
realidade, a entrada vai ser decisivamente dependente da percepção do risco de perda de
capital do novo concorrente, principalmente se tratando do negócio eficiência

178

energética, em que esse risco normalmente também é compartilhado com o comprador
do serviço.
Para ALVES (2006), gerente geral da EFFICIENTIA, as vantagens econômicas
decorrentes da integração vertical e da repartição dos ativos intangíveis são importantes,
pois levam vantagens de custos. Certamente, para empresas que não praticam ou não
podem praticar a integração vertical e repartir ativos intangíveis, a rentabilidade será
menor. Portanto, no caso das USCOs, embora as margens do negócio eficiência
energética devam remunerar também as concessionárias de energia elétrica, mesmo que
de forma indireta mediante ganhos indiretos (fidelização de clientes, adiamento de
investimentos em expansão, etc.); por outro lado, vários dos custos envolvidos podem
ser atribuídos diretamente às concessionárias de energia (instalações, treinamento de
mão-de-obra, uso de marca e divulgação, etc.). Destacou ainda que a marca e,
principalmente, o porte empresarial das concessionárias de energia elétrica facilitam as
negociações de parcerias com os fabricantes de equipamentos com tecnologia eficiente.
As informações depreendidas para este item denotam que, embora existam
empresas que atuem na prestação de serviços de eficiência energética no segmento água
e esgoto no Brasil com economias de escala, esse fator, segundo a percepção dos
especialistas, não é preponderante atualmente para conter a participação de novos atores
na indústria em análise (ver Tabela 5.1).
2.

Diferenciação de Produto e Identidade da Marca. Para PORTER (1989,

2004), diferenciação do produto significa que as empresas estabelecidas têm sua marca
identificada e desenvolvem um sentimento de lealdade em seus clientes, que foram
atingidos a partir do esforço passado pela publicidade, do serviço ao consumidor, das
diferenças dos produtos, ou simplesmente por terem entrado primeiro na indústria. A
diferenciação cria uma barreira à entrada forçando os novos concorrentes a efetuarem
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despesas pesadas para superar os vínculos estabelecidos com os clientes. Esse esforço
em geral acarreta prejuízos iniciais e, com freqüência, dura um longo período de tempo.
Esses investimentos na formação de uma marca são particularmente arriscados, pois não
têm nenhum valor residual se a tentativa de entrada falhar.
A diferenciação do produto talvez seja a mais importante barreira de entrada em
produtos para bebês, remédios vendidos normalmente sem prescrição médica,
cosméticos e bancos de investimento, analisa PORTER (1989, 2004), e conclui
ressaltando que na indústria de cerveja a diferenciação do produto está combinada com
economias de escala na produção, marketing e distribuição para criar altas barreiras.
Segundo MIRANDA (2006), coordenador do PMSS, os serviços de eficiência
energética contratados pelos prestadores de serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário no Brasil são ainda incipientes. Alguns deles, principalmente de
âmbito regional, procuram desenvolver algumas atividades com mão-de-obra própria, o
que requer investimentos em capacitação, ou com pequenas contratações. Os de âmbito
local e microrregional, em sua grande maioria, não dispõem de recursos para
desenvolver equipe própria para este fim ou para contratação de prestadores de serviços
de eficiência energética. O negócio ESCO ainda não tem receptividade no Setor de
Saneamento, onde se tem conhecimento de poucas negociações nesta modelagem, como
as realizadas pela SABESP no âmbito do Programa de Eficiência Energética da ANEEL
(ELETROBRÁS. PROCEL, 2005) 4 . Nos eventos organizados pelo Setor de
Saneamento também não se vê nenhuma empresa de prestação de serviços de eficiência
energética em destaque em relação às demais por publicidade, serviço ao consumidor,
diferença de produtos ou simplesmente por terem entrado primeiro na indústria.

4

Nesses casos as concessionárias de energia elétrica têm participado efetivamente do processo, em alguns
contratos, atuando, inclusive, como interveniente.
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ALBUQUERQUE (2006), coordenadora do PNCDA, complementa informando
que também tem conhecimento de algumas empresas de serviços de eficiência
energética e de gestão de perdas de água atuando por contrato de performance no Setor
Saneamento, mas sem nenhum destaque por diferenciação de produto ou identidade de
marca.
RAAD (2006), engenheiro analista da ANEEL, relata que houve acréscimo no
número de projetos de eficiência energética para sistemas de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário no Brasil no âmbito do PEE da ANEEL, a partir da reestruturação
do PROCEL SANEAR ocorrida em 2002. Grande parte desses projetos tem sido
realizada por ESCOs ou USCOs. Porém, em sua opinião, isso não se deve a
diferenciação de produto, mas sim em função de um maior interesse das próprias
concessionárias de energia elétrica, que têm viabilizado a participação de algumas
ESCOs, ou USCOs próprias, para atuar como parceiras na elaboração, implantação e
avaliação de programas de eficiência energética, sem que haja, entretanto, destaque para
alguma em especial.
As informações obtidas para este item mostram que não existem empresas sendo
amplamente reconhecidas por diferenciação de produto na prestação de serviços de
eficiência energética no segmento água e esgoto no Brasil. Portanto, segundo a
percepção dos especialistas, esse fator não é preponderante atualmente para conter a
participação de novos atores na indústria em análise (ver Tabela 5.1).
3.

Exigências de Capital. PORTER (1989, 2004) coloca como a necessidade de

investir vastos recursos financeiros para competir numa indústria, sendo mais relevante
quando a indústria tem relacionada a si atividades de alto risco e de investimentos
irrecuperáveis como publicidade inicial ou P&D. O capital pode ser necessário não
somente para as instalações de produção, mas também para crédito ao consumidor,
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estoques ou cobertura de prejuízos iniciais. Mesmo se o capital estiver disponível nos
mercados de capitais, a entrada em indústrias intensivas em capital representa um uso
arriscado desse capital, o que se refletirá em margens de risco cobradas aos pretendentes
à entrada, o que constitui vantagens para as empresas estabelecidas 5 .
Segundo MORENO (2006), uma das principais causas da lentidão da realização
do potencial técnico da conservação de energia elétrica e da água é a questão
econômica, principalmente àquela vinculada ao financiamento das ESCOs ou mesmo de
outros consultores independentes. Os bancos no Brasil têm exigido garantias muito
acima do que o mercado pode arcar e isso tem inviabilizado o negócio de eficiência
energética em larga escala no País, de um modo geral.
Para SOLON (2006), existem empresas no Brasil que têm conseguido trazer
investimentos de bancos internacionais para o financiamento sob a forma de contrato de
performance. Porém, um fator limitante é a exigência de garantia de pagamento do
cliente por contrato mediante comprometimento de recebíveis, o que dificulta o trabalho
no segmento de saneamento em função da maior parte dos prestadores de serviços de
água e esgoto serem públicos. Associado ao risco financeiro, complementa SOLON
(2006), está o risco técnico dos resultados dos projetos que podem afugentar
investidores privados por desconhecimento técnico e natural aversão ao risco.
CAPELLA (2006), coordenador do projeto de saneamento no CEPEL, afirma
que existem fornecedores, como, por exemplo, de micromedidores, que têm parcerias
com empresas que prestam serviços de consultoria para redução de perdas físicas sob
contrato de performance no segmento de saneamento. No entanto, complementa, a
correta avaliação do risco técnico é fundamental no dimensionamento econômico de um

5

PORTER (1989, 2004) observa que, em algumas indústrias, os fornecedores estão inclinados a ajudar a
financiar a entrada de modo a aumentar suas próprias vendas. Isso obviamente reduz as barreiras efetivas
de capital à entrada.
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projeto de eficiência energética, refletindo diretamente nas necessidades de capital a
serem aportados pelas empresas atuantes no setor.
O BNDES (2006) 6 e a CAIXA (2006) são os principais agentes financiadores do
saneamento básico no Brasil e têm diversas linhas de financiamento aplicáveis, mas
ainda não desenvolveram modelagens específicas para apoiar de forma contundente os
prestadores de serviços de eficiência energética no Brasil, enfatiza MORENO (2006).
As informações levantadas apontam para necessidade de capital na prestação de
serviços de eficiência energética no segmento água e esgoto no Brasil. Mas, como visto,
existem sérias dificuldades de acesso ao capital, mesmo para agentes já estabelecidos no
mercado, o que torna esse fator relevante para conter a participação de novos atores na
indústria em análise, mas atualmente pouco significativo, visto que, segundo a
percepção dos especialistas, não há nenhum agente no mercado que se destaque pelo
exercício desta vantagem competitiva (ver Tabela 5.1).
4.

Custos de Mudança. PORTER (1989, 2004) defende que são os custos com

que se defronta o contratante quando muda de um fornecedor de produto para outro. Os
custos de mudança podem incluir custos de um novo treinamento dos empregados,
custo de novo equipamento auxiliar, custo e tempo para testar ou qualificar uma nova
fonte, necessidade de assistência técnica em decorrência da confiança depositada no
vendedor, novo projeto do produto, ou mesmo custos psíquicos de desfazer um
relacionamento. Se esses custos de mudança são altos, os recém-chegados precisam
oferecer um aperfeiçoamento substancial em custo ou desempenho para que o
comprador decida deixar um produtor já estabelecido.

6

O BNDES está estruturando uma nova fonte de financiamento para atender as ESCOs, denominada
PROESCO. Esta fonte poderá incrementar os negócios no âmbito do saneamento no Brasil.
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Segundo MIRANDA (2006), esses custos não são relevantes para a indústria de
eficiência energética para sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário
no Brasil, pois existe no Setor uma aversão natural à mudança. Muito embora isto não
signifique que os custos de mudança não sejam identificados para nenhum comprador,
visto que existem empresas que trabalham sob contrato de desempenho de eficiência
energética, mediante redução de perdas de faturamento de água, por exemplo. Para isso,
essas empresas efetuam investimentos no parque de micromedição, segundo uma
filosofia desenvolvida especificamente para este fim e por aquela empresa. Uma
mudança de empresa com esse foco de atuação, certamente resultaria em custos de
mudança para o contratante. Essa opinião é corroborada por ALBUQUERQUE (2006).
CAPELLA (2006) complementa que não é incomum haver um relacionamento
estabelecido por muitos anos entre os agentes do mercado. Mas, segundo esse
especialista, o que mais pesa é o fato de os agentes do setor de saneamento ainda não
terem percebido o real potencial de conservação de energia elétrica e água existente.
As informações obtidas para este item mostram que os custos de mudança,
embora existam em alguns casos identificados, não constituem, segundo a percepção
dos especialistas, em fator de relevância para conter a participação de novos atores na
indústria em análise (ver Tabela 5.1).
5.

Acesso a Canais de Distribuição. PORTER (1989, 2004) coloca que uma

barreira de entrada pode ser criada pela necessidade de a nova concorrente assegurar a
distribuição para seu produto. Segundo ele, considerando que os canais de distribuição
lógicos já estejam sendo atendidos pelas empresas estabelecidas, a empresa novata
precisa persuadir os canais a aceitarem seu produto por meio de descontos de preço,
verbas para campanhas de publicidade em cooperação e coisas semelhantes, o que reduz
os lucros. Dessa forma, exemplifica esse autor, o fabricante de um novo produto
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alimentício precisa persuadir o varejista a ceder espaço na bastante disputada prateleira
de supermercado fazendo promessas de promoções, intensos esforços de venda para o
varejista ou por qualquer outro meio. Assim, quanto mais limitados os canais no atacado
e no varejo para um produto e quanto maior o controle dos concorrentes existentes sobre
eles, obviamente mais difícil será a entrada na indústria, conclui.
Segundo os especialistas, esse fator não se aplica à indústria em análise,
conforme mostra o quadro resumo da Tabela 5.1.
6.

Vantagens de Custo Absoluto (independentes de escala). PORTER (1989,

2004) afirma que as empresas podem obter vantagens impossíveis de serem igualadas
pelas novas concorrentes potenciais, qualquer que sejam os tamanhos e as economias de
escala obtidas. As vantagens mais críticas seriam as seguintes:
9 Tecnologia patenteada de produto: o know-how do produto ou as
características do projeto são protegidos por patentes ou segredo;
9 Acesso favorável às matérias-primas: as empresas estabelecidas podem
ter fechado as fontes mais favoráveis e/ou controlado as necessidades
previsíveis com antecedência a preços que refletiam uma demanda menor
do que a atualmente existente;
9 Localizações

favoráveis:

as

empresas

estabelecidas

ocuparam

localizações favoráveis antes que as forças do mercado elevassem seus
preços de modo a captar todo o seu valor;
9 Subsídios oficiais: subsídios preferenciais do governo podem dar às
empresas estabelecidas vantagens duradouras em alguns negócios;
9 Curva de aprendizagem ou de experiência: em alguns negócios há uma
tendência observada no sentido de os custos unitários declinarem à
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medida que a empresa acumula maior experiência na fabricação de um
produto.
CAPELLA (2006) relata que não identifica nenhuma empresa no âmbito da
indústria em análise que possua qualquer vantagem de custo absoluto independente de
escala, visto que a tecnologia eficiente e outros insumos podem ser acessados por todos
os concorrentes, inexistindo patentes de significativa relevância sob o domínio, qualquer
que seja, de alguma das empresas concorrentes em prestação de serviços de eficiência
energética. Segundo esse especialista, é possível que algumas empresas de serviços que
atuem no Setor possuam profissionais com posição adiantada em curvas de
aprendizagem específicas, mas insuficiente, até o momento, para conferir à empresa
uma posição de destaque em função disso. Essas informações foram também relatadas
por ALBUQUERQUE (2006) e MIRANDA (2006), que apenas acrescentaram o
seguinte comentário: “a curva de aprendizagem em eficiência energética no âmbito dos
próprios prestadores de serviços de saneamento é ainda muito incipiente, visto que a
preocupação com a energia elétrica é recente, sendo essa preocupação mais destacada
em companhias estaduais como: SABESP, COPASA e EMBASA, e municipais como
SANASA e COMUSA”.
As informações obtidas para este item mostram que as vantagens de custo
absoluto independentes de escala, segundo a percepção dos especialistas, não
constituem fator de relevância para conter a participação de novos atores na indústria
em análise (ver Tabela 5.1).
7.

Política de Governo. Segundo PORTER (1989, 2004), por meio de

regulamentação, o governo pode contribuir positiva ou negativamente para a entrada de
novos agentes na indústria. Dessa forma, indústrias regulamentadas como o transporte
por caminhões, estradas de ferro, varejo de bebidas seriam exemplos mais óbvios,
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enquanto padrões de poluição do ar e da água e índices de segurança e de eficiência do
produto podem apresentar restrições governamentais mais sutis. Nesse contexto, as
exigências quanto ao controle da poluição podem aumentar o capital necessário à
entrada e à sofisticação tecnológica requerida, e mesmo à escala ótima das instalações.
Os padrões para teste do produto, comuns em indústrias como as de alimentos e de
outros produtos relacionados à saúde, podem impor tempos de espera substanciais, o
que não só aumenta o custo de capital da entrada como também dá às empresas
estabelecidas notícia ampla da entrada iminente e, às vezes, pleno conhecimento do
produto do novo concorrente com o qual podem formular estratégias de retaliação. A
política do governo nessas áreas certamente produz benefícios sociais diretos, mas em
geral têm conseqüências secundárias para a entrada que não são percebidas, conclui
PORTER (1989, 2004).
Para MIRANDA (2006), a ausência de regulamentação para o saneamento
básico no Brasil é uma das principais barreiras para o desenvolvimento do Setor, que
ainda está sendo regido pelas diretrizes estabelecidas por ocasião do PLANASA.
Atualmente, não há qualquer abordagem significativa de incentivo ou desincentivo à
entrada de novos atores no mercado de prestação de serviços de eficiência energética
em saneamento básico no Brasil.
Segundo MIRANDA (2006), a proposta de PL da SNSA nº. 5296/2005
(BRASIL.MCIDADES, 2005), que está tramitando no Congresso Nacional, favorece o
aumento pela demanda de serviços de eficiência energética no Setor, pois preconiza a
valorização da melhoria de indicadores voltados para a gestão em prestadores de
serviços de saneamento. Por outro lado, a referida proposta é isenta com relação ao
tratamento de empresas constituídas para a prestação de serviços de eficiência
energética, afirma MIRANDA (2006).
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Segundo

CAPELLA

(2006),

a

instituição,

no

âmbito

da

ELETROBRÁS/PROCEL, do Programa PROCEL SANEAR, merece destaque entre as
ações promovidas pelo governo federal para a eficiência energética em saneamento
básico no Brasil. Para esse especialista, o PROCEL SANEAR, que atua em parceria
com outros dois programas federais, o PMSS e o PNCDA, ambos implantados pela
SNSA do MCidades, tem buscado favorecer os atores envolvidos com eficiência
energética no saneamento básico no Brasil, por meio de ações estruturantes para esse
fim, como por exemplo, a busca de flexibilização de linhas de financiamento existentes,
direcionando-as para eficiência energética (ELETROBRÁS.PROCEL SANEAR, 2006).
Segundo SOARES (2006), Gerente do Departamento de Desenvolvimento de
Projetos Especiais da ELETROBRÁS, um ponto que poderia ser mais trabalhado pelo
governo federal é o cumprimento, de forma mais contundente, do Decreto 1.040, de
11/01/94, que determina aos agentes financeiros oficiais a inclusão de linhas prioritárias
de crédito e financiamento para projetos destinados à eficiência energética.
Para MIRANDA (2006) e ALBUQUERQUE (2006), os governos estaduais e
municipais, em sua grande maioria, ainda não realizaram movimentos estruturados para
incentivar a eficiência energética em saneamento básico no Brasil, o que poderá vir
naturalmente após a definição da regulamentação pelo Congresso Nacional. Outro fator
que pode ser favorável é a recente lei nº. 11.107, de 06/04/2005, que dispõe sobre as
normas gerais para contratações de consórcios públicos. Segundo esses especialistas,
essa lei favorecerá o ganho de escala de municípios, que poderão atuar de forma
consorciada reduzindo custos e aumentando a capacidade de investimento, de forma
sinérgica, o que poderá se tornar um fator de estímulo à eficiência energética.
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As informações deste item indicam, portanto, que, segundo a percepção dos
especialistas, a política de governo não constitui impeditivo à entrada de novos atores na
indústria em análise (ver Tabela 5.1).
8.

Retaliação Esperada. PORTER (1989, 2004) coloca que as expectativas do

novo concorrente em potencial quanto à reação dos concorrentes existentes também
influenciarão a ameaça de entrada; se dos concorrentes existentes no mercado da
indústria é esperada uma resposta rigorosa para tornar difícil a permanência do recémchegado, a entrada pode ser dissuadida. Segundo ele, as condições que assinalam a forte
possibilidade de retaliação à entrada e, portanto, a detêm são as seguintes:
9 Um passado de vigorosas retaliações aos novos concorrentes;
9 Empresas estabelecidas com recursos substanciais para a disputa,
incluindo excedente de caixa e capacidade de contrair empréstimo não
exercitada, um excesso adequado de capacidade de produção para
satisfazer todas as necessidades futuras prováveis, ou um grande
equilíbrio com os canais de distribuição ou clientes;
9 Empresas estabelecidas com alto grau de comprometimento com a
indústria e ativos altamente não-líquidos nela empregados;
9 Crescimento lento da indústria, o que limita a capacidade da indústria de
absorver uma nova empresa sem deprimir as vendas e o desempenho
financeiro das empresas estabelecidas.
Para SOARES (2006), o mercado de eficiência energética no Brasil, para a
indústria em análise, é um mercado ainda não estruturado. MIRANDA (2006) e
ALBUQUERQUE (2006) corroboram dessa opinião e concluem que por esse motivo a
retaliação prevista não ocorrerá.
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Para ALVES (2006) e MORENO (2006), o mercado em análise praticamente
não está sujeito aos condicionantes indicados por PORTER (1989, 2004) para a
retaliação à entrada, sendo, para eles, a exigência de capital a principal restrição à
entrada, o que, porém, é uma restrição comum a todos (participantes e novos
concorrentes potenciais), devido à inadequação dos poucos modelos de financiamento
existentes.
As informações neste item indicam, portanto, que, segundo a percepção dos
especialistas, a retaliação prevista não constitui barreira à entrada de novos atores na
indústria em análise (ver Tabela 5.1).
9.

Preço de Entrada Dissuasivo. PORTER (1989, 2004) define como a estrutura

de preços em vigor, e as condições relacionadas como qualidade do produto e/ou
serviço, que apenas equilibra os benefícios potenciais provenientes da entrada (previstos
pelo pretendente em potencial à entrada) com os custos esperados para superar as
barreiras estruturais de entrada e arriscar-se à retaliação. Se o nível corrente de preço é
mais alto do que o preço de entrada dissuasivo, as empresas que pretendem entrar farão
previsões de lucros acima da média, e a entrada ocorrerá. PORTER (1989, 2004)
esclarece ainda que, logicamente, o preço de entrada dissuasivo depende das
expectativas dos pretendentes à entrada sobre o futuro e não apenas das condições
correntes.
A ameaça de entrada em uma indústria pode ser eliminada se as empresas
estabelecidas preferirem ou forem forçadas pela concorrência a fixar seus preços abaixo
do preço dissuasivo de entrada hipotético. Se fixarem os preços acima dele, os ganhos
em termos de rentabilidade podem ter vida curta porque serão dissipados pelo custo de
competir ou de coexistir com novas empresas na indústria, conclui PORTER (1989,
2004).
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Segundo SOARES (2006) e CAPELLA (2006), devido ao fato de o mercado de
eficiência energética para o segmento de saneamento básico no Brasil ainda não se
mostrar estruturado, o preço de entrada dissuasivo não se observa de forma contundente.
Dessa opinião também corroboraram MIRANDA (2006), ALBUQUERQUE (2006),
MORENO (2006) e SOLON (2006).
Assim, as informações neste item indicam, que, segundo a percepção dos
especialistas, o preço de entrada dissuasivo não constitui barreira à entrada de novos
atores na indústria em análise (ver Tabela 5.1).
PORTER (1989, 2004) chama ainda a atenção que existem várias outras
propriedades das barreiras de entrada que são cruciais do ponto de vista estratégico.
Primeiro, as barreiras de entrada podem mudar e realmente mudam à medida que as
condições anteriormente descritas também mudam. Esse autor cita como exemplos a
expiração das patentes básicas da Polaroid na fotografia instantânea, a diferenciação do
produto na indústria de edição de revistas, as economias de escala na indústria
automobilística que aumentaram com o movimento de automação e integração vertical
posterior à Segunda Guerra Mundial.
Segundo, embora as barreiras de entrada às vezes mudem por motivos muito
além do controle da empresa, as suas decisões estratégicas também têm um impacto
importante. O autor exemplifica as ações de produtores de vinho norte-americanos nos
anos 60 para introduzir novos produtos, aumentar os níveis de publicidade e assumir a
distribuição nacional seguramente aumentou as barreiras de entrada aumentando as
economias de escala na indústria e tornando o acesso aos canais de distribuição mais
difícil. Analogamente, as decisões dos membros da indústria de veículos de passeio no
sentido de uma integração vertical com a fabricação de componentes de modo a reduzir
os custos aumentaram muito as economias de escala na indústria e elevaram as barreiras
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de custo de capital. A Tabela 5.1 apresenta um resumo consolidado da análise efetuada
no âmbito da Força que representa a Entrada de Novos Concorrentes, segundo o modelo
PORTER (1980, 1985), no âmbito da indústria de eficiência energética para sistemas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Brasil.
Tabela 5.1 – Resumo da Análise dos Fatores ou Barreiras da Força de Entrada de Novos
Competidores na Indústria de Eficiência Energética no Setor de Água e Esgoto no Brasil.

FORÇA: ENTRADA DE NOVOS CONCORRENTES
FATORES/BARREIRAS

ANÁLISE

1 – Economias de Escala

BAIXA

2 – Diferenciação de Produtos e Identidade da Marca

BAIXA

3 – Exigências de Capital

ALTA(*)

4 – Custos de Mudança

BAIXA

5 – Acesso à Distribuição

NA

6 – Vantagens de Custo Absoluto

BAIXA

7 – Política Governamental

BAIXA

8 – Retaliação Esperada

BAIXA

9 – Preço de Entrada Dissuasivo

BAIXA

CONCLUSÃO: HÁ ameaça de novos concorrentes na indústria de eficiência
energética em saneamento básico no Brasil, o que implica AUMENTO da
concorrência na indústria e, portanto, DECRÉSCIMO na rentabilidade.
Legenda: BAIXA = não é significativa, ALTA = é significativa, NA = não se aplica.
(*) Comum a todos os atores do mercado (participantes e novos concorrentes potenciais).

Fonte: O AUTOR, 2006.

5.3 – INTENSIDADE DE RIVALIDADE ENTRE OS CONCORRENTES
EXISTENTES
Segundo PORTER (1989, 2004), a rivalidade entre os concorrentes existentes
assume a forma corriqueira de disputa por posição, com o uso de táticas como:
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concorrência de preços, batalhas de publicidade, introdução de produtos e aumento dos
serviços ou das garantias ao cliente. A rivalidade ocorre porque um ou mais
concorrentes sentem-se pressionados ou percebem a oportunidade de melhorar sua
posição. Na maioria das indústrias, os movimentos competitivos de uma firma têm
efeitos notáveis em seus concorrentes e pode, assim, incitar à retaliação ou aos esforços
para conter esses movimentos; ou seja, as empresas são mutuamente dependentes. Esse
padrão de ação e reação pode, ou não, permitir que a empresa iniciante e a indústria
como um todo se aprimorem. Se os movimentos e contramovimentos crescem em um
processo de escalada, todas as empresas da indústria podem sofrer as conseqüências e
ficar em situação pior do que a inicial, afirma PORTER (1989, 2004).
Para PORTER (1989, 2004), algumas formas de concorrência, notadamente a
concorrência de preços, são altamente instáveis, sendo bastante provável que deixem
toda a indústria em pior situação do ponto de vista da rentabilidade. Os cortes de preços
são rápida e facilmente igualados pelos rivais e, uma vez igualados, eles reduzem as
receitas para todas as empresas, a menos que a elasticidade-preço da indústria seja
bastante alta. Por outro lado, as batalhas de publicidade podem expandir a demanda ou
aumentar o nível de diferenciação do produto na indústria com benefício para todas as
empresas. A rivalidade em algumas indústrias caracteriza-se por expressões como
"belicosa", "amarga" ou "impiedosa", enquanto em outras indústrias pode ser dita como
"polida" ou "cavalheiresca". A rivalidade é conseqüência da interação de vários fatores
estruturais.
1.

Concorrentes Numerosos ou Bem Equilibrados. PORTER (1989, 2004)

esclarece que se as empresas são numerosas, a probabilidade de dissidência é grande.
Mesmo quando existem poucas empresas, se elas estiverem relativamente equilibradas
em termos de tamanho e recursos aparentes, isso pode criar instabilidade porque elas
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podem estar inclinadas a lutar entre si e normalmente têm recursos para retaliações
vigorosas. Quando há concentração ou domínio de um pequeno número de empresas,
não há duvidas quanto a quem tem recursos e força relativa; as empresas líderes tendem
a impor regras e disciplina ao mercado, reduzindo o efeito da rivalidade. Em muitas
indústrias, concorrentes estrangeiros, quer por meio de exportações, quer participando
diretamente por meio de investimentos externos, desempenham um papel importante na
concorrência. Esses concorrentes, embora possuindo algumas diferenças, devem ser
tratados da mesma forma que os concorrentes nacionais para fins de análise estrutural.
Segundo MORENO (2006), considerando somente o mercado formado pelos
afilados a ABESCO, observa-se a existência de 48 empresas, grande parte delas com
potencial de atuação na indústria de eficiência energética em saneamento no Brasil, não
havendo nenhuma empresa totalmente dedicada a este segmento. Além delas, mesmo
sem informações precisas é possível observar ainda:
¾ As empresas que trabalham como ESCOs, mas não são filiadas a
ABESCO;
¾ As USCOs (empresas que trabalham como ESCOs, porém são
subsidiárias de concessionárias de energia); e
¾ As empresas de consultoria em geral, incluindo empresas
estrangeiras, que atuam normalmente vinculadas a fabricantes de
equipamentos.
Segundo CAPELLA (2006) e MIRANDA (2006) não se observa o predomínio
de nenhum dos grupos supracitados no mercado de eficiência energética em saneamento
no Brasil ou mesmo de empresas. Segundo esses especialistas, isso pode estar ocorrendo
em função da não estruturação do mercado em análise. A partir do momento que houver
uma estruturação do mercado, esse panorama poderá se alterar. Adicionalmente,
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consideram que os prestadores de serviços de eficiência energética para o segmento de
água e esgoto no Brasil podem ser considerados numerosos, mas nada se pode afirmar
quanto ao equilíbrio dos grupos. SOLON (2006) e ALVES (2006) compartilham desta
opinião.
Assim, as informações neste item indicam, que, segundo a percepção dos
especialistas, os concorrentes do mercado de eficiência energética para o setor de água e
esgoto no Brasil são numerosos e nada se pode afirmar sobre o equilíbrio dos grupos
concorrentes da indústria. De qualquer forma esse fator favorece ao aumento da
intensidade de rivalidade entre os concorrentes existentes (ver Tabela 5.2).
2.

Crescimento Lento da Indústria. Segundo PORTER (1989, 2004), em ramos

de negócio de baixo crescimento ou sem crescimento, aumentar vendas só é possível
tomando mercado de outros. Por outro lado, em ramos de alto crescimento, as firmas, às
vezes, mal conseguem acompanhar a demanda crescente e a rivalidade pode não existir.
No caso específico da indústria de eficiência energética no setor água e esgoto
no Brasil, todos os especialistas entrevistados foram unânimes em afirmar que fatores
institucionais, sociais, políticos, econômicos e de meio ambiente têm contribuído para o
crescimento lento da indústria. Dentre esses fatores foram destacados os seguintes:
¾ A falta de consciência por parte da população em geral do
elevado custo social decorrente do desperdício e da ineficiência
em todos os níveis;
¾ As diretrizes ultrapassadas (da época do PLANASA) que
norteiam o setor de saneamento, que toleram o fato de a
ineficiência poder ser repassada para as tarifas cobradas à
sociedade, e a indefinição de um novo marco regulatório;
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¾ A falta de capacidade de endividamento e de investimento dos
prestadores de serviços de saneamento, bem como a falta de
financiamento adequado as ESCOs;
¾ A falta de percepção da viabilidade do potencial técnico de
conservação de energia elétrica e de água no setor de saneamento
e a conseqüente despriorização pelos executivos e profissionais
que trabalham no setor;
¾ A ainda ineficaz política de meio ambiente voltada para o setor de
saneamento no País.
As informações neste item indicam, que, segundo a percepção dos especialistas,
o crescimento da indústria é lento, favorecendo ao aumento da intensidade de rivalidade
entre os concorrentes existentes (ver Tabela 5.2).
3.

Custos Fixos ou de Armazenamento Altos. Segundo PORTER (1989, 2004),

custos fixos elevados criam fortes pressões no sentido de que todas as empresas
satisfaçam à capacidade, o que muitas vezes conduz rapidamente a uma escalada nas
reduções de preços quando existe excesso de capacidade. A característica significativa
dos custos é o valor dos custos fixos em relação ao valor adicionado, e não os custos
fixos como uma proporção dos custos totais. Empresas que adquirem uma alta
proporção de custos em insumos externos (baixo valor adicionado) podem sentir
enormes pressões para operar a plena capacidade, com o objetivo de atingir o ponto de
equilíbrio, apesar do fato de a proporção de custos fixos ser baixa. Uma situação
relacionada aos custos fixos altos é aquela em que o produto uma vez produzido é muito
difícil ou muito dispendioso para ser mantido em estoque. Nessa situação as empresas
também estarão vulneráveis à tentação de abaixar os preços de modo a assegurar as
vendas. Esse tipo de pressão mantém os lucros baixos em indústrias como a pesca de
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lagosta, a fabricação de certos produtos químicos perigosos e algumas atividades de
prestação de serviços.
Segundo os especialistas, esse fator não se aplica à indústria em análise,
conforme mostra o quadro resumo da Tabela 5.2.
4.

Ausência de Diferenciação ou Custos de Mudança. Para PORTER (1989,

2004), a diferenciação pequena traz o produto para commodity e para uma intensa
competição por preço e serviço de maior qualidade, pois é visto como um artigo de
primeira necessidade, ou de quase primeira necessidade. Os custos de mudança já foram
discutidos e têm o mesmo efeito.
As informações neste item indicam, que, segundo a percepção dos especialistas,
há predominância de ausência de diferenciação e ausência de custos de mudança na
indústria em análise, favorecendo ao aumento da intensidade de rivalidade entre os
concorrentes existentes (ver Tabela 5.2).
5.

Capacidade Aumentada em Grandes Incrementos. PORTER (1989, 2004)

observa que quando as economias de escala determinam que a capacidade deve ser
aumentada em grandes incrementos, os acréscimos de capacidade podem romper
cronicamente o equilíbrio entre a oferta e a demanda da indústria, particularmente
quando existe um risco de os acréscimos de capacidade serem excessivos; a indústria
pode enfrentar períodos de supercapacidade e redução de preços, como o que aflige a
produção de álcool, fertilizantes, etc.
Para MIRANDA (2006) e ALBUQUERQUE (2006), esse fator não ocorre em
função dos serviços de eficiência energética exigir elevada curva de experiência e em
função de sua característica multidisciplinar. CAPELLA (2006) informa ainda que o
conhecimento necessário para trabalhar com eficiência energética exige muitos anos
para ser constituído, o que inviabiliza aumentar a capacidade em grandes incrementos.
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MORENO (2006), SOLON (2006) e ALVES (2006) afirmam que é muito difícil
montar uma equipe de alto nível para trabalhar em eficiência energética de uma hora
para outra.
As informações neste item indicam, que, segundo a percepção dos especialistas,
de um modo geral, não se observa o aumento da capacidade em grandes incrementos
para a indústria em análise, o que acarreta, naturalmente, que esse fator não é
significativo para o aumento da intensidade de rivalidade entre os concorrentes
existentes (ver Tabela 5.2).
6.

Diversidade de Concorrentes. PORTER (1989, 2004) coloca que

concorrentes

divergentes

quanto

a

estratégias,

origens,

personalidades

e

relacionamentos têm objetivos e estratégias diferentes no que diz respeito a como
competir, e podem se chocar continuamente ao longo do processo. Eles podem ter
dificuldades em decifrar com exatidão as intenções dos outros concorrentes e em chegar
a um acordo sobre as "regras do jogo" para a indústria. As alternativas estratégicas
certas para um concorrente serão erradas para outros.
PORTER (1989, 2004) observa ainda que concorrentes estrangeiros muitas
vezes acrescentam um alto grau de diversidade às indústrias devido às suas
circunstâncias e metas normalmente diferentes. Operadores proprietários de pequenas
empresas de serviços ou de fabricação também podem agir dessa forma, porque podem
ficar satisfeitos com uma taxa de retorno abaixo da média sobre o capital investido para
manter a independência de sua propriedade, enquanto retornos como esses são
inaceitáveis e podem parecer irracionais para um concorrente de capital aberto de
grande porte. Em uma indústria como essa, a postura das pequenas empresas pode
limitar a rentabilidade das maiores. Similarmente, as empresas que encaram o mercado
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como uma saída para o excesso de capacidade (por exemplo, o caso de dumping 7 )
adotarão políticas contrárias às das empresas para as quais esse mercado é básico.
Finalmente, esse autor esclarece que as diferenças no relacionamento das unidades
concorrentes com suas matrizes também são fontes importantes de diversidade em uma
indústria; uma unidade que faz parte de uma cadeia vertical de negócios em sua
organização empresarial pode muito bem adotar metas diferentes e talvez conflitantes
em relação a uma empresa concorrente livremente posicionada na mesma indústria. Ou
uma unidade que seja uma "vaca caixeira"8 no portfólio de negócios de sua matriz se
comportará de modo diferente de uma que esteja sendo desenvolvida para crescer a
longo prazo, tendo em vista a ausência de outras oportunidades na matriz.
Para MIRANDA (2006) e ALBUQUERQUE (2006), a diversidade de
metodologias para monitoração e avaliação de resultados, bem como a diversidade de
modelagens técnicas e econômicas para soluções similares constituem elementos que
colaboram para confundir o mercado.
CAPELLA (2006) concorda com MIRANDA (2006) e ALBUQUERQUE
(2006) e acrescenta como exemplo que uma variação bastante pequena na taxa de
desconto empregada na avaliação econômica de um projeto pode significar importante
mudança no resultado. Ou ainda, a não contabilidade de perdas de água pode implicar
em efeito similar.
MORENO (2006) e ALVES (2006) observam que as margens de empresas de
serviços de eficiência energética de maior porte certamente são diferentes das margens
praticadas por pequenas empresas de consultoria.

7

O termo dumping é empregado referindo-se à venda por preços até abaixo do custo para conquistar
mercado (PORTER, 1989).
8
Produtos de baixo crescimento de mercado e alta participação, que geralmente geram fundos além de
suas necessidades. (ROCHA, 1999).
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As informações neste item indicam, que, segundo a percepção dos especialistas,
verificam-se diversidades entre os concorrentes na indústria em análise, favorecendo ao
aumento da intensidade de rivalidade entre os concorrentes existentes (ver Tabela 5.2).
7.

Grandes Interesses Estratégicos. PORTER (1989, 2004) destaca que a

rivalidade em uma indústria se torna ainda mais instável, se algumas empresas tiverem
muitos interesses, com o propósito de obter sucesso na indústria.
Esse autor cita como exemplo que uma empresa diversificada pode considerar
muito importante alcançar sucesso em determinada indústria de modo a promover a sua
estratégia empresarial global. Ou uma empresa estrangeira como a Bosch, a Sony ou a
Philips pode sentir forte necessidade de estabelecer uma posição sólida no mercado
norte-americano de maneira a consolidar prestígio global ou credibilidade tecnológica.
Em tais situações, os objetivos dessas empresas podem não só ser diferentes, como
ainda mais desestabilizadores porque elas são expansionistas e estão potencialmente
inclinadas a sacrificar a lucratividade.
MORENO (2006) considera que as USCOs, por serem subsidiárias de
concessionárias de distribuição de energia elétrica, possuem de fato grandes interesses
estratégicos vinculados às suas matrizes, como:
¾ Fidelização de consumidores, principalmente daqueles energo-intensivos
(consumidores “livres”);
¾ Postergação de investimentos necessários à expansão do sistema;
¾ Redução de perdas técnicas e comerciais;
¾ Melhoria de imagem da empresa, sobretudo por projetos de cunho social
e político;
¾ Redução da inadimplência;
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¾ Incremento do faturamento por meio da priorização de projetos de
eficiência energética em segmentos tarifários subsidiados (irrigação,
saneamento, etc.);
¾ Aplicação estratégica dos recursos do PEE da ANEEL.
ALVES (2006) admite que os grandes interesses estratégicos existem, mas que,
no caso da EFFICIENTIA, que é vinculada a CEMIG, o orçamento de investimento
refere-se apenas ao percentual autorizado pela ANEEL para investimentos sob contrato
de performance e que em todos os projetos existe previsão de remuneração específica
para a EFFICIENTIA. Entretanto, CAPELLA (2006) esclarece que a remuneração da
cadeia de agentes envolvidos é função dos benefícios identificados. Portanto, se os
benefícios para a concessionária de energia elétrica puderem ser contabilizados e
acessados, o fluxo de caixa favorável e a rentabilidade gerada pelo projeto são
potencializados.
SOLON (2006) observa que em alguns project finance existem grandes
interesses estratégicos de fabricantes de equipamentos eficientes, por exemplo, que
querem ver acelerada a transformação do mercado no Brasil para entrar neste mercado e
aumentar as vendas, e aceitam reduzir os preços, até mesmo sacrificando a
lucratividade.
As informações neste item indicam, que, segundo a percepção dos especialistas,
há existência de grandes interesses estratégicos de parte dos agentes que prestam
serviços de eficiência energética em saneamento básico no Brasil, o que favorece ao
aumento da intensidade de rivalidade entre os concorrentes existentes (ver Tabela 5.2).
8.

Barreiras de Saída Elevadas. Segundo PORTER (1989, 2004) barreiras de

saída são fatores econômicos, estratégicos e emocionais que mantêm as companhias
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competindo em atividades mesmo que estejam obtendo retornos baixos, ou até
negativos, sobre seus investimentos. As principais fontes de barreiras de saída são:
¾ Ativos especializados: ativos altamente especializados para uma
determinada atividade ou localização que têm valores baixos de
liquidação ou altos custos de transferência ou conversão;
¾ Custos fixos de saída: esses incluem acordos trabalhistas, custos de
restabelecimento,

capacidade

de

manutenção

para

componentes

sobressalentes, etc.;
¾ Inter-relações estratégicas: inter-relações entre as unidades da companhia
em termos de imagem, capacidade de marketing, acesso aos mercados
financeiros, instalações compartilhadas, etc. Isso faz com que a empresa
compreenda a grande importância estratégica de estar no negócio;
¾ Barreiras emocionais: a relutância da administração em justificar
economicamente as decisões de saída é causada pela identificação com a
atividade em particular, pela lealdade com os empregados, pelo receio
quanto às suas próprias carreiras, por orgulho e por outras razões;
¾ Restrições de ordem governamental e social: incluem negativas ou
desencorajamento por parte do governo quanto à saída do negócio em
virtude do desemprego causado e dos efeitos econômicos regionais.
Segundo PORTER (1989, 2004), quando as barreiras de saída são altas, o
excesso de capacidade não desaparece da indústria, e as companhias que perdem a
batalha competitiva não entregam os pontos. Ao contrário, elas agarram-se com
perseverança e, por causa de sua fraqueza, precisam recorrer a táticas extremas. A
rentabilidade de toda a indústria pode ser permanentemente reduzida em função disso.
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Para os especialistas entrevistados, no Brasil, em geral, os custos fixos de saída
são elevados, pois por regulamentação estabelecida pelo governo é muito mais fácil
abrir uma empresa de serviços do que fechá-la. No caso de USCOs e de consultorias
que trabalham vinculadas a fabricantes a inter-relação estratégica é evidente e tende a
ser duradoura. Os fatores emocionais também são muito significativos, pois grande
parte dos profissionais que trabalham com eficiência energética no País é especialista e
pode redirecionar suas atividades momentaneamente para outro segmento com melhores
perspectivas de mercado, retornando a atuar posteriormente no segmento de
saneamento.
PORTER (1989, 2004) esclarece ainda que embora as barreiras de saída e de
entrada sejam conceitualmente distintas, seu nível de junção é um aspecto importante da
análise de uma indústria. As barreiras de saída e de entrada estão freqüentemente
relacionadas. No caso da indústria em análise verifica-se que as barreiras de entrada são
baixas e as de saída altas. Assim, a entrada é fácil e será atraída por oscilações para
cima nas condições econômicas ou outras circunstâncias. Contudo, a capacidade não
sairá da indústria quando os resultados se deteriorarem. Em conseqüência, a capacidade
se mantém alta na indústria e a rentabilidade será, como regra, cronicamente baixa. (ver
Tabela 5.2)
A Tabela 5.2 apresenta um resumo consolidado da análise efetuada no âmbito da
Força que representa a Intensidade de Rivalidade entre os Concorrentes Existentes,
segundo o modelo PORTER (1980, 1985), no âmbito da indústria de eficiência
energética em saneamento básico no Brasil.

203

Tabela 5.2 – Resumo da Análise dos Fatores ou Barreiras de Intensidade de Rivalidade
entre os Competidores na Indústria de Eficiência Energética no Setor Água e Esgoto no
Brasil
FORÇA: INTENSIDADE DE RIVALIDADE ENTRE CONCORRENTES EXISTENTES

FATORES/BARREIRAS

ANÁLISE

1 – Concorrentes Numerosos ou Bem Equilibrados

ALTA

2 – Crescimento Lento da Indústria

ALTA

3 – Custos Fixos ou de Armazenamento Altos

NA

4 – Ausência de Diferenciação ou Custos de Mudança

ALTA

5 – Capacidade Aumentada em Grandes Incrementos

BAIXA

6 – Diversidade de Concorrentes

ALTA

7 – Grandes Interesses Estratégicos

ALTA

8 – Barreiras de Saída Elevadas

ALTA

CONCLUSÃO: HÁ intensidade de rivalidade entre os concorrentes na indústria de
eficiência energética em saneamento básico no Brasil, o que implica AUMENTO da
concorrência na indústria e, portanto, DECRÉSCIMO na rentabilidade.
Legenda: BAIXA = não é significativa, ALTA = é significativa, NA = não se aplica.

Fonte: O AUTOR, 2006.

5.4 – AMEAÇA DE PRODUTOS SUBSTITUTOS
Segundo PORTER (1989, 2004), todas as empresas em uma indústria estão
competindo, em termos amplos, com indústrias que fabricam produtos substitutos. Os
substitutos reduzem os retornos potenciais de uma indústria, colocando um teto nos
preços que as empresas podem fixar como lucro 9 .

9

O impacto dos substitutos pode ser resumido como a elasticidade global da indústria (PORTER, 1989).
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Nesse contexto, quanto mais atrativa a alternativa de preço-desempenho
oferecida pelos produtos substitutos, mais firme será a pressão sobre os lucros da
indústria. PORTER (1989, 2004) cita que os produtores de açúcar confrontados com a
comercialização em larga escala do xarope de frutose de milho, um substituto do açúcar,
estão, hoje, aprendendo essa lição, assim como aprenderam os produtores de acetileno e
de raiom que enfrentaram competição extrema de materiais alternativos com custo mais
baixo para muitas de suas respectivas aplicações.Os substitutos não apenas limitam os
lucros em tempos normais, como também reduzem as fontes de riqueza que uma
indústria pode obter em tempos de prosperidade.
PORTER (1989, 2004), destaca ainda que a identificação de produtos substitutos
é conquistada por meio de pesquisas de outros produtos que possam desempenhar a
mesma função que aquele da indústria. Algumas vezes essa pode ser uma tarefa sutil e
que leva o analista a negócios aparentemente muito afastados da indústria. O
posicionamento em relação aos produtos substitutos pode muito bem ser uma questão de
ações coletivas da indústria. Por exemplo, embora a publicidade feita por uma empresa
possa não ser suficiente para sustentar a posição da indústria contra um substituto, uma
publicidade constante e intensa por todos os participantes da indústria pode melhorar a
posição coletiva da indústria. Argumentos similares se aplicam às respostas coletivas
em áreas como aprimoramento da qualidade do produto, esforços de marketing,
proporcionar maior disponibilidade do produto e assim por diante.
Para PORTER (1989, 2004), os produtos substitutos que exigem maior atenção
são aqueles que:
(1) Estão sujeitos a tendências de melhoramento do seu trade-off de preçodesempenho com o produto da indústria, ou
(2) São produzidos por indústrias com lucros altos.
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No último caso, muitas vezes os substitutos entram rapidamente em cena se
algum desenvolvimento aumenta a concorrência em suas indústrias e ocasiona redução
de preço ou aperfeiçoamento do desempenho. A análise dessas tendências pode ser
importante na decisão acerca de tentar suplantar estrategicamente um substituto ou
planejar a estratégia considerando o substituto como uma força-chave inevitável. A
ameaça de produtos substitutos pode ser mais bem compreendida por dos fatores
estruturais a seguir.
1.

Preço Relativo dos Substitutos. PORTER (1989, 2004) ressalta que o

conceito de valor, ou seja, o que se recebe em troca do que se paga, é algo de difícil
determinação, porém, se o preço relativo do produto substituto (em relação ao produto
inicial) for percebido pelo mercado como vantajoso em relação ao valor, o produto
inicial perde mercado.
O produto resultante dos serviços prestados pelas empresas que trabalham com a
eficiência energética no setor de saneamento é a realização efetiva do potencial das
parcelas de demanda e consumo de energia elétrica passíveis de conservação pela
eliminação de desperdício e/ou de eficientização, precificadas pelos valores das
consultorias dos serviços de eficiência energética prestados (equação i).
Por outro lado, a demanda e a energia elétrica consumida pelo segmento de
saneamento básico constitui-se normalmente da parcela efetivamente necessária aos
processos adicionada a uma outra parcela constituída da soma do desperdício e/ou
eficiência, ambas as parcelas precificadas pelas tarifas das concessionárias de energia
elétrica (ver equação ii).
A substitutibilidade entre as demandas e energias passíveis de conservação
ficam mais evidente pela visualização das equações a seguir:
i.

ECONS = EDESP + EEFIC, onde
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ECONS → energia passível de conservação;
EDESP → energia passível da eliminação de desperdício;
EEFIC → energia passível de eficientização.
ii.

ECONC = EEFET + ECONS, onde
ECONC → energia recebida da concessionária;
EEFET → energia efetivamente necessária aos processos;
ECONS → energia passível de conservação.

Para a demanda evitada, as equações seriam equivalentes.
Dessa forma, fica mais fácil observar que os prestadores de serviços de
saneamento transferem recursos para as concessionárias de energia elétrica (que
pertence a outra indústria), em função do pagamento pela energia passível de
conservação (equação ii). Não obstante, esses recursos poderiam ser transferidos para as
empresas que prestam serviços de eficiência energética para o setor de saneamento,
visando à redução desse consumo de energia (indústria em análise), com apropriação de
benefícios futuros para os próprios prestadores de serviços de saneamento, após o
pagamento pelos serviços de eficiência energética prestados (equação i).
O Gráfico 5.1 mostra a evolução da porcentagem de descontos nas tarifas de
energia elétrica da Eletropaulo e da Cesp entre 1968 e 1990 concedida ao setor de
saneamento básico. Pelo gráfico fica evidente que na década de 70, quando foram
realizados os principais investimentos de expansão no setor de saneamento básico por
meio do PLANASA, a energia elétrica para o Setor Saneamento era fortemente
subsidiada chegando a patamares de 80% de subsídio. Esse percentual decaiu ao longo
do tempo e se estabilizou em 15%, valor que vem sendo mantido. Segundo TSUTYIA
(2001), esse fato histórico levou a uma cultura de despreocupação com as soluções
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técnicas envolvendo a energia elétrica ao nível de projeto para o Setor ao longo dos
anos e constitui importante causa para o atual potencial técnico de conservação de
energia elétrica existente no setor de água e esgoto, além de consubstanciar um
paradigma psicológico. Assim, o subsídio é desfavorável à indústria de prestação de
serviços de eficiência energética em termos do preço relativo da energia passível de
conservação, visto que há transferência de recursos para a indústria do setor elétrico.
Gráfico 5.1 – Porcentagem de Desconto nas Tarifas de Energia Elétrica Concedido ao
Saneamento Básico ao Longo dos Anos

100

E = ELETROPAULO
C = CESP

DESCONTO(%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
68

ANO

Fonte: TSUTIYA (2001)
Segundo CAPELLA (2006), a partir de 2002, teve início um processo de
redução do subsídio cruzado da tarifa de energia elétrica do setor residencial para outras
classes, principalmente a industrial no Brasil. À medida que esse subsídio diminui, vem
crescendo o interesse do setor saneamento pela eficiência energética. Porém, esse
movimento ainda pode ser considerado lento e grande parte do setor de água e esgoto
ainda não percebe a eficiência energética como uma alternativa de investimento para
redução de custos operacionais. A falta de metodologias consagradas para evidenciar a
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relação de preço relativo entre os substitutos contribui para a manutenção do estado
atual. Nesse sentido, exceto nos casos de inadimplência, quem vem recebendo recursos
pela energia elétrica desperdiçada e/ou não eficientizada pelo setor de saneamento são
as concessionárias de energia. Então, estas se constituem naturalmente em concorrentes
dos prestadores de serviços de eficiência energética para o segmento de água e esgoto
no Brasil.
MORENO (2006) acrescenta que algumas empresas de saneamento já têm
procurado os associados da ABESCO visando à redução de demanda e de consumo de
energia elétrica, o que pode ser considerado o início de uma mudança de postura. O
mesmo foi informado por ALVES (2006) no âmbito da EFFICIENTIA.
MIRANDA (2006) e ALBUQUERQUE (2006) consideram que a busca por
melhores indicadores envolvendo a energia elétrica no âmbito dos prestadores de
serviços de saneamento no Brasil ainda é modesta, ou seja, a percepção de valor e de
atratividade de preço-desempenho favorece à concessionária de energia, prejudicando a
industria de eficiência energética. Nesse contexto, observa-se transferência de recursos
do setor de saneamento para o setor elétrico decorrente do pagamento pelo consumo e
demanda da energia elétrica passível de conservação.
As informações neste item indicam, que, segundo a compreensão dos
especialistas, o preço relativo de substitutos favorece ao aumento da intensidade de
rivalidade entre os concorrentes existentes, havendo, inclusive, transferência de recursos
financeiros do setor saneamento para o setor elétrico em detrimento do setor de serviços
de eficiência energética (ver Tabela 5.3).
2.

Custo de Mudança. PORTER (1989, 2004) afirma de forma objetiva que, se a

semelhança entre o produto substituto e o substituído for grande, os custos de mudança
não deverão ser grandes.
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Para CAPELLA (2006), entendido o conceito de produto substituto para a
indústria em análise, avaliar o custo de mudança é mais tranqüilo. Os custos de
mudança neste caso passam a ser os custos dos diagnósticos energéticos, dos projetos de
eficiência energética, das obras de implantação, da avaliação e do controle. Nesse
contexto, os custos de mudança são percebidos pelos prestadores de serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário como elevados, apesar de haver
vários estudos que mostrem viabilidade sob o ponto de vista técnico-econômico.
MORENO (2006) e ALVES (2006) corroboram com CAPELLA (2006) e
acrescentam que os agentes do setor de saneamento têm dificuldades para compreender,
e até mesmo aceitar, o modelo de contrato de performance. Segundo esses
entrevistados, a pré-disposição a pagar pela eficiência energética no Setor ainda é muito
baixa.
MIRANDA (2006) e ALBUQUERQUE (2006) acreditam que a regulação
poderia ser um instrumento para minimizar a percepção equivocada dos agentes de
saneamento, principalmente se houvesse maior reconhecimento pelos agentes oficiais de
financiamento do setor por meio da observação dos indicadores de eficiência. Isso
certamente levaria a um desenvolvimento mais estruturado em busca de conhecimento
sobre os modelos de avaliação de projetos de eficiência energética no âmbito dos
prestadores de serviços de saneamento e um melhor entendimento da atratividade de
preço-desempenho.
As informações neste item indicam, que, segundo a compreensão dos
especialistas, o custo de mudança do produto substituto (valores pagos às
concessionárias de energia elétrica pela demanda e energia passível de conservação) não
é percebido pelos prestadores de serviços de saneamento, que normalmente
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permanecem transferindo recursos para o setor elétrico, o que favorece ao aumento da
intensidade de rivalidade entre os concorrentes existentes (ver Tabela 5.3).
3.

Propensão do Comprador a Substituir. PORTER (1989, 2004) afirma de

forma objetiva que se o substituto permite obter a mesma qualidade a custos mais
baixos, sua utilização será considerada conveniente.
Para esse item os entrevistados mencionaram os mesmos motivos relacionados
ao item anterior, sendo que CAPELLA (2006) complementou mencionando a
importância da qualidade da energia elétrica fornecida pelo setor elétrico, que é
considerado bastante robusto por ser interligado, a exceção dos sistemas isolados do
Norte do País. Por isso, a propensão do comprador a substituir tem-se demonstrado
bastante elevada, favorecendo ao aumento da intensidade de rivalidade entre os
concorrentes existentes e até mesmo a uma estagnação do mercado de eficiência
energética no segmento de água e esgoto no Brasil (ver Tabela 5.3).
MIRANDA (2006) e ALBUQUERQUE observam ainda que a possibilidade de
repasse da ineficiência para as tarifas de água cobradas da sociedade também colabora
para a propensão a substituir da indústria em análise.
A Tabela 5.3 apresenta um resumo consolidado da análise efetuada no âmbito da
Força que representa Produtos Substitutos, segundo o modelo PORTER (1980, 1985),
no âmbito da indústria de eficiência energética em saneamento básico no Brasil.

5.5 – PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS COMPRADORES
Segundo PORTER (1989, 2004), os compradores competem com a indústria
forçando os preços para baixo, barganhando por melhor qualidade ou mais serviços,
prazos de entrega mais curtos e jogando os concorrentes uns contra os outros,
contribuindo efetivamente para a redução da rentabilidade da indústria. O poder de cada
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grupo importante de compradores da indústria depende de certas características quanto à
sua situação no mercado e da importância relativa de suas compras na indústria em
comparação com os negócios totais.
Tabela 5.3 – Resumo da Análise dos Fatores ou Barreiras de Produtos Substitutos entre
os Competidores na Indústria de Eficiência Energética no Setor Água e Esgoto no Brasil
FORÇA: PRODUTOS SUBSTITUTOS
FATORES/BARREIRAS

ANÁLISE

1 – Preço Relativo dos Substitutos

ALTA

2 – Custos de Mudança

ALTA

3 – Propensão do Comprador a Substituir

ALTA

CONCLUSÃO: HÁ produto substituto identificado na indústria de eficiência
energética em saneamento básico no Brasil, o que implica AUMENTO da
concorrência na indústria e, portanto, DECRÉSCIMO na rentabilidade.
Legenda: BAIXA = não é significativa, ALTA = é significativa, NA = não se aplica.

Fonte: O AUTOR, 2006.

1.

Concentração de Compradores Versus Concentração de Empresas da

Indústria. PORTER (1989, 2004) afirma de forma objetiva que se os compradores forem

maiores e menos numerosos os agentes da indústria terão menor poder de barganha.
Para MIRANDA (2006), no caso dos prestadores de serviços de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário estaduais (compradores regionais), estes têm porte
bastante superior ao porte dos prestadores de serviços de eficiência energética para o
segmento de saneamento, o que também ocorre para alguns compradores locais
(serviços municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário), sendo
menos numerosos do que os agentes da indústria de serviços de eficiência energética.
No entanto, para a maioria dos compradores locais essa situação é invertida.
Adicionalmente, destaca que a AESBE e ASSEMAE constituem as entidades de classe
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que representam respectivamente os compradores regionais e os compradores locais do
saneamento básico no Brasil. A primeira tem aproximadamente 27 associados e a
segunda cerca de 900 associados. Os demais especialistas não se manifestaram sobre
esse item, mas supõem que MIRANDA (2006) está correto.
As informações neste item indicam, que, segundo a compreensão dos
especialistas, o fator em análise é observado para a maioria do mercado, favorecendo ao
aumento da intensidade de rivalidade entre os concorrentes existentes (ver Tabela 5.4).
2.

Volume do Comprador. PORTER (1989, 2004) coloca que, em relação às

vendas do agente da indústria, se o volume adquirido pelo comprador for elevado, o
comprador é importante cliente para o agente da indústria, passando a ter maior poder
de negociação.
A mesma situação verificada no item 1 ocorre, fundamentalmente em função do
porte dos prestadores de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário,
resultando na incidência do valor analisado para a maioria do mercado, favorecendo ao
aumento da intensidade de rivalidade entre os concorrentes existentes (ver Tabela 5.4).
3.

Custos de Mudança do Comprador em Relação aos Custos de Mudança do

Agente da Indústria. PORTER (1989, 2004) esclarece que, se os custos de mudança do
comprador forem inferiores aos custos de mudança do fornecedor (agente da indústria
em análise – prestador de serviços de eficiência energética para o segmento de água e de
esgoto), o comprador terá maior poder de barganha.
Os especialistas entrevistados declararam que normalmente os custos de
mudança dos compradores da indústria são inferiores aos custos de mudança dos
agentes da indústria em análise, o que favorece ao aumento da intensidade de rivalidade
entre os concorrentes existentes (ver Tabela 5.4).
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4.

Informação do Comprador. PORTER (1989, 2004) observa que, se o

comprador dispõe de informações completas e atuais sobre fontes de suprimento,
especificações e preços, ele tem um maior leque de alternativas e, portanto, maior poder
de barganha.
Segundo SOARES (2006), o mercado funciona de forma ainda desestruturada.
Nessas circunstâncias a desinformação é grande em diversos aspectos. CAPELLA
(2006) concorda e complementa informando que a situação é pior para os compradores
locais (serviços municipais de saneamento), que têm dificuldades adicionais por falta de
recursos adequados ao desenvolvimento das atividades.
MIRANDA (2006) destaca que o nível de desinformação é tão grande que, na
verdade, não favorece nem ao comprador nem ao agente da indústria em análise.
As informações neste item indicam, que, segundo a compreensão dos
especialistas, o fator em análise é observado discretamente para a maioria do mercado,
mas, por outro lado, também não interfere na intensidade de rivalidade entre os
concorrentes existentes (ver Tabela 5.4).
5.

Possibilidade de Integração para Trás. PORTER (1989, 2004) ressalta que

se os compradores são parcialmente integrados ou colocam uma ameaça real de
integração para trás, eles estão em posição de negociar concessões. Esse autor cita como
exemplo os principais fabricantes de automóveis, General Motors e Ford, que são bem
conhecidos pelo uso da ameaça de autofabricação como um poder de negociação. Eles
engajam-se na prática de integração crônica, ou seja, produzem parte das suas
necessidades de um dado componente internamente e compram o resto de fornecedores
externos. Suas ameaças de maior integração não só são particularmente dignas de
crédito, como também a produção parcial interna dá-lhes conhecimento detalhado dos
custos, o que é de grande auxílio na negociação. O poder do comprador pode ser
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parcialmente neutralizado quando as empresas na indústria ameaçam com uma
integração para frente na indústria do comprador.
Segundo MIRANDA (2006), alguns compradores regionais e locais de maior
porte ou mais estruturados têm buscado efetivar a integração para trás. Porém,
normalmente essa ação retarda a realização do potencial técnico de conservação, pois o
número de profissionais destinados ao trabalho de eficiência energética é sempre muito
reduzido em relação à demanda potencial.
CAPELLA (2006) observa que essa possibilidade pode ser viabilizada se houve
priorização pelas diretorias executivas dos compradores (serviços de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário). No entanto, esses resultados viriam no médio prazo,
pois seria necessário redimensionar ou estruturar as equipes para trabalhar com a
eficiência energética no âmbito dos prestadores de serviços de saneamento, capacitá-las
e municiá-las de recursos para implantar projetos.
MORENO (2006) e SOLON (2006) acham possível a integração para trás, mas
acreditam que ainda assim os prestadores de serviços de eficiência energética teriam
espaço para atender o mercado do setor de água e de esgoto no Brasil, visto que o
potencial técnico é muito grande.
As informações neste item indicam, que, segundo a compreensão dos
especialistas, o fator em análise já ocorre em alguns prestadores de serviços de
saneamento, favorecendo ao aumento da intensidade de rivalidade entre os concorrentes
existentes (ver Tabela 5.4).
6.

Produtos Substitutos. PORTER (1989, 2004) destaca que a existência de

produtos substitutos fortalece a posição do comprador.
Para ALVES (2006) e SOLON (2006) essa verdade é apenas parcial no caso da
indústria em análise, pois o preço da energia elétrica tem subido, favorecendo aos
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agentes de serviços de eficiência energética e fragilizando os prestadores de serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário (compradores), que se vêem
compelidos a investir em projetos de eficiência energética.
MIRANDA (2006) e ALBUQUERQUE (2006) concordam, mas destacam que a
preferência dos prestadores de serviços de saneamento ainda é buscar somente negociar
o pagamento da fatura com a concessionária de energia, o que não é a ação mais eficaz,
mas que pela metodologia de PORTER (1989, 2004) enfraquece a posição do agente da
indústria em análise. O ideal seria que a concessionária de energia elétrica realizasse um
trabalho de eficiência energética nos prestadores de serviços de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário, de forma a adequar a fatura de energia elétrica à capacidade
de pagamento do agente de saneamento.
As informações neste item indicam, que, segundo a compreensão dos
especialistas, o fator em análise é significativo no mercado, favorecendo ao aumento da
intensidade de rivalidade entre os concorrentes existentes (ver Tabela 5.4).
7.

Pull. PORTER (1989, 2004) esclarece que os compradores podem influir na

compra dos outros e cita como exemplo a influência dos atacadistas sobre os varejistas e
destes sobre os consumidores. Neste sentido, quanto maior o pull, maior o poder de
barganha dos compradores.
MIRANDA (2006) e ALBUQUERQUE (2006) ressaltam que esse fator é
comum na maioria dos mercados, não sendo diferente no setor de água e esgoto, pois as
notícias correm. Nesse contexto, principalmente no âmbito dos compradores regionais,
é comum a troca de informações e em muitos casos a adoção de estratégias conjuntas.
Portanto, eles entendem que isso pode estar ocorrendo, mesmo que de maneira velada,
em função de o mercado de eficiência energética ainda não estar estruturado no setor de
água e esgoto no Brasil e ainda haver muitas oportunidades de projetos.
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ALVES (2006) e SOLON (2006) confirmaram que já houve situações em que os
contatos com suas empresas foram realizados simultaneamente por profissionais de
prestadores de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário distintos,
porém que tinham a intenção de contratar serviços bastante similares e acabaram
utilizando o pull para barganhar.
As informações neste item indicam, que, segundo a compreensão dos
especialistas, o fator em análise ocorre, ainda que em pequena escala, favorecendo ao
aumento da intensidade de rivalidade entre os concorrentes existentes (ver Tabela 5.4).
8.

Impacto sobre a Qualidade/Desempenho do Produto. PORTER (1989,

2004) observa que se o impacto do produto comprado sobre a qualidade e o
desempenho do produto do comprador for grande, ele age como um diminuidor do
poder de barganha do comprador, mas pode provocar a decisão drástica de não mais
comprar. Há ainda fatores que influenciam a sensibilidade do comprador ao preço
fazendo-o barganhar com obstinação, ou simplesmente não comprar, se o preço
ultrapassar um determinado limite.
Para MIRANDA (2006), o principal impacto da energia desperdiçada ou a ser
eficientizada é sobre os custos de operação dos prestadores de serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, que tem reflexos sobre o faturamento
e, por conseguinte, na capacidade de investimento, sendo por isso bastante relevante.
ALVES (2006) e SOLON (2006) afirmam, no entanto, que isso ainda não tem facilitado
as negociações de suas empresas com o segmento de saneamento, pois outros aspectos
se demonstram mais relevantes como: repartição dos benefícios, modelo de
financiamento, modelo de monitoração, de avaliação e de contabilidade de resultados,
etc.
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As informações neste item indicam, que, segundo a compreensão dos
especialistas, o fator em análise é verificado. Porém, não vem favorecendo ao aumento
da intensidade de rivalidade entre os concorrentes existentes (ver Tabela 5.4).
9.

Preço dos Insumos em Relação às Compras Totais. PORTER (1989, 2004)

observa que, se os insumos comprados representam uma parte significativa dos custos e
das compras totais do comprador, estes vão comprar seletivamente e ser mais sensíveis
ao preço.
MIRANDA (2006) observa que a despesa da energia elétrica é o 2º item dos
custos operacionais da maioria dos prestadores de serviços de saneamento no Brasil,
sendo o 1º pessoal. Nesse contexto a ineficiência e o desperdício deveriam ser
observados mais atentamente pelos profissionais do setor de água e esgoto no Brasil.
Porém, a possibilidade de repasse do custo do desperdício e da ineficiência para as
tarifas de saneamento tem influenciado o mercado em análise, retardando o seu
crescimento. Normalmente existe uma grande sensibilidade ao preço da energia elétrica
no setor de saneamento, mas as ações de eficiência energética ainda são muito tímidas
em relação ao potencial técnico existente.
Para CAPELLA (2006), a maioria dos agentes do setor de água e esgoto ainda
considera a energia elétrica apenas como um item de custo, não se preocupando em
identificar oportunidades de redução de demanda e de consumo de energia elétrica. Por
isso, apesar do valor da energia desperdiçada ser significativa, ele não é enxergado,
principalmente pelos dirigentes do setor de saneamento, que se preocupam apenas em
reduzir o valor de fatura ou em realizar lobby para reduzir a tarifa de energia elétrica.
MORENO (2006) acredita, no entanto, que à medida que a tarifa de energia
elétrica do setor saneamento subir, como vem ocorrendo, essa realidade vai se
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transformar e os compradores exercerão o seu poder de compra junto aos prestadores de
serviços de eficiência energética.
As informações neste item indicam, que, segundo a compreensão dos
especialistas, o fator em análise é observado, favorecendo, ainda que, não de imediato,
ao aumento da intensidade de rivalidade entre os concorrentes existentes (ver Tabela
5.4).
10.

Lucros do Comprador. PORTER (1989, 2004) afirma que, se os lucros do

comprador forem baixos, haverá grande incentivo para o comprador lutar por preços de
compra mais baixos ou não comprar se não puder obter lucro.
Todos os especialistas entrevistados foram unânimes em apontar a incidência
deste fator, visto que grande parte dos prestadores de serviços de abastecimento de água
e de esgotamento sanitário opera com prejuízo e tendem a barganhar ao máximo por
conta disso. Portanto, este fator ocorre e favorece ao aumento da intensidade de
rivalidade entre os concorrentes existentes (ver Tabela 5.4).
11.

Diferenças dos Produtos e Identidade de Marca. Para PORTER (1989,

2004), caso não haja diferença dos produtos ou preferência por identidade de marca, os
compradores, certos de que podem encontrar sempre agentes alternativos, podem jogar
uma companhia contra a outra.
Todos os especialistas entrevistados foram unânimes em afirmar que o mercado
não percebe diferença entre os produtos ofertados e que não há predileção por
identidade de marca de qualquer prestador de serviço de eficiência. Nesse contexto, o
fator em análise é observado, favorecendo ao aumento da intensidade de rivalidade
entre os concorrentes existentes (ver Tabela 5.4).
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12.

Incentivo dos Tomadores de Decisão. Quando a empresa compradora

remunera seus executivos em função de redução de custo e margens de lucro, eles
tendem a se tornar mais sensíveis a preço, conclui PORTER (1989, 2004).
MIRANDA (2006) que existem prestadores de serviços de saneamento que
pagam participação nos lucros para funcionários, mas que isso não é exclusividade dos
executivos das empresas. ALBUQUERQUE (2006) complementa informando que esse
fato não é comum para a maioria dos prestadores de serviços de saneamento básico no
Brasil, sendo adotado por poucas empresas, que já atingiram um melhor estágio de
gestão. Portanto, segundo os especialistas, o fator em análise é observado somente em
alguns prestadores de serviços de saneamento, não sendo muito influente sobre o
aumento da intensidade de rivalidade entre os concorrentes existentes (ver Tabela 5.4).
A Tabela 5.4 apresenta um resumo consolidado da análise efetuada no âmbito da
Força que representa o Poder de Negociação dos Compradores, segundo o modelo
PORTER (1980, 1985), no âmbito da indústria de eficiência energética em saneamento
básico no Brasil.

5.6 – PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES
Segundo PORTER (1989, 2004), os fornecedores podem exercer poder de
negociação sobre os participantes de uma indústria ameaçando elevar preços ou reduzir
a qualidade dos bens e serviços fornecidos. Fornecedores poderosos podem
conseqüentemente sugar a rentabilidade de uma indústria incapaz de repassar os
aumentos de custos em seus próprios preços. Esse autor cita como exemplo, as
companhias químicas que contribuíram para a erosão da rentabilidade dos fabricantes de
embalagem em aerossol, porque tais fabricantes, enfrentando intensa concorrência da
autofabricação por parte de seus compradores, tiveram, em virtude disso, pouca
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liberdade para aumentar seus preços. As condições que tornam os fornecedores
poderosos tendem a refletir aquelas que tornam os compradores poderosos.
Tabela 5.4 – Resumo da Análise dos Fatores ou Barreiras do Poder de Negociação dos
Compradores entre os Competidores na Indústria de Eficiência Energética no Setor Água e
Esgoto no Brasil

FORÇA: PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS COMPRADORES
FATORES/BARREIRAS

ANÁLISE

1 – Concentração de Compradores Versus Concentração de Empresas da
Indústria

ALTA(*)

2 – Volume do Comprador

ALTA(*)

3 – Custos de Mudança do Comprador em Relação aos Custos de
Mudança do Agente da Indústria

ALTA
BAIXA(**)

4 – Informação do Comprador
5 – Possibilidade de Integração para Trás

ALTA

6 – Produtos Substitutos

ALTA

7 – Pull

ALTA

8 – Impacto sobre a Qualidade/Desempenho do Produto

ALTA(***)

9 – Preço dos Insumos em Relação às Compras Totais

ALTA

10 – Lucros do Comprador

ALTA

11 – Diferenças dos Produtos e Identidade de Marca

ALTA

12 – Incentivo dos Tomadores de Decisão

BAIXA

CONCLUSÃO: HÁ poder de negociação dos compradores na indústria de
eficiência energética em saneamento básico no Brasil, o que implica AUMENTO
da concorrência na indústria e, portanto, DECRÉSCIMO na rentabilidade.
Legenda: BAIXA = não é significativa, ALTA = é significativa, NA = não se aplica.
(*) = ALTA para compradores regionais (70% do mercado) e BAIXA para compradores locais.
(**) = Fator não interfere na intensidade de rivalidade da indústria em análise.
(***) = Fator foi observado, mas não tem implicado em aumento de concorrência da indústria.

Fonte: O AUTOR, 2006.
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1.

Concentração de Fornecedores. PORTER (1989, 2004) coloca que um grupo

de fornecedores é poderoso se é dominado por poucas empresas e é mais concentrado
do que o ramo de negócio para o qual vende.
MORENO (2006), SOLON (2006) e ALVES (2006) destacam que esse fator é
bastante relevante quando se trata de eficiência energética, pois os equipamentos
eficientes são produzidos por poucos fabricantes (fornecedores), que detém as patentes
dos produtos, e normalmente são mais concentrados do que o ramo de agentes de
prestação de serviços de eficiência energética para o setor de água e esgoto no Brasil.
As informações neste item indicam, que, segundo a compreensão dos
especialistas, o fator em análise é observado, favorecendo ao aumento da intensidade de
rivalidade entre os concorrentes existentes (ver Tabela 5.5).
2.

Presença de Insumos Substitutos. PORTER (1989, 2004) esclarece que o

poder de um fornecedor é diminuído se o insumo que fornece tiver que competir com
produtos substitutos.
Segundo CAPELLA (2006), embora haja poucos fabricantes de produtos e
equipamentos com tecnologia eficiente, eles estão disponíveis no mercado nacional e
existe sempre a possibilidade de substituição entre eles, exceto em casos raros como o
de motores especiais, cujo fabricante que lidera absoluto o mercado nacional é a WEG.
Porém, a própria concentração de fabricantes neutraliza o efeito desse fator em sua
opinião.
ALVES (2006) e SOLON (2006) afirmam que os prestadores de serviços de
eficiência energética para o segmento de água e esgoto no Brasil buscam sempre efetuar
acordos prévios com os fabricantes de equipamentos eficientes visando minimizar
perdas decorrentes de negociação com esses fabricantes.
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As informações neste item indicam, que, segundo a compreensão dos
especialistas, o fator em análise é significativo e que, apesar disso, há um favorecimento
ao aumento da intensidade de rivalidade entre os concorrentes existentes, em função da
concentração dos fabricantes observada no item 1 (ver Tabela 5.5).
3.

Importância do Volume para o Fornecedor. PORTER (1989, 2004) explica

que, se o comprador não representa uma parte substancial dos negócios do fornecedor,
este tende a usar seu poder; no caso oposto, o fornecedor procura proteger a relação.
CAPELLA (2006) destaca que, em função de o mercado de eficiência energética
para o segmento de água e esgoto no Brasil não estar aquecido, visto que ainda está
desestruturado, os volumes negociados no setor saneamento não representam, na
maioria das relações comerciais, uma parte muito relevante dos negócios dos
fornecedores, exceção para alguns fabricantes de tubulação, medidores e válvulas, por
exemplo.
ALVES (2006) destaca que a EFFICIENTIA busca parcerias com fabricantes de
equipamentos diversos, inclusive daqueles empregados no segmento de saneamento
básico, mas a escala ainda não permite que os fornecedores identifiquem a
EFFICIENTIA como um cliente com um volume importante de encomendas.
As informações neste item indicam, que, segundo a compreensão dos
especialistas, o fator em análise é significativo e favorece ao aumento da intensidade de
rivalidade entre os concorrentes existentes (ver Tabela 5.5).
4.

Custo Relativo a Compras Totais na Indústria. PORTER (1989, 2004)

observa que, se o custo relativo das compras ao fornecedor em relação às compras totais
na indústria for elevado, cresce o poder do fornecedor.
CAPELLA (2006) afirma que isso é verdade em alguns casos e cita como
exemplo os motores. No Brasil, esse mercado é amplamente liderado pela WEG, que se
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beneficia dessa posição privilegiada. MIRANDA (2006) relata que exemplo similar não
ocorre para equipamentos hidráulicos, sendo o mercado mais bem repartido.
As informações neste item indicam, que, segundo a compreensão dos
especialistas, o fator em análise não é significativo e não favorece ao aumento da
intensidade de rivalidade entre os concorrentes existentes, no que concerne à maioria
dos equipamentos eficientes utilizados (ver Tabela 5.5).
5.

Diferenciação dos Insumos do Fornecedor. PORTER (1989, 2004) observa

que o insumo diferenciado não pode ser comparado e, portanto, suas vantagens e
desvantagens são mais difíceis de comparar. Quanto mais diferenciado seu produto,
mais confortável a posição do fornecedor. Se o produto é não estocável, aumenta ainda
mais o poder do fornecedor desde que o produto possa ser fabricado em lotes. Para
produtos de fabricação contínua (linha de processo), os custos de interromper a
produção são muito altos e a posição de barganha tende a se inverter.
Em linhas gerais, os especialistas observam que atualmente não existe nenhuma
tecnologia eficiente com diferenciação acentuada que confira a algum fornecedor um
privilégio adicional. No entanto, os especialistas reconhecem que existem diferenças
entre os produtos comercializados, que certamente resultam em melhor poder de
barganha para esses fornecedores.
As informações neste item indicam, que, segundo a compreensão dos
especialistas, o fator em análise não é significativo e não favorece ao aumento da
intensidade de rivalidade entre os concorrentes existentes, no que concerne à maioria
dos equipamentos eficientes utilizados (ver Tabela 5.5).
6.

Custo de Mudança dos Fornecedores e das Empresas no Ramo. PORTER

(1989, 2004) esclarece que, se o custo para o fornecedor de passar a fornecer para
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outros compradores for alto, seu poder diminui. Se o custo da empresa mudar de
fornecedor for alto, aumenta o poder do fornecedor.
Em linhas gerais, os especialistas observam que o custo dos fornecedores para
passar a fornecer para outros compradores é baixo, o que favorece ao aumento da
intensidade de rivalidade entre os concorrentes existentes (ver Tabela 5.5).
7.

Impactos dos Insumos sobre o Custo e Diferenciação. PORTER (1989,

2004) observa que, se os insumos são muito importantes para garantir custos baixos e a
diferenciação do produto do comprador, o poder do fornecedor aumenta.
Em linhas gerais, os especialistas observam que os insumos dos fornecedores
são muito importantes para garantir os resultados dos trabalhos em eficiência energética.
Portanto, o fator em análise é significativo e favorece ao aumento da intensidade de
rivalidade entre os concorrentes existentes (ver Tabela 5.5).
8.

Ameaças de Integração para Frente pelos Fornecedores em Relação à

Ameaça de Integração para Trás pelos seus Compradores. PORTER (1989, 2004)
afirma que, se for mais fácil para o fornecedor entrar para o ramo de negócio dos seus
compradores, do que para eles entrar no ramo do fornecedor, os compradores sentirão
uma ameaça maior e perderão poder.
CAPELLA (2006) relata que não é incomum fabricantes atuarem no mercado
com equipes especializadas visando aumentar as vendas de seus equipamentos. Outra
estratégia é oferecer cursos gratuitos e palestras para profissionais do mercado.
MIRANDA (2006) e ALBUQUERQUE (2006) destacam que a ameaça de integração
para frente existe em função da necessidade de conhecimentos especializados sobre os
equipamentos. Para ALVES (2006) e SOLON (2006), o predomínio de integrações para
frente no mercado se dá em segmentos específicos e não de forma abrangente em
termos de serviços de consultoria em eficiência energética. Logo, o fator em análise é
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significativo e favorece ao aumento da intensidade de rivalidade entre os concorrentes
existentes (ver Tabela 5.5).
A Tabela 5.5 apresenta um resumo consolidado da análise efetuada no âmbito da
Força que representa o Poder de Negociação dos Fornecedores, segundo o modelo
PORTER (1980, 1985), no âmbito da indústria de eficiência energética em saneamento
básico no Brasil.
Tabela 5.5 – Resumo da Análise dos Fatores ou Barreiras de Poder de Negociação dos
Fornecedores entre os Competidores na Indústria de Eficiência Energética no Setor
Água e Esgoto no Brasil
FORÇA: PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES
FATORES/BARREIRAS
1 – Concentração de Fornecedores

ANÁLISE
ALTA
ALTA(*)

2 – Presença de Insumos Substitutos
3 – Importância do Volume para o Fornecedor
4 – Custo Relativo a Compras Totais na Indústria

ALTA
BAIXA(**)

5 – Diferenciação dos Insumos do Fornecedor

BAIXA

6 – Custo de Mudança dos Fornecedores e das Empresas no Ramo

ALTA

7 – Impactos dos Insumos sobre o Custo e Diferenciação

ALTA

8 – Ameaças de Integração para Frente pelos Fornecedores em Relação
à Ameaça de Integração para Trás pelos seus Compradores

ALTA

CONCLUSÃO: HÁ poder de negociação dos fornecedores na indústria de
eficiência energética em saneamento básico no Brasil, o que implica AUMENTO
da concorrência na indústria e, portanto, DECRÉSCIMO na rentabilidade.
Legenda: BAIXA = não é significativa, ALTA = é significativa, NA = não se aplica.
(*) = Pela influência do item 1 o fator não reduz o poder de negociação dos fornecedores.
(**) = O fator, no entanto, é observado no mercado importante de motores, que é liderado pela WEG.

Fonte: O AUTOR, 2006.
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5.7

–

O

GOVERNO

E

A

TECNOLOGIA

COMO

FORÇAS

NA

CONCORRÊNCIA DA INDÚSTRIA
Segundo PORTER (1989, 2004), o governo tem sido discutido principalmente
em termos de seu possível impacto nas barreiras de entrada. Porém, a partir das décadas
de 70 e 80, o governo, em todos os níveis, passa a ser reconhecido como uma influência
potencial em muitos, senão em todos, aspectos da estrutura da indústria, tanto direta
quanto indiretamente. Em muitas indústrias, o governo é um comprador ou um
fornecedor, e pode influenciar a concorrência na indústria com as políticas adotadas.
Para PORTER (1989, 2004), o governo pode, também, afetar a posição de uma indústria
com substitutos a partir de regulamentações, subsídios, ou outros meios. O governo
também pode afetar a rivalidade entre os concorrentes influenciando o crescimento da
indústria, a estrutura de custos por meio de regulamentações, e assim por diante.
Assim sendo, observa PORTER (1989, 2004), nenhuma análise estrutural está
completa sem um diagnóstico sobre como a política governamental atual e futura, em
todos os níveis, afetará as condições estruturais. Para os propósitos da análise
estratégica é, em geral, mais esclarecedor considerar como o governo afeta a
concorrência por meio das cinco forças competitivas do que considerá-lo como uma
força por si só. Contudo, a estratégia pode envolver tratarmos o governo como um ator a
ser influenciado.
No Brasil, o governo pode ser federal, estadual e municipal. Segundo os
especialistas nenhum deles tem demandado diretamente serviços de eficiência
energética para o segmento de água e esgoto, a ponto de provocar uma mudança
substancial no mercado. MIRANDA (2006) e ALBUQUERQUE (2006) destacam que o
PL 5296/2005, que visa à regulamentação do setor de saneamento, e a Lei 11.107/2005,
que dispõe sobre as normas gerais para a contratação de consórcios públicos são atos
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regulatórios de destaque que podem afetar positivamente a indústria em análise. No
âmbito da primeira regulamentação são propostas medidas estruturantes com destaque
para o estabelecimento de uma política tarifária para o setor, o que minimizaria o atual
repasse da ineficiência, e a valorização de indicadores de desempenho na nova Política
Nacional de Saneamento Ambiental, que estimularia a melhoria da eficiência dos
prestadores de serviços de saneamento. No caso da segunda regulamentação, os
prestadores de serviços municipais poderão se consorciar para atuar no segmento de
saneamento, o que permitirá ganhos de escala, que poderão ser transferidos para
contratações visando melhorias dos sistemas e de suas eficiências.
CAPELLA (2006) destaca que a redução do subsídio da tarifa de energia elétrica
do setor residencial para o setor industrial também trará transformações para o mercado
da indústria em análise, pelo encarecimento do preço do produto substituto, o que deve
reduzir a intensidade da concorrência e aumentar o interesse pela eficiência energética
no segmento de saneamento, cuja maior parte das tarifas aplicadas refere-se a do setor
industrial.
MORENO (2006), por sua vez, ressalta a necessidade de o governo envidar mais
esforços para melhorar as condições de financiamento voltadas para a eficiência
energética em geral, e para o segmento de saneamento em particular.
Para PORTER (1989, 2004), a tecnologia também é um determinante importante
da estrutura industrial geral, se a tecnologia empregada em uma atividade de valor
tornar-se difundida. A transformação tecnológica difundida pode afetar potencialmente
cada uma das cinco forças competitivas, e melhorar ou destruir a atratividade da
indústria. Assim, mesmo que a tecnologia não produza vantagem competitiva para
nenhuma empresa, ela pode afetar o potencial de 1ucro de todas as empresas. De modo
inverso, a transformação tecnológica que melhore a vantagem competitiva da empresa
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pode piorar a estrutura, quando é imitada. O efeito em potencial da transformação
tecnológica sobre a estrutura industrial significa que uma empresa não pode estabelecer
a estratégia da tecnologia sem considerar os impactos estruturais.
A transformação tecnológica é um determinante potente de barreiras de entrada.
Ela pode aumentar ou diminuir economias de escala em quase qualquer atividade de
valor. PORTER (1989, 2004) cita como exemplo, em geral, os sistemas de fabricação
flexíveis que têm o efeito de reduzir economias de escala. Ela também pode aumentar
economias de escala na própria função de desenvolvimento tecnológico, acelerando o
ritmo da introdução de nova produção ou aumentando o investimento necessário a um
novo modelo. A transformação tecnológica também é a base da curva de aprendizagem.
Esta curva resulta de aprimoramento em itens como layout, rendimentos e velocidades
das máquinas. A transformação tecnológica pode levar a outras vantagens de custo
absoluto, como projetos de produtos de baixo custo. Ela também pode alterar o
montante de capital necessário para competir em uma indústria.
Segundo PORTER (1989, 2004), a transformação tecnológica também
desempenha um papel importante na conformação do padrão de diferenciação do
produto em uma indústria. A transformação tecnológica também pode elevar ou reduzir
os custos de mudança. As opções tecnológicas feitas pelos concorrentes determinam a
necessidade de os compradores atualizarem o pessoal ou reinvestirem em equipamento
auxiliar, ao mudarem de fornecedores. A transformação tecnológica pode mudar a
relação de negociação entre uma indústria e seus compradores. O papel da
transformação tecnológica na diferenciação e nos custos de mudança é um instrumento
cuja função é determinar o poder do comprador. Ela também pode influenciar a
facilidade de integração para trás por parte do comprador, um poder de negociaçãochave para ele. A transformação tecnológica pode mudar a relação de negociação entre
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uma indústria e seus fornecedores. Ela pode eliminar a necessidade de comprar de um
grupo de fornecedores poderosos, ou, de modo inverso, pode forçar uma indústria a
comprar de um novo fornecedor poderoso. A transformação tecnológica pode permitir
ainda que uma série de insumos substitutos seja utilizada no produto de uma empresa,
criando poder de negociação contra fornecedores.
Para PORTER (1989, 2004), talvez o efeito mais comumente reconhecido da
tecnologia sobre a estrutura industrial seja seu impacto sobre a substituição. A
substituição é uma função do valor relativo quanto ao preço de produtos concorrentes e
dos custos de mudança associados a uma troca entre eles. A transformação tecnológica
cria produtos novos ou usos para o produto que substituem outros, como fibra de vidro
no lugar do plástico ou da madeira, processadores de palavras no lugar de máquinas de
escrever e fornos de microondas no lugar de fornos convencionais.Ela influencia tanto o
valor relativo/preço quanto os custos de mudança de substitutos. A batalha tecnológica
com relação ao valor relativo/preço entre indústrias que produzem substitutos
aproximados está no âmago do processo de substituição. A tecnologia pode alterar a
natureza e a base da rivalidade entre concorrentes existentes de várias maneiras. Ela
pode alterar drasticamente a estrutura de custos e, assim, afetar as decisões sobre preços.
O papel da tecnologia na diferenciação do produto e nos custos de mudança também é
importante para a rivalidade. Um outro impacto em potencial da tecnologia sobre a
rivalidade é pelo seu efeito sobre as barreiras de saída. Em algumas indústrias de
distribuição, por exemplo, a automação do equipamento de manuseio de materiais é
especializada para os artigos particulares movimentados pelos depósitos. Daí, aquelas
que uma vez foram instalações com fins gerais terem-se tornado instalações
especializadas e com um uso intensivo de capital.
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Em linhas gerais, para TSUTYIA (2001), a tecnologia necessária à eficiência do
setor de saneamento está disponível e, em grande parte, é nacional. Algumas das
soluções técnicas apontadas por ele e que incrementariam bastante a eficiência
energética no setor de saneamento são:
¾ Redução na altura manométrica;
¾ Redução de perda de carga;
¾ Redução no volume de água processado;
¾ Aumento no rendimento dos conjuntos motobomba;
¾ Alteração do sistema operacional de bombeamento-reservação;
¾ Emprego de conversores de freqüência em conjuntos motobomba;
¾ Utilização de membranas e tecnologia de osmose reversa;
¾ Automação de sistemas.
Esse autor comenta ainda que o uso de reservatórios individuais de água no
Brasil requer cuidados sob o ponto de vista de qualidade da água, mas contrapõe
esclarecendo que redes com pressurização direta podem ter perdas maiores, caso o
controle do processo seja precário.
CAPELLA (2006) destaca a importância da curva de experiência, pois, em sua
opinião, somente a partir dela é possível implantar efetivamente novas tecnologias no
âmbito de processos. Adicionalmente, esse entrevistado aponta o Programa Brasileiro
de Etiquetagem e Selo de Eficiência Energética para equipamentos elétricos, conduzido
pelo Inmetro e pela ELETROBRÁS, como elemento fundamental para o avanço
tecnológico no setor de saneamento básico, principalmente no que se refere aos
conjuntos motobomba, lamentando apenas que não haja ainda programa similar para
equipamentos hidráulicos.
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MIRANDA (2006) destaca que a universidade tem um papel fundamental no
processo de transferência tecnológica, pois é nela e em alguns institutos de pesquisa que
ocorrem os trabalhos de P&D no País. Portanto, melhorar as condições das
universidades brasileiras, aumentar os investimentos, e aproximá-las dos prestadores de
serviços de saneamento constitui política coerente e desejável para acelerar o processo
de eficiência energética no setor de saneamento básico no Brasil.

5.8 - ESTRATÉGIA COMPETITIVA GENÉRICA DOMINANTE
Os especialistas entrevistados não identificam para a indústria de prestação de
serviços de eficiência energética no segmento de saneamento básico no Brasil nenhuma
estratégia competitiva genérica dominante.
Segundo SOARES (2006), o mercado ainda não está devidamente estruturado, o
que pode estar contribuindo para a ausência de uma estratégia competitiva genérica
dominante.
Para ALVES (2006) e SOLON, algumas empresas de eficiência energética no
mercado tentam praticar a estratégia competitiva genérica de liderança no custo total.
Para isso procuram desenvolver políticas funcionais visando a mostrar para o cliente
que há perseguição vigorosa de reduções do custo de energia elétrica para o segmento
de água e esgotamento sanitário pela experiência de seus profissionais e um controle
rígido desse custo e das despesas a ele associada. O tema central dessa estratégia seria
mostrar que seriam as empresas mais eficientes do mercado no sentido de reduzir os
custos de energia elétrica.
Para MORENO (2006), existem empresas de eficiência energética no mercado
que tentam praticar a estratégia competitiva genérica de diferenciação. Para isso
procuram desenvolver políticas funcionais visando a mostrar para o cliente que são os
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únicos a conseguirem efetivamente os benefícios previstos. CAPELLA (2006) observa
que o mercado também possui empresas de eficiência energética que tentam praticar a
estratégia competitiva genérica de enfoque; algumas por diferenciação e outras por
liderança no custo total. Para isso procuram desenvolver políticas funcionais visando a
mostrar para o cliente que há maior enfoque no segmento de água e esgoto.
ALBUQUERQUE (2006) destaca que existem empresas que efetivamente estão
no “meio termo”, ou seja, ora tentam exercer uma estratégia competitiva genérica de
liderança no custo total, ora tentam exercer uma estratégia competitiva genérica de
diferenciação. MIRANDA (2006) depreende que o mercado possui agentes utilizando
todas as estratégias competitivas genéricas citadas sem o predomínio evidente de
nenhuma delas.
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6 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
6.1 – CONCLUSÕES
Neste estudo, após identificar retornos elevados, entre 20,1 a 492% a.a., em
projetos de eficiência energética para o setor de água e esgoto no Brasil, selecionados
no âmbito da Chamada Pública de Projetos realizada em 2003 pela ELETROBRÁS em
parceria com o MCIDADES e o CEPEL, buscou-se, à luz do modelo das cinco forças
de PORTER (1980, 1985), observar se esses retornos elevados sobre investimento
também podiam ser verificados aplicando-se o referido modelo a esta indústria.
Adicionalmente, pretendia-se verificar se existia alguma estratégia competitiva genérica
dominante, sugerida por PORTER (1980, 1985), na indústria em análise.
Para alcançar os objetivos pretendidos foram seguidas as etapas abaixo:
9 Levantamento de informações e dados relativos à indústria de eficiência
energética para sistemas de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário no Brasil, buscando entender o seu funcionamento. Informações
e dados relativos ao setor elétrico e ao setor saneamento foram
igualmente levantados para um melhor entendimento da indústria em
análise (empírico).
9 Identificação dos fatores que exercem uma forte influência nas forças de
PORTER (1980, 1985) na indústria de eficiência energética para
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Brasil,
tomando por base o modelo das cinco forças de PORTER (teórico).
9 Avaliação do nível de atratividade da indústria de eficiência energética
para sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no
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Brasil e identificação de estratégia genérica dominante nesta indústria
(aplicação da teoria).
Para a descrição e análise stricto sensu do funcionamento da indústria utilizou-se
o método de coleta de dados e informações de fontes secundárias (dados de empresas,
publicações setoriais, artigos técnicos, teses, etc.) e de fontes primárias por meio de
entrevistas abertas com especialistas dos setores envolvidos.
No que se refere ao nível de atratividade da indústria de eficiência energética no
setor de água e esgoto no Brasil, a resposta do modelo é apresentada por meio de um
resumo consolidado na Tabela 6.1, que foi estruturada a partir das Tabelas 5.1 a 5.5.
Tabela 6.1 – Resumo da Análise das Forças de PORTER e seus Efeitos na Indústria de
Eficiência Energética no Setor de Água e Esgoto no Brasil
EFEITOS NA INDÚSTRIA
FORÇAS DE PORTER

RELEVÂNCIA
CONCORRÊNCIA RENTABILIDADE

1. Ameaça de novos
concorrentes
2. Intensidade de rivalidade
entre os concorrentes
existentes
3. Ameaça de produtos
substitutos
4. Poder de negociação dos
compradores
5. Poder de negociação dos
fornecedores
Fonte: O AUTOR, 2006.

SIM

AUMENTA

DIMINUI

SIM

AUMENTA

DIMINUI

SIM

AUMENTA

DIMINUI

SIM

AUMENTA

DIMINUI

SIM

AUMENTA

DIMINUI

Pela análise da Tabela 6.1 é possível observar que as forças de PORTER (1980,
1985) drenam para si recursos financeiros da indústria de eficiência energética em
saneamento no Brasil, tornando-a menos atrativa. Segundo PORTER (1989, 2004), a
configuração da Tabela 6.1 representa um caso bastante próximo de concorrência
perfeita em que a entrada é livre, os prestadores de serviços de eficiência energética têm
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pouco poder de negociação em relação aos fornecedores e clientes e a rivalidade é
desenfreada porque praticamente todas as empresas e produtos são semelhantes na ótica
dos prestadores de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário
(compradores). Portanto, isso significa que a atratividade da indústria deveria estar
bastante próxima da taxa mínima, que no caso brasileiro é da ordem de 15,25% a.a.
Esse resultado de potencial de mercado é contraditório em relação às taxas de
retorno identificadas para os projetos de eficiência energética do setor de água e esgoto
no Brasil, selecionados no âmbito da Chamada Pública de Projetos realizada em 2003
pela ELETROBRÁS em parceria com o MCIDADES e o CEPEL, cujo potencial
técnico histórico observado reforça as taxas identificadas.
Nesse aspecto, os resultados da aplicação do modelo das cinco forças de
PORTER (1980, 1985) à indústria de eficiência energética para o setor de água e esgoto
no Brasil é bastante divergente dos retornos observados no mercado. Essa divergência
poderia ser explicada por uma possível incompatibilidade deste modelo quando aplicado
a indústrias ainda não estruturadas, como no caso da indústria em análise. Ou,
simplesmente, o modelo não se aplica à indústria analisada.
Das cinco forças de PORTER, todas influem no sentido de aumentar a
concorrência da indústria e de reduzir sua rentabilidade. No entanto, os especialistas
entrevistados consideraram a “Ameaça de Produtos Substitutos” como a força de maior
relevância e impacto no momento, pois não se trata de uma ameaça, mas sim de uma
realidade, visto que as concessionárias de energia elétrica fornecem energia passível de
conservação para os prestadores de serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário. Estes por sua vez pagam por ela, transferindo recursos do setor saneamento
para o setor elétrico, ao invés de transferi-los para os prestadores de serviços de

236

eficiência energética e depois se beneficiar da economia obtida, após pagar aos agentes
de eficiência energética pelos serviços prestados e devidamente avaliados.
Porém, na opinião dos especialistas, a redução paulatina do subsídio cruzado de
tarifa de energia elétrica entre o setor residencial e as demais classes, implicará em
aumento real de tarifas para o setor de saneamento e encarecerá o preço da demanda e
da energia passível de conservação vendida ao setor saneamento pelo setor elétrico. Isto
deverá melhorar o preço relativo dos substitutos da indústria em favor dos prestadores
de serviços de eficiência energética, aumentando a rentabilidade da indústria analisada.
O estudo revelou que “governo” e “tecnologia” são itens indispensáveis e que
devem ser analisados transversalmente, pois afetam de forma significativa todas as
forças analisadas. No caso da indústria em análise, a definição de um marco regulatório
para o setor de saneamento foi destaque para a análise envolvendo o governo, enquanto
a disponibilidade imediata de tecnologia eficiente para o setor saneamento no País foi o
destaque para o item “tecnologia”.
Adicionalmente, foi visto no âmbito desta pesquisa que os prestadores de
serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário (compradores da
indústria) podem vir a realizar uma integração para trás e passar a efetuar os serviços de
eficiência energética. Para isso, tornar-se-á necessário melhorar a curva de experiência
de seus profissionais e priorizar o tema em suas empresas, o que os especialistas
consideram difícil de realizar no curto prazo.
A ausência de regulação definida para o setor de saneamento básico no Brasil,
que permite o repasse da ineficiência para as tarifas de saneamento; a falta de percepção
dos benefícios da eficiência energética pelos agentes de saneamento e de modelos
consagrados de avaliação econômico-financeira; e a falta de linhas de financiamento
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adequadas para a eficiência energética foram consideradas questões de extrema
relevância para a indústria em análise pelos especialistas entrevistados.
Merece destaque também o fato histórico de os principais investimentos de
expansão realizados no setor de água e esgoto no Brasil terem sido efetuados na década
de 70 (PLANASA), quando havia abundância de energia elétrica e subsídios da ordem
de 80% das tarifas de energia elétrica para o setor de saneamento. Esse fato histórico
ajuda a explicar o potencial técnico de conservação de energia existente no setor e
responsável por taxas internas de retorno elevadas.
Nesse contexto, embora o estudo tenha constatado que o mercado de eficiência
energética para o setor de saneamento ainda está desestruturado, o fato de se agregar os
benefícios obtidos pela conservação de energia elétrica aos da conservação da água
evidencia um efeito sinérgico sobre a atratividade dos projetos de eficiência energética
do setor de saneamento básico, fundamentalmente para sistemas de abastecimento de
água. Esse efeito, somado ao fato histórico supracitado, têm-se revelado nas elevadas
taxas internas de retorno dos projetos de eficiência energética do setor de água e esgoto
no País.
Não obstante esse estudo identificou também que não existe estratégia genérica
dominante na indústria de eficiência energética no setor de água e esgoto no Brasil, o
que, mais uma vez, demonstrou a desestruturação dessa indústria. Na prática existem
várias estratégias sendo utilizadas pelos agentes da indústria sem que haja nenhum
predomínio evidente.
Caso empresas que atuem na indústria venham a adotar estratégias competitivas
que neutralizem os efeitos das forças, poderão ampliar os retornos sobre os
investimentos e se apropriar de parte do ganho adicional, visto que reduzirão o fluxo de
recursos para fora da indústria.
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Ao se trabalhar com o modelo PORTER (1980, 1985) no âmbito desse estudo
foram percebidas algumas limitações na sua operacionalização:
¾ Interdependência entre os fatores que caracterizam uma mesma força;
¾ Possibilidade de interdependência entre as diferentes forças;
¾ Dificuldade de se obter resultantes, tanto para a força quanto para os
fatores ou barreiras;
¾ Dificuldade de obtenção e de quantificação de determinadas
informações;
¾ O modelo é estático.
Essas limitações encontradas na tentativa de operacionalização do modelo das
cinco Forças de PORTER (1980, 1985) dificultam a sua utilização mais ampla, levando
os administradores em geral a buscar formas mais objetivas de avaliar a indústria e que
facilite o acompanhamento do desempenho ao longo do tempo.
Em suma, o modelo proposto por PORTER (1980, 1985) é sedutor e aparenta
clareza e simplicidade. No entanto, esconde a sua complexidade. A dificuldade de se
obter resultantes limita sua operacionalização e há necessidade de se tecer muitas
considerações.

6.2 – RECOMENDAÇÕES
Uma primeira recomendação seria a realização de uma pesquisa aplicando o
modelo PORTER (1980, 1985) a uma indústria de características similares a que se
acaba de analisar, ou seja, ainda não estruturada, com rentabilidade elevada. Essa
pesquisa seria importante para constatar a aplicação efetiva do modelo a indústrias com
essas características, visto que neste trabalho os resultados obtidos referentes à
atratividade divergiram dos valores observados no mercado brasileiro para a indústria
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analisada. Outra possibilidade, para o mesmo fim, seria a promoção de pesquisas, mais
detalhadas, envolvendo a indústria de eficiência energética no setor de água e esgoto no
Brasil, tendo como objetos cada uma das forças de PORTER (1980, 1985)
separadamente.
Um trabalho também interessante para dar prosseguimento a esta pesquisa seria
um estudo de caso que envolvesse o posicionamento de uma empresa no ramo estudado,
ou seja, observar os resultados de uma empresa que estabeleça uma meta de estratégia
competitiva no âmbito da indústria analisada, de forma a encontrar uma posição dentro
dela em que a companhia possa melhor se defender contra essas forças competitivas ou
influenciá-las em seu favor.
A partir dos pontos levantados e discutidos neste trabalho, essa análise pode ser
também enriquecida ao ser reproduzida para outras indústrias, com as devidas
alterações, o que permitirá avaliar até que ponto as questões discutidas ao longo deste
estudo são pertinentes, principalmente as que apontaram as divergências e as limitações
do modelo das cinco forças de PORTER (1980, 1985).

240

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAKER, D. A., 1996, “Ambiental Analysis”. In: Strategic Market Management, 1 ed.
chapter 6, pp. 109-125, New York, USA, J. Wiley.
ABES (2001), “O Brasil Busca uma Lei de Saneamento”, Bio – Revista Brasileira de
Saneamento e Meio Ambiente, v. XI, n. 17, pp. 10-14, Rio de Janeiro.
ABESCO. São Paulo, [2006]. Disponível em: <http://www.abesco.com.br>. Acesso em:
01 mar. 2006.
ABESCO, 2005, Relatório Técnico para a Audiência Pública ANEEL 021/2005, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil.
ABREU, Y. V., SAUER. I. L., 1999, “A Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro:
Questões e Perspectivas”. In: Anais do VIII Congresso Brasileiro de Energia, v. 2,
pp. 662-679, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
ALBUQUERQUE, C. M. F., 2006, A Eficiência Energética e o Saneamento Básico no
Brasil. Entrevistador: MOREIRA, M. Entrevistado: Coordenador do Programa de
Combate ao Desperdício de Água - PNCDA. Brasília: Entrevista concedida para a
Dissertação de Mestrado “A Eficiência Energética e o Saneamento Básico no
Brasil – Avaliação de Postura Estratégica segundo o Modelo das Cinco Forças de
Porter”.
ALERJ, 2004, O Saneamento Básico no Brasil: Aspectos Relevantes da Evolução
Histórica, Série Técnica, v. 2, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
ALVEAL, C., JÚNIOR, H. Q. P., 1998, As implicações do Convênio ANEEL-PROCEL
para a Organização Institucional da Política de Eficiência Energética no Brasil.
Relatório, ELETROBRÁS, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

241

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, T. M. M., 2006, Eficiência Energética em Saneamento Básico no Brasil e as
USCOs.. Entrevistador: MOREIRA, M. Entrevistado: Gerente Geral da
EFFICIENTIA. Minas Gerais: Entrevista concedida para a Dissertação de
Mestrado “A Eficiência Energética e o Saneamento Básico no Brasil – Avaliação
de Postura Estratégica segundo o Modelo das Cinco Forças de Porter”.
ANA, 2002, Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas – PRODES, Manual de
Operações, versão 2002.0, 119p., Brasília, DF, Brasil.
ANDREWS, K. R., 1971, The Concept of Corporate Strategy. New York, Down Jones
Irwin.
ANEEL, Brasília, [2005a]. Disponível em: < http://www.aneel.gov.br/98.htm>. Acesso
em: 27 fev. 2006.
______,

[2005b].

Disponível

em:

<http://www.aneel.gov.br/

biblioteca.cfm?target=indexren>. Acesso em: 27 fev. 2006.
______,

[2005c].

Disponível

em:

<http://www.aneel.gov.br/arquivos/pdf/

Palestra_CNI_versao_final.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2006.
ANÔNIMO (2002), NBR 6023: Informação e Documentação – Referências –
Elaboração. Rio de Janeiro, ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.
______(2002), NBR 10520: Informação e Documentação – Citações em Documentos –
Apresentação. Rio de Janeiro, ABNT – Associação Brasileira de Normas
Técnicas.
______(2002), NBR 14724: Informação e Documentação – Trabalhos Acadêmicos –
Apresentação. Rio de Janeiro, ABNT – Associação Brasileira de Normas
Técnicas.
242

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

______ (1989), NB-66: Referências Bibliográficas. Rio de Janeiro, ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas.
ANÔNIMO (1997), Desenvolvimento Humano no Brasil 1970-1996. Brasília, PNUD –
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
ARAÚJO, R., 1999, Regulação da Prestação de Serviços de Saneamento Básico –
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. In: Infra-estrutura: Perspectivas
de Reorganização - Saneamento, pp. 47-74, IPEA, Brasília, DF.
ARRETCHE, M. T. S., 1999, “Política Nacional de Saneamento: a Reestruturação das
Companhias Estaduais”, Infra-estrutura: Perspectivas de Reorganização Saneamento, pp. 75-106, IPEA, Brasília, DF.
______, 1995, “Política Nacional de Saneamento: a Reforma do Sistema na Perspectiva
das Principais Entidades do Setor”. In: VI Encontro Nacional da ANPUR:
Modernidade, Exclusão e a Espacialidade do Futuro, pp. 64-77, Brasília, DF.
ASSEMAE, Brasília, [2006]. Disponível em: < http://www.assemae.org.br>. Acesso
em: 10 jun. 2006.
AZEVEDO, M. C., COSTA, H. G., 2001, “Métodos para a Avaliação da Postura
Estratégica”. In: Cadernos de Pesquisa em Administração, v. 8, n. 2 (abr./jun.),
São Paulo.
BARNEY, J. B., 1991, “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”.
Jorunal of Management, v. 17, n.1, pp. 99-120.
BARTLETT, C., GHOSHAL, S., 1989, Managing Across Borders. Boston, Harvard
Business School Press.

243

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BATOCCHIO, A., BIAGIO, L. A., 1999, “A Importância da Avaliação do Capital
Intelectual na Administração Estratégica”. In: Encontro Nacional de Engenharia
de Produção - ENEGEP; International Congress of Industrial Engineers, 19º,
Anais do XIX ENEGEP, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. CD-ROM.
BEDEIAN, A. G., WREN, D. A., 2001, “Most Influential Management Books of the
20th Century”. Organizational Dynamics, v. 29, n. 3, pp. 221-225.
BETHLEM, A. S., 2002, Estratégia Empresarial: Conceitos, Processo e Administração
Estratégica. 4 ed. São Paulo, Editora Atlas.
BOLJWIN, P. T., KUMPE, T., 1990, “Long Range Planning”. Manufactiuring in the
1990’s: Productivity, Flexibility and Innovation, v. 23, n. 4, pp. 44-57, United
Kingdom.
BONI, V., QUARESMA, S. J., 2005, “Aprendendo a Entrevistar: Como Fazer
Entrevistas em Ciências Sociais”. Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em
Sociologia Política da UFSC, v. 2, n.1 (3), Jan./Jul., pp. 68-80.
BOULHOSA, R. L. M., AMIN, M. M., 2002, Uma Abordagem sobre a Indústria de
Beneficiamento do Abacaxi no Estado do Pará, UNAMA, Manaus, AM, Brasil.
BRASIL.FUNASA, 2006, 1º Caderno de Pesquisa em Engenharia de Saúde Pública, 2ª
ed., Brasília, DF, Brasil.
BRASIL.FUNASA, 2006, 2º Caderno de Pesquisa em Engenharia de Saúde Pública, 2ª
ed., Brasília, DF, Brasil.
BRASIL.GOVERNO

FEDERAL.

Brasília,

[2006].

Disponível

em:

<http://www.brasil.gov.br/governo_federal/Plan_prog_proj/editinfra/prog_infra1/
oprograma/principalfolder_view>. Acesso em: 27 fev. 2006.
244

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL.MME.EPE, 2005, Balanço Energético Nacional 2005 – Ano Base 2004, Rio
de Janeiro, RJ, Brasil.
______, 2002, Plano Decenal de Expansão 2003-2012, Brasília, DF, Brasil.
BRASIL.MCIDADES, 2005, Projeto de Lei nº. 5.296/2005: Diretrizes para os Serviços
Públicos de Saneamento Básico e Política Nacional de Saneamento - PNS,
Brasília, DF, Brasil.
CABRAL, L. M. M., CACHAPUZ, P. B. B., LAMARÃO, S. T. N., 1988, Panorama do
Setor de Energia Elétrica no Brasil, Memória da Eletricidade, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil.
CAMAGNI, R., CAPELLO, R., NIJKAMP, P., 1998, “Towards Sustainable City
Policy: an Economy-Environment Technology Nexus”, Ecological Economics, v.
24, pp 103-118.
CAMARGO, A., SANTOS, M. R. M., 2002, O Pensamento do Setor de Saneamento no
Brasil: Perspectivas Futuras, SEDU, Brasília, DF, Brasil.
CAMARINHA, M., BRAYNER, S. (1993), Manual de Normas Técnicas de
Editoração: Teses, Monografias, Artigos, Papers. 2 ed. Rio de Janeiro, Editora
UFRJ.
CÁNEPA, E. M., PEREIRA, J. S., LANNA, A. E., 1999, “A Política dos Recursos
Hídricos e o Princípio Usuário-Pagador”, Revista Brasileira de Recursos
Hídricos, v. 4, n. 1, pp. 103-117.
CAPELLA, P. S., 2006, O Setor Saneamento, a Energia, a Eficiência Energética e a
Gestão de Perdas de Água.. Entrevistador: MOREIRA, M. Entrevistado: Gerente
do Projeto de Saneamento do CEPEL. Rio de Janeiro: Entrevista concedida para a
245

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Dissertação de Mestrado “A Eficiência Energética e o Saneamento Básico no
Brasil – Avaliação de Postura Estratégica segundo o Modelo das Cinco Forças de
Porter”.
CAPLAN, E., JONES, D., 2001, “Measuring the Effectiveness of Multi-Sector
Approaches to Service Provision”. In: 2nd IWWA World Water Congress, 8p.,
Berlim, Alemanha.
CARNEIRO, A. C. C., CAVALCANTI, M. A. F. D., SILVA, J. F., 1997, “Porter
Revisitado: Análise Crítica da Tipologia Estratégica do Mestre”, Revista de
Administração Contemporânea, v. 1, n. 2 (Set./Dez.), pp. 7-30.
CERTO, S. C., PETER, J. P., 1993, Administração Estratégica: Planejamento e
Implantação da Estratégia. 2 ed. São Paulo, Makron Books.
CESANO, D., GUSTAFFSON, J. E., 2000, “Impact of Economic Globalisation on
Water Resources: A Source of Technical, Social and Environmental Challenges
for the Next Decade”, Water Policy, v. 2, pp. 213-227.
CHRISMAN, J. J., HOFER, C. W., BOULTON, W. R., 1988, “Toward a System for
Classifying Business Strategies”. Journal Academy of Management Review, v. 13,
n. 3 (Jul.), pp. 413-428.
CHRISTENSEN, C.R., ANDREWS, K. R., BOWER, J. L., 1973, Business Policy: Text
and Cases. Homewood III, Richard D. Irwin.
COAD. Rio de Janeiro, [2006]. Disponível em: <http://www.coad.com.br>. Acesso em:
10 jun. 2006.

246

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONFORTO, G. A., 2000, “A Regulação e a Titularidade dos Serviços de
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Brasil”, Revista de
Administração Pública, v. 34, n. 5, pp. 165-180.
CONTADOR, C. R., 2000, Projetos Sociais. 4 ed. São Paulo, Editora Atlas.
COPPE/UFRJ, 1996, Norma para Elaboração Gráfica de Teses/Dissertações, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil.
COSTA, A. M., 1994, Análise Histórica do Saneamento no Brasil. Dissertação de
Mestrado, ENSP – Escola Nacional de Saúde Pública, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
COSTA, W. P., 1983, “O Saneamento Básico no Brasil, da Década de 40 à Década de
80”, Engenharia Sanitária, v. 22, n. 1, pp. 08-25, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
COYNE, K. P., 1986, “Sustainable Competitive Advantage: What it is, What it isn’t”,
Business Horizons, v. 29, n. 1, pp. 54-61.
CNI. Brasília, [2006]. Disponível em: <http://www.cni.org.br/empauta/saneamento/
11h15m_cesar_borges.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2006.
CNM.

Brasília,

[2006].

Disponível

em:

<http://www.cnm.org.br/conteudo.asp?iId=31460>. Acesso em: 10 jun. 2006.
CVJETANOVIC, B., 1986, “Health Effects and Impact of Water Supply and
Sanitation”, World Health Statistics Quarterly, v. 39, pp. 105-117.
D`AVENI, R., 1995, Hipercompetição. Rio de Janeiro, Editora Campus.
DAY, G. S., REIBSTEIN, D. J., 1998, Dynamic Competitive Advantage. Wiley.
DESS, G. G., DAVIS, P. S., 1984, “Porter’s (1980): Generic Strategies as Determinants
of Strategic Group Membership and Organizational Performance”. Academy of
Management Journal, v. 27, n. 3 (Sep.), pp. 467-488.
247

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DOSI, G., CORIAT, B., 2002, “The Nature and Accumulation of Organizational
Competences/Capabilities”, Revista Brasileira de Inovação, v. 1, n. 2 (Jul./Dez.).
EFFICIENTIA. Minas Gerais, [2006]. Disponível em: <http://www.efficientia.com.br>.
Acesso em: 01 mar. 2006.
ELETROBRÁS, 1999, Plano Decenal de Expansão 1999-2008. Rio de Janeiro, RJ,
Brasil.
ELETROBRÁS.

PROCEL.

Rio

de

Janeiro,

[2006].

Disponível

em:

<http://www.eletrobras.com/procel>. Acesso em: 29 abr. 2006.
ELETROBRÁS. PROCEL, 2005, Eficiência Energética no Saneamento Básico –
SABESP – Projeto Santana – Casos de Sucesso, n. 6, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
ELETROBRÁS. PROCEL SANEAR. Rio de Janeiro, [2006]. Disponível em:
<http://www.eletrobras.gov.br/procel/site/areadeatuacao/saneamento_acoesemand
amento.asp>. Acesso em: 29 abr. 2006.
ELETROBRÁS.

RELUZ.

Rio

de

Janeiro,

[2006].

Disponível

em:

<http://www.eletrobras.gov.br/EM_Programas_Reluz/default.asp>. Acesso em:
01 mar. 2006.
EPE. Brasília, [2006]. Disponível em: < http://www.epe.gov.br>. Acesso em: 27 fev.
2006.
FABRÍCIO, M. M., MELHADO, S. B., 2002, “Abertura do Mercado e Concorrência
Estrangeira na Construção de Edifícios”. In: III Encontro Tecnológico de
Engenharia Civil e Arquitetura, Maringá, PR, Brasil, 27-29 Novembro.

248

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FARIA, S. N. G., 1994, “Financiamento e Participação do Setor Privado nos Projetos de
Energia do Rio de Janeiro”. In: Anais do IV Energia para o Rio de Janeiro, pp.
91-123, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
FAULKNER, D., BOWMAN, C., 1992, “Generic Strategies and Congruent
Organisational Structures: Some Sugestions”, European Mnagement Journal, v.
10, n. 4 (Dec.), pp. 494-499.
FERGUSON, C. E., 1994, Microeconomia. 18 ed. Rio de Janeiro, Editora Forense
Universitária.
FLEURY, A. C. C., FLEURY, M. T. L., 2003, “Estratégias Competitivas e
Competências Essenciais: Perspectivas para a Internacionalização da Indústria no
Brasil”, Gestão e Produção, v. 10, n. 2 (Ago.), pp. 129-144.
FOSS, N. J., 1996, “Research in Strategy, Economics, and Michael Porter”. Journal of
Management Studies, (Jan.), pp. 01-24.
FREITAS, M. A. V., 2003, Estado das Águas no Brasil 2001-2002. Brasília, DF, ANA.
FREITAS, M. A. V., SANTOS, A. H. M., 1999, “Importância da Água e da Informação
Hidrológica”, O Estado das Águas no Brasil – 1999: Perspectivas de Gestão e
Informação de Recursos Hídricos, pp. 13-16.
FREITAS, M. A. V. et al., 1999a, “Água e Energia Elétrica”, O Estado das Águas no
Brasil – 1999: Perspectivas de Gestão e Informação de Recursos Hídricos, pp.
103-115.
______, 1999b, “Monitoramento da Qualidade das Águas no Brasil”, O Estado das
Águas no Brasil – 1999: Perspectivas de Gestão e Informação de Recursos
Hídricos, pp. 175-183.
249

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FREITAS, M. A. V., COIMBRA, M. R., 1999, “O Estado das Águas na Bacia do Rio
Paraíba do Sul”, O Estado das Águas no Brasil – 1999: Perspectivas de Gestão e
Informação de Recursos Hídricos, pp. 255-261.
GELLER, H. S., 1991, O Uso Eficiente da Eletricidade: uma Estratégia de
Desenvolvimento para o Brasil. Rio de Janeiro, INEE.
GOLDEMBERG, J., THOMAS, B. J., REDDY, A. K. N., WILLIAMS R. H., 1985a,
Energy for a Sustainable World, Washington, v. 1 (Jul.), DC, World Resource
Institute.
______, 1985b, Energy for a Sustainable World, Washington, v. 2 (Jul.), DC, World
Resource Institute.
GOMES, H. P., 2005, Eficiência Hidráulica e Energética em Saneamento: Análise
Econômica de Projetos. Rio de Janeiro, ABES, Editora Gráfica Marcone.
GOSHAL, S., TANURE, B., 2004, Estratégia e Gestão Empresarial: Construindo
Empresas Brasileiras de Sucesso. 2 reimpressão. Rio de Janeiro, Editora Campus,
Elsevier.
GRANT, R. M., 1991, “The Resource-Based Theory of Competitive Advantage:
Implications for Strategy Formulations”. California Management Review,
(Spring), pp. 114-135.
GRUPO

REDE.

São

Paulo,

[2005].

Disponível

em:

<http://www.gruporede.com.br/regulacao/setor.asp#eletrico>. Acesso em: 26 fev.
2006.

250

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GUIMARÃES,

L.

C.

Rio

de

Janeiro

[2004].

Disponível

em:

<

www.abradee.org.br/Downloads/Juridicos/apreslcgvseminariojuridicodaabradeein
adimplenciagoiaslcg.ppt>. Acesso em 27 fev. 2006
HADDAD, J., AGUIAR, S. C., MARTINS, A. R. S., 1999, Eficiência Energética:
Integrando Usos e Reduzindo Desperdícios. Brasília, ANP, ANEEL.
HALL, D., 2001, “El Agua en Manos Públicas. La Administración del Agua en el
Sector Público: una Opción Necesaria”, Informe de la Internacional de Servicios
Públicos - ISP, 33p.
HAMBRICK, D. C.., 1983a, “An Empirical Typology of Mature Industrial-product
Environments”. Academy of Management Journal, v. 26, n.2, pp. 213-230.
HAMBRICK, D. C.., 1983b, “High Profit Strategies in Mature Capital Goods
Industries: a Contingency Approach”. Academy of Management Journal, v. 26,
n.4, pp. 687-707.
HANKE, S. H., 1978, “A Method for Integrating Engineering and Economic Planning”,
Journal of American Water Works Association, v. 70, n. 9, pp. 487-491.
HANSEN, G. S., WERNERFELT, B., 1989, “Determinants of Firm Performance: the
Relative Importance of Economic and Organizational Factors”. Strategic
Management Journal, v. 10, n. 5, pp. 399-411.
HERBERT, T. T., DERESKY, H., 1987, “Generic Strategies: an Empirical
Investigation of Typology and Strategy Content”. Strategic Management Journal,
v. 8, pp. 135-147.

251

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HILL, C. W. L., DEEDS, D. L., 1996, “The Importance of Industry Structure fot the
Determination of the Firm Profitability: a Neoaustrian Perspective”. Journal of
Management Studies, v. 33, n. 4 (Jul.), pp. 429-451.
HILL, C. W. L., 1988, “Differentiation versus Low Cost or Differentiation and Low
Cost: a Contingency Framework”. Academy of Management Review, v. 13, n. 3
(Jul.), pp. 401-412.
HOCHMAN, G., 1998, A Era do Saneamento: as Bases da Política de Saúde Pública
no Brasil. São Paulo, Editora Hucitec Anpocs.
HOEHN, J. P., KRIEGER, D. J., 2000, “Economic Analysis of Water Service
Investments and Tariffs in Cairo, Egypt”.Journal of Water Resources Planning
and Management, v. 126, n. 6, pp. 345-350.
HSM, São Paulo, [2005]. Disponível em: <http:// www.hsm.com.br/fmmv/Folleto.pdf>.
Acesso em: 05 mar. 2006.
HUNT, S. D., MORGAN, R. M, 1995, “The Comparative Advantage Theory of
Competition”. Journal of Marketing, v. 59, (Apr.), pp.1-15.
IBGE, 2004, Atlas de Saneamento, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
______, 2002, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil.
JÚLIO C. A., SALIBI NETO, J., 2002, Estratégia e Planejamento: Autores e Conceitos
Imprescindíveis. São Paulo, Editora Publifolha, Coletânea HSM Management.
JUSTO, M. C. D., SILVA, J. B., 1998, “O PLANASA no Contexto do Saneamento
Básico no País e Espacialmente no Estado de São Paulo”. In: XXVI Assembléia
Nacional da ASSEMAE, pp. 353-370, Vitória, Espírito Santo, Brasil.
252

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

JUTINER, U., WEHRLI, H. P., 1994, “Competitive Advantage: Merging Marketing
and the Competence-Based Perspective”. Journal of Business & Industrial
Marketing, v. 9, n. 4, pp. 42-53.
KALACHE, P. S., 2002, Avaliação da Possibilidade de Operacionalização da Força de
Rivalidade de Porter no Setor Siderúrgico. Dissertação de Mestrado,
COPPEAD/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
KARNANI, A., 1984, “Generic Competitive Strategies: an Analytical Approach”.
Strategic Management Journal, v. 5, pp. 367-380.
KIM, L., LIM, Y., 1988, “Environment, Generic Strategies and Performance in a
Rapidly Changing Country: a Taxonomic Approach”. Academy of Management
Journal, v. 31, pp.802-827.
KRAEMER, R. A, 2000, Public and Private Management of Water Services. In:
CANALI, G. V.; Correia, F. N.; Lobato, F.; Machado, E. S., Water Resources
Management, Brazilian and European Trends and Approaches, ABRH, pp. 253277, Porto Alegre, RS, Brasil.
KROGH, G., ROSS, J., 1995, “A Perspective on Knowledge, Competence and
Strategy”, Personnel Review, v. 24, n. 3, pp. 56-76.
LANNA, A. E., 2000, A Inserção da Gestão das Águas na Gestão Ambiental. In:
MUÑOZ, H. R., Ineterfaces da Gestão de Recursos Hídricos: Desafios da Lei de
Águas de 1997. Secretaria de Recursos Hídricos, pp. 75-109, Brasília, DF, Brasil.
LAMPEL D. C., AHLSTRAND, B., MINTZBERG, H., 2002, “Todas as partes do
elefante”. In: Estratégia e Planejamento: Autores e Conceitos Imprescindíveis,
pp. 09-20, São Paulo, Editora Publifolha, Coletânea HSM Management.
253

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LEE, T.R., 2000, “Urban Water Management for Better Urban Life in Latin America”,
Urban Water, v. 2, n. 1, pp. 71-78.
LIMA, J. L., 1995a, “A Trajetória do Setor de Energia Elétrica na Década de 1970”,
Ciclo de Palestras – A Eletrobrás e a História do Setor de Energia Elétrica no
Brasil, módulo 5, Memória da Eletricidade, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
______, 1995b, “A Trajetória do Setor de Energia Elétrica na Década de 1970”, Ciclo
de Palestras – A Eletrobrás e a História do Setor de Energia Elétrica no Brasil,
módulo 6, Memória da Eletricidade, Rio de Janeiro, RJ.
LOBO, L., 2003, Saneamento Básico: em Busca da Universalização. Brasília, Editora
do Autor.
MAHONEY, J. T., PANADIAN, J. R., 1992, “The Resource-Based View Within the
Conversation of Strategic Management”. Strategic Management Journal, v. 13,
pp. 363-380.
MATTAR, C. A.. C., 2004, “Programa de P&D do Setor de Energia Elétrica”. In: V
Encontro de Eficiência Energética e P&D da ABRADEE. Florianópolis, SC,
Brasil. Apresentação ppt.
MCIDADES. SNSA, 2005a, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento:
Visão Geral da Prestação dos Serviços de Água e Esgotos – 2004. Brasília, DF,
Brasil.
______, 2005b, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: Diagnóstico dos
Serviços de Água e Esgotos – 2004. Brasília, DF, Brasil.
______, 2004a, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: Visão Geral da
Prestação dos Serviços de Água e Esgotos – 2003. Brasília, DF, Brasil.
254

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

______, 2004b, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: Diagnóstico dos
Serviços de Água e Esgotos – 2003. Brasília, DF, Brasil.
MENDES, C. H. A., 1992, “Implicações Ambientais no Desenvolvimento da InfraEstrutura: Saneamento Urbano”, Revista de Adminstração Pública, v. 26, n. 4, pp.
32-51.
MILES et al., 1978, “Organizational strategy, structure and process”. Academy of
Management Review, v. 3, n.3 (Jul), pp. 546-562.
MILLER, A., DESS, G. G., 1993, “Assessing Porter’s (1980): Model in Terms of its
Generability, Accuracy and Simplicity”. Journal of Management Studies, v. 30, n.
4 (Jul.), pp. 553-585.
MILLER, D., 1992, “Generic Strategies: Classification, Combination and Context”. In:
SHRIVASTAVA, P. (Ed.). Advances in Strategic Management, v. 8, pp. 391-408.
Greenwich, Conn.: Jay Press.
______, 1987, “The Structural and Environmental Correlates of Business Strategy”.
Strategic Management Journal, v.8, pp. 55-76.
MINTZBERG, H., 1994, “The Rise and Fall of Strategic Planning”. Harvard Business
Review, (Jan./Feb.), pp. 107-114.
MINTZBERG, H., 1988, “Generic Strategies: toward a Comprehensive Framework”.
In: SHRIVASTAVA, P. (Ed.). Advances in Strategic Management, v. 5, pp. 1-67.
Greenwich, Conn.: Jay Press.
MIRANDA, E. C., 2006, A Eficência Energética e o Saneamento Básico no Brasil.
Entrevistador: MOREIRA, M. Entrevistado: Coordenador do Programa de
Modernização do Setor de Saneamento - PMSS. Rio de Janeiro: Entrevista
255

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

concedida para a Dissertação de Mestrado “A Eficiência Energética e o
Saneamento Básico no Brasil – Avaliação de Postura Estratégica segundo o
Modelo das Cinco Forças de Porter”.
MORENO, E., 2006, Eficiência Energética em Saneamento Básico no Brasil e a
ABESCO.. Entrevistador: MOREIRA, M. Entrevistado: Ex-presidente da
ABESCO. São Paulo: Entrevista concedida para a Dissertação de Mestrado “A
Eficiência Energética e o Saneamento Básico no Brasil – Avaliação de Postura
Estratégica segundo o Modelo das Cinco Forças de Porter”.
MURRAY, A. I., 1988, “A Contingency View of Porter’s: Generic Strategies”.
Academy of Management Review, v. 13, n.3 (Jul.), pp. 390-400.
MME.

Brasília,

[2006].

Disponível

em:

<http://www.mme.gov.br/site/menu/

select_main_menu_item.do?channelId=1010>. Acesso em: 28 fev. 2006.
MONTANA, P. J., CHARNOV, B. H., 1998, Administração. 2 ed. São Paulo, Editora
Saraiva.
MONTEIRO, J. R. P. R., 1983, “Saneamento Básico e a Conjuntura”, Engenharia
Sanitária, v. 22, n. 3, pp. 272-280, Rio de Janeiro, Brasil.
MONTGOMERY, C. A., PORTER, M., 1998, Estratégia: A Busca da Vantagem
Competitiva. 12 reimpressão. Rio de Janeiro, Editora Campus, Elsevier.
MORAES, L. R. S., BORJA, P. C., 2001, “Política e Regulação do Saneamento na
Bahia: Situação Atual e Necessidade de Arcabouço Jurídico-Institucional”. In: 21º
Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, João Pessoa, Paraíba,
Brasil.

256

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MOREIRA, M. A. R. G., 2006, “De Olho no Saneamento Ambiental”, Revista Brasil
Energia, n. 305 (Abr.), p. 103.
MURRAY, A. L., 1988, “A Contingency View of Porter’s: Generic Strategies”.
Academy of Management Review, v. 13, n. 3 (Jul), pp. 390-400.
NUCCI, N. L. R., RODRIGUES, E. A., REIS, L. B., 1985, “Modelo para Determinação
do Nível Ótimo de Micromedição. Enfoque Privado e Social- um Estudo de
Caso”, Revista DAE, v. 45, n. 142, pp. 282-289.
NUCCI, N. L. R., 1983, “Avaliação da Demanda Urbana de Água. Aspectos
Econômicos e Urbanísticos. A Área Edificada como Possível Variável Explicativa
e Prospectiva”, Revista DAE, v. 43, n. 135, pp. 22-29.
OLIVEIRA, A., 1998, “As Experiências Internacionais de Reestruturação”,
Financiamento do Setor Elétrico Brasileiro: Inovações Financeiras e Novo Modo
de Organização Industrial, capítulo 4, Garamond, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
OLIVEIRA, E. G., RUTKOWSKI, M., 2000, “O Saneamento Urbano sob a Ótica dos
Agentes Sociais: a Questão da Sustentabilidade”. In: XXVII Congresso
Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental - AIDIS, Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, Brasil.
OLIVEIRA FILHO, A., 2006, Projeto de Lei será um Marco no Saneamento.
Entrevistador: FRANQUILINO, V. Entrevistado: Secretário Nacional de
Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Rio de Janeiro: Entrevista
concedida para o Jornal do Engenheiro, n. 94 (Mar.), Ano X.
OZUNA, T., GÓMEZ, I. A., 2000, “Governabilidad e Regulación: Descentralización
del Sector de Água de México”, Agua Perdida: Compromisos Institucionales
257

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

para el Suministro de Servicios Públicos Sanitarios. BID, pp. 151-175.,
Washington, DC, USA.
PARTRIDGE, M., PERREN, L., 1994, “Developing Strategic Direction: Can Generic
Strategies Help?”, Management Accounting London, v. 72, n. 5 (May), pp. 28-29.
PEREIRA, D. S. P., EMERENCIANO, E. M., BALTAR, L. A. A., 2000, “Subsídio na
Prestação de Serviços de Água e Esgotos”, In: I Simpósio de Recursos Hídricos
do Centro-Oeste, ABRH, Brasília, DF, Brasil.
PEREIRA, D. S. P., ABICALIL, M. T., 1999, “Saneamento: os Desafios do Setor e a
Política

Nacional

de

Saneamento”,

Infra-estrutura:

Perspectivas

de

Reorganização - Saneamento, pp. 107-137, IPEA, Brasília, DF, Brasil.
PEREIRA JR, J. DE S., ARAÚJO, S. M. V. G., 2001, Regulação dos Serviços Públicos
Urbanos de Abastecimento de Água Potável, Esgotos Sanitários e Coleta e
Dsiposição de Lixo. Estudo Técnico Específico, 19p., Consultoria Legislativa da
Câmara dos Deputados, Brasília, DF, Brasil.
PHILIPS, L. W., CHANG, D. R., BUZZEL, R. D., 1983, “Product Quality, Cost
Position and Business Performance: a Test of Some Key Hypotheses”. Journal of
Marketing, v. 47, (Spring), pp.26-43.
PICCININI, M. S. Conservação de Energia na Indústria: As Políticas Adotadas na
Época da Crise Energética. Rio de Janeiro, [2005]. Disponível em:
<http://www.bndes.gov.br/conhecimento/publicacoes/catalogo/rev_002.asp>.
Acesso em: 01 mar. 2006.
PINGUELLI ROSA, L., 2004, “O Novo Modelo Elétrico e os Investimentos”, Jornal
Folha de São Paulo, (Ago.), São Paulo, Brasil.
258

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PINTO, I. O. Planejamento no Setor Elétrico Brasileiro. Brasília, [2005]. Disponível
em: <http://pnrh.cnrh-srh.gov.br/pag/documentos/PPT/ofusuarios/MME-PlanejamentoIran.ppt>. Acesso em: 27 fev. 2006.

PIRES, I. M., 1983, “Política de Saneamento Básico”, Engenharia Sanitária, v. 22, n. 4,
pp. 454-461, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
PNUD, 1997, Desenvolvimento Humano no Brasil, 1970-1996. IPEA, FJP, IBGE,
Brasília, DF, Brasil.
PORTAL

BRASIL.

Brasília,

[2006].

Disponível

em:

<http://www.portalbrasil.net/indices_selic.htm >. Acesso em: 10 jun. 2006.
PORTER, M. E., 2004, Estratégia Competitiva: Técnicas para Análise de Indústrias e
da Concorrência. 2 ed. Rio de Janeiro, Editora Campus, Elsevier.
______, 2002, “A Nova Era da Estratégia”. In: Estratégia e Planejamento: Autores e
Conceitos Imprescindíveis, pp. 21-38, São Paulo, Editora Publifolha, Coletânea
HSM Management.
______, 1999, Competição: Estratégias Competitivas Essenciais. 12 reimpressão. Rio
de Janeiro, Editora Campus, Elsevier.
______, 1998, On Competition. New York: Free Press.
______, 1996, “What is Strategy”. Harvard Business Review, pp. 61-78 (nov./dec.),
New York.
______, 1992, A Vantagem Competitiva das Nações. Rio de Janeiro, Editora Campus,
Elsevier.
______, 1991, “Towards a Dynamic Theory of Strategy”. Strategic Management
Journal, v. 12, pp.95-117.
259

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

______, 1990, “Competitive Advantage of Nations”. In: Harvard Business Review, pp.
73-93 (mar./apr.), New York.
______, 1989, Vantagem Competitiva: Criando e Sustentando um Desempenho
Superior. 29 reimpressão. Rio de Janeiro, Editora Campus, Elsevier.
______, 1985, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Competitive
Performance. New York: Free Press.
______, 1980, Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and
Competitors. New York: Free Press.
PRAHALAD, C. K., HAMEL, G., 1990, “The Core Competence of the Corporation”,
Harvard Review Business, v. 68, n. 3, pp. 79-91.
PRAHALAD, C. K., LIEBERTHAL, K., 1998, “The End of Corporate Imperialism”,
Harvard Review Business, Jul./Aug.
PROENÇA, A., 1999, Dinâmica Estratégica sob uma Perspectiva Analítica: Refinando
o Entendimento Gerencial.. Rio de Janeiro: Universidade Cândido Mendes, ano
VIII, n. 23.
PUCCINI, A. L., HESS, G., MARQUES, J. L. M., PAES, L. C. M. R., 1992,
Engenharia Econômica. 21 edição. Rio de Janeiro, Editora Bertrand Brasil S. A.
RAAD, A., 2006, Eficiência Energética em Saneamento Básico no Brasil e a ANEEL..
Entrevistador: MOREIRA, M. Entrevistado: Analista de Projetos da ANEEL. Rio
de Janeiro: Entrevista concedida para a Dissertação de Mestrado “A Eficiência
Energética e o Saneamento Básico no Brasil – Avaliação de Postura Estratégica
segundo o Modelo das Cinco Forças de Porter”.

260

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REICHSTUL, H., 1984, “Investimento no Setor Elétrico e Ciclos Econômicos”, Revista
do Setor Públicos, São Paulo, pp. 155-165.
RESENDE, F., PAULA, T. B., 1997, Infra-estrutura: Perspectivas de Reorganização.
IPEA, Brasília, DF, Brasil.
ROCHA, A., 1999, Marketing: Teoria e Prática no Brasil, 2. ed., São Paulo, Editora
Atlas.
RUMELT, R. P., 1991, “How Much does Industry Matter?”, Strategic Management
Journal, v. 12, pp. 167-185.
SCHMALENSEE, R., 1985, “Do Markets Differ Much?”, American Economic Review,
v. 75, n. 3, pp. 341-350.
SEPURB, 1995a, Diagnóstico do Setor de Saneamento: Estudo Econômico e
Financeiro. Série Modernização do Setor de Saneamento. Brasília, DF, Brasil.
______, 1995b, Flexibilização Institucional de Prestação de Serviços de Saneamento.
Série Modernização do Setor de Saneamento, v. 7, Brasília, DF, Brasil.
SHARP, B., 1991, “Competitive Marketing Strategy: Porter Revisited”, Marketing
Intelligence & Planning, v. 9, n. 1, pp. 04-10.
SMITH, K. G., GRIMM, C. M., GANNON, M. J., 1992, Dynamics of Competitive
Strategy. Sage Publications.
SNOW, C. C., THOMAS, J. B., 1994, “Field Research Methods in Strategic
Management: Contributions to Theory Building and Testing”, Journal of
Management Studies, v. 31, n. 4 (Jul.), pp. 457-480.

261

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SOARES, G., 2006, Os Investimentos em P&D em Eficiência Energética no Brasil com
Recursos do Setor Elétrico. Entrevistador: MOREIRA, M. Entrevistado: Gerente
do Departamento de Desenvolvimento de Projetos Especiais da ELETROBRÁS.
Rio de Janeiro: Entrevista concedida para a Dissertação de Mestrado “A
Eficiência Energética e o Saneamento Básico no Brasil – Avaliação de Postura
Estratégica segundo o Modelo das Cinco Forças de Porter”.
SOARES, S. R., NETTO, O. M., BERNARDES, R. S., 2003, “Avaliação de Aspectos
Político-Institucionais e Econômico-Financeiros do Setor de Saneamento no
Brasil com vistas à Definição de Elementos para um Modelo Conceitual”,
Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 8, n. 1 (abr.-jun.), pp. 84-94, Rio de Janeiro,
RJ, Brasil.
SOLON, A., 2006, Eficiência Energética em Saneamento Básico no Brasil e as
ESCOs.. Entrevistador: MOREIRA, M. Entrevistado: Diretor Presidente da
ESCOENERGY. Minas Gerais: Entrevista concedida para a Dissertação de
Mestrado “A Eficiência Energética e o Saneamento Básico no Brasil – Avaliação
de Postura Estratégica segundo o Modelo das Cinco Forças de Porter”.
SOUZA, M. P., 1995, “A Cobrança e a Água com Bem Comum”, RBE – Caderno de
Recursos Hídricos, v. 13, n. 1, pp. 25-55.
SPILLER, P. T., SAVEDOFF, W. D., 2000, Agua Perdida: Compromisos
Institucionales para el Suministro de Servicios Públicos Sanitarios. BID, 276p.,
Washington, D. C, USA.
TIDD, J., BESSANT, J., PAVITT, K., 1998, Integrating Technological, Market and
Organizational Change. New York: Wiley.
262

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TSUTIYA, M. T., 2001, Redução do Custo de Energia Elétrica em Sistemas de
Abastecimento de Água, 1ª ed., São Paulo, ABES.
VARADARAJAN, P. R., 1985, “A Two-Factor Classification of Competitive Strategy
Variables”, Strategic Management Journal, v. 6, pp. 357-375.
VERDE, V. S. V., 2000, A Conservação de Energia Elétrica no Novo Modelo
Institucional

do

Setor

Elétrico

Brasileiro.

Dissertação

de

Mestrado,

COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
VERGARA, S. C., 2000, Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 3 ed.
São Paulo, Editora Atlas.
WHITE, R. E., 1986, “Generic Business Strategies, Organizational Context and
Performance: an Empirical Investigation”, Strategic Management Journal, v. 7,
pp. 217-231.
WINPENNY, J., 1994, Managing Water as an Economic Resource, Londres,
Routledge, 133p.
WRIGHT, P., 1987, “A Refinement of Porter’s Strategies”, Strategic Management
Journal, v. 8, pp.93-101.
YIN, R. K., 1984, Case Study Research: Design and Methods. Bevery Hills: Sage.
ZAPELINI, M. B., ZAPELINI, S. M. K. C. Metodologia Científica e da Pesquisa para
o

Curso

de

Administração.

Florianópolis,

[2004].

Disponível

em:

<http://www.faculdadesenergia.com.br/manual_trabalhos/normas_metodologia.
pdf>. Acesso em: 08 mai. 2006.

263

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ZANQUETTO FILHO, H., FIGUEIREDO, L. A., 1999, ”O Modelo de Análise
Estratégica de Austin Aplicado ao Setor de Confecções”. In: Encontro Nacional
de Engenharia de Produção - ENEGEP; International Congress of Industrial
Engineers, 19º, Anais do XIX ENEGEP, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. CD-ROM.
ZÉRAH, M. H., 1998, ”How to Access the Quality Dimension of Urban Infraestructure:
The Case of Water Supply in Delphi”, Cities, v. 15, n. 4, pp. 285-290.

264

ANEXO 1

“A Eficiência Energética para Sistemas de Abastecimento de Água e de
Esgotamento Sanitário no Brasil e a ABESCO”

¾ Entrevistado: Sr. Eduardo Moreno
¾ Cargo: ex-presidente da ABESCO
¾ Data da entrevista: 01/03/2006
¾ Canal de Comunicação Utilizado: telefone

ROTEIRO DE PERGUNTAS
1. Na sua visão, como se dá a participação dos associados da ABESCO na eficiência
energética em saneamento básico no Brasil?
2. Na sua visão, como estão as condições de financiamento para os prestadores de
serviços de eficiência energética no Brasil? Essas condições variam para o segmento
saneamento básico?
3. Na sua percepção, existe ameaça de novos entrantes na indústria de eficiência
energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se afirmativo,
essa ameaça seria elevada?
4. Na sua percepção, existe ameaça de serviços substitutos na indústria de eficiência
energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se afirmativo,
essa ameaça seria elevada?
5. Na sua percepção, existe rivalidade entre as empresas existentes na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, essa rivalidade seria muito intensa?
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6. Na sua percepção, existe poder negociação dos fornecedores na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, esse poder seria elevado?
7. Na sua percepção, existe poder negociação dos compradores na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, esse poder seria elevado?
8. Dado que PORTER (1980, 1985) define “liderança no custo total”, “diferenciação”,
“enfoque”, como possíveis estratégias dominantes, na sua percepção, existe
estratégia dominante na indústria de eficiência energética voltada para o segmento
de saneamento básico no Brasil?
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ANEXO 2

“A Eficiência Energética no Setor de Água e Esgoto no Brasil e as ESCOS”

¾ Entrevistado: Sr. Adalberto Solon
¾ Cargo: diretor-presidente da empresa ESCOENERGY
¾ Data da entrevista: 01/03/2006
¾ Canal de Comunicação Utilizado: telefone

ROTEIRO DE PERGUNTAS
1. Na sua visão, como se dá a participação das ESCOS na eficiência energética em
saneamento básico no Brasil?
2. Na sua visão, como estão as condições de financiamento para os prestadores de
serviços de eficiência energética no Brasil? Essas condições variam para o segmento
saneamento básico?
3. Na sua percepção, existe ameaça de novos entrantes na indústria de eficiência
energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se afirmativo,
essa ameaça seria elevada?
4. Na sua percepção, existe ameaça de serviços substitutos na indústria de eficiência
energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se afirmativo,
essa ameaça seria elevada?
5. Na sua percepção, existe rivalidade entre as empresas existentes na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, essa rivalidade seria muito intensa?
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6. Na sua percepção, existe poder negociação dos fornecedores na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, esse poder seria elevado?
7. Na sua percepção, existe poder negociação dos compradores na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, esse poder seria elevado?
8. Dado que PORTER (1980, 1985) define “liderança no custo total”, “diferenciação”,
“enfoque”, como possíveis estratégias dominantes, na sua percepção, existe
estratégia dominante na indústria de eficiência energética voltada para o segmento
de saneamento básico no Brasil?
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ANEXO 3

“A Eficiência Energética no Setor de Água e Esgoto no Brasil e as USCOS”

¾ Entrevistado: Sr. Marcos Túlio Alves
¾ Cargo: gerente geral da EFFICIENTIA
¾ Data da entrevista: 01/03/2006
¾ Canal de Comunicação Utilizado: telefone

ROTEIRO DE PERGUNTAS
1. Na sua visão, como se dá a participação das USCOS na eficiência energética em
saneamento básico no Brasil?
2. Na sua visão, como estão as condições de financiamento para os prestadores de
serviços de eficiência energética no Brasil? Essas condições variam para o segmento
saneamento básico?
3. Na sua percepção, existe ameaça de novos entrantes na indústria de eficiência
energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se afirmativo,
essa ameaça seria elevada?
4. Na sua percepção, existe ameaça de serviços substitutos na indústria de eficiência
energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se afirmativo,
essa ameaça seria elevada?
5. Na sua percepção, existe rivalidade entre as empresas existentes na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, essa rivalidade seria muito intensa?
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6. Na sua percepção, existe poder negociação dos fornecedores na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, esse poder seria elevado?
7. Na sua percepção, existe poder negociação dos compradores na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, esse poder seria elevado?
8. Dado que PORTER (1980, 1985) define “liderança no custo total”, “diferenciação”,
“enfoque”, como possíveis estratégias dominantes, na sua percepção, existe
estratégia dominante na indústria de eficiência energética voltada para o segmento
de saneamento básico no Brasil?
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ANEXO 4

“A Eficiência Energética para Sistemas de Abastecimento de Água e de
Esgotamento Sanitário no Brasil”

¾ Entrevistado: Sr. Ernani Ciríaco de Miranda
¾ Cargo: coordenador do PMSS
¾ Data da entrevista: 22/02/2006
¾ Canal de Comunicação Utilizado: telefone

ROTEIRO DE PERGUNTAS
1. Na sua visão, como se dá a participação dos diversos agentes públicos e privados em
termos de eficiência energética em saneamento básico no Brasil?
2. Na sua visão, como estão as condições de financiamento para os prestadores de
serviços de eficiência energética no Brasil? Essas condições variam para o segmento
saneamento básico?
3. Na sua percepção, existe ameaça de novos entrantes na indústria de eficiência
energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se afirmativo,
essa ameaça seria elevada?
4. Na sua percepção, existe ameaça de serviços substitutos na indústria de eficiência
energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se afirmativo,
essa ameaça seria elevada?
5. Na sua percepção, existe rivalidade entre as empresas existentes na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, essa rivalidade seria muito intensa?
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6. Na sua percepção, existe poder negociação dos fornecedores na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, esse poder seria elevado?
7. Na sua percepção, existe poder negociação dos compradores na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, esse poder seria elevado?
8. Dado que PORTER (1980, 1985) define “liderança no custo total”, “diferenciação”,
“enfoque”, como possíveis estratégias dominantes, na sua percepção, existe
estratégia dominante na indústria de eficiência energética voltada para o segmento
de saneamento básico no Brasil?
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ANEXO 5

“A Eficiência Energética para Sistemas de Abastecimento de Água e de
Esgotamento Sanitário no Brasil”

¾ Entrevistado: Sra. Cláudia Monique Frank Albuquerque
¾ Cargo: coordenadora do PNCDA
¾ Data da entrevista: 22/02/2006
¾ Canal de Comunicação Utilizado: telefone

ROTEIRO DE PERGUNTAS
1. Na sua visão, como se dá a participação dos diversos agentes públicos e privados em
termos de eficiência energética em saneamento básico no Brasil?
2. Na sua visão, como estão as condições de financiamento para os prestadores de
serviços de eficiência energética no Brasil? Essas condições variam para o segmento
saneamento básico?
3. Na sua percepção, existe ameaça de novos entrantes na indústria de eficiência
energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se afirmativo,
essa ameaça seria elevada?
4. Na sua percepção, existe ameaça de serviços substitutos na indústria de eficiência
energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se afirmativo,
essa ameaça seria elevada?
5. Na sua percepção, existe rivalidade entre as empresas existentes na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, essa rivalidade seria muito intensa?
273

6. Na sua percepção, existe poder negociação dos fornecedores na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, esse poder seria elevado?
7. Na sua percepção, existe poder negociação dos compradores na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, esse poder seria elevado?
8. Dado que PORTER (1980, 1985) define “liderança no custo total”, “diferenciação”,
“enfoque”, como possíveis estratégias dominantes, na sua percepção, existe
estratégia dominante na indústria de eficiência energética voltada para o segmento
de saneamento básico no Brasil?
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ANEXO 6

“O Setor Saneamento, a Energia, a Eficiência Energética e a Gestão de Perdas de
Água no Brasil”

¾ Entrevistado: Sr. Paulo da Silva Capella
¾ Cargo: coordenador do projeto de saneamento no CEPEL
¾ Data da entrevista: 22/02/2006
¾ Canal de Comunicação Utilizado: telefone

ROTEIRO DE PERGUNTAS
1. Na sua visão, como está o processo tecnológico em termos de eficiência energética
em saneamento básico no Brasil?
2. Na sua visão, como estão as condições de financiamento para os prestadores de
serviços de eficiência energética no Brasil? Essas condições variam para o segmento
saneamento básico?
3. Na sua percepção, existe ameaça de novos entrantes na indústria de eficiência
energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se afirmativo,
essa ameaça seria elevada?
4. Na sua percepção, existe ameaça de serviços substitutos na indústria de eficiência
energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se afirmativo,
essa ameaça seria elevada?
5. Na sua percepção, existe rivalidade entre as empresas existentes na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, essa rivalidade seria muito intensa?
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6. Na sua percepção, existe poder negociação dos fornecedores na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, esse poder seria elevado?
7. Na sua percepção, existe poder negociação dos compradores na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, esse poder seria elevado?
8. Dado que PORTER (1980, 1985) define “liderança no custo total”, “diferenciação”,
“enfoque”, como possíveis estratégias dominantes, na sua percepção, existe
estratégia dominante na indústria de eficiência energética voltada para o segmento
de saneamento básico no Brasil?
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ANEXO 7

“A Eficiência Energética para Sistemas de Abastecimento de Água e de
Esgotamento Sanitário no Brasil e a ANEEL”

¾ Entrevistado: Sra. Antonio Raad
¾ Cargo: engenheiro analista da ANEEL
¾ Data da entrevista: 22/02/2006
¾ Canal de Comunicação Utilizado: telefone

ROTEIRO DE PERGUNTAS
1. Na sua visão, como está o PEE da ANEEL relacionado ao saneamento básico no
Brasil?
2. Na sua visão, como estão as condições de financiamento para os prestadores de
serviços de eficiência energética no Brasil? Essas condições variam para o segmento
saneamento básico?
3. Na sua percepção, existe ameaça de novos entrantes na indústria de eficiência
energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se afirmativo,
essa ameaça seria elevada?
4. Na sua percepção, existe ameaça de serviços substitutos na indústria de eficiência
energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se afirmativo,
essa ameaça seria elevada?
5. Na sua percepção, existe rivalidade entre as empresas existentes na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, essa rivalidade seria muito intensa?
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6. Na sua percepção, existe poder negociação dos fornecedores na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, esse poder seria elevado?
7. Na sua percepção, existe poder negociação dos compradores na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, esse poder seria elevado?
8. Dado que PORTER (1980, 1985) define “liderança no custo total”, “diferenciação”,
“enfoque”, como possíveis estratégias dominantes, na sua percepção, existe
estratégia dominante na indústria de eficiência energética voltada para o segmento
de saneamento básico no Brasil?
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ANEXO 8

“Os Investimentos em P&D em Eficiência Energética no Brasil com Recursos do
Setor Elétrico”

¾ Entrevistado: Sr. George Alves Soares
¾ Cargo: coordenador do PROCEL
¾ Data da entrevista: 22/02/2006
¾ Canal de Comunicação Utilizado: telefone

ROTEIRO DE PERGUNTAS
1. Na sua visão, como está a eficiência energética no Brasil? E no saneamento básico
do País?
2. Na sua visão, como estão as condições de financiamento para os prestadores de
serviços de eficiência energética no Brasil? Essas condições variam para o segmento
saneamento básico?
3. Na sua percepção, existe ameaça de novos entrantes na indústria de eficiência
energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se afirmativo,
essa ameaça seria elevada?
4. Na sua percepção, existe ameaça de serviços substitutos na indústria de eficiência
energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se afirmativo,
essa ameaça seria elevada?
5. Na sua percepção, existe rivalidade entre as empresas existentes na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, essa rivalidade seria muito intensa?
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6. Na sua percepção, existe poder negociação dos fornecedores na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, esse poder seria elevado?
7. Na sua percepção, existe poder negociação dos compradores na indústria de
eficiência energética voltada para o segmento de saneamento básico no Brasil? Se
afirmativo, esse poder seria elevado?
8. Dado que PORTER (1980, 1985) define “liderança no custo total”, “diferenciação”,
“enfoque”, como possíveis estratégias dominantes, na sua percepção, existe
estratégia dominante na indústria de eficiência energética voltada para o segmento
de saneamento básico no Brasil?
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