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Este trabalho desenvolve um modelo de análise de desempenho de sistema 

regulatório de indústria de eletricidade, e investiga o caso britânico de regulação da 

indústria de eletricidade entre 1989 e 2001. A abordagem foca o papel das instituições e 

das estruturas de incentivo no desempenho regulatório. Os resultados demonstram que o 

desempenho regulatório está fortemente correlacionado ao funcionamento das 

instituições, em especial à adequabilidade das estruturas de incentivo ao funcionamento 

institucional, e que a otimização do desempenho regulatório é um processo permanente e 

sua sustentabilidade depende de um planejamento estratégico da regulação. A pesquisa 

mostra para o caso britânico que a performance do sistema regulatório da British 

Electricity Supply Industry produziu benefícios, embora não para todos os stakeholders 

da maneira mais justa possível. O caminho seguido se mostrou não sustentável e 

incapaz de respeitar transferências intergeracionais como forma de promover a 

sustentabilidade e a equidade. 
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 This survey builds a model of assessment of the regulatory performance of the 

power industry, and it also applies the methodology to assess England and Wales 

Electricity Supply Industry from 1989 to 2001. This approach focus on the impact caused 

by institutions and incentive structures on the regulatory performance. The results show 

up the regulatory performance is strongly related to institutions, mainly to how incentive 

structures are combined with current institutions, and also that optimising regulatory 

performance is a continuum process while sustainability depends on a strategic planning 

of regulation. Regarding the British case the performance of the ESI regulation system 

produced benefits, although not for all stakeholders and not as fairly as possible. The 

chosen path did not seem sustainable and failed to respect intergenerational transfers as 

a way of fostering sustainability and equity. 
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Introdução 

A performance econômica e o bem-estar, objetivos constantemente perseguidos pela 

Sociedade Moderna, são bastante influenciados pelo ambiente institucional, i.e. pela 

maneira como a sociedade é organizada formal e informalmente (WILLIAMSON, 1975 

e NORTH, 1990). Isto ocorre pois o path a ser seguido pela economia depende das 

especificidades das estruturas econômicas correntes e da forma como elas 

transacionam ao longo do tempo. 

A capacidade da sociedade em encontrar um path capaz de reduzir sistematicamente 

os custos de transação ao longo do tempo varia conforme os ambientes institucionais 

se relacionam com a combinação de mercados e hierarquias (estruturas de 

governanças). NORTH (1990) alerta que o desempenho das estruturas de governança 

depende das Instituições, i.e. de hábitos e costumes informais e de contratos 

formalmente estabelecidos em determinada sociedade. Por isso, diferentes 

combinações de mercado e hierarquias podem ser viáveis, sendo umas mais efetivas 

que outras por causa das Instituições correntes. 

Quando o Estado reduz sua participação na economia, deixando de ser Estado 

Empresário e tentando ser Estado Regulador, esta mudança corresponde a um 

processo de liberalização onde há um aumento de mercado e uma redução de 

hierarquia. Isto desloca o ponto chave para a promoção do bem-estar social por meio 

de Políticas Públicas para a dinâmica resultante da combinação entre regulação 

pública e ação privada.  Nessa dinâmica, a relação entre instituições, hierarquias e 

mercado ao longo do tempo é determinante para o sucesso ou fracasso (do ponto de 

vista social) do novo tipo de organização sócio-econômica. 

Em uma abordagem aplicada ao setor elétrico brasileiro, isto significa que a relação 

que se estabeleça entre as instituições responsáveis pela regulação, entre os agentes 

empreendedores e os agentes demandantes dos serviços de energia elétrica é 

condicionante para o bom funcionamento setorial. E por sua vez, esta relação é 

determinada tanto pela estrutura de cada instituição e de cada agente, quanto pelos 

objetivos e estratégias de atuação definidos por cada um destes ao longo do tempo. 

JACCARD (1995), estudando a mudança da rationale para a intervenção 

governamental na indústria de eletricidade, conclui que ‘(…) a natureza e o grau da 

intervenção pública nos mercados de eletricidade dependem de como cada sociedade 

valoriza cada uma das três principais rationales para a intervenção – a rationale do 

monopólio natural; o fato de a eletricidade ser um bem público e um instrumento de 

equidade social; a rationale das externalidades ambientais negativas-. Isto pode levar 
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a diferentes modelos dependendo das especificidades de cada país ou região (…)’ (p. 

591). 

Neste caso, a questão pragmática que se coloca para o cientista preocupado com o 

desenvolvimento econômico e o bem-estar social é a seguinte: como escolher a 

combinação adequada de mercado e hierarquia para cada realidade institucional, e 

ainda para o contexto de cada indústria de infraestrutura? 

As experiências de reformas do setor elétrico ocorridas em vários países a partir da 

década de 80 foram plurais em relação ao contexto inicial, à sua natureza, à 

sequência e à velocidade do processo de alienação de ativos públicos, ao desenho, ao 

grau de cobertura e à implantação do marco regulatório, bem como em relação aos 

resultados obtidos. Portanto, plurais na combinação entre instituições, hierarquias e 

mercado. 

POLLITT (1997), estudando o impacto da liberalização na performance da Indústria de 

Eletricidade em 24 países, constatou a existência de ‘(…) problemas correntes em 

alguns países (…)’ (p. 28) e que ‘(…) o juri ainda espera os resultados para saber 

quão grande serão os ganhos econômicos da privatização do setor elétrico em todo o 

mundo (…)’ (p. 28). Ele também destaca seis conjuntos de insights empíricos: 1) ‘(…) 

existem grandes ganhos econômicos potenciais oriundos da privatização (…)’; 2) ‘(…) 

devem existir significantes impactos em termos de investimento (…)’; 3) ‘(…) a 

privatização envolve custos significantes (…)’; 4) ‘(…) a privatização do ESI terá quase 

que certamente um impacto ambiental (…)’; 5) ‘(…) as questões políticas e 

regulatórias são cruciais para o sucesso do processo de privatização (…)’; e 

finalmente, 6) ‘(…) a privatização envolve significantes efeitos re-distributivos (…)’ (p. 

26-27). 

Em estudo sobre as reformas das indústrias de infraestrutura ALEXANDER & 

ESTACHE (1999), revisando algumas lições das reformas incorridas na América 

Latina, comentam que “a relação entre provisão de mais serviços de infraestrutura e 

maior e mais rápido crescimento econômico permanece sem provas”. Da mesma 

forma, eles mencionam que “o impacto do envolvimento do setor privado e da 

regulação econômica no crescimento econômico permanece igualmente sem ser 

esclarecido (p. 1-2)”. 

Passados cerca de 13 anos depois dos primeiros passos da Reforma da Indústria de 

Energia na UK, o processo de ‘learning by doing’ continua sendo a tônica. Muitos 

ajustes têm sido feitos desde que a Reforma foi implantada na sua concepção original, 

e ainda persistem várias críticas não solucionadas. Da mesma forma no Brasil, uma 
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série de reformas vêm sendo implantadas no Setor Energético sem o sucesso 

esperado (OLIVEIRA, 1999).  

Outras evidências empíricas também reforçam o fato de que as reformas adotadas no 

Setor Energético em diversos países ainda não estão consolidadas. Alguns problemas 

regulatórios podem ser destacados nos casos da Califórnia1, da Argentina2 e do Chile3, 

todas economias consideradas precursoras das Reformas, dentre outros. 

Como se constata, os problemas não se limitam a países em desenvolvimento mas 

também surgem em países desenvolvidos; portanto em economias com diferentes 

tipos de Instituições, contextos e Marcos Regulatórios. De maneira que a experiência 

empírica ainda não foi suficiente para apontar soluções ótimas em termos de 

instituições, hierarquias e mercado, a despeito da importância do tema para o sucesso 

do desenvolvimento econômico. 

Conforme alertam ALEXANDER & ESTACHE (1999) as “reformas nas utilities e nas 

indústrias de infraestrutura são elementos-chave para facilitar e até mesmo criar 

crescimento econômico”; “qualquer processo de reforma deveria envolver uma 

combinação de mudanças na estrutura da indústria, no regime de propriedade e na 

condução da regulação”; “algumas decisões podem prejudicar a perspectiva de 

crescimento, de maneira que deve ser tomado bastante cuidado, mesmo com 

decisões que parecem estar bem fundamentadas”; “também é importante situar a 

reforma (…) em um contexto de larga reforma institucional” (p. 25). 

Bom, neste caso, como o cientista econômico poderia sugerir uma “larga reforma 

institucional”? Qual seria a melhor estratégia para atendê-las? Quais os fatores críticos 

de sucesso e quais as competências regulatórias necessárias para um bom 

funcionamento setorial? Enfim, como analisar o desempenho dessa reforma? 

                                                      
1 THE ENERGY GROUP OF THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION (2002) 
mostra que as principais causas da crise energética na Califórnia, ocorrida no verão de 2000, 
foram a falta de um lado mais ativo da demanda na formação de preços devido a estrutura de 
mercado, o exercício do poder de mercado pelas geradoras, o rápido aumento de preço do gás 
natural, e a escassez de oferta do Pacific Northwest devido a condições climáticas. 
2 PISTONESI (2000) destaca o problema do oligopólio privado na indústria de gás natural e a 
redução rápida a relação reservas / produção no país, bem como o desafio da integração 
energética. 
3 ALTOMONTE (2001) destaca o déficit institucional do Chile no processo de reforma do setor 
energético como um dos principais causadores da crise elétrica em 1998 e primeiro semestre 
de 1999 pela qual passou este país. Menciona em especial “as normas ambiguas, a debilidade 
do marco regulatório, as inadequadas instituições, a vulnerabilidade do sistema, o 
funcionamento inadequado do mercado no segmento de G-T e no Centro de Despacho 
Econômico de Carga (CDEC).” (p.25). Paredes (2001) destaca os efeitos positivos da 
privatização sobre a expansão da cobertura de atendimento, e os efeitos positivos da política 
de subsidios para proteção dos segmentos mais pobres. 
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Estas perguntas motivaram a busca por instrumentos ou modelos de análise de 

desempenho capazes de indicar combinações ótimas de instituições, governança e 

mercados. Entretanto, constatou-se que existem grandes lacunas a serem exploradas 

pela pesquisa acadêmica sobre este tema, em especial no que se refere ao 

desempenho de sistema regulatório. 

Poucos pesquisadores vêm buscando construir um arcabouço para este tipo de 

análise. Dentre eles destacam-se LEVY & SPILLER (1994), estudando a regulação da 

indústria de telecomunicações na Argentina, no Chile, na Jamaica, nas Filipinas e no 

Reino Unido obtêm importantes implicações para a performance deste setor. Eles 

focam em como as Instituições políticas interagem com o processo regulatório e, 

portanto, afetam a performance setorial; sobre isto eles escrevem: ‘(…) observamos 

que as performances podem ser satisfatórias com uma larga faixa de procedimentos 

regulatórios (…) que a credibilidade regulatória pode ser conquistada mesmo em 

ambientes pouco propícios, e que sem esta conquista, investimentos de longo-prazo 

não se realizam, e que para conseguir esta credibilidade é possível que sejam 

necessários regimes regulatórios inflexíveis, e que em alguns casos a propriedade 

pública é o modo de organização default, e mais ainda, talvez a única alternativa 

viável. (p. 201)’ 

STERN & HOLDER (1999) aplicam um conjunto de seis critérios para avaliar a 

performance do marco regulatório a seis países em desenvolvimento na Ásia, a saber: 

clareza de papéis e objetivos, autonomia, participação, accountability4, transparência, 

e previsibilidade. Eles destacam, criticando LEVY & SPILLER (1994), que eles: “(…) 

não levaram em conta se existem formas institucionais alternativas possíveis e 

respeitáveis de garantir o contrato regulatório, limitando-se ao clássico regulador 

independente’. Sobre isto eles argumentam que ‘um regulador independente é um 

meio para alcançar uma finalidade’, e que, portanto ‘é bem provável e certo que um 

regulador semi-independente e/ou consultor com obrigações para publicar e justificar 

decisões seja mais adequado do que reguladores com autonomia decisória em países 

cuja separação de poderes não existe ou é limitada (p. 41)”. 

Contribuindo para o debate, STERN & HOLDER (1999) sustentam que a ênfase deve 

ser concentrada “em encontrar um sistema regulatório que seja transparente e 

                                                      
4 Em português este termo pode ser traduzido como “prestação de contas”. No sentido 
empregado pela lingua inglesa inclui outros aspectos além dos contábeis, como por exemplo a 
prestação de contas de conduta, da tradição inglesa, etc. A prestação de contas do processo 
regulatório no caso em análise também está incluído. Ao longo do texto a expressão inglesa é 
utilizada por melhor expressar o sentido do termo que aqui se pretende. 
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previsível em vez de adotar uma postura ingênua ao procurar uma forma legal 

apropriada, e não necessariamente copiar o modelo US-UK de um regulador 

independente operando sob leis primárias específicas (p. 42).” 

BERG (2001), consultor da Australian Competition and Consumer Commission em 

1999, além da previsibilidade e transparência do sistema regulatório, adiciona outros 

critérios para a ‘Best Practice Regulation’, quais sejam: comunicação, consulta, 

consistência, flexibilidade, independência, efetividade e eficiência e accountability. 

BALDWIN & CAVE (1999) procuram destacar a natureza sistêmica e dinâmica da 

Regulação. Além de mostrarem diferentes categorias de Reguladores eles 

apresentam: (i) rationales para regular; (ii) explicações sobre como a Regulação 

cresce, desenvolve e declina; (iii) estratégias regulatórias levando em conta que os 

Governos possuem o poder de comandar, (re)distribuir riqueza, explorar mercados, 

informar, atuar diretamente, e definir direitos de propriedade; e (iv) Critérios para 

avaliar regimes regulatórios.  

Eles enfatizam que: “o sistema regulatório deveria ser observado de maneira dinâmica 

– não apenas como um conjunto de leis e regras, mas também incorporando um 

arcabouço institucional; decisões políticas e governamentais; procedimentos; 

enforcement5, monitoramento, e estratégias; clusters de idéias e considerações sobre 

como as coisas devem ser feitas; configurações sobre indivíduos e firmas; níveis de 

recursos; grupos de pessoas com seus backgrounds, preferências, culturas, 

disciplinas, idéias, incentivos, e expectativas”. (p. 336) 

Embora a tendência das linhas de pesquisa tenha evoluído para o conceito de sistema 

de regulação, as abordagens de análise de desempenho ainda não têm contemplado 

de maneira sistemática e abrangente a avaliação das performances destes sistemas. 

Na verdade, o sucesso ou fracasso dos processos de liberalização e privatização da 

indústria de eletricidade tem sido, com mais freqüência, julgados em termos parciais 

de “pura” análise de preço. 

Diante destas duas realidades (Cf. Figura 0.1): prática – diversos países com reformas 

institucionais em andamento reajustando seu sistema regulatório - e teórica – 

pesquisas acadêmicas ainda em processo de construção do instrumental de 

otimização de sistema regulatório - contrapõe-se a demanda por soluções capazes de 

tornar mais eficaz e eficiente o sistema de regulação do setor elétrico. Afinal, que 

                                                      
5 Em português este termo pode ser traduzido como “capacidade para efetivar uma 
determinação”. No sentido empregado e aplicado à regulação se refere ao poder de efetivação 
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referências podem ser utilizadas para analisar o desempenho regulatório, ou mesmo 

para analisar cenários regulatórios? Esta pesquisa se propõe justamente a responder 

as seguintes perguntas: Quais os fatores críticos de sucesso e quais as competências6 

necessárias para a prática da atividade regulatória? Como avaliar o desempenho de 

um sistema regulatório?  

Em busca de respostas a estas questões uma outra inquietude contribuiu para a 

definição do país a ser pesquisado. Afinal de contas, mesmo sem ter sido analisada de 

maneira sistêmica, a reforma na indústria de energia no Reino Unido motivou uma 

onda de reformas nas indústrias de energia em diversos países, incluindo o Brasil. No 

entanto, a concepção original da reforma britânica tem passado por severas críticas e 

revisões, onde se destacam a intensidade e freqüência das transformações. Em 

virtude disto, será que o caso britânico efetivamente serve de referência? E afinal, 

como tem sido o desempenho da reforma britânica? Quais as verdadeiras lições que 

podem ser obtidas da experiência de regulação britânica?  

Por causa destas questões a escolha do Reino Unido foi um desdobramento natural. A 

análise, portanto, se concentrou sobre a regulação da Electricity Supply Industry (ESI) 

Britânica, entre 1989 e 2001, identificando as principais críticas feitas pelos diversos 

agentes, e apresentando as mudanças nas instituições e nas estruturas de incentivo 

decorrentes dessas críticas.  

De maneira didática, a análise é desenvolvida da seguinte forma: por meio de um 

corte horizontal no Sistema de Regulação da ESI britânica, obtém-se os focos de 

diferentes agentes nesse mesmo plano, por exemplo, consumidores, produtores, 

fornecedores, trabalhadores etc. Em seguida, por meio de um corte vertical nesse 

mesmo sistema, obtêm-se as diferentes perspectivas de cada sistema afetado pela 

indústria de eletricidade, como o sistema ambiental, o sócio-político, o econômico, o 

ambiente da própria indústria e os ambientes internos às organizações. Em seguida, 

através de indicadores de desempenho são medidas as variações de posicionamento 

relativo dos agentes e dos sistemas decorrentes das mudanças regulatórias na ESI 

britânica de 1989 a 2001. 

Este tipo de abordagem permite a construção de cenários de evolução da regulação 

                                                                                                                                                            
de determinada diretriz regulatória. Ao longo do texto a expressão inglesa é utilizada por 
melhor expressar o sentido do termo que aqui se pretende.  
6 Competência deve ser entendida como definido por PRAHALAD & HAMEL (1998) no artigo A 
Competência Essencial da Corporação, capítulo 3 de MONTGOMERY & PORTER (1998); 
conhecimento e habilidade de uma organização para desempenhar seu papel no ramo de sua 
atividade. Existem competências básicas, minimamente indispensáveis, e competências 
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na indústria; para os agentes reguladores ajuda no planejamento estratégico da sua 

atuação, e para os demais agentes da indústria ajuda no posicionamento estratégico 

perante a regulação. 

O trabalho é apresentado em três partes. A primeira parte, composta de três capítulos, 

contém as explicações sobre o modelo teórico de análise do sistema regulatório da 

indústria de eletricidade. A segunda parte, composta de quatro capítulos, contém a 

aplicação ao caso do Reino Unido propriamente dito. A terceira e última parte, 

composta de dois capítulos, apresenta as lições da experiência britânica de regulação 

da indústria de eletricidade, os fatores críticos de sucesso, além das conclusões da 

pesquisa. 

 

Figura 0.1: Esquema da Estrutura da Tese 
 

Uma parte da pesquisa foi desenvolvida durante a estadia como pesquisador visitante 

na University of Sheffield, Reino Unido, sob tutela do Prof. Philip Wright, e outra no 

Programa de Planejamento Energético, COPPE, UFRJ, sob orientação do Prof. 

Mauricio Tiomno Tolmasquim.  

                                                                                                                                                            
essenciais, aquelas que diferenciam para melhor a performance de uma organização em 
relação a outra. 
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1. Estrutura do Sistema de Regulação da Indústria de 
Eletricidade (SRIE) 

 

O objetivo principal deste capítulo é caracterizar o Sistema de Regulação da 
Indústria de Eletricidade (SRIE) em um país. Vale mencionar que este capítulo não é 

apenas produto de uma conceitualização teórica apriorística, mas é o resultado de um 

processo dialético através do qual a concepção metodológica inicial foi sendo 

construída e aperfeiçoada quando aplicada ao Caso Britânico. 

 

1.1 A Indústria de Eletricidade 

A pesquisa é aplicada ao caso da indústria de eletricidade. Pois bem. A Indústria de 

energia é um dos sistemas de produção, transformação e consumo de insumos que 

perfazem o Sistema Econômico, assim como a indústria de telecomunicações, ou a 

indústria de alimentos e bebidas, ou os serviços de saúde etc. 

Cada uma destas indústrias existe para atender a um propósito, a uma carência 

presente na ordem econômica-social. A indústria de energia fornece serviços 

energéticos para os setores da economia e para a sociedade. 

 

Atributos técnicos e econômicos da indústria de eletricidade 

O setor de infraestrutura possui atributos técnicos e econômicos que o tornam um 

setor especial da economia com características de monopólio natural e de indústria de 

rede. 

Um monopólio é dito natural quando o nível de produção suficiente (ou quase 

suficiente) para abastecer todo o mercado demandante ocorre ao mínimo custo médio 

de produção (FERGUNSON, 1989). As características típicas de um monopólio natural 

são: i) capital intensivo e economia de escala, ii) incapacidade de estocagem e 

demanda flutuante, iii) presença de rendas de localização, iv) serviço ou produto 

essencial para os consumidores, v) presença de conexão direta com os consumidores 

(NEWBERY, 1994, p.7).  

Já as Indústrias de rede são aquelas dependentes de malhas para transportar 

mercadorias para o consumidor. Geralmente este tipo de indústria apresenta 

características como: (1) a necessidade de equilíbrio em curto prazo entre oferta e 

demanda, dada a dificuldade técnica de estocagem; considerável imprevisibilidade da 
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demanda no curtíssimo prazo, levando à necessidade de manter uma capacidade 

instalada ociosa; investimento inicial alto e custos irrecuperáveis; redes com 

interconexões fixas, reduzindo a flexibilidade do consumidor na escolha de 

fornecedores (economias de coordenação); (2) as externalidades diretas e indiretas 

resultando em economias de escala; (3) a presença de mono e multi funcionalidade da 

rede resultando em economias de escopo; (4) as características de bem-público 

associadas aos serviços em rede, que resultam na dificuldade de diferenciação e 

cobrança dos serviços, principalmente daqueles relacionados às propriedades 

emergentes (anciliares); (5) a presença ou tendência de concentração de mercado 

(integração vertical para frente e para trás) devido aos incentivos para redução de 

custos de transação e para otimizar comportamentos estratégicos (KUNNEKE, 1999). 

A estrutura em rede gera economias de escopo, de escala e de coordenação, e requer 

a operação centralizada dos serviços; fatores que reforçam a presença de apenas 

uma empresa abastecendo o mercado. 

O Setor Elétrico, por ser um setor de infraestrutura, possui as peculiaridades 

apresentadas acima. Por sua vez, existem complicadores para o funcionamento 

setorial, como a estocagem de energia elétrica que apresenta dificuldades técnicas e 

alto custo, e a necessidade da produção e a logística atenderem a demanda de 

maneira instantânea. 

Embora os processos de geração e de utilização de energia elétrica sejam 

simultâneos, eles não ocorrem no mesmo espaço físico. Desta forma, a integração 

temporal entre esses processos deve corresponder a uma integração espacial para 

que haja uma continuidade do fluxo no tempo e no espaço. Os atributos técnicos e 

econômicos associados a este fator de espacialização são a extensibilidade (extensão 

do espaço integrado pelas redes no interior do qual circulam os  fluxos de energia 

elétrica) e a densidade (número de espaços individuais a serem integrados pela rede 

de transporte, em face de uma mesma extensibilidade)7.  

A geração de energia elétrica pode ser obtida por meio de várias tecnologias, como a 

nuclear, a hidráulica e a térmica. No caso da hidroeletricidade, o seu insumo é um 

fluxo aleatório, baseado no regime de chuvas, o que implica numa maior incerteza e 

complexidade no planejamento do parque gerador. Já a utilização do gás natural (um 

dos insumos das usinas termelétricas) pode ser contratualmente adquirida como um 

                                                      
7 “Em resumo, a distinção entre os diferentes produtos fornecidos por um sistema elétrico pode 
ser feita a partir dos comportamentos distintos do fluxo de energia elétrica no tempo e no 
espaço, que definiriam, dessa forma, o escopo particular da demanda de cada sistema 
específico.” BICALHO (1997, p. 60).   
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fluxo não aleatório, sendo a sua disponibilidade passível de decisão do gerador8. 

A capacidade de transporte tem impactos significativos na introdução de concorrência 

na cadeia de valor da indústria de eletricidade. Um atributo técnico-econômico 

fundamental do setor é o equilíbrio físico que requer a coordenação do sistema, já que 

as suas partes operam com forte interdependência. 

Como a eletricidade é um fluxo, o tempo e o espaço são dimensões importantes na 

caracterização da escala e do escopo dos processos de produção e transporte. A 

operação com níveis mais elevados de potência permite a exploração de economias 

de escala e a maior diversidade temporal dos usuários permite a exploração de 

economias de escopo9. 

Além disso, outro ponto fundamental da indústria de eletricidade é a evolução dos 

atributos temporais e espaciais do fluxo elétrico ao longo do tempo. Esses atributos 

surgiram e vem evoluindo na própria indústria através de um complexo processo 

evolutivo que reúne elementos tecnológicos (regularidade tecnológica), 

organizacionais, institucionais e econômicos. Outro ponto que deve ser mencionado é 

que a demanda para tais serviços é inelástica, ou seja, sempre haverá consumidores, 

e os mercados são, na maioria das vezes, cativos. Por isso, o risco para os geradores 

quanto ao lado da demanda, é baixo. Na verdade, o risco para um gerador está mais 

relacionado à possibilidade de haver sobre-capacidade. 

Estas características de funcionamento e a abrangência da indústria de eletricidade 

resultam na necessidade de regulação da indústria. Caso contrário podem ocorrer: (i) 

impactos ambientais em excesso decorrentes da falta de coordenação, normas e 

controle sobre o uso de recursos para produção de eletricidade (ineficiência 

ambiental); (ii) impactos sociais indesejáveis oriundos de práticas predatórias de preço 

ou de não fornecimento de eletricidade (ineficiência distributiva); (iii) impactos 

econômicos ineficientes, como por exemplo, racionamentos ou excessos de 

capacidade instalada (ineficiência alocativa); (iv) impactos de produção ineficiente, que 

se reflete em termos de custo alto e qualidade baixa da prestação do serviço de 

fornecimento (ineficiências dinâmica e produtiva). 

 

                                                      
8 A economia de escopo relacionada com as possibilidades de gestão dos estoques associadas 
às tecnologias que utilizam o gás natural como insumo é mais ampla do que a possibilidade de 
economia de escopo apresentada pela tecnologia hidráulica.  
9 A economia de escala do setor elétrico advém da possibilidade de diluição de custos fixos de 
empresas com alta capacidade instalada. As economias de escopo, por sua vez, ocorrem 
devido à possibilidade de venda de serviços diferentes utilizando a mesma base de ativos.  
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1.2 O Sistema de Regulação 

Em outras palavras, a necessidade de regulação surge para que o propósito da 

indústria de eletricidade seja cumprido a contento para os demais sistemas de 

produção, transformação e consumo de insumos. 

 

Diferença entre sistemas de produção, transformação e consumo de 
insumos & sistemas de regulação 

Nesta etapa é importante, portanto, diferenciar sistema de regulação de sistema de 

produção, transformação e consumo de insumos. Talvez seja pertinente uma analogia 

com o organismo humano. Assim como os diversos sistemas do corpo (respiratório, 

digestivo etc.), os quais utilizam insumos para atender a determinado propósito 

(fornecer oxigênio, transformar moléculas dos alimentos em energia etc.), os sistemas 

de produção, transformação e consumo de insumos utilizam recursos para cumprir seu 

propósito.  

A indústria de energia, um destes sistemas, se propõe a fornecer energia para os 

demais sistemas de produção, transformação e consumo de insumos. Para isto utiliza 

recursos naturais, recursos humanos, recursos físicos, recursos tecnológicos e 

recursos financeiros. 

A figura 1.1 ilustra estes diversos sistemas no eixo horizontal. No eixo vertical estão os 

sistemas fornecedores destes recursos. 

Os dois outros eixos representam o “X” da questão do sistema regulatório, como será 

explicado ao longo do texto. No primeiro eixo estão representados os estados do 

sistema em análise (indústria de energia) e os seus respectivos indicadores de 

performance. No outro eixo estão representadas as características do sistema em 

análise (indústria de energia) e as respectivas estruturas institucionais e de incentivo. 

Notar que didaticamente este “X” pode circular sobre o eixo vertical e horizontal, 

quando então determinado sistema é destacado para análise. Na presente ilustração a 

indústria de energia está sob foco. 
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Figura 1.1 –
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 O organismo energívoro e o Sistema de Regulação 

Esta figura representa tanto a esquematização das transações entre 

rigem – eixo vertical e destino – eixo horizontal) quanto a esquematização 

de regulação da indústria em análise (o “X” da questão). 

 indústria de eletricidade em um país, por exemplo, as características da 

 oferta de energia, como, extensão de rede, grau de universalização, matriz 

, intensidade energética, eficiência energética, níveis de perdas, segmentos 

o etc., são variáveis que balizam o diagnóstico regulatório. Por sua vez, os 

s sistemas ambiental, social, econômico, da indústria e das organizações 

o informações vitais para balizar tal diagnóstico. As diretrizes regulatórias 

forme os estados dos sistemas da seguinte forma: quanto menor a 

 de suporte do ecossistema de uma região, mais cuidados ele exige e, 

ais criteriosa deve ser a regulação; ou ainda, quanto mais carente um país 

 o IDH – Índice de desenvolvimento humano) mais atenção deve ser dada 

 sociais via regulação. 
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Dependendo das diretrizes regulatórias os sistemas ambiental, social, econômico, 

industrial e organizacional são impactados de diferentes formas. Portanto, dados as 

características e os estados dos sistemas, as variáveis de controle (diretrizes 

regulatórias) podem direcionar a performance do sistema de regulação, a qual por sua 

vez pode ser monitorada através de indicadores de desempenho. 

Este tipo de abordagem compõe a análise do desempenho do sistema regulatório de 

uma indústria. 

 

Diferença entre Marco Regulatório e Sistema Regulatório 

Portanto, Sistema de Regulação é diferente de Arcabouço Regulatório. O Marco ou 

Arcabouço Regulatório de uma indústria de infraestrutura é o conjunto de normas 

institucionais, jurídicas e econômicas que governa as transações entre as 

organizações10 dessa Indústria, e que regula a forma de organização industrial, o 

arranjo comercial e a distribuição do valor adicionado por essa Indústria entre 

produtores, governo e consumidores (SOUTO, 2000). O Arcabouço Regulatório, assim 

entendido, é fruto exclusivamente das Políticas e Legislações promulgadas pelo 

Governo. 

O Sistema de Regulação de uma Indústria é o Sistema de normas institucionais, 

jurídicas, econômicas e organizacionais que interage com todos os agentes envolvidos 

nessa Indústria que governa (restringindo e incentivando) todas as transações, e inclui 

as organizações; portanto, o Sistema de Regulação ajusta os input e output (fluxos) 

entre essa Indústria e os demais Sistemas, com os quais ela se relaciona de maneira 

interdependente, e dessa forma define a evolução do gradiente de eficiências na 

indústria. O Marco Regulatório está compreendido no Sistema de Regulação (Cf. 

Figura 1.2). 

 

Sistema de Regulação 

Marco Regulatório 

 

 

 

Figura 1.2 – Marco Regulatório e Sistema Regulatório. 

                                                      
10 Por organização (econômica) entenda-se, de forma abrangente, um sistema delimitado por 
uma fronteira e formado por componentes (p.ex. diretorias, gerências, departamentos, 
funcionários) que interagem entre si em prol de um propósito comum (transacionar a um custo 
inferior ao do Mercado). Ver BERTALANFFY (1973). 
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Os seis sistemas do Sistema de Regulação da Indústria de Eletricidade 

O SRIE pode ser, para fins didáticos, dividido em seis sistemas diferentes diretamente 

envolvidos no processo de ajuste desses inputs e outputs, respectivamente: o Sistema 

de Regulação Ambiental, o Sistema de Regulação Sócio-Político, o Sistema de 

Regulação Econômico, o Sistema de Regulação dos Setores da Economia 

Relacionados, o Sistema de Regulação da própria Indústria em análise (grupos de 

players em ação) (como visto, chamado de Marco Regulatório), e finalmente o Sistema 

de Regulação Corporativo, no interior de cada Organização ou players dessa Indústria 

(Cf. Figura 1.3). 

 

 

 

Legenda: 
Capital Institucional – Ki,  Estruturas de Incentivo – Kei, Capital Natural – Kn, Serviços ambientais – Sn 
Capital Humano – Kh, Capital Tecnológico – Kt, Capital Financeiro – K$ , Produção – P , Estoque de Capital no tempo
t - EtK 

 

Figura 1.3 – O Sistema de Regulação da Indústria de Eletricidade (SRIE) 
 

Março 2004 16



Ricardo Gorini de Oliveira, DSc   gorini@ppe.ufrj.br 

 Sistema de Regulação Ambiental (SRA) 

O SRA pode ser entendido para efeito desta pesquisa como o sistema que regula o 

fluxo de capital natural11 (Kn) e de serviços ambientais12 (Sn) imprescindíveis para o 

funcionamento da Indústria de Eletricidade.  

 

 Sistema de Regulação Sócio-Político (SRSP) 

O SRSP compreende essencialmente a Nação (população, cultura, costumes - Kh) 

incluindo a organização política e institucional, e o território geográfico, os quais 

influenciam a evolução da Indústria de Eletricidade. 

 

Tabela 1.1 – Segmentação do SRSP 

Sistema 
Social 
Cultural 

Sistema Institucional Sistema Político 

Sociedade de 
Nações 

Costumes e Leis da Comunidade de 
Nações 

Estrutura entre os Poderes: Executivo; Legislativo; 
Judiciário 

Sociedade 
Nacional 

Costumes e Leis Nacionais Estrutura de cada Poder: Executivo; Legislativo; 
Judiciário 

Sociedade 
Regional 

Costumes e Leis Regionais Estrutura entre os Ministérios e / ou Secretarias 

Sociedade 
Local 

Costumes e Leis Municipais Estrutura do Ministério i 

Grupos de 
Referência 

Costumes e Leis de Grupos de 
Referência 

Governos Estaduais j / Condados j 

Família Costumes e Leis de Família Governos Municipais k / Cidades k 
Indivíduo Costumes e Leis do Indivíduo Eleitores 
 

 Sistema de Regulação da Economia (SRE) 

O SRE se refere à estrutura e ao funcionamento das Atividades de produção e de 

demanda dessa mesma Nação, incluindo as transações intermediárias entre os 

Setores da Economia, principalmente as de relevância para a Indústria de Eletricidade 

(Kf).  

O SRE pode ser segmentado conforme o escopo de sua abrangência em sete níveis, 

conforme a tabela 1.2, a saber: 1) a União Econômica de países (União Européia e 

Mercosul); 2) a Economia e os respectivos Setores de um Estado membro (Economia 

do Reino Unido e Brasil); 3) um Setor específico, no caso, o Energético; 4) dentro 

deste Setor, focaliza-se a Indústria de Eletricidade; 5) na cadeia desta Indústria atuam 

                                                      
11 Inclui insumos naturais para o processo produtivo, reservas e fontes energéticas. 
12 Inclui os ciclos dos ecossistemas e a manutenção das condições para a sobrevivência da 
espécie humana sobre a Terra. (ODUM, 1988). 
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as Firmas geradoras, transportadoras, e comercializadoras, assim como as Classes de 

Consumidores e os Reguladores; 6) cada agente pode ser identificado e analisado 

separadamente, por exemplo, o Regulador na Inglaterra (Ofgem), ou algum grande 

consumidor particular, ou ainda alguma empresa específica (PowerGen, Yorkshire 

Electricity); 7) transacionando dentro de cada Organização, seja Firma, Regulador, ou 

Empresa ou Conselho Consumidor estão os agentes individuais (funcionário, técnico 

Regulador, consumidor). 

 

Tabela 1.2 – Segmentação do SRE 

Sistema Econômico 
União Econômica ou Mercados Comuns 
Economia dos Estados membros / Setores da Economia 
Setor y: Sistema Energético 
Indústria x: Eletricidade; Gás 
Agentes Econômicos: Empresas; Classes de Consumidores; 
Reguladores 
Empresa z; 
Classe de Consumidor s; 
Regulador n 
Funcionário; 
Consumidor; 
Regulador 
(indivíduos) 
 

 Sistema de Regulação dos Setores da Economia (SRSE) 

O Sistema seguinte compreende justamente a estrutura e funcionamento de cada 

Setor da Economia, principalmente os de relevância para a Indústria de Eletricidade, 

como, por exemplo, a Indústria do Carvão, do Gás Natural e as demais Indústrias de 

Infraestrutura (matriz insumo - produto). Este Sistema regula o fluxo de tecnologias 

produzidas em cada Setor Econômico (Kt).  

 

 Sistema de Marco Regulatório (SMR) 

O SMR da Indústria de Eletricidade segmentado pelos agentes participantes compõe-

se dos grupos que interagem nessa Indústria, como os Fornecedores de Combustível, 

Geradores, Transmissores, Distribuidores, Comercializadores, Consumidores do Setor 

Industrial, Consumidores do Setor Comércio-Serviços, Consumidor do Setor Agrícola, 

Consumidores Domésticos, e Reguladores da Indústria e demais grupos.  
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 Sistema de Regulação Organizacional (Corporativo) (SRO) 

O Sistema seguinte, de regulação organizacional, refere-se à estrutura e 

funcionamento de cada organização13 ou agente individual (player), membro de cada 

um dos grupos mencionados, como por exemplo, Gerador Xpto ou Consumidor 

Industrial Ypto. 

 

O papel dos sistemas no Sistema de Regulação da Indústria de 
Eletricidade (SRIE) 

Cada um destes sistemas desempenha um papel no processo de ajuste dos fluxos (I-

O) mencionado acima.  

O Sistema Ambiental fornece capital natural (Kn) e serviços ambientais (Sn) e também 

define limites (sob a forma de restrições ambientais) para os demais Sistemas. Por 

exemplo, se em determinado país não existe potencial para aproveitamento hidráulico, 

é bem provável que a engenharia nacional do país não tenha desenvolvido 

competências na construção de hidrelétricas. Porém, se este mesmo país tiver 

reservas de carvão em abundância, é bem provável que sua competência seja 

elevada na exploração desta fonte.  

Ao mesmo tempo, o Sistema Ambiental também recebe impactos dos demais 

Sistemas principalmente devido às características e estado do Sistema Sócio-Político. 

Por exemplo, as características como tamanho e concentração de população de um 

país em uma região geográfica (como Londres) gera pressões e impactos sobre os 

ecossistemas locais diferentes. Um alto grau de riqueza convivendo ao mesmo tempo 

com grande desigualdade de renda em uma mesma cidade (Rio de Janeiro) gera 

formas de organização urbana – como as favelas – com seus respectivos impactos 

ambientais. 

O Sistema Sócio-Político, por sua vez, fornece o capital humano (Kh) para o Sistema 

Econômico e define limites através de restrições Sócio-Políticas (capital institucional - 

Ki). Ao mesmo tempo recebe influências do Sistema econômico, as quais estão 

                                                      
13 As organizações podem ser subdivididas em: 1) o principal, na figura dos acionistas, dos 
consumidores individuais, ou do Governo; 2) o Conselho Executivo ou Colegiado, onde os 
indivíduos responsáveis por atender aos objetivos dos principais decidem as políticas a serem 
executadas; 3) as Diretorias, cada uma com uma função específica a desempenhar segundo 
as políticas definidas pelo Conselho Executivo ou Colegiado; 4) as gerências ou 
Superintendências, seguem as determinações de cada Diretoria e gerenciam os projetos 
propriamente ditos; 5) as Divisões ou Projetos, formados por grupos de indivíduos 
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associadas às características e ao estado desse Sistema. Por exemplo, o baixo 

crescimento do PIB Brasileiro nos últimos anos tem sido incapaz de absorver o 

estoque de mão de obra excedente no mercado levando a uma taxa de desemprego 

alta (característica e estado).  

O Sistema Econômico fornece os diferentes capitais físicos (Kf’s) para cada Setor 

específico (Setor Elétrico no caso), e também é responsável pelo funcionamento das 

restrições sobre os Setores Microeconômicos e agentes econômicos (estruturas de 

incentivo - KEi Macro). Por outro lado, também recebe impactos de cada Setor 

específico. Por exemplo, impactos derivados de um mau funcionamento do Setor de 

Energia prejudicam o funcionamento geral do Sistema Econômico.  

Quanto aos Setores da Economia, cada qual desenvolve competências e inova 

através de tecnologias produtivas; dessa maneira fornecem diversos capitais 

tecnológicos (Kt’s). Também sofrem restrições do desempenho geral da Economia 

(KEi Macro). Além disto, viabilizam os conjuntos de restrições (estruturas de incentivo 

micro - KEi Micro) para cada Setor. 

Igualmente, a Indústria de Eletricidade movimenta o fluxo do capital financeiro (K$) 

para os grupos envolvidos nesse Setor, e influencia nas restrições internas (estruturas 

de incentivo organizacionais - KEi Org’s) dos agentes envolvidos. Por outro lado, 

recebe as pressões de cada agente em função das características e estado dos 

mesmos. Por exemplo, um Consumidor Industrial participante de uma Indústria 

altamente competitiva pressionará mais os seus fornecedores de energia para redução 

de preços, do que um Consumidor Industrial com poder de mercado e de repassar 

custos ao preço. 

 

O fluxo de uso dos capitais 

Notar no canto da direita da Figura 1.3 o fluxo dos capitais entre os Sistemas. Do 

Sistema Ambiental para o Sistema Sócio-Político segue o fluxo de capital natural (Kn) 

e serviços ambientais (Sn). Deste último, para o Sistema Econômico, segue o fluxo de 

Kn e Sn, mais o fluxo de capital humano (Kh). Da mesma maneira, do Sistema 

Econômico para cada um dos Setores da Economia, seguem os fluxos Kn, Sn, Kh e 

mais capital físico (Kf). E, assim, sucessivamente, até incluir capital tecnológico (Kt) e 

capital financeiro (K$). 

                                                                                                                                                            
transacionando em prol das metas pré-definidas; 6) e por fim, os indivíduos funcionários, 
consumidores ou técnico-Reguladores. 
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Quanto mais distante do Sistema emissor menor o grau de uso (abrangência) de 

determinado capital relativamente ao seu universo. Isto está representado pelo 

número de colchetes; por exemplo, Kn e Sn chegam às organizações como [[[[ Kn, Sn 

]]]]; em outras palavras, não apenas o Consumidor X e o Produtor Y utilizam estes 

capitais, mas também os membros de todos os Sistemas de ordem superior, sendo 

que, diretamente utilizados pelos participantes do Sistema Sócio-Político (nenhum 

colchete).  

Isto, de imediato, implica em diferentes graus de impacto no que tange à eficiência no 

uso dos capitais. Uma empresa geradora X possui um potencial de impacto ambiental 

através do uso de Kn e Sn inferior ao do conjunto das geradoras, ao de toda a 

Indústria, ao de todos os Setores da Economia, ao do Sistema Econômico, e 

muitíssimo menor do que o impacto do Sistema Sócio-Político. 

O mesmo raciocínio é válido para cada capital e cada Sistema. 

 

 

1.3 Objetivos do sistema de regulação: o gradiente de eficiências 

Definido o escopo do sistema de regulação da indústria de eletricidade, quais os 

objetivos e metas a serem perseguidos pelo sistema de regulação? 

No caso da Indústria de Eletricidade pode-se dizer que o objetivo principal do Sistema 

Regulatório é assegurar que o resultado da interação entre organizações seja tal que o 

resultado seja benéfico para a sobrevivência e desenvolvimento dessa Indústria e da 

Economia. Isto implica na necessidade do resultado ser simultaneamente benéfico 

para a Sociedade, para a Economia, para a Indústria de Eletricidade e para as 

organizações. 

Este raciocínio, por exemplo, justifica o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 

concessão de uma utility, justifica a modicidade das tarifas e a universalização dos 

serviços de infraestrutura, justifica a promoção do planejamento integrado de recursos, 

da eficiência energética e do desenvolvimento sustentável da indústria de eletricidade, 

justifica a promoção da qualidade nas relações de trabalho etc. 

Mas o que se entende exatamente por resultado? Ou, resultado para quem? Este 

questionamento, na verdade, é inerente ao processo regulatório. 
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Nesta pesquisa, define-se o resultado ótimo segundo a lógica do ótimo de Pareto14 a 

la Kaldor-Hicks – onde o mundo é melhorado quando as magnitudes dos ganhos e 

perdas são tais que os ganhadores podem compensar totalmente os perdedores, e 

ainda assim manterem algum benefício para si mesmos. STAVINS et al. (2002, p. 4) 

mostram que neste sentido, transferências entre gerações (intertemporais) devem 

necessariamente levar em conta uma forma de promover a sustentabilidade e a 

equidade. 

Em outras palavras, entende-se que o resultado benéfico para a Sociedade, para a 

Economia e para as organizações da Indústria de Energia Elétrica ocorre quando as 

eficiências produtiva, alocativa, dinâmica, distributiva e ambiental são promovidas 

simultaneamente (VICKERS & YARROW, 1997; ARMSTRONG et al., 1994;  DALY & 

COBB, 1994; PEZZEY, 1992). 

 

 

Indústria 

O rganização 

Econom ia 
Eficiência 

D istributiva  

Eficiência  
D inâm ica

Eficiência  
A locativa    

Eficiência  
A m biental  

 

Eficiência  
Produtiva  

Sistema 
 Regulatório  

 

 

 

 

 
Figura 1.4 - Eficiências 
 

E sendo assim, nesta pesquisa, o propósito do sistema de regulação é facilitar e 

promover o gradiente de eficiências ambiental, distributiva, alocativa, dinâmica e 

produtiva (OLIVEIRA & TOLMASQUIM, 2004): 

 

Eficiência ambiental: 

Para garantir que o uso corrente de capital e serviços naturais não comprometa as 

gerações futuras de terem as suas necessidades atendidas (World Commission on 

Environment and Development). Por Eficiência ambiental entenda-se menor uso de Kn 

e Sn possível na produção e consumo. 

 

Março 2004 22

                                                      
14 No sentido estrito, este ótimo é alcançado quando nenhum outro membro da sociedade pode 
estar melhor sem que nenhum outro fique pior. 



Ricardo Gorini de Oliveira, DSc   gorini@ppe.ufrj.br 

Eficiência distributiva: 

Entre stakeholders: para ajudar a promover uma melhor equidade. Por Eficiência 

distributiva entenda-se obter uma distribuição eficiente do valor agregado entre 

acionistas, governo e funcionários. 

 

Eficiência alocativa: 

Para evitar o uso indevido de recursos dentro do setor energético e entre setores da 

economia. Por Eficiência alocativa entenda-se produzir ao menor custo marginal 

possível dado Kn e Sn, de modo que o preço tenda a esse custo marginal e os ganhos 

de produtividade e fluxo de recursos sejam compartilhados com os consumidores, 

incluindo a segurança de abastecimento e a promoção da universalização. 

 

Eficiência dinâmica: 

Para incentivar que inovações tecnológicas e administrativas sejam buscadas e 

incorporadas à indústria. Por Eficiência dinâmica entenda-se continuar produzindo ao 

longo do tempo ao menor custo marginal possível dado Kf, Kh, Kn e Sn. 

 

Eficiência produtiva: 

Para induzir que as organizações estejam compromissadas em alcançar os seus 

resultados ao menor custo marginal possível. Por Eficiência produtiva entenda-se 

produzir ao menor custo marginal possível dado Kt, Kf, Kh, Kn e Sn. 

 

Grau de Responsabilidade de promover as eficiências 

Sendo assim, voltando aos sistemas da figura 1.3, cada Sistema possui uma 

responsabilidade imediata sobre cada uma destas eficiências. O Sistema Sócio-

Político, no seu relacionamento com o Sistema Ambiental é o principal responsável 

pela promoção da eficiência ambiental, o Sistema Econômico no seu relacionamento 

com o Sistema Sócio-Político é o principal responsável pela promoção da eficiência 

distributiva.  

Da mesma maneira a interação entre os Setores da Economia os torna os principais 

responsáveis pela promoção da eficiência alocativa; a Indústria de Eletricidade é a 
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principal responsável pela promoção de sua eficiência dinâmica; e cada Organização 

envolvida no Setor Elétrico é responsável pela promoção da eficiência produtiva. 

Vale destacar que a palavra principal não isenta os demais da responsabilidade. A 

mensagem desejada, entretanto, é: para obter a maior abrangência na promoção da 

eficiência ambiental não adianta definir políticas focando uma empresa específica 

mas, o Sistema Sócio-Político como um todo. Por outro lado, para melhorar a 

eficiência produtiva deve-se focar uma Organização e não o Sistema Econômico como 

um todo. 

 

 

1.4 Os stakeholders do SRIE 

A Figura 1.5 representa os (stakeholders) agentes situados em cada um dos Sistemas 

explicados acima. Dentro do Sistema corporativo de cada organização estão os 

Acionistas, Gestores e Empregados. Dentro do Sistema da Indústria de Eletricidade 

estão, além destes agentes das organizações, os Consumidores e Fornecedores, os 

quais também participam dos Sistemas Energético, Econômico, Sócio-Político e 

Ambiental conforme mostra a figura. Os Consultores, Investidores e Servidores 

públicos também fazem parte do Sistema Econômico. As instituições como Corte de 

Justiça, Parlamento, Governo, Agências executivas Reguladoras, e cidadãos fazem 

parte do Sistema Sócio-Político. 

Cada um destes agentes possui um determinado “papel”, cujo desempenho impacta 

as eficiências descritas acima. Por exemplo, os empregados das utilities, no dia-a-dia, 

ao executarem suas funções, definem um grau de eficiência produtiva em função de 

seus comportamentos perante a estrutura de incentivo organizacional. Ao mesmo 

tempo, estes mesmos também desempenham o “papel” de reforço do arcabouço 

institucional formal (Ki formal) (enquanto eleitores, cidadãos, e através da escolha dos 

representantes que legislam e governam) e dos hábitos e costumes do dia a dia (Ki 

informal) (COASE, 1937). 
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Figura 1.5 - Agentes participantes no SRIE 
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Na verdade, não só a eficiência produtiva, mas todos os impactos sobre as 
eficiências decorrem diretamente do uso dos capitais necessários para a 
execução de cada atividade. O grau de impacto, portanto, ao depender da 
qualidade do uso dos capitais, depende das estruturas de incentivo (KEis)15 e 
das instituições (Ki)16 (formais e informais), as quais, justamente têm o efeito 
(poder) de restringir ou fomentar estes usos. 

 

Notar também na Figura 1.5 que além da segmentação em Sistemas existem relações 

entre o País em Análise e seus Vizinhos e o Mercado Comum (áreas em cinza). Notar 

que o grau de abrangência dessas relações pode variar compreendendo apenas o 

Sistema Ambiental, por exemplo, ou todos os Sistemas, inclusive o Organizacional. 

Um exemplo claro deste último é o caso da Escócia e Inglaterra, cujas relações além 

de ambientais, sócio-políticas, econômicas, e no próprio Setor Elétrico, também 

incluem utilities operando nos dois mercados de eletricidade (Scottish-Hydro). 

 

Cada um dos agentes destacados acima pressiona o processo de formação do 

gradiente social de eficiências conforme o seu papel na sociedade, e conforme a sua 

formação institucional. Determinados grupos se polarizam na defesa de uma cesta de 

eficiências segundo suas preferências. Mas, em geral, tais atividades são executadas 

pelos agentes sem o foco ou a clareza sobre o seu papel perante o mecanismo de 

ajuste dos inputs e outputs explicado acima. Essa desinformação ou essa assimetria 

de informação é outro aspecto que tem a sua relevância para o desempenho do SRIE. 

Na verdade, está relacionado à capacidade de percepção dos agentes, fruto, aliás, da 

evolução cultural e educacional (enfim institucional) da Nação (NORTH, 1990). 

 

Acionistas e investidores 

Estão principalmente focados em maximizar a relação retorno - risco das suas 

aplicações. Com este propósito desenvolvem competências e utilizam principalmente 

o capital financeiro (K$). Desenvolvem estratégias distintas de investimento conforme 

seus respectivos planejamentos estratégicos corporativos. Estão representados em 

                                                      
15 Como definido por WILLIAMSON (1975), esquemas para facilitar e incentivar objetivos; 
estrutura – desempenho (KEi). 
16 Ki – como definido por NORTH (1990), costumes, princípios ou normas, e hábitos culturais 
oriundos da história de cada povo (instituições informais), e normas e regras explícitas 
contratualmente, tipo Constituição, Leis, Regulações (instituições formais). 
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conselhos de investidores, ou fundos de investimento. São regulados por legislação 

pertinente de sociedades anônimas, por agências reguladoras (tipo Secutity Exchange 

Commission- Americana, ou Comissão de Valores Mobiliários – Brasileira). 

 

Gestores (Managers) 

Estão comprometidos em atender aos interesses dos acionistas, e dos stakeholders. 

Na sua relação com os empregados ocorre toda classe de problemas regulatórios, 

assim como na sua relação com os acionistas. Questões de ordem contratual, 

conhecidas sob a relação principal-agente. Em geral, como mecanismo incentivador 

(para os interesses dos acionistas), possuem opções ou ações das empresas. 

 

Empregados 

Estão representados em sindicatos e conselhos de classe. Estão empenhados em 

aumentar a sua proporção do valor adicionado pela indústria.  

 

Consumidores 

Podem ser classificados em residenciais, industriais, comerciais - serviço, setor 

público, outros. Dentre os industriais podem ser subdivididos em grandes, médios e 

pequenos segundo a faixa de consumo. Alguns estão organizados em associações de 

classe, como os energo-intensivos (indústria de alumínio, cimento, papel-celulose 

etc.). Outros através de conselhos de consumidores, assim como os residenciais.  

 

Fornecedores 

São compostos de diversos tipos. Nesta pesquisa estão divididos em fornecedores de 

insumos e produtos e fornecedores de combustíveis (gás natural, carvão, óleo etc.).  

 

Consultores 

São consultores que atendem as Agências Reguladoras e as empresas do setor. 
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Servidores públicos 

Funcionários do Estado. 

 

Cidadãos 

Possuem direitos e deveres, dentre eles o poder do voto e o direito a organizar-se 

para defender interesses. 
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2. Funcionamento do Sistema de Regulação da Indústria de 
Eletricidade (SRIE) 

Após o detalhamento da estrutura, este capítulo apresenta o funcionamento do SRIE. 

Como visto no capítulo anterior, os stakeholders interagem transacionando capitais, 

produtos e serviços. A seqüência de transações entre dois stakeholders gera uma 

rede de transações acopladas no tempo, de natureza não independente, onde uma 

estratégia adotada hoje influencia a seqüência futura de transações. A expansão do 

número de stakeholders compõe uma rede de transações. Esta rede de transações da 

mesma forma é acoplada no tempo, e as interações no presente afetam a evolução 

futura das transações. Portanto, na rede de transações, uma ação sobre um 

componente hoje (p.ex. intervenção regulatória) afeta toda a rede no futuro; neste 

sentido, os stakeholders enquanto agentes que transacionam na rede são 

interdependentes17.  

Ao realizar uma transação, todo stakeholder deve realizar escolhas diante de 

incertezas sobre o futuro. Estas incertezas são potenciais fontes de ganhos e perdas. 

Por exemplo, no caso do sistema elétrico brasileiro, se a decisão de despacho de uma 

UHE (Usina Hidrelétrica) for não gerar hoje, e amanhã chove, provavelmente terá que 

verter água, e na medida em que a água vertida não é utilizada para realizar trabalho, 

toda a rede de transações sofre a perda. Por outro lado, o inverso também é 

verdadeiro, no caso do ganho. 

Mas, o simples fato da decisão ter resultado em perdas também afeta as escolhas 

seguintes. Provavelmente, essa mesma UHE perante uma nova escolha estará menos 

propensa ao risco de errar; não deseja perder novamente; talvez invista em novos 

mecanismos de análise prospectiva, ou procure reduzir sua exposição ao risco; enfim, 

sua forma (estratégia) de transacionar muda. 

A evolução da indústria decorre justamente da otimização das estratégias. Entretanto, 

esta otimização só ocorre, de fato, quando os sinais regulatórios são corretos. Por 

exemplo, em vez de sofrer a perda efetivamente, a mesma UHE poderia decidir por 

não repassar os valores por ela devidos em impostos e tributos ao fisco, ou talvez não 

quitar um empréstimo junto a uma instituição financeira, ou até mesmo junto ao 

                                                      
17 O acoplamento de sistemas pode ocorrer com intensidades diferentes. Dois sistemas podem 
acoplar-se mantendo suas naturezas individuais (uma certa independência  entre A e B); ou 
podem acoplar-se e interagir de modo que o output de um seja vital para o outro, como 
alimento ou input (uma certa dependência entre A → B); ou ainda, podem acoplar-se e interagir 
de forma que ambos troquem inputs e outputs (uma certa interdependência entre A ↔ B) 
(WIENER, 1970; ASHBY, 1970). 
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mercado de atacado (agente liquidante). Ou seja, esta sua escolha gera impactos 

sobre a rede de transações: além da inadimplência, futuramente os demais 

stakeholders ao transacionarem com esta UHE incorporarão na sua estratégia a 

possibilidade de não recebimento (e mais, também mudarão suas estratégias em 

transações com outros agentes da mesma natureza). Isto possivelmente se traduz em 

custos mais elevados para a UHE e para toda a rede. 

Do ponto de vista individual a estratégia desta UHE pode lhe ser vitoriosa no presente, 

e mesmo no futuro. Entretanto, no presente ela ocorrerá em detrimento da perda 

alheia, e provavelmente no futuro, trará impacto negativo sobre escolhas de outros 

stakeholders. Por exemplo, quanto a novas decisões de investimento em expansão de 

capacidade instalada no país. 

Os mecanismos e instrumentos regulatórios, à luz destes exemplos, precisam emitir 

sinais corretos para que o sistema regulatório iniba estes tipos de práticas, ou seja, 

siga uma trajetória virtuosa pró-gradiente de eficiências. 

Existem vários exemplos que podem ser aplicados para cada uma das mencionadas 

eficiências, mas para viabilizar a sinalização correta para todas as eficiências, em 

primeiro lugar, é preciso compreender o processo regulatório, que na verdade, é 

justamente fruto do funcionamento das estruturas do Sistema de Regulação. Este é o 

propósito deste capítulo. 

Como mostrado no capítulo anterior, a estrutura do Sistema Regulatório pode ser 

segmentada em três eixos (Cf. Figura 1.1 e Figura 1.5): o primeiro representa os 

sistemas; o segundo representa os stakeholders; e o terceiro representa o escopo 

geográfico. Esta estrutura pode ser analisada conforme o objetivo do estudo.  

Na análise do caso apresentado na parte II deste trabalho, por exemplo, cujo objetivo 

é analisar as competências e os fatores chave para o sucesso da regulação na 

indústria de eletricidade, o terceiro eixo foi fixado: a região do Reino Unido, 

especificamente Inglaterra e País de Gales, enquanto se analisava a evolução dos 

dois outros eixos (para um período de 12 anos, entre 1989 e 2001). Como a pesquisa 

trata da indústria de energia a perspectiva da análise está situada nessa indústria. 

Entretanto, outras análises podem ser feitas seguindo esta estrutura metodológica 

sugerida, como, por exemplo, fixar o Sistema Ambiental no primeiro eixo, variar os 

stakeholders no segundo eixo, e analisar comparativamente dois países (por exemplo, 

Reino Unido e Brasil). Ou então fixar um stakeholder (p.ex, investidor acionista), e 

analisar os sistemas no primeiro eixo, enfim, toda sorte de combinações é possível. É 

fundamental, entretanto, ter clareza do objetivo que se deseja com a pesquisa. 
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Notar que a pesquisa pode assumir distintos graus de complexidade conforme o 

número de variações. Variar os três eixos torna a análise mais complexa do que variar 

apenas dois ou um eixo. Entretanto, a complexidade torna-se ainda maior quando a 

análise deixa de ser estática (como seria o caso de uma análise de um ano específico, 

ou mesmo de uma análise de dois pontos no tempo) e passa a ser dinâmica, 

considerando a evolução no tempo. 

Como mencionado, o objetivo da presente pesquisa (especificamente da análise do 

caso na parte II) requer este tipo de análise. Na verdade, é apenas observando o 

funcionamento do sistema de regulação que se pode apreender as competências e os 

fatores chave de seu sucesso. 

Portanto, faz-se necessário desenvolver uma metodologia para analisar o 

funcionamento da estrutura do sistema de regulação. 

A questão central para compreender a dinâmica de funcionamento do sistema de 

regulação é analisar a relação entre os eixos mencionados acima ao longo do tempo. 

Qual a relação entre os stakeholders com os subsistemas? E como esta relação afeta 

a dinâmica do sistema de regulação? Como a relação entre os stakeholders afeta a 

dinâmica do sistema de regulação? Como a relação entre os subsistemas afeta a 

dinâmica do sistema de regulação? 

 

2.1. As Redes do Sistema de Regulação da Indústria de 
Eletricidade 

Para responder a estas perguntas surge a seguinte questão: qual a unidade básica de 

análise que permite, ao mesmo tempo, explicar a relação entre stakeholders e a 

relação destes com os subsistemas? A resposta está na transação18 (SIMON, 1961).  

A transação no sentido econômico implica a troca. A usina UHE do exemplo anterior 

fornece um fluxo de eletricidade para os setores da economia e em troca recebe fluxos 

de capital financeiro, fluxos de capital humano, fluxos e capital natural, fluxos de 

capital tecnológico, fluxos de capital físico. A relação desta UHE com os demais 

stakeholders, portanto, acontece via troca (transação). Logo, a observação da 

transação serve para explicar a relação entre os stakeholders.  

Mas, como esta relação afeta os subsistemas? Recorrendo mais uma vez ao exemplo 

da UHE, fica fácil de entender que a pesquisa sobre a transação também pode 

                                                      
18 A economia institucional e a economia dos contratos têm pesquisado as relações 
econômicas sob esta ótica, a da transação. 
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responder esta pergunta. Como visto, a forma como a transação se processa hoje 

afeta a rede de transações no futuro. E é desta maneira que os subsistemas são 

afetados. Quando a UHE deixa de atender às expectativas dos stakeholders, por 

exemplo, por falta de confiança, suas estratégias mudam. Estas mudanças causam 

um rearranjo do fluxo de capitais entre os stakeholders. Por exemplo, uma grande 

corporação produtora de cimento decide investir em autoprodução de eletricidade; 

investe em UTE (Usina Termelétrica). Novos fluxos de capitais são criados e novas 

competências acabam sendo desenvolvidas. Neste caso, surgem novos fluxos de 

tecnologias de geração (Kt), novos fluxos de recursos naturais, como o gás natural 

(Kn), novos fluxos de serviços ambientais (Sn), novos fluxos de uso de recursos 

humanos (Kh), e novos fluxos de distribuição do capital financeiro (K$). São estes 

novos fluxos que acabam afetando os subsistemas. 

Mas afinal, como a forma de uma transação é direcionada? Em outras palavras, o que 

faz com que UHE’s reajam a uma perda de uma ou outra maneira? São restrições 

existentes hoje na rede de transações que definem limites ao comportamento dos 

stakeholders. Estas restrições podem ser de dois tipos: (i) de ordem corporativa (auto-

restrição), ou (ii) de ordem externa (restrição induzida). 

Entender os mecanismos através dos quais os stakeholders reagem perante estas 

restrições responde, portanto, à questão do relacionamento destes com os 

subsistemas. Neste caso, para efeito didático, a unidade básica transação é analisada 

como sendo o nó que aglutina (atrator) três redes: a rede dos capitais e produtos, a 
rede das instituições e a rede das estruturas de incentivo (Cf. Figura 2.1). A 

dinâmica destas três redes, como mostrado a seguir, explica a dinâmica do sistema de 

regulação. 

 

Por exemplo, o nível de oferta de eletricidade no período t é função da quantidade 

acumulada de capital físico, tecnológico e humano destinada à indústria de 

eletricidade até t-1. Em outras palavras, do acúmulo, em número e qualificação, de 

insumos físicos, tecnologia e pessoal qualificado. Além disto, depende do fluxo 

corrente de capital humano, capital financeiro, capital tecnológico, capital físico e 

serviços ambientais, bem como da disponibilidade de fontes primárias de energia e da 

demanda pelos outros setores da economia (Rede de insumos, bens e serviços). 

Entretanto, também depende, de maneira fundamental, do nível de organização 
destes capitais, ou seja, do capital institucional (Rede de capital institucional) e 
das estruturas de incentivo (Rede de Estrutura de incentivos). 
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Rede de Insumos, Bens e Serviços 

Os componentes e fluxos desta rede podem ser identificados nas figuras 1.5 e 2.1, 

quais sejam: Capital Natural – Kn, Serviços ambientais – Sn, Capital Físico – Kf, 

Capital Humano – Kh, Capital Tecnológico – Kt, Capital Financeiro – K$, Produto – Q, 

Eletricidade – 1, Gás – 2, Carvão – 3, Nuclear – 4 , Petróleo e Derivados – 5 , Água – 

6 , Outros Prod.e Serviços – 7, Estoque de Capital Natural – Ekn, Estoque de Capital 

Humano – Ekh, Estoque de Capital Tecnológico – Ekt, Estoque de Capital Físico – Ekf. 

 

Rede de Capital Institucional (contratos informais e formais) 

A organização de pessoas em prol de um objetivo, como mostram COASE (1937) e 

NORTH (1990) prescinde de instituições. Estas formam a base das transações 

econômicas, conforme explica WILLIAMSON (1975). Existem dois tipos de 

instituições, como explica NORTH (1990), as instituições informais e as instituições 

formais. As primeiras são regras e hábitos derivados da história e costumes de um 

povo ou grupo, enquanto as segundas são contratos e regras formalmente definidas e 

acordadas entre partes. A importância das instituições na economia pode ser 

exemplificada com o caso do papel moeda, cujas funções de meio de troca, reserva de 

valor e unidade de troca variam com a credibilidade e aceitação destas por muitos 

agentes19. 

                                                      
19 As experiências de hiperinflação em países como a Alemanha no pós-guerra, e no Brasil ao 
fim da década de 80 são casos empíricos que evidenciam o alto custo do inadequado 
funcionamento das instituições. O sucesso da estabilização da moeda brasileira, com o Plano 
Real, é outro exemplo da importância das instituições para a economia e para a sociedade. 

Março 2004 34



Ricardo Gorini de Oliveira, DSc   gorini@ppe.ufrj.br 

 
Figura 2.1 – As Redes do Sistema de Regulação 
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Existe uma rede de contratos informais e formais que asseguram o funcionamento das 

transações na economia, a determinado custo e eficiência. A literatura econômica 

sobre contratos (LAFFONT & TIROLE, 1993) identifica uma série de custos contratuais 

para garantir o cumprimento dos contratos entre agentes econômicos. Esta rede de 

contratos compõe o Capital Institucional da Sociedade e está representado nas figuras 

1.3 e 2.1 por . No texto usa-se  para as instituições informais e K  para as 

formais.  

iK
ormal

iK
inf formal

i

 

Rede de Estruturas de Incentivo (Macro, Micro e Corporativa) 

Esta rede pode ser dividida em três níveis, quais sejam: corporativa, micro e macro. 

O primeiro nível da rede interliga-se no interior das organizações e trata da forma de 

organização sob a qual trabalham os funcionários e a administração. Na figura 2.1 as 

Estruturas de Incentivo Corporativas são representadas por . Uma forma de 

organização pode ser preferível à outra dependendo do objetivo da empresa (ou de 

um departamento). Por exemplo, identificando uma nova oportunidade com o mercado 

de atacado de energia, e sabendo que suas equipes comerciais eram pequenas e 

pouco preparadas, as empresas desta indústria reforçaram estas áreas aumentando e 

capacitando funcionários para operar no novo mercado. 

Org
EiK

O segundo nível da rede (denominada micro) engloba as estruturas de funcionamento 

da indústria como um todo, quais sejam: o arranjo do funcionamento do mercado, a 

forma de organização industrial, as regras de propriedade das empresas, a 

organização dos consumidores etc. Na figura as Estruturas de Incentivo Micro são 

representadas por .  Micro
EiK

No terceiro nível da rede (aqui denominada macro), estão aquelas estruturas de 

incentivo que atuam sobre todos os setores da economia, responsáveis por direcionar 

os objetivos de política econômica, como, por exemplo, a prática do limite-teto de 

déficit público adotado na União Européia. 

 

2.2. Mecanismos Regulatórios na Indústria de Energia 

BALDWIN & CAVE (1999) destacam que existem diferentes sujeitos reguladores, a 

saber: os auto-reguladores, autoridades locais, Parlamento, Corte e Tribunais, 

Governo Central, agências reguladoras e Diretores Gerais.  

Seguindo esta abordagem eles apresentam o mecanismo regulatório sob a 
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perspectiva destes sujeitos reguladores. Eles descrevem: 

(i) as razões para regular - monopólio e monopólio natural; lucros excessivos; 

externalidades; informações assimétricas; continuidade e disponibilidade de serviço; 

comportamento anticompetitivo e preços predatórios; bens públicos e “risco moral”; 

poder de barganha desigual; racionamento e escassez; justiça distributiva e política 

social; coordenação e racionalização; planejamento; 

(ii) as diferentes estratégias regulatórias considerando que o governo possui o poder 

instituído de comandar, de reduzir riquezas, de atuar sobre mercados, de informar, de 

agir diretamente e de outorgar direitos de propriedade: Comando e Controle; Auto-

Regulação; Regimes baseados no incentivo; Controle de mercado por “arreio”; 

Regulação por livre acesso à informação; Ação direta; direitos e deveres; sistemas de 

compensação e esquemas de seguro social. 

Esta abordagem, embora abrangente, não responde à questão do efeito combinado de 

instituições e/ou estruturas de incentivo oriundas de diferentes sujeitos regulatórios. E, 

portanto, não explica a contento a dinâmica da rede de transações, e principalmente 

não permite identificar o processo efetivo de formação da competência regulatória. 

Por exemplo, o caso da Enron, em 2002, foi o causador de uma série de 

transformações na indústria de energia nos EUA, e no próprio sistema de regulação da 

economia americana20. A Enron, portanto, neste caso, foi o sujeito regulador, na 

medida em que sua ação (diretriz) desencadeou reações dos demais agentes as quais 

modificaram o fluxo de capitais e o gradiente de eficiências (Cf. Figura 1.3). É 

importante atentar para este fato. Diretrizes regulatórias podem ser provocadas pelos 

agentes da rede de transações. 

Diante disto, juntando os conceitos das redes (descrita acima) a esta abordagem de 

sujeito regulador (de Baldwin and Cave) obtém-se uma nova abordagem sobre os 

mecanismos de regulação, ilustrada abaixo: a das três esferas de governança (Cf. 

Figura 2.2). 

                                                      
20 A falência fraudulenta da Enron é um caso típico de governança corporativa inadequada. As 
conseqüências foram sentidas por todos os stakeholders da indústria de energia (empregados, 
consultores, clientes, fornecedores etc). A própria SEC – Security Exchange Commission 
propôs reformulações no sistema de regulação e fiscalização, bem como, nos procedimentos 
dos consultores externos (de balanços). 
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Figura 2.2 – As Governanças e o SRIE 
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Desta figura pode-se ressaltar cinco pontos essenciais sobre o mecanismo de 

regulação: 

(I) O exercício do estado ativo do sujeito regulador (stake) pode ter origem em 

cada uma das esferas da figura. 

(II) A governança em cada uma destas esferas é fruto da combinação de 

instituições e de estruturas de incentivo. 

(III) O desempenho do sistema de regulação é resultante da interação entre as 

três esferas de governança. 

(IV) As metas de cada esfera de governança não necessariamente são 

convergentes. 

(V) Há necessidade de investimento para reduzir gargalos de governança. 

 

Antes de aprofundar estes pontos, entretanto, para facilitar a compreensão, é 

necessária uma descrição destas esferas de governança aplicadas a indústria de 

eletricidade. 

 

A Macro - governança 

A Macro-Governança (Cf. Figura 2.3) delimita regras e incentivos sobre: i) Regulação 

Tributária; ii) Investimentos e Financiamentos; iii) o Mercado de Capitais; iv) Remessa 

de Lucros; v) Regulação de Empresa Nacional; vi) Regulação Trabalhista; vii) 

Concessão de Serviço Público; viii) Política Nacional de Energia; ix) Regulação 

Ambiental e sobre a Exploração de Recursos Naturais etc. 

Este conjunto de regras delimita o macro universo de possibilidades para as 

transações entre as diferentes partes da Indústria de Eletricidade, como, por exemplo, 

entre as transações dos seguintes segmentos: i) Up e down stream (gás); ii) 

Geradores de Eletricidade; iii) Transmissor e Operador do Sistema Elétrico; iv) 

Reguladores da Indústria (gás, eletricidade, ambiental, monopólio, comércio); v) 

Distribuidores de Eletricidade; vi) Comercializadores de Eletricidade; vii) Grandes 

Consumidores; viii) Consumidores cativos; ix) Fornecedores diversos. 
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Figura 2.3 – Macro-Governança no SRIE 
 

Os fluxos de uso dos capitais são sobremaneira afetados por esta esfera de 

governança. Ela atinge a todos os setores diretamente, inclusive o setor energético. 

Para os stakeholders as incertezas associadas a esta esfera de governança estão 

acompanhadas de alto risco. As possibilidades de ganhos e perdas são elevadas 

individualmente em virtude de pequenas mudanças nesta esfera provocarem elevados 

redirecionamentos de fluxos de capitais. 

O processo político eleitoral, o processo legislativo e jurídico, a capacidade de 

enforcement do executivo são fatores chave nesta esfera. A falta de participação, 

transparência e legitimidade nesta esfera dificulta a formação de objetivos claros e 

legítimos (ou seja, priorizados pela sociedade), o que eleva as incertezas dos agentes. 

Em épocas de Reformas, como a tributária, por exemplo, o valor de uma nova 
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informação capaz de sinalizar sobre os impactos sobre as futuras transações na rede, 

é de muito valor para os investidores e acionistas. Em geral esperar antes de investir é 

a estratégia de maior resultado. Caso a indústria necessite de novos investimentos 

hoje, é preciso sinalizar hoje com os princípios da reforma. Entretanto, o processo de 

decisão sobre questões de ordem tributária pode tardar e sem mecanismos 

mitigadores, o custo decorrente da falta de investimentos pode ser alto. 

Este é um dos exemplos de como funciona o mecanismo regulatório nesta esfera de 

governança: aumento de incertezas eleva o custo do sistema de regulação, como 

ficará claro ao longo deste capítulo.  

 

A Micro-governança 

 

Figura 2.4 – Micro-Governança no SRIE 
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À semelhança da outra, a Micro-Governança (Cf. Figura 2.4) delimita regras e 

incentivos do tipo: i) Estrutura da Indústria; ii) Arranjos de Mercado; iii) Propriedade; iv) 

Regulação de acesso a rede; v) Regulação Econômica; vi) Regulação da Qualidade 

dos Serviços; vii) Regulação Ambiental específica para a Indústria. 

Este conjunto de regras (foco principal da pesquisa) somado ao anterior delimita ainda 

mais o macro universo de possibilidades para as transações entre as diferentes partes 

da Indústria de Eletricidade, especificamente sobre as transações que ocorrem entre 

as empresas dessa Indústria, entre as empresas e os consumidores, entre as 

empresas e os Reguladores, e entre os consumidores e Reguladores. 

Portanto, esta esfera de governança afeta diretamente o fluxo de capitais da indústria 

em análise.  

 

A Governança corporativa 

Esta esfera de governança incide delimitando as regras do jogo no ambiente 

corporativo (organizações). Algumas destas estruturas (Cf. Figura 2.5) se referem a(o): 

i) Arranjo Hierárquico; ii) Regulação Motivacional; iii) Regulação da Inovação; iv) 

Regulação da Qualidade do Trabalho; v) Regulação da Aquisição de Competências; 

vi) Regulação do Contrato de Trabalho; vii) Planejamento Estratégico do player etc. 

Esta esfera tem sido largamente pesquisada no campo das ciências de administração 

(PRAHALAD, 1998; KOTLER, 1974; OHMAE, 1998; PORTER; 1998), e mesmo pela 

economia institucional (COASE, 1973). Entretanto, pouco destas pesquisas têm sido 

aproveitadas pela economia da regulação. No entanto, as duas anteriores esferas de 

governança dependem diretamente desta. A governança corporativa de um ministério 

(Secretary of Energy, por exemplo) é determinante para o sucesso da condução de 

uma reforma de política energética, por exemplo, (da governança macro). Da mesma 

forma, uma agência reguladora depende de sua governança corporativa para poder 

exercer de maneira condizente, por exemplo, a fiscalização da regulação tarifária (ou 

por comparação). Neste sentido, é esta esfera de governança que, além do 

desenvolvimento das competências, é a responsável pela construção da confiança 

institucional necessária às outras duas esferas.  

Além disto, os demais stakeholders também prescindem de governanças corporativas 

para atuarem e se posicionarem estrategicamente. A capacidade de ação e reação 

corporativa dita, de certa forma, o processo de formação de competências, inclusive 
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regulatórias. A governança de um órgão regulador, portanto, é determinante para 

facilitar a aquisição de competências (OLIVEIRA, 1999). 

 

 

Figura 2.5 – Governança Corporativa no SRIE 
 
 

Efeito combinado das três esferas de governança 

O mecanismo regulatório é, portanto, justamente o mecanismo composto pelas três 

esferas de governança, cujos aspectos são descritos a seguir: 

(I) O exercício do estado ativo do sujeito regulador (stake) pode ter origem em 

cada uma das esferas de governança. 

Por exemplo, quando o governo executivo promove uma reestruturação do setor de 
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energia ele é o sujeito ativo (governança macro) (tipo legislação de concessão de 

serviços públicos no Brasil); quando as utilities desenvolvem estratégias de 

reverticalização elas são os sujeitos ativos da regulação (governança micro) (como 

ocorrido na Inglaterra); quando uma corporação desenvolve novas técnicas de gestão 

ela é o sujeito da regulação (como a tecnologia da CCGT – centrais a gás natural, de 

ciclo combinado). 

 

(II) A governança em cada uma destas esferas é fruto da combinação de 

instituições e de estruturas de incentivo. 

Utilizando uma analogia, as instituições formais e informais e as estruturas de 

incentivo são como “fundação” e “coluna de sustentação”. Uma amparada na outra 

justificam a razão de sua existência. O aperfeiçoamento de uma exige ajustes na 

outra.  

A modificação do regime de propriedade, ou a instauração do acesso de terceiros a 

rede de transporte, por exemplo, (como no caso da Inglaterra) exigiram novas relações 

contratuais, além de novos instrumentos de enforcement. A aquisição de 

concessionárias de distribuição por grupos privados e estrangeiros no Brasil provocou 

reestruturações corporativas significativas, e novas culturas organizacionais.  

 

(III) O desempenho do sistema de regulação é resultante da interação entre as 

três esferas de governança. 

A combinação da ação do sujeito ativo com a reação dos demais stakeholders provoca 

uma reação em cadeia que depende dos funcionamentos das três esferas de 

governança. Uma mesma ação de um mesmo sujeito ativo pode ter resultados 

diferentes conforme variem as demais governanças. Este ponto é de fundamental 

importância para justificar a necessidade de soluções regulatórias próprias em cada 

país.  

 

(IV) O efeito combinado pode resultar em ciclos virtuosos ou ciclos viciosos. 

Não necessariamente as metas de cada esfera são convergentes ao longo do tempo. 

O papel das instituições e das estruturas de incentivo é de criar um círculo virtuoso 

para mitigar o risco e os custos da divergência de objetivos.  

O esforço de convergência de práticas regulatórias na direção de objetivos comuns 
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pode resultar em um ciclo virtuoso, onde as expectativas dos stakeholders sejam 

atingidas favoravelmente e os riscos presentes no ato de transacionar sejam menores. 

Riscos menores reforçados por práticas regulatórias que fortalecem a rede futura de 

transações gera uma retroalimentação no ciclo. Neste cenário a tendência é de 

diminuição de ineficiências e de otimização do uso dos capitais. 

Por outro lado, o efeito combinado de práticas regulatórias destoantes e não focadas 

na rede de transações futuras, pode gerar um ciclo vicioso que tende a potencializar 

as incertezas futuras e conseqüentemente a percepção do risco no presente se eleva 

para cada stakeholder. Diante disto e de práticas regulatórias destoantes, 

individualmente cada stakeholder ao adotar uma estratégia não cooperativa estará 

reforçando o ciclo vicioso de incertezas. Neste cenário a tendência é de elevação de 

ineficiências e rupturas nos fluxos dos capitais. 

 

(V) Investir simultaneamente nas três esferas de governança para reduzir 

custos de funcionamento do sistema regulatório. 

A viabilização do ciclo virtuoso não ocorre sem investimentos nas três esferas de 

governança. Investir em uma nova reforma (na indústria de energia, por exemplo) 

(governança macro e micro) sem que as corporações (reguladores ou formuladores de 

política) estejam capacitadas para exercer seu papel (governança corporativa) gera 

frustrações dos stakeholders, e diminui a credibilidade destas corporações, podendo 

levar inclusive, dependendo do grau de incapacidade do sistema de regulação, a um 

fracasso total da reforma nos moldes originalmente propostos. 

É de fundamental relevância atentar para este ponto, haja vista, que reformas 

recentemente instauradas em países em desenvolvimento acabaram por reduzir o 

fluxo de capitais para instituições como ministérios e agências reguladoras, e 

conseqüentemente, fragilizando sua governança, acreditando que esta estratégia 

estaria facilitando a configuração de um ambiente adequado para a micro governança. 

Um destes países foi o próprio Brasil na área de energia a partir da segunda metade 

da década de 90.  

Para viabilizar ciclos virtuosos são necessários diferentes esforços, quais sejam: de 
coordenação, de ajuste nas governanças, de redução de arbitragens, de redução 
de riscos e de redução de custos de transação. Estes esforços se traduzem em 

gastos, conforme detalhado a seguir. 
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2.3. Os gastos no SRIE 

Assim como os setores de infraestrutura ou outros setores de produtos e serviços 

dependem dos fluxos de capital natural, capital humano, capital físico, capital 

tecnológico e capital financeiro, as esferas de governança também. Estes custos 

podem ser denominados de custos de manutenção e operação. 

Existem outros custos além destes, que são custos indiretos decorrentes do 

funcionamento do sistema de regulação. Estes custos regulatórios são custos de 

coordenação, custos de transação, custos de ajustes de governança, custos de 

arbitragem, custos oriundos de riscos regulatórios. Estes custos regulatórios estão 

relacionados ao grau de organização das instituições e das estruturas de incentivo 

estabelecidas. 

Estes custos de regulação podem ser indiretamente medidos em termos de custos de 

oportunidade oriundos do pagamento aos fluxos de capitais gastos em excesso 

(devido ao funcionamento do SRIE) com manutenção e operação. Como exemplo, 

cita-se o pagamento a termelétricas emergenciais no Brasil. Além deste fluxo de 

capital financeiro, outros recursos como humanos, físicos e recursos naturais também 

são gastos. Estes capitais poderiam estar sendo empregados em outras atividades 

não fosse o funcionamento inadequado do sistema de regulação.  

De modo que existe um valor de opção de uso destes capitais (recursos), os 
quais são escassos. Este valor de opção pode ser medido pela diferença entre o 
fluxo de valor adicionado (riqueza realizada) pela economia ao longo da rede de 
transações acoplada no tempo e o fluxo de valor adicionado (riqueza potencial) 
que seria realizado caso o sistema de regulação fosse ótimo. 

Esta diferença seria, portanto, o custo de oportunidade do emprego inadequado dos 

capitais. Esta perda é um custo regulatório. Percebe-se que os montantes estimados 

de custos regulatórios podem ser expressivos, na casa dos US$ bilhões. Como estes 

custos podem ser evitados? Como mitigar estes riscos? Para responder estas 

indagações é preciso adentrar no processo de formação destes custos, como feito a 

seguir. 

 

Custos de manutenção da rede de Insumos, Bens e Serviços 

Na rede de insumos, bens e serviços (Cf. Figura 2.6) existem custos para cobrir o seu 

funcionamento operacional. São custos diretos e correspondem aos respectivos fluxos 

de remuneração dos agentes. Podem ser representados por: 
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$α , juros que remunera ; TerceiroK$

πα , o rendimento do capital próprio ; óprioK Pr
$

tα , os royalties que remuneram ; tK

fα , o aluguel que remunera ; fK

hα , o salário que remunera ; hK

nα , os royalties e as taxas ambientais sobre o uso deK e ; n nS

gα , impostos e taxas para o governo; 

regα , taxas e multas arrecadadas pelos agentes reguladores, 

egα , pagamento aos fornecedores de energia para geração de eletricidade, 

fqα , pagamento aos fornecedores outros. 

Etc. 

 

A diferença entre o somatório do fluxo realizado destas remunerações e o somatório 

do fluxo potencial é uma estimativa do valor do custo de oportunidade da atual 

combinação de governanças; em outras palavras uma estimativa do custo regulatório 

de manutenção da atual rede regulatória. Quanto maior esta diferença maior o 

benefício decorrente de investimento em melhoria regulatória. 

No entanto, estes benefícios não são internalizados por causa de “falhas de mercado” 

no sistema de regulação. Existem indefinições quanto ao direito de propriedade destes 

benefícios; existem questões relativas a transferência intertemporal entre gerações 

(rede de transações); existem também custos de transação que tornam o investimento 

em regulação menos rentável. 
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Figura 2.6 – Esquematização dos custos no SRIE 
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Custos de transação 

Como citado por WILLIAMSOM (1996), ao contrapor as diferenças entre a Economia 

dos Custos de Transação e a ‘ortodoxia’, ‘as premissas de comportamento cognitivo e 

individualista (de interesse próprio) nas quais a Economia dos Custos de Transação se 

baseia são a da racionalidade limitada (bounded rationality21) e a do oportunismo 

(opportunism22)’ dos agentes. Neste sentido, “todos os complexos contratos são 

inevitavelmente incompletos por estarem sujeitos a racionalidade limitada, e mesmo o 

conveniente conceito de contrato como promessa (...) é desviado pelo oportunismo” 

(p.6)23. 

Os custos de transação identificados pela literatura de Economia Institucional são 

(NORTH, 1981; WILLIAMSOM & WINTER, 1991): 

• Custos de assimetria de informação: o acesso à informação é muito importante 

para o exercício da regulação. Na relação agência reguladora – regulado, por 

exemplo, existe um custo da agência melhorar a qualidade de sua informação 

e saber sobre a estrutura de custos da empresa, sobre a estratégia financeira, 

enfim, informações que venham a ser úteis para que as diretrizes regulatórias 

incentivem a firma a um comportamento mais eficiente. 

• Custos de agenciamento: Também existem custos para todos os agentes do 

SRIE no ato da busca por alternativas de contratação no mercado. Quanto 

menor a organização de canais de informação no setor, maiores os custos de 

                                                      
21 Definida como comportamento “intendedly rational, but only limitedly so” (SIMON, 1961, pp. 
xxiv) 
22 “Defined as self-interest seeking with guile, respectively”. 
23 A Economia dos Custos de Transação, como colocado por WILLIAMSON (1996, p.5), teve 
sua origem no estudo de Organizações Econômicas. COASE (1937) em The Nature of the 
Firm, iniciou a análise da transação observando empresas. Segundo as palavras do próprio 
autor: ‘(...) atuar no mercado custa algo e ao formar uma organização e, por conseguinte, 
alguma autoridade (o empreendedor) para direcionar os recursos, alguns custos de mercado 
são economizados. O empreendedor deve desenrolar estas suas funções ao menor custo 
possível, levando em consideração que ele pode conseguir fatores de produção a preços 
inferiores aos das transações no Mercado, o qual ele sucede, pois se ele fracassar nesta sua 
tarefa sempre é possível reverter para o Mercado aberto (...)’ (WILLIAMSON & WINTER, 1991, 
p.22).  
A Economia dos Custos de Transação é ‘inexoravelmente comparativa’ (formas de 
Organização sempre são comparadas com outras alternativas viáveis), ‘microanalítica’ (a ação 
reside em detalhes), ‘estruturalmente diferente’ (formas alternativas de governança diferem em 
tipo, i.é. não se pode replicar mercados por hierarquias, e vice-versa), e ‘preocupada em 
economizar’ (preferencialmente focando a Organização em vez da tecnologia) (WILLIAMSON 
& WINTER, 1991, p. 25). 
O escopo da análise da Economia dos Custos de Transação é o ambiente de uma 
Organização (interno e externo).  As ações dentro de uma Organização são realizadas por 
pessoas (agentes), e é nesse sentido que a Economia dos Custos de Transação é 
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agenciamento. A abertura do segmento de geração pressupõe a existência de 

um mercado de atacado, ou canal de compra-venda estabelecido, caso 

contrário, os custos de agenciamento são elevados para os indivíduos 

participantes. 

• Problema do carona e do oportunismo: quando não há definição explícita e 

clara de direitos de propriedade, determinado benefício pode ser aproveitado 

por agentes que não tiveram parte no processo de investimento para viabilizar 

tal benefício. Para reduzir o problema do carona é preciso alocar direitos de 

propriedade, ou estabelecer controles. As regras regulatórias, portanto, 

precisam ser claras e o processo regulatório transparente, antes de transferir 

para a iniciativa privada o controle das empresas, pois o custo de estabelecer 

mudanças regulatórias e de resolver conflitos decorrentes do problema do 

carona/oportunismo é mais complexo e, portanto, maior. 

• Problema de seleção adversa e risco moral: devido à assimetria de informação 

existe o fenômeno da seleção adversa, que consiste na escolha ineficiente de 

produto ou serviço pelo demandante por causa de um comportamento 

oportunista do ofertante. Este problema ocorre na fase pré-contratual. Para 

mitigar este fenômeno a solução passa pela melhoria da qualidade da 

informação pelo demandante, entretanto, isto possui um custo, que pode 

inviabilizar a própria transação. WILLIAMSON (1996) propõe dois mecanismos 

para que os agentes ofertante e demandante mitiguem as assimetrias de 

informação e o fenômeno da seleção adversa. O primeiro é a sinalização 

(signaling) e consiste na emissão de indicações e fornecimento de informações 

por parte do agente que a detém. O segundo mecanismo consiste no processo 

de “pesquisa” (screening) por informações, onde o agente demandante de 

informações fornece incentivos para atrair a informação desejada. O risco 

moral, também derivado de comportamento oportunista devido à assimetria de 

informação, se refere a desvios de moral por parte de um agente no intuito de 

afetar o resultado de uma transação. Este pode ocorrer durante o contrato. 

WILLIAMSON (1996) como compensação a este risco, sugere mecanismos 

como o monitoramento (auditorias ou accountability), contratos por incentivos 

(que direcionem comportamentos convergentes), e joint-ventures (que 

minimiza o oportunismo – carona). 

                                                                                                                                                            
microanalítica. Sendo assim, as hipóteses sobre o comportamento dos agentes, dentro da 
Organização, é um pilar central do arcabouço metodológico. 
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• Custos associados a incertezas: contratos duradouros são imperfeitos e 

existem incertezas ao longo da vida útil do contrato. Para proteger-se contra 

estas incertezas os agentes podem estabelecer mecanismos como seguros 

contra riscos. Em ambientes regulatórios de pouca maturidade as incertezas 

são elevadas e os agentes procuram instrumentos de proteção. Neste caso, a 

habilidade da condução da regulação e o processo de sinalização de 

estabilidade de regras para os agentes são determinantes para a ordem de 

grandeza destes custos associados às incertezas. 

• Custos de enforcement: devido à assimetria de informações e ao 

comportamento oportunista existem custos para detectar violações de 

contratos e para estabelecer penalidades. Este custo é grande em sistemas 

regulatórios imaturos onde não existe um hábito estabelecido de controle 

social. Neste caso, salvaguardas devem ser criadas para mitigação destes 

custos sob pena de deterioração de expectativas e de fraco desempenho 

regulatório. 

• Custos irrecuperáveis e afundados: Outra questão principal de que trata a 

economia dos custos de transação se refere à especificidade dos ativos (asset 

specificity), a qual está relacionada aos conceitos de custos irrecuperáveis 

(stranded costs) e afundados (sunk costs). Estes ocorrem em um contexto de 

intertemporalidade e se referem ao grau no qual os ativos podem ser re-

empregados em usos e por usuários alternativos sem sacrifício do valor 

produtivo. Isto é, quando se opta por um tipo de transação é necessário se 

avaliar em que grau os ativos podem ser re-aplicados sem perda de valor em 

outros projetos no caso dos contratos serem quebrados. As especificidades 

dos ativos podem existir em várias categorias: especificidade espacial (site 

specificity), especificidade dos ativos físicos (physical asset specificity), 

especificidade dos ativos humanos (human asset specificity), especificidade de 

ativos específicos (dedicated asset specificity) e especificidade de marca 

(brand name specificity) (WILLIAMSON, 1996). 

Mantendo a abordagem da presente pesquisa, a estas categorias de 

especificidades pode-se adicionar, a especificidade do capital natural e a 

especificidade do capital tecnológico. 

Quando determinado centro de P&D se dedica a, por exemplo, desenvolver a 

tecnologia de exploração de aproveitamentos hidroelétricos, o capital 

tecnológico acumulado ao longo dos anos de investimento nas atividades 
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apresenta alto grau de especificidade. Portanto, se em determinado momento, 

houver um redirecionamento de tendência na exploração de recursos 

energéticos, de hídrico para térmico, por exemplo, haverá custo irrecuperável 

para este centro de P&D. 

Como visto, os diversos capitais (Kn, Kh, Kt, Kf, K$, etc) no SRIE sofrem de 

especificidade de ativos, e, portanto, estão sujeitas a sunk costs. O Kh pode 

ser especializado em regulação do setor elétrico, o investimento em Kt e Kf são 

pouco flexíveis. Por isso os custos de transação tendem a se potencializar 

nesta indústria.  

  

• Os Custos de transação e as incertezas nas esferas de governanças 

A falta de metas claras em cada esfera de governança, a existência de instituições e 

estruturas de incentivo desajustadas, a escassez de recursos para governança (fluxos 

de capitais) potencializam as incertezas para os stakeholders nas esferas de 

governança. E quanto maior a incerteza maior o custo de transação. 

Por exemplo, quanto mais incerto o desenrolar da dinâmica das governanças, mais 

incerto o fluxo de retorno dos stakeholders. Neste caso, independentemente do grau 

de aversão ao risco de cada stakeholder, o uso da estratégia de não cooperação entre 

os stakeholders aumenta com o aumento da incerteza. Isto ocorre porque a incerteza 

eleva o fator de desconto do tempo (proporção equivalente na taxa de juros) o que 

acaba por priorizar o curto prazo. Esta estratégia de não cooperação implica em maior 

assimetria de informação. 

Da mesma forma as incertezas aumentam os custos com seguros, os custos de 

enforcement, de agenciamento, de risco moral e de seleção adversa, e não incentivam 

investimentos em capitais com alto grau de especificidade. 

Enfim, aumento de incertezas nas esferas de governança eleva os custos de 

transação e conseqüentemente os custos regulatórios. Além dos custos de transação, 

vale remarcar, que as incertezas regulatórias também afetam o diferencial entre o 

fluxo de valor adicionado potencial e realizado, ou seja, aumentam o custo de 

oportunidade das governanças presentes. 
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• Os Custos de transação e o Trade-off entre  e K  Informal
iK

Formais
i

Dependendo da combinação entre ( , ) os custos de transação variam. Por 

exemplo, determinada sociedade onde a confiança ( ) é pouco estabelecida os 

custos de transação envolvidos nos usos dos capitais é mais elevado. Em geral a 

estratégia tem sido de investir em cada vez mais contratos jurídicos ( ). No 

entanto, o acúmulo de K  como substituto a  passa a ser contraprodutivo 

quando: 

Informal
iK

Formais
iK

Informal
iK

Informal

Formais
iK

Formais
i iK

Informais
i

Formais
i

Formais
i

Informal
i

dK
dK

α
α

≤

Informal
iK

, onde , e  é o custo 

de investir em  e o custo de investir em . A partir deste ponto é 

mais caro investir em  para alcançar o mesmo objetivo (ou um proxy second-

best, na medida em que os contratos são incompletos). Entretanto, como a 

apropriação de benefícios decorrentes de investimento em  segue a mesma 

lógica de bem público, os agentes tendem a investir individualmente em . 

iαα =

iK

Formal
iK

Formais
iK

Formais
i

Informal α+i
Informais
i K Informais

iα

K

Formais
iα

Formais
iK

Informal

Formais
i

 

• Os Custos de transação e a Rede de estruturas de incentivo 

As estruturas de incentivo também são determinantes no processo de redução de 

custos de transação, na medida em que contribuam para reduzir: (1) a assimetria de 

informações; (2) o oportunismo, a seleção adversa e o risco moral; (3) os custos de 

incertezas; (4) os custos de enforcement. 

 

Custos de coordenação 

Para que as expectativas dos agentes recebam sinais corretos das três esferas de 

governança é necessária uma coordenação entre as esferas macro, micro e 

organizacional. O custo de coordenação, seguindo a abordagem de sistemas desta 

pesquisa, deve ser entendido como o custo associado às checagens e correções das 

diretrizes regulatórias em cada uma das esferas de governança. Notar que este custo 

é incorrido por diversos agentes, respectivamente em cada esfera de governança. 

A regulação tributária, por exemplo, não deve infringir ou contradizer uma regulação 

tarifária. Quando ocorrem casos deste tipo a sociedade incorre em perdas, em 

ineficiência. 
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• Os custos de coordenação e o trade-off entre e  iK EiK

O funcionamento de  depende do estoque existente de  K  e da relação EiK i Formais
i

Informal
i

K
K . 

O custo de estruturas de incentivo aumenta na relação inversa desta fração.  

O estabelecimento de um arranjo de mercado de atacado focado na livre competição, 

por exemplo, possui o pré-requisito de um sistema institucional forte em termos de 

legitimidade e accountability. Quanto menos legitimidade e accountability, mais 

contratos formais são necessários, mais esquemas de incentivo e controle devem ser 

estabelecidos. Problemas de direito de propriedade fazem com que os agentes 

invistam mais em  do que em K . EiK i

É preciso atentar para o fato de que mecanismos de bonificações, baseados em 

rentabilidade, price-cap etc., sem o devido cuidado de estabelecimento de condições 

institucionais, pode resultar em aumento de ineficiências. 

Para que o SRIE não entre em um ciclo vicioso de deterioração do capital institucional, 

é necessário que existam mecanismos que regulem a relação 
Formais
i

Informal
i

K
K . Para isso, 

também é preciso uma coordenação no funcionamento das redes. 

 

 

Custos de ajustes de governança 

Além destes custos acima descritos existem custos de ajustes de governança 

inerentes ao mecanismo regulatório, como explicado a seguir. 

Em SIMON (1961) o comportamento racional é limitado, ou seja, uma pessoa que 

busca satisfazer os desejos individuais ao longo do tempo, ao menor custo possível 

(racionalidade), se depara com custos de transação (limitada). 

Pesquisas na área da psicologia (KOFFKA, 1975) indicam também que além da 

racionalidade ser limitada, no sentido de Simon, ela também é descontínua. Na 

verdade, como os objetivos pessoais são dinâmicos (muitas vezes incertos), e, 

portanto, não estão a todo momento transparentes, eles não necessariamente são 

constantemente perseguidos pelos agentes. De certa forma, a satisfação pessoal varia 

conforme a flutuação da priorização de objetivos pessoais. 

De modo que é possível que ora o indivíduo persiga uma meta, ora outra. Neste caso, 

ele continua sofrendo da sua racionalidade limitada, também para cada meta. Mas o 
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fato dele perseguir diferentes metas durante momentos distintos, no horizonte de 

tempo contínuo, torna a sua racionalidade descontínua. Portanto pode-se afirmar que 

o comportamento racional é limitado e descontínuo.  

E em que esta nova premissa afeta o mecanismo de regulação? Justamente 

adicionando um novo custo de ajuste de governança. Se os indivíduos sofrem de 

racionalidade limitada e descontínua, em qualquer ato de “contratação” entre 

indivíduos (organizações), a princípio, não há garantia, de nenhuma das partes, de 

que este contrato seja honrado ao longo de toda sua vigência. E isto porque a 

percepção dos indivíduos no ato da contratação não necessariamente permanecerá a 

mesma ao longo do período do contrato. De modo que, o problema associado ao 

contrato ser imperfeito ou incompleto, se deve não só à racionalidade limitada no 

sentido de SIMON (1961), mas também devido à inconstância da formação das 

percepções individuais, ou seja, à racionalidade descontínua. 

Tais constatações são um problema, pois, dificultam o estabelecimento de uma 

governança capaz de ser consistente em minimizar ao longo do tempo os custos de 

transação. Se cada agente membro da organização não se comporta segundo um 

padrão de estímulo-resposta ao longo do tempo, e muito menos mantém em 

transações discretas um mesmo grau de racionalidade e de oportunismo, a gama de 

resultados possíveis decorrentes de transações associadas a cada agente pode variar 

dentre um vasto conjunto de opções. Notar que este conjunto é diretamente 

proporcional à inconstância e à variação dos graus de oportunismo e de racionalidade 

limitada, ou seja, é função da inconstância da formação das percepções individuais. 

Quanto mais freqüente a descontinuidade da racionalidade limitada, maior a 

dificuldade de estabelecimento de uma governança adequada. 

E vale notar que isto vale para as três esferas de governança: corporativa, micro e 

macro. 

Portanto, para manter coeso os princípios de participação e de legitimidade existe um 

custo de ajuste de governança decorrente de custos de transação. 

 

Custos da perda do timing regulatório 

Estes custos estão relacionados a uma particularidade do funcionamento do 

mecanismo regulatório: os diferentes ciclos regulatórios de cada esfera de 

governança. 

E o que vem a ser um ciclo regulatório? A dinâmica do ajuste dos inputs e outputs 
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(fluxos de capitais) e do ajuste da organização interna (nova governança) possui 

distintos períodos na esfera corporativa, na esfera micro e na esfera macro. 

Por exemplo, quando uma empresa percebe uma mudança no ambiente de sua 

Indústria, ela procura adquirir competências capazes de lhe proporcionar o melhor 

posicionamento possível nessa Indústria. Surgem assim novos fluxos de capitais e de 

governanças corporativas. Isto pode tardar meses. Agora, a difusão de novos fluxos 

de capital e de novas governanças sobre toda a indústria de energia tarda anos. E da 

mesma forma a difusão de novas práticas de governança (efeito conteúdo) sobre 

todos os setores da economia, bem como mudar os fluxos de capitais (uma nova 

estrutura do PIB, por exemplo) provavelmente tarde décadas. 

Este aspecto, o diferente ciclo regulatório em cada esfera de governança, remete a 

questão do timing adequado de fomentar ajustes de governança. E para compor a 

argumentação, outros dois aspectos merecem recordação: (i) a presença de escassez 

de recursos (os capitais são limitados); e (ii) a disputa pelo uso dos capitais, cujos 

destinos são para as diversas redes de manutenção e operação de insumos e 

produtos – setores de infraestrutura, como transporte, telecomunicações, água-esgoto; 

e outros setores como alimentação, moradia, vestuário, saúde, educação, lazer etc. - e 

para as diversas esferas de governança.  

A escassez de capitais aliada à disputa pelo seu destino pode levar à insuficiência de 

capitais durante determinado momento. Esta insuficiência pode inviabilizar o início de 

um ajuste de governança, mesmo quando exista um diagnóstico favorável a esse 

ajuste. Isto ocorre, pois, provavelmente os capitais estão sendo priorizados em outras 

atividades. E, é justamente nesse momento, que os diferentes ciclos regulatórios 

podem trazer significativos custos para a regulação (custo da perda do timing 

regulatório). 

Como visto anteriormente, as governanças precisam operar com certo nível de 

coordenação e convergência de objetivos. Mas para que isto seja possível é preciso 

investir nas três esferas de governança. Isto requer fluxos de capitais. Mas, será que a 

sinalização do sistema de regulação é adequada para direcionar os montantes 

necessários, no timing desejado, para cada esfera de governança? Caso seja, 

provavelmente o sistema de regulação precise de pouco ajuste. Mas caso não, o 

sistema incorre em um custo da perda do timing regulatório. 

Concretamente, uma corporação, por exemplo, pode investir em uma nova 

governança, mas por falta de investimento na esfera de governança micro, seu 

investimento pode não ter os resultados desejados. Isto aconteceu no Brasil com 
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empresas comercializadoras que investiram na montagem de ‘mesas de operação’ 

para comercialização de energia (El Paso), e que se viram diante de uma ruptura no 

cenário de regulação setorial. 

Daí a necessidade de um planejamento estratégico da regulação. Antecipando as 

lições da experiência inglesa de regulação do setor elétrico, detalhadas no capítulo 8, 

pode-se identificar quatro alternativas para reduzir os custos na cadeia da indústria: (1) 

reduzir os fluxos de remuneração através da redução do custo com manutenção da 

rede de insumos, serviços (redução de desperdícios); (2) reduzir os custos de 

transação (ampliar a percepção); (3) reduzir os custos de coordenação (melhorar a 

comunicabilidade); (4) reduzir os custos de ajuste na governança (sustentabilidade de 

objetivos). 

Este planejamento estratégico precisa considerar as barreiras que dificultam a redução 

de custos do funcionamento do SRIE. A seguir são listadas as principais barreiras 

identificadas no caso britânico. 

 

2.4. Barreiras e estratégias para redução do custo do 
funcionamento do SRIE 

Entendidos os mecanismos do sistema de regulação, quais as principais barreiras 

para redução do custo de funcionamento do SRIE? Foram identificadas quatro: (i) 

barreira do direito de propriedade; (ii) barreira da divergência de prioridades; (iii) 

barreira da falta de percepção; (iv) barreira das incertezas e do risco regulatório. 

 

(i) O problema do direito de propriedade 

Como será detalhada em capítulos adiante, a reforma no ESI (Electricity Supply 

Industry) na Inglaterra obteve benefícios da redução de fluxo de remuneração da rede 

com a entrada do gás natural do Mar do Norte. Este aproveitamento só foi possível 

devido à reestruturação da indústria incentivando a entrada das CCGT´s (Combined 

Cycle Gas Turbine) e devido às pressões ambientais que contribuíram para a busca 

de alternativas ao carvão. 

Neste caso, os benefícios foram apropriados pelos detentores da nova tecnologia de 

geração a ciclo combinado, pelos grupos ambientalistas, pela indústria do GN, e pelo 

Governo Thatcher, em detrimento da indústria carvoeira. Percebe-se que os direitos 

de propriedade foram divididos. Houve uma reunião de motivações que viabilizou o 

investimento conjunto na difusão da tecnologia, na restrição ambiental, na exploração 
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do gás natural. 

Entretanto, isto não é uma regra. Na verdade, não necessariamente os agentes que 

podem investir para reduzir custos em determinada esfera de governança são os que 

se apropriam dos ganhos da redução destes custos24. Existe, portanto, um problema 

de “direito de propriedade”.  

Esta é uma barreira que deve ser analisada durante o planejamento estratégico da 

regulação: ela pode ser utilizada para refrear uma motivação ou pode ser removida 

para transformar motivação em ação. 

 

(ii) O problema da divergência de prioridades 

Outra barreira para reduzir custos no funcionamento do SRIE trata-se da divergência 

entre prioridades. Muitas vezes os recursos para reduzir estes custos são empregados 

segundo distintas prioridades, e acabam por concorrer entre si, gerando um stress no 

sistema regulatório. 

Por exemplo, da agência reguladora Ofgem, a parte de atendimento ao cliente acabou 

sendo desmembrada e repassada ao EnergyWatch. Existia um acúmulo de funções e 

múltiplos objetivos que prejudicava o bom andamento da atividade regulatória do 

órgão. 

Essa problemática se potencializa quando são incorporados na análise os efeitos das 

propriedades que emergem25 como resultado da formação da rede de transações. 

Começam a surgir coalizões ou grupos que aglutinam interesses comuns e 

influenciam os resultados dentro da organização; sabidamente, um dos efeitos dessas 

coalizões se manifesta fomentando ou restringindo o caráter oportunista e de 

racionalidade limitada; entretanto, outro efeito emergente da rede de transações é a 

alteração sobre a continuidade ou permanência da formação da percepção individual. 

O primeiro efeito pode ser compreendido como um aumento da vigilância sobre o 

                                                      
24 Tomando  como o custo de investir em novo  e/ou ,  como o custo de 

investir em novo  e/ou , e  como o custo de investir em novo e/ou K , 

isto significa que mesmo quando o valor presente dos benefícios ao longo da rede (V) forem 
superiores aos montantes investidos ( +  + ) o projeto pode não ser realizado. 

OrgI Org
EiK

MacroI

iK
MicroI

Micro
EiK iK

MacroI

OrgI

Macro
EiK i

MicroI
Este problema se propaga no uso dos capitais [ , ,K ,K , , e S ], e 

conseqüentemente no resultado da matriz de eficiências [ , , , , ]. 

TerceiroK$
óprioK Pr

$

odPrϑ
t

ϑ
f

Din

hK

Alϑ
nK

Disϑ
n

ϑAmb
25 ‘Propriedades emergentes’ é um conceito bem conhecido da Ecologia (ODUM, 1988) 
também tratada na Psicologia da ‘Gestalt’ (KOFFKA, 1999). 
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comportamento individual associado à presença de um ou mais indivíduos. O segundo 

efeito pode ser compreendido como um reforço no nível da percepção individual sobre 

os objetivos comuns do grupo. Em uma firma, por exemplo, pelo fato de pessoas 

estarem reunidas, trabalhando em prol de um objetivo, sistematicamente esse objetivo 

é reforçado para esses agentes.  

Algumas especificidades ocorrem em transações que tratam dos interesses da 

organização. Pelo fato do indivíduo (diretor, por exemplo) também estar representando 

objetivos de terceiros (sejam estes acionistas, presidentes, ou outros diretores) além 

dos dele, a problemática da inconstância da formação da percepção individual é ainda 

mais suscetível de ocorrência, já que suas ações, neste caso, estarão baseadas em 

suas percepções sobre suas próprias preferências e ao mesmo tempo sobre as suas 

percepções sobre informações vindas destes terceiros. É exatamente aqui que está 

localizado o cerne do problema da percepção (e conseqüentemente da comunicação), 

potencializado pelo já conhecido problema da assimetria de informação. Notar que 

uma percepção inadequada sobre a posição efetiva da “empresa” no que tange a 

transação pode resultar em pesados custos para toda a organização26. 

Portanto, começa a ficar claro que um dos objetivos básicos de uma estrutura de 

incentivo dentro de uma organização (governança organizacional) é a minimização 

das divergências entre objetivos e metas pessoais e organizacionais ao longo do 

tempo-espaço. Frisa-se tempo-espaço, já que como visto, não necessariamente há 

uma constância dos objetivos e metas pessoais, e às vezes tampouco 

organizacionais27. 

A relação entre os objetivos e metas individuais e organizacionais afeta a resultante de 

uma transação ao definir o peso dos interesses pessoais e interesses organizacionais 

no ato de uma transação (de um agente em nome da empresa). Além disto, os 

objetivos e metas também são o fiel da balança na quantificação (formação) de custos 

de transação: quanto maior a divergência entre objetivos e metas individuais e 
organizacionais, maior o custo envolvido no ato de transacionar28. Isso do ponto 

                                                      
26 Isto depende do estado e da qualidade do capital humano do diretor e dos demais agentes 
da Organização, bem como do estado e da qualidade da estrutura de incentivos da empresa, 
especificamente do enforcement e da accountability . Um caso recente que ilustra este 
argumento foi o Caso Enron. 
27 Com relação ao Sistema de Regulação esta deve ser uma das metas a ser buscada, ou seja, 
reduzir o gap entre os objetivos dos agentes que compõem esse sistema, ou seja, promover as 
5 eficiências em conjunto. 
28 Maior o custo de detectar violações de contrato, maior o custo de comportamentos tipo 
carona e oportunista, maior o custo de assimetria de informações na relação agente-principal; e 
mais ainda, como visto na nova abordagem, maior é o custo de definir uma estrutura de 
incentivo adequada para toda a rede de transações. 

Março 2004 59



Ricardo Gorini de Oliveira, DSc   gorini@ppe.ufrj.br 

de vista da empresa implica em menor eficiência associada a essa transação. 

Da mesma forma as transações entre organizações da Indústria são regidas tanto pela 

formação de percepção dos indivíduos que interagem na transação (condicionadas 

pelas estruturas de incentivo organizacional da Indústria, e da Economia), quanto 

pelas propriedades emergentes da rede de transações formadas pelos grupos de 

interesse envolvidos no processo. 

Ou seja, quanto maior a divergência entre os objetivos e metas das utilities e os 

objetivos e metas da Indústria de Energia, menores as chances de promoção das 

eficiências (produtiva, alocativa, dinâmica, distributiva, ambiental) associadas às 

transações dessas Firmas29. 

 

(iii) O problema da não percepção do custo de transação 

O comportamento frente ao custo de transação - seja de um agente trabalhando em 

uma firma, seja o de uma utility na Indústria de Energia - influencia os objetivos e 

metas respectivamente da organização e da Indústria. Isto é relevante, pois, torna 

evidente que o custo de transação (quando percebido como tal) é de fato um 

‘combustível’ motivador pró-ação de reestruturações organizacionais (tanto na Firma 

quanto na Indústria). No entanto, a centelha depende não somente das regras 

vigentes (governanças), mas da viabilização dessas regras, e principalmente, da 

percepção da validade e efetividade dessas regras (enforcement e accountability) 

pelos agentes.  

Sendo assim, pode-se dizer que custos de transação persistem em uma organização 

devido: i) à falta de percepção dos seus agentes, ii) ao seu ambiente interno 

apresentar um enforcement que restringe (governança organizacional) a propagação 

de mudanças, iii) à incapacidade do ambiente ao qual a organização está submersa 

(micro governança) em incentivar a apropriação destes custos por organizações 

concorrentes. 

Mais uma vez o mesmo raciocínio se aplica a uma Indústria ou à Economia de um 

país. A situação onde uma Indústria permanece com altos custos de transação pode 

ser explicada pela combinação entre: i) falta de percepção das firmas dessa Indústria; 

ii) ambiente interno dessa Indústria (micro governança) muito restritivo a mudanças; iii) 

                                                      
29 Por exemplo, no caso da eficiência ambiental, a redução dos impactos ambientais 
associados a diferentes fontes energéticas pode ser uma meta da Indústria de energia de um 
país; entretanto quanto mais irrelevante for esta meta para uma utility elétrica, maiores os 
esforços da coletividade necessários para fazê-la implantá-la.  
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ou pela incapacidade do ambiente do país (macro governança e Instituições) em 

viabilizar a redução destes altos custos de transação. 

Vale perceber o aspecto do funcionamento em cadeia do processo de redução do 

custo de transação. Para que uma Firma seja eficiente (eficiência produtiva e 

ambiental) seus funcionários precisam ser produtivos e sua estrutura de incentivos 

(governança organizacional) adequada aos seus funcionários, ou seja, à sua história e 

competências; para que uma Indústria seja eficiente (eficiência dinâmica e ambiental), 

as organizações ou grupos de interesse que a compõem precisam ser eficientes, 

assim como a estrutura de incentivos (micro governança) dessa Indústria adequada a 

essas organizações ou grupos de interesse, ou seja, às suas histórias e competências; 

para que uma Economia seja considerada eficiente (distributiva, alocativa e 

ambiental), as Indústrias ou setores que a compõem precisam ser eficientes, bem 

como a estrutura de incentivos (macro governança) dessa Economia adequada, isto é 

respeitando a história e competências dessas Indústrias. Ou seja, é a relação conjunta 

das governanças que caracteriza o processo de redução de custos de transação. 

Dependendo da governança, estes resultantes potenciais são, de fato, restringidos. 

Entretanto, como alerta NORTH (1990), não necessariamente a governança leva a 

uma transação eficiente. Isto se deve à possibilidade dela não ser capaz de direcionar 

o processo de formação das percepções individuais, o qual está relacionado com as 

Instituições informais, história pessoal, influências sócio-culturais e influências 

conjunturais dos indivíduos. 

 

(iv) O problema das incertezas e do risco regulatório 

Quanto maior o grau de racionalidade limitada, de oportunismo, i.e de inconstância na 

formação da percepção nas ações do dia a dia de indivíduos ou de Organizações, 

maiores os custos envolvidos nos usos dos capitais. 

Isto se deve às incertezas e aos riscos destas resultantes30. Quanto aos primeiros, por 

exemplo, estão os custos de reduzir a incerteza envolvida na efetivação da transação, 

ou os custos de reduzir a incerteza quanto à qualidade do resultado. Por exemplo, os 

custos de elaborar e detalhar contratos entre as partes (contratos incompletos), e os 

custos de supervisionar a execução do contrato (custos de enforcement). Quanto aos 

                                                      
30 Por incerteza entenda-se a faixa de possibilidade de flutuação da média dos resultados 
esperados do outcome; por risco entenda-se o desvio padrão dos resultados esperados em 
relação à média. Ver DIXIT & PINDYCK (1999). 
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custos de minimizar os riscos, incluem-se os custos de proteção ou hedge relativos a 

essa transação (custos de incertezas). Por exemplo, os custos de manter uma rede 

alternativa de fornecedores caso ocorra uma quebra de contrato, ou o custo de uma 

apólice para assegurar perdas relativas à transação31. 

A inconstância da formação da percepção e o comportamento oportunista e de 

racionalidade limitada estão diretamente ligados ao grau de incerteza e risco. A 

inconstância dificulta a previsibilidade da resultante, pois uma organização, de um 

momento para outro, pode alterar o seu padrão de comportamento diante de uma 

transação (p.ex. não honrar contratos de compra e venda). Isto, além de contribuir 

para dificultar a previsibilidade da resultante, determina o grau de risco envolvido na 

transação (mesmo sendo a resultante média previsível, um funcionário ou uma 

empresa podem, por exemplo, relaxar no controle de custo e de qualidade de seus 

produtos, fato que pode elevar o risco de algum problema ao longo da transação - 

assimetrias de informação).  

É importante notar que a um alto custo de transação está associado uma elevada 

opção de investir32, ou seja, as possibilidades de ganhos por redução de custos de 

transação são elevadas.  

• O Risco Regulatório 

Tradicionalmente a teoria de regulação aborda o risco regulatório, como o risco 

associado a medidas discricionárias de órgãos reguladores. Como os contratos entre o 

poder-concedente e as empresas concessionárias são incompletos, às agências cabe 

a arbitragem e resolução de conflitos (não previstos); embora existam outras 

instâncias decisórias, o risco regulatório tem sido tratado dentro da literatura 

principalmente relacionado ao risco de captura das agências por grupos de interesse. 

ERGAS et al. (2001), aprofundando o estudo sobre risco regulatório, o define por meio 

                                                      
31 Um exemplo prático: uma transação realizada por uma empresa para compra de laptops. 
Existe um custo de reduzir a incerteza quanto às diversas alternativas de marcas de laptop e 
diversas lojas revendedoras. Este custo inclui a aquisição de competências para avaliar a 
qualidade dos componentes das marcas e para avaliar a efetividade do serviço das 
revendedoras (custos de informação). Existe também um custo de minimizar o risco do 
outcome. Este custo se refere à compra de um seguro contra problemas envolvidos com o 
laptop, desde roubo a mau funcionamento. 
32 Como demonstrado por DIXIT & PINDYCK (1999) existe um valor associado à opção de 
realizar uma transação econômica (investir) agora ou depois (mais tarde). Quanto maior a 
incerteza e o risco maior o valor desta opção. Pode-se dizer de outra forma que quanto mais 
custos de transação maior a oportunidade de apropriar-se de Economias de transação. Esta 
mesma idéia foi inicialmente exposta por COASE (1973) quando argumentou que a existência 
de uma Firma está ligada a sua capacidade de efetivar transações a custos inferiores a 
alternativa do mercado. 
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dos efeitos sobre as firmas reguladas. Segundo estes autores, o risco regulatório 

aparece quando ”a interação entre incertezas e regulação altera o custo de 

financiamento das operações de uma firma regulada. (p.6)” Estes autores reconhecem 

a abrangência de incertezas derivadas do conceito, e tentam restringi-lo aos efeitos de 

incertezas exclusivamente oriundas da existência da regulação.  

Eles definem dois tipos de incertezas, as “incertezas de mercado” e as “incertezas 

oriundas de medidas regulatórias discricionárias”. As primeiras são aquelas derivadas 

do embate entre compradores e vendedores em todos os mercados. Estas últimas são 

derivadas de ações do poder concedente na resolução de conflitos. O risco regulatório 

emerge por causa destas incertezas e é o “custo esperado associado à interação entre 

controles regulatórios e ambos tipos de incertezas (p.7, idem)”. 

Quando a abordagem das redes de governança aqui desenvolvida é incorporada ao 

mecanismo regulatório, o conceito de risco regulatório passa a ser insuficiente por dois 

motivos. Primeiro, por definir risco regulatório apenas do ponto de vista do investidor-

empresário (a interação entre incertezas e regulação altera o custo de financiamento 

das operações de uma firma regulada), excluindo os demais agentes da rede. 

Segundo, por concentrar-se na relação entre poder concedente - regulado, e não 

considerar o mecanismo interdependente das esferas de governança (organizacional, 

micro e macro). 

Portanto, adicionando às “incertezas oriundas de medidas regulatórias discricionárias”, 

toda e qualquer medida discricionária oriunda de alguma das três esferas de 

governança, na presente pesquisa define-se risco regulatório como o custo 
esperado, por algum dos agentes da rede, associado à interação entre controles 
regulatórios e as duas incertezas (de mercado e de medidas regulatórias 
discricionárias). 

Seguindo a rede definida na figura 1.3 (capítulo 1) observa-se que existe um risco 

regulatório para os empresários e investidores, outro para os financistas, outro para os 

pesquisadores, outro para os fornecedores, outro para os sindicatos, outro para os 

ambientalistas, outro para os políticos, e outro para as agências reguladoras. 

Como decorrência classificam-se os seguintes tipos de risco regulatório: 

• Risco Regulatório oriundo de governança administrativa 

Este tipo de risco regulatório é oriundo de medidas discricionárias de organizações 

que acabam impactando os fluxos de remuneração de todos os agentes da rede. O 

famoso operador do Banco Barings, cujas operações discricionárias acabaram 
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levando a organização à falência, é um exemplo de risco regulatório de governança 

administrativa. O caso ocorrido com a Enron também é típico deste tipo de risco 

regulatório. Práticas discricionárias de executivos - leia-se quebra de contrato com 

funcionários, fornecedores e clientes -, levou a um aumento de desconfiança do 

mercado sobre a lisura das operações desta utility, o que acabou detonando um 

processo de venda de suas ações na bolsa de valores, trazendo conseqüências 

indesejadas (aumento de custos) não só para a organização (atualmente enfrenta um 

processo de falência fraudulenta), mas também para aquelas organizações similares, 

como a Dynergy, El Paso etc. 

• Risco Regulatório oriundo de micro governança 

Este tipo de risco regulatório é oriundo da volatilidade de medidas discricionárias de 

órgãos de política (ministérios) ou de agências reguladoras, seja da área de 

eletricidade, gás, ambiental, ou mesmo de agências responsáveis pela regulação 

econômica. 

Por exemplo, a restrição de repasse dos custos não administráveis acordados via 

fórmula do RPI-X é um risco regulatório de governança micro. Neste caso, as utilities 

são as afetadas. Para um agente credor a expectativa de quebra de contratos no setor 

elétrico eleva o grau de incerteza quanto à capacidade das utilities devedoras de 

honrarem seus contratos. Qualquer novo crédito requisitado por alguma utility, caso 

seja efetivamente liberado, terá embutida em sua taxa uma deterioração de 

expectativas por conta desta nova expectativa do agente credor. 

Outro exemplo de risco regulatório de micro governança, - detalhado mais adiante na 

parte de análise do caso britânico -, o estabelecimento do winfall taxes, pelo governo 

britânico, com o propósito de arrecadar recursos adicionais, em virtude da percepção, 

a posteriori, de que os preços de venda dos ativos no ato da privatização foram 

baixos. 

• Risco Regulatório oriundo de macro governança 

Este tipo de risco regulatório é oriundo de medidas discricionárias que afetam 

diretamente todo o sistema sócio-político e macro-econômico. Como exemplo destas 

práticas estão o confisco da poupança no governo Collor, a saída da Argentina do 

regime de paridade fixa peso-dólar (quebra de contrato no nível de governança 

macro), o fechamento do Congresso eleito pelo voto em regime democrático etc. Estes 

riscos também elevam as incertezas dos agentes quanto aos respectivos fluxos de 
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rendimentos futuros. 

 

• Impacto do risco regulatório no gradiente de eficiências 

Como visto, o risco regulatório afeta a expectativa de cada um dos agentes em relação 

às perspectivas de alterações regulatórias que afetem a magnitude e a probabilidade 

de modificações nas suas respectivas remunerações. Para um agente credor a 

expectativa de quebra de contratos por um novo governo é um sinal de aumento de 

incerteza e risco regulatório. Para um produtor independente a expectativa de 

mudança do arranjo comercial implica em incertezas e riscos quanto ao fluxo de 

receitas futuras. Para um consumidor, o temor da perspectiva de racionamento e de 

aumento do risco do déficit (ao afetar a sua remuneração) também é um aumento de 

incerteza e de risco regulatório. 

As reações dos agentes perante o risco regulatório afetam os fluxos de capitais e, 

conseqüentemente, a matriz de eficiências. 

• O custo de oportunidade do funcionamento das governanças e a matriz 
de eficiências 

De fato, existe um custo de oportunidade, para cada agente e para a sociedade de 

modo geral, de manter o funcionamento das atuais redes. Cada um dos agentes 

participantes da rede de insumos, bens e serviços carregam uma opção para investir 

em outra combinação estrutura de incentivo – instituição, que lhe proporcionará um 

fluxo de rendimento diferente. Como visto anteriormente, a reação de cada agente a 

esta oportunidade é dada pela sua formação da percepção individual, por sua vez, 

influenciada por um estoque de padrões comportamentais (história pessoal) e pelos 

estímulos recebidos do ambiente, como poder de enforcement, accountability, 

previsibilidade, transparência, participação, autonomia, clareza de objetivos e escopo 

de atuação (STERN & HOLDER, 1999). 

A combinação das estratégias de cada agente participante do Sistema de 
Regulação, quais sejam, investir agora, investir depois ou não investir vai 
resultar efetivamente em uma nova combinação estruturas de incentivo – 
instituições. Estas, por sua vez, geram diferentes matrizes de remunerações [  + 

 +  +  +  +  +  +  +  +  ] e de capitais [ , , , 

, ,  e ], e, portanto, novos gradientes de eficiência do Sistema de 
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Sendo, 

$α , juros que remunera ; 

πα , o rendimento do capital próprio ; óprio

tα , o royalties que remunera ; 

fα , o aluguel que remunera ; 

hα , o salário que remunera ; 

nα , os royalties e as taxas ambientais sobre o uso deK e ; n nS

gα , impostos e taxas para o governo; 

regα , taxas e multas arrecadadas pelos agentes reguladores, 

egα , pagamento aos fornecedores de energia para geração de eletricidade, 

fqα , pagamento aos fornecedores outros.  

TerceiroK$ , capital financeiro de terceiros (empréstimos). 

óprioK Pr
$ , capital financeiro próprio. 

tK , capital tecnológico. 

fK , capital físico. 

hK , capital humano. 

nK , capital natural. 

nS , serviços naturais. 

odPrϑ , eficiência produtiva. 

Dinϑ , eficiência dinâmica. 

Alϑ , eficiência alocativa. 

Disϑ , eficiência distributiva. 

Ambϑ , eficiência ambiental. 
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3. A Avaliação de Desempenho do Sistema de Regulação da 
Indústria de Eletricidade (SRIE) 

A pesquisa sobre Regulação econômica tem se concentrado sobre a esfera Micro, 

especialmente na relação agência reguladora e regulado, enfatizando o estudo da 

restrição informacional. Esta relação é formulada como um problema do tipo principal-

agente, onde o Regulador é o principal cujo papel é induzir o agente (a firma regulada) 

a agir em conformidade com seus interesses. Outra vertente reconhece a dificuldade 

do Regulador em obter informações a respeito dos custos e demanda da firma, mas 

não empreende uma modelagem explícita da assimetria de informação. Neste caso, 

os modelos consideram regras endógenas de ajustamento no intuito de direcionar a 

dinâmica dos preços para um nível eficiente. Nesta linha, a alternativa mais difundida 

foi dada por VOGELSANG & FINSINGER (1979) que sugere que o preço, no período 

t, deve ser tal que não exista lucro positivo quando este é relacionado ao nível de 

produção e custo do período anterior (t-1). 

Porém, estas vertentes acabam tornando a análise de desempenho regulatório, de 

certa forma, viesada. Na verdade, o sucesso ou fracasso dos processos de 

liberalização e privatização da indústria de eletricidade tem sido, com mais freqüência, 

julgados em termos de processo do que em termos de resultados. Quando 

contemplados, os resultados têm sido analisados em termos de mais ou menos “pura” 

análise de preço (TURVEY, 1997; CRI, 1998a), calculados através de análises de 

contraposição dos preços correntes com cenários de referência projetados tomando 

como base configuração anterior às reformas (YARROW 1992; BRANSTON, 2000) 

e/ou análises de custo benefício (NEWBERY & POLLIT, 1996). 

Estudando o Caso da Indústria de Eletricidade Britânica, NEWBERY & GREEN (1994) 

reconhecem claramente esta problemática e comentam que “uma avaliação mais 

realista seria considerar que a cada momento os monopólios naturais são restringidos 

por um balanço de interesses político-econômicos historicamente definidos, os quais 

circunscrevem as ações disponíveis para o principal, e severamente limitam as 

mudanças possíveis no sistema regulatório e no desenho de incentivos” (p. 1). 

Toda e qualquer análise de desempenho deve considerar de maneira endógena este 

balanço de interesses mencionado por estes autores, de modo a incorporar as 

restrições transacionais, administrativas e políticas ao processo. O Sistema 

Regulatório da Indústria de Eletricidade, da maneira como é apresentado nesta 

pesquisa, facilita esta abordagem justamente por ser aqui compreendido como uma 

rede de governança cujo papel é incentivar e direcionar as performances dos agentes 
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e organizações que operam em cada Sistema, e pela dinâmica desta rede ser 

abordada via transações. 

 

3.1 Abordagens existentes 

Diferentes métodos têm sido aplicados para avaliar os efeitos de reformas nas 

indústrias de infraestrutura. Na verdade, a grande maioria se concentra sobre 

aspectos econômicos, como a análise de performance financeira, a análise de 

produtividade do trabalho ou de produtividade total, ou o método de medição da 

fronteira eficiente (frontier efficiency measurement) via preços. Alguns procuram 

ampliar a avaliação para incorporar outros efeitos, como por exemplo, a análise de 

custo-benefício social e a análise da melhor prática regulatória. Entretanto, como 

mencionado a seguir, estes métodos não são suficientes para responder os objetivos 

desta pesquisa, por serem ou viesados ou incompletos, e por não oferecerem um 

instrumental adequado de análise que permita o planejamento regulatório. 

 

Contraposição de cenários de análise de preços (counterfactual scenario) 

Um dos primeiros a avaliar a reorganização e privatização do setor elétrico britânico 

através da metodologia de contraposição de cenários baseada na pura análise de 

preços foi YARROW (1992). BRANSTON (2000) também, embora de maneira crítica e 

remarcando as limitações dessa metodologia, toma como base o trabalho desse autor 

e alguma das premissas utilizadas por NEWBERY & POLLIT (1996) (social cost-

benefit analysis) e aumenta o período da análise. 

Esta metodologia se propõe a pesquisar, em primeiro lugar, se de fato uma reforma 

(como a da ESI da Inglaterra) traz queda de preços; e, em segundo, se de fato ela é a 

responsável pela queda de preço real, ou se a queda, caso ocorrida, pode ser 

atribuída a uma tendência já esperada. Para isto, uma série de preços observada 

durante o período de análise é contraposta a uma série estimada, calculada como uma 

projeção da evolução de tarifas vigentes e supondo que as condições anteriores se 

propagam ao longo do horizonte da projeção (por exemplo, o setor elétrico inglês 

projetado como se continuasse público até o presente momento). No caso inglês, por 

exemplo, esta projeção foi resultado de um cenário baseado em decisões que 

pudessem vir a ser tomadas pelo setor elétrico de propriedade pública caso não 

tivesse havido a privatização, conforme explicado a seguir. 

YARROW (1992) desenvolve seu cenário alternativo até o ano de 1991 assumindo 
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que a CEGB não sofrera processo de privatização (em 1989), e que as políticas 

corporativas da década anterior (de 80) perduraram até 1991. O cenário foi construído 

seguindo a identidade abaixo: 

Pt=Xt+Yt, 

onde, Pt é o preço relevante da eletricidade (em KWh) no ano t; 

Yt é a unidade (por KWh) de custo dos insumos do carvão no ano t; 

e, Xt compreende a unidade (por KWh) dos outros custos (non-coal costs) no ano t. 

A relevância do carvão (YARROW, 1992, p. 11-12) se justifica pelo fato dele 

representar mais de 80% dos custos da CEGB no período de 1988-1991. Para calcular 

a unidade de custo de carvão ele utiliza a seguinte formula: 

Yt = (PCt X QCt) / (QEt), 

onde, PCt é o preço unitário do carvão para os geradores no ano t; 

QCt é a quantidade de carvão utilizada no ano t; 

e, QEt é a quantidade de eletricidade gerada no ano t. 

Yarrow define os demais componentes dos custos (Xt) de modo bem abrangente. 

Segundo BRANSTON (2000, p. 33) este é o principal ponto fraco do artigo de Yarrow, 

já que este Xt é tão vago que inclui muitos fatores desconhecidos (não apenas os 

resíduos dos custos de geração, como outros fatores que também afetam a 

transmissão e a distribuição). Yarrow para calcular o “non-fossil fuel cost”, no caso 

observado, subtrai o preço observado da eletricidade do custo estimado calculado do 

coal fuel cost, ou seja, obtém o cálculo pela diferença. E para o cenário alternativo 

assume que a tendência observada para esta parcela durante a década de 80 persiste 

até 1991. BRANSTON (2000, p.39) critica esta hipótese, em especial para um período 

de análise maior, e explicita os componentes principais desta parcela, definindo 

hipótese de evolução individual para cada. São eles o fossil fuel levy (vigente de 90 a 

97), o custo de capital de construir novas usinas (depreciação, cerca de 25% desta 

parcela), custo de mão de obra (cerca de 27% desta parcela), custos do processo de 

reorganização e privatização (estimado em 3 bilhões de libras, NEWBERY & POLLIT, 

1996, p. 291), e outros custos não controláveis. 

Portanto, Branston desenvolve sua análise desagregando mais os custos e incluindo a 

variável Lucro. Sua identidade preço é dada por: 

Pt=Ft+Nt+πt, 

onde, Pt é o preço da eletricidade (por KWh) no ano t; 
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Ft é o custo dos combustíveis fósseis por unidade de eletricidade (KWh) vendida no 

ano t; 

e, Nt compreende os custos outros (non fossil fuel costs) por unidade de eletricidade 

(KWh) no ano t; 

e πt o lucro por unidade de eletricidade (KWh) no ano t.  

Segundo Branston a premissa usada por Yarrow com relação ao custo do carvão 

como fator determinante para formação de preço da eletricidade não se aplica para 

todo o período de 1989 – 1998, e neste caso é preciso analisar a combinação de 

combustíveis fósseis. Daí sua equação: 

FFt=(Xt x Ct)+(Yt x Gt)+(Zt x Ot), 

onde, FFt é o custo de combustíveis fósseis por unidade de eletricidade (KWh) 

vendida no ano t, a qual foi gerada usando estes combustíveis; 

Xt a proporção da eletricidade vendida no ano t gerada a partir de carvão; 

Ct o custo unitário do carvão por KWh gerado por carvão no ano t; 

Yt a proporção da eletricidade vendida no ano t gerada a partir de gás; 

Gt o custo unitário de gás por KWh de eletricidade gerado por gás no ano t; 

Zt a proporção da eletricidade vendida no ano t gerada a partir de óleo; 

e, Ot o custo unitário de óleo por KWh de eletricidade gerada por óleo no ano t. 

Para calcular os custos unitários respectivos dos combustíveis fósseis a fórmula 

utilizada seguiu a de Yarrow: 

Iit=(Pit x Qit) / (QEit), 

onde, Iit é o custo unitário do combustível fóssil i por eletricidade gerada a partir deste 

combustível no ano t; 

Pit é o preço unitário do combustível i no ano t; 

Qit é a quantidade de combustível i usado no ano t; 

e, QEit é a quantidade de eletricidade gerada no ano t usando o combustível i. 

A partir daí calcula o Ft segundo a fórmula a seguir: 

Ft= (FFt x QEFt) / (QETt), 

onde, QEFt é o número de unidades de eletricidade vendida usando combustíveis 

fósseis no ano t; 
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e, QETt é o número total de unidades de eletricidade vendida (KWh) no ano t (ou seja, 

incluindo aquela gerada a partir dos fósseis e de outras fontes). 

Quanto à evolução da variável lucro, Branston assume duas premissas: primeiro, para 

poder distribuir a geração de lucro entre residenciais e industriais, ele toma os únicos 

dados existentes (1993/1994) que abrem uma conta típica de eletricidade (residencial 

e industrial), e mantêm esta estrutura para o período de análise. Esta estrutura é 

aplicada para ambos cenários, público e privado, para estimar a participação de cada 

segmento na formação do lucro (p. 38). Segundo, ele supõe que no cenário de não 

privatização da CEGB, as metas financeiras da década de 90 estariam situadas na 

mesma ordem de grandeza das definidas na década de 80, com pequenos ajustes. 

Na verdade, tanto Yarrow como Branston chegam a resultados que questionam o 

sucesso da privatização e da reforma: segundo YARROW (1992, p. 23) a tarifa 

residencial da eletricidade em 1991 estaria 25% mais alta; segundo a análise de 

BRANSTON (2000, p. 40) tanto os consumidores residenciais no período de 1989 – 

1998 tiveram custos em excesso (perda de benefício do consumidor), quanto os 

industriais, embora a relação entre preços residenciais e industriais tenha favorecido 

estes últimos ao longo do período. 

 

Análise de Custo-Benefício Social 

JONES et al. (1990) foram os primeiros a aplicar este método na avaliação de 

processos de privatização. Eles identificaram quem ganhou, quem perdeu, e quanto 

perdeu ou ganhou, através da contraposição entre cursos de evolução histórica e 

prevista da indústria no pós-privatização, e um curso onde a indústria é projetada 

como não tendo sido privatizada. 

Esta metodologia consiste em analisar a reestruturação e privatização da indústria 

como projetos de investimento (análise de projeto) com custos associados 

(redundancy payments, brokers fees) que criam um fluxo de benefícios líquidos 

oriundos das diferenças entre a indústria privatizada e a counterfactual public owned 

industry. Os custos e benefícios continuam no futuro, de modo que o método envolve 

a projeção de ambos cenários corrente e counterfactual. 

NEWBERY & POLLIT (1996) aplicam este método para a análise da ESI britânica. A 

metodologia foi aplicada em duas etapas: (i) os benefícios líquidos da reestruturação e 

privatização são calculados, (ii) em seguida estes benefícios são analisados para 

identificar como foram distribuídos entre os shareholders, o governo, os compradores 
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de energia no pool (ou no mercado de atacado) (distribuidoras, comercializadoras, e 

geradoras). 

A primeira etapa da análise valora, separadamente, quatro áreas de benefício líquido e 

de custos: (1) ganhos de eficiência; (2) impactos sobre investimentos e sobre uso de 

combustíveis; (3) os custos de reorganização; e (4) os benefícios ambientais. Em cada 

área estabelece-se um conjunto de alternativas (counterfactual) com os quais os 

dados atuais são comparados. A data de início a partir da qual os efeitos da 

reestruturação e privatização são avaliados é uma média ponderada dos anos de 

1985-88. Os dados atuais são disponíveis até março de 1996, e as projeções são 

feitas até o ano de 2010. 

Eles construíram dois cenários alternativos. O primeiro chamado de pró-privatização, 

foi construído com hipóteses mais pessimistas sobre a evolução da indústria sob 

monopólio público, sugerindo que os benefícios líquidos com a privatização são 

maiores. O segundo chamado de pró-CEGB, foi construído com hipóteses mais 

otimistas sobre a evolução da indústria sob monopólio público, sugerindo que os 

benefícios líquidos oriundos da privatização são menores. 

Ambos cenários adotam três pontos chave: (i) o crescimento da produtividade é menor 

do que o atual em ambos, sendo que no pró-CEGB é um pouco maior do que no pró-

privatização; (ii) os preços do carvão e do gás são os mesmos do que o cenário atual, 

no caso do pró-CEGB, mas maiores no cenário pró-privatização; (iii) em ambos a 

CEGB investe em plantas nucleares (não econômicas) e reforma de plantas a carvão 

incluindo unidades de desfulrização a gás, sendo que sob o cenário pró-privatização a 

CEGB constrói mais unidades e reforma mais plantas. 

Ambos cenários se basearam nos relatórios da CEGB antes da privatização e na 

análise de sua performance na década anterior a reestruturação. Segundo NEWBERY 

& POLLIT (1996) o cenário pró-privatização é o mais próximo do que provavelmente 

ocorreria caso não tivesse havido a privatização. 

Segundo os autores, os resultados encontrados (Cf. Tabelas 3.1 e 3.2) indicam que a 

privatização e liberalização trouxeram benefícios líquidos, embora duas questões 

devessem ser melhoradas. Primeiro o fato de que cerca de ¼ dos ganhos líquidos 

foram transferidos para a França (via importação), e segundo, que a introdução de 

maior competição desde o começo na geração (via cisão da CEGB em mais 

empresas, que não apenas a PowerGen e a National Power) teria viabilizado menor 

excesso de entrada (de CCGT’s) e diminuído o preço, aperfeiçoando inclusive a 

distribuição dos benefícios líquidos, e aumentando conseqüentemente o bem estar 
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social. 

 

Tabela 3.1 
 

Cenário pro- 
privatização 

Cenário pro- 
CEGB 

Efeitos sobre investimento e uso de combustíveis 
Fim da expansão do programa nuclear 3,3 2,8 
Efeitos sobre preço das importações França -2,6 -1,5 
Custos líquidos dos combustívesi fósseis 2,9 -2,1 
Total 3,6 -0,7 

Benefícios de externalidades 
Redução nas emissões de dióxido sulfúrico (125 libras por tonelada métrica) 1,0 0,7 
Redução de emissões de dióxido de carbono (12 libras por tonelada de carbono) 1,4 1,2 
Total 2,3 1,9 

Reestruturação 
Custos -2,8 -2,8 
Custos evitados 8,8 7,6 
Total 6,0 4,8 

Benefícios totais 11,9 6,0 

Benefícios totais líquidos (pence por KWh) 0,21 0,09 
Fonte: Newbery and Pollit (1996) 

Benefícios Líquidos da privatização da CEGB - dois cenários alternativos (1995-2010)  
(Bilhões de libras a preços de 1994-95; a 6% de taxa de desconto aa; descontada a abril de 1995) 

 

Tabela 3.2 
 
Beneficiários Cenário pro- 

privatização 
Cenário pro- 

CEGB 
Compradores de energia -1.3 -4.4 
Governo (incluindo venda de ativos) 1.2 0.4 
Acionistas (excluindo venda de ativos) 9.7 8.1 
Fonte: Newbery and Pollit (1996) 

Distribuição dos Benefícios Líquidos da privatização da CEGB - preços convergindo no ano de 2000  
(Bilhões de libras a preços de 1994-95; a 6% de taxa de desconto aa; descontada a abril de 1995; exclui externalidades) 

 

Outra aplicação foi dada por GREEN & PRICE (1995), os quais utilizam a análise de 

custo benefício como forma de identificar a melhor ordem (ou timing) entre introduzir a 

liberalização e vender ativos públicos. Além disto, também para analisar qual a melhor 

forma de introduzir a liberalização no pós-privatização: via aumento da competição 

através da reestruturação da indústria, ou via aumento da competição mantendo a 

integração vertical. Conforme argumentam (p. 76) a melhor ordem é aquela que 

maximiza o benefício social.  

Privatização e reestruturação geram uma realocação de benefícios líquidos na 

economia, e geram custos regulatórios diferenciados conforme o timing de 

implantação. No caso de iniciar com a privatização sem reestruturar a indústria 

(maximizando o preço de venda dos ativos) pode ocorrer dos grupos exercerem o 

poder de mercado e obterem lucros excedentes e conseqüentemente reduzirem o 

benefício do consumidor. Neste caso, a solução pode ser mais regulação ou 
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alternativamente instituir uma reestruturação da indústria (findar poder de monopólio). 

Cada qual terá uma necessidade de investimento diferente e uma série de impactos 

diferenciados sobre custos produtivos e preços de ativos. 

Por exemplo, os investidores compram ações nas bolsas seguindo suas expectativas 

de lucros futuros, os quais dependem dos custos e dos preços. Caso os lucros 

resultem de preços altos isto implica em redução de benefício para os consumidores. 

Portanto, a avaliação da privatização e liberalização deve considerar o balanço de 

ganhadores e perdedores no processo, e seus respectivos pesos relativos na função 

de bem estar social (p. 77). Neste caso, se os investidores tiverem maior benefício 

líquido que a perda dos consumidores terá havido um aumento de bem estar social. 

Para esta análise eles seguem a metodologia desenvolvida por JONES et al. (1990), 

que identifica três grupos principais: os consumidores, os produtores e o governo. 

JONES et al. (1990) utilizam a análise de custo-benefício para avaliar se a privatização 

e liberalização trazem ganhos para a economia como um todo.  

Algumas premissas colocadas por JONES et al. (1990) também são seguidas por 

GREEN & PRICE (1995): (i) devido a imperfeições de mercado o peso relativo de cada 

um destes grupos associados ao bem estar social é diferente, especialmente em 

países em desenvolvimento; (ii) quando o governo estabelece uma taxação está 

implícito que a receita arrecadada gera mais benefício social do que o custo da 

incidência do imposto; (iii) quanto mais difundido é o mercado de capitais (bolsas), 

mais próxima é a relação entre o benefício dos consumidores e dos produtores 

(porque um excesso de lucro, mesmo que devido a preço alto e conseqüentemente 

perda de bem estar, se traduz em aumento de dividendos). 

GREEN & PRICE (1995) argumentam que se por um lado o preço de venda de ativos 

é maximizado quando a desestatização é feita sem reestruturação, os custos de 

reestruturação pós-privatização superam os custos pré-privatização, bem como a 

(re)distribuição de benefícios entre os agentes. Além disto, a estratégia de 

maximização de bem estar via maximização de preço de venda não é consistente no 

tempo devido à perda de reputação do governo, o que provavelmente aumenta os 

custos regulatórios. E os impactos sobre os agentes podem ser ainda mais estendidos 

levando-se em conta efeitos para-frente e para-trás, causados pela indústria de 

energia. 
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Benchmarking Regulatório 

Segundo JAMASB & POLLIT (2001), o objetivo de reformas regulatórias é instituir 

mecanismos para incentivar as utilities a aperfeiçoar seus investimentos e eficiências 

operacionais, além de assegurar que os consumidores também sejam beneficiados 

com os ganhos de produtividade (p. 107-108). Para isto, eles argumentam sobre a 

importância da governança regulatória como responsável por enfatizar o status formal 

do regulador e as regras de sua conduta no processo de execução de seus deveres e 

de seu poder (p. 108). Para aprofundar as discussões sobre a melhor prática 

regulatória, eles pesquisam a experiência internacional, e apresentam uma vasta 

análise sobre regulação por incentivos. 

Segundo os autores, regulação por incentivo surge como uma alternativa à regulação 

pela taxa de retorno, ou custo do serviço; ela é fruto da insatisfação na sinalização e 

na performance obtidas com estes últimos. Eles mostram que a aplicação da 

regulação por incentivos tem se difundido entre os reguladores de diversos países, 

embora via diversas abordagens: preço–teto (price-cap), receita-teto (revenue cap), 

modelos de regulação por incentivos orientados (targeted-incentive regulation models), 

regulação por comparação (yardstick regulation), método da banda móvel (sliding-

scale), regulação por contratos (menu of contracts), ajustes parciais de custo (partial 

cost adjustments). 

A performance based regulation necessita criar uma referência (um modelo ótimo) que 

sirva para o regulador orientar as utilities através de políticas ou instrumentos que as 

incentivem. Com isto os reguladores estão buscando promover a melhoria de 

eficiência premiando a boa performance em relação a benchmarks pré-determinados. 

Neste sentido, a base da regulação por incentivos é a utilização de alguma forma de 

benchmark entre utilities. O processo de benchmarking per se é uma forma de análise 

do desempenho regulatório, na medida em que posiciona (ordena) o desempenho de 

utilities em um ranking. Por isso, a alternativa aqui denominada benchmarking 

regulatório é apresentada como mais uma alternativa de análise de desempenho 

regulatório. 

A análise de benchmarking pode ser aplicada para custos operacionais e custos de 

capital, para qualidade de serviços (multi-critério), e pode ser utilizada juntamente com 

o price-cap ou taxa de retorno, para incentivar programas como energias alternativas, 

e gerenciamento da demanda (esquemas de incentivo). 

JAMASB & POLLIT (2001) classificam os métodos de incentive-based regulation em 

dois tipos: (i) frontier based; e (ii) representative based. O primeiro toma as melhores 
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práticas como referência e o segundo toma a média das práticas como referência. 

• Métodos de benchmarking pela fronteira 

Estes métodos identificam ou estimam a fronteira de performance eficiente a partir das 

melhores práticas regulatórias de uma indústria, ou a partir de uma amostra de firmas. 

Esta fronteira passa a ser o benchmark contra o qual a performance relativa das 

utilities é mensurada. Os métodos mais utilizados nesta linha são o Data Envelopment 

Analysis (DEA), o Corrected Ordinary Least Square (COLS), e o Stochastic Frontier 

Analysis (SFA). 

O DEA se baseia em programação linear e a eficiência das firmas é computada para 

construir a curva envelope com as melhores práticas. O SFA e o COLS são baseados 

em metodologias estatísticas de estimação. Ambos requerem a definição de uma 

função de produção ou função de custo. A fronteira eficiente é estimada a partir desta 

função. A técnica do COLS (utilizada pelo Ofgem para as REC’s) assume que os 

desvios (das utilities) em relação à fronteira eficiente são ineficiências. As notas (ou o 

ranking) das utilities, portanto, são bem sensíveis às posições relativas das utilities da 

fronteira. A técnica SFA, por sua vez, reconhece a possibilidade de erros estocásticos 

na mensuração das ineficiências. Vale remarcar que os graus de eficiências são 

sensíveis ao modelo escolhido, como também às escolhas dos inputs, outputs e das 

variáveis ambientais, bem como a choques ou erros de dados. 

Existem outras abordagens (variantes) na construção da fronteira eficiente, onde os 

benchmarks são definidos para categorias de empresas, para permitir comparabilidade 

entre firmas (devido a escalas e características muito diversas). 

• Métodos de benchmarking pela média 

Neste método o benchmark é calculado pela média e a técnica mais utilizada é a 

Ordinary Least Square (OLS). À semelhança do COLS este estima uma função de 

produção (ou de custo) média, a partir de uma amostra de firmas. As respectivas 

performances (atuais) das utilities analisadas são a partir daí estimadas internalizando-

se os inputs, outputs e dados do ambiente na função estimada. 

Alguns reguladores utilizam como benchmark uma média simples dos custos de um 

conjunto de firmas; neste caso, um mesmo price-cap incide sobre o grupo.  

Existe também (utilizado nos EUA) o sliding-scale, método que cria uma banda-morta 

(dead-band) ao redor de uma meta de taxa de retorno. A taxa de retorno verificada 

pode variar dentro desta banda; quando a taxa de retorno fica fora da banda, seja no 
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caso de prejuízo ou no caso de lucro, os resultados são compartilhados entre utility e 

consumidores. A meta de taxa de retorno é definida como uma média de retornos 

justos de firmas operando no mesmo ambiente. 

Outro método baseado na média é o Total Factor Productivity (TFP). Esta técnica se 

baseia na análise de série histórica de algum indicador de crescimento de 

produtividade (do setor ou de toda a economia) para efeito de definição do fator X, na 

regulação do price-cap. Em geral os esquemas de metas-alvo podem se basear no 

passado ou em estimativas sobre tendências futuras. 

 

Indicadores de Performance 

Duas pesquisas são referências na análise de performance regulatória utilizando 

indicadores de performance: a desenvolvida pela Oxera e a desenvolvida pela OECD 

(Organization for Economic Cooperation & Development). OXERA (2000) utiliza 

benchmarking para criar um conjunto de indicadores para analisar o desempenho do 

processo de liberalização na Europa. E STEINER (2000), na OECD Economic 

Department combina indicadores regulatórios para avaliar o impacto do processo de 

liberalização e privatização na performance do segmento de geração de 19 países da 

OCDE (10 anos). O objetivo específico foi identificar o impacto das reformas 

regulatórias sobre preço e eficiência, bem como avaliar a eficácia de diferentes 

estratégias de reforma. 

• OXERA 

A Comissão Européia (EC) estabeleceu diretrizes33 para a abertura e formação de um 

mercado de energia (gás e eletricidade) da União Européia. Para acompanhar e 

supervisionar o cumprimento destas diretrizes foi necessário estabelecer um conjunto 

de indicadores de benchmark para a performance dos Estados membros. 

Seguindo as diretrizes da EC, uma série de indicadores, qualitativos e quantitativos, 

foram escolhidos para acompanhar os fatores motrizes importantes do 

desenvolvimento do mercado. Em seguida, estes foram transformados em valores 

entre 0 e 10 (condição mais favorável para o desenvolvimento da liberalização), e 

agregados em duas classes de indicadores: (i) análise da competição de mercado e 

(ii) análise dos segmentos não competitivos, focando a regulação e os arranjos para 

acesso à rede. Para esta agregação foram atribuídos pesos aos indicadores primários 

                                                      
33 Directive 96/92/EC OJL 27/20/30.1.1997, and Directive 98/30 EC OJL 204.1/21.7.1998. 
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segundo sua relevância como fator motriz do processo de liberalização, de modo a 

agregá-los inicialmente em indicadores intermediários e em seguida nas duas classes 

indicadas acima. 

A abordagem através de indicadores foi desenvolvida para alcançar dois objetivos 

centrais: 

(i) “acompanhar o progresso dos diferentes estados europeus na implementação das 

diretrizes de liberalização, e mapear as mudanças fundamentais na competição de 

mercado e na regulação de cada país”; e 

(ii) “permitir que a performance dos diferentes países pudesse ser comparada, e que 

as forças e fraquezas de uma estratégia de implantação do processo de liberalização 

em determinado país particular pudesse ser avaliada”. 

 

• OECD 

A abordagem de Steiner utiliza cross-country e séries temporais para examinar o 

impacto de indicadores regulatórios e de estrutura industrial sobre preços e eficiência. 

A análise considera as condições específicas de cada país, e as condições 

econômicas e tecnológicas como exógenas. Através da técnica de análise 

multiváriavel de dados (multivariate data analysis) a pesquisa procura identificar o 

mínimo número de combinações lineares (fatores) dos dados básicos que explicam a 

maior covariância geral destes. Através da técnica de análise de cluster (cluster 

analysis) a pesquisa procura identificar a similaridade (análise comparativa) dos 

países da OECD baseados nos resultados de cada fator (STEINER, 2000, p.16). 

O modelo adotado é definido para explicar, para cada país i e ano t, cada medida de 

performance Yit, como uma função dos efeitos específicos de determinado país fi, de 

um conjunto de controles que influenciam a performance independentemente da 

regulação Z[i,t], e como uma função de um conjunto de indicadores regulatórios e de 

estrutura industrial R[i,t]: 

Yit= c+ fi+Z’β+R’δ+εit 

Como indicadores qualitativos apropriados não estão disponíveis, a análise empírica 

foi focada apenas sobre preço e eficiência, sendo que como proxy desta última foi 

utilizada a taxa de uso de capacidade. Os indicadores de performance utilizados na 
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análise são apenas proxies de preços e eficiências34.  

 

Melhores práticas Regulatórias (Princípios, processos e organização) 

No Australia’s Utility Regulators Forum, the OFFICE OF WATER REGULATION (1999) 

e BERG (2001) apresentam uma outra abordagem para analisar a performance 

regulatória: best practice principles, best practice processes, & best practice 

organization. 

• Best practice principles – servem como um checklist para utilities e reguladores 

examinarem os instrumentos regulatórios propostos, e servem como base para 

o desenvolvimento de benchmarks através dos quais os reguladores podem 

monitorar e comparar suas respectivas performances. São nove os princípios 

elencados por eles, quais sejam: 

1) Comunicação – a comunicação efetiva é fundamental para que os stakeholders 

compreendam as necessidades de regulação e as iniciativas decorrentes. Isto cria 

comprometimento na medida que reforça a racionalidade das diretrizes. Com este 

propósito a comunicação precisa ser relevante e compreensível, acessível, no timing 

correto, e inclusiva, ou seja, destinadas a todos os stakeholders em vez de grupos de 

interesses específicos que potencialmente podem influenciar as decisões; 

 2) Consulta – o processo de consulta permite que as decisões regulatórias sejam 

tomadas sabendo-se os impactos sobre os stakeholders, além de permitir que ajustes 

sejam feitos a partir de sugestões de alternativas. Possibilita também uma análise 

mais realista da viabilidade e do timing de implantação; 

 3) Consistência – a consistência no trato dos diferentes setores, ao longo do tempo e 

Estados, promove a confiança dos stakeholders no sistema regulatório. Este princípio 

se relaciona à provisão consistente de regras que não afetem de maneira adversa a 

performance do negócio de um participante específico; 

 4) Previsibilidade – este é um requisito essencial para permitir as utilities de preverem 

os seus mercados, e de realizarem planos para o futuro, e especialmente de que seus 

investimentos (de longo prazo de maturação) não sofram ameaça devido a mudanças 

inesperadas no ambiente regulatório; 

                                                      
34 Foram utilizados: (i) os preços ao consumidor industrial à paridade poder de compra, (ii) a 
razão de preços industriais – residenciais (em PPP),  (iii) o fator de capacidade – produção de 
eletricidade sobre capacidade instalada, (iv) distância entre margem de reserva atual 
((capacidade – pico) / pico) e margem de reserva ótima (0.15). 
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 5) Flexibilidade – este princípio se refere à habilidade da regulação evoluir ao longo 

do tempo, e de utilizar instrumentos apropriados em resposta às mudanças nas 

condições do ambiente. Para isto é fundamental criar as condições para que as 

práticas regulatórias sejam possíveis de serem aperfeiçoadas; 

 6) Independência – as decisões regulatórias devem estar livres de interferências 

indevidas, as quais podem comprometer o desempenho da indústria. Neste caso, o 

princípio da independência é um elemento necessário para prover os stakeholders de 

confiança no processo regulatório, e está vinculado aos princípios de consistência e 

previsibilidade. Requer que os reguladores tenham a expertise necessária para julgar 

quando determinada influência é indevida; 

 7) Efetividade e eficiência – a busca pela melhor prática regulatória deveria incluir 

uma avaliação de custo - benefício (efetividade) das regulações propostas, e uma 

avaliação de alternativas regulatórias. É preciso estabelecer medidas para monitorar 

os benefícios decorrentes da regulação bem como providenciar um acompanhamento 

dos custos incorridos pelos reguladores e utilities. Para isto, o princípio da eficiência 

contribui através de processo de requerimento de informações, de planejamento do 

timing correto do processo de tomada de decisões, da estruturação de uma equipe 

com conhecimento técnico apropriado e qualidade, e por fim, do estabelecimento de 

processos que minimizem a perda de tempo e a duplicação de funções; 

 8) Accountability – este princípio implica que os reguladores sejam responsabilizados 

por suas decisões. Isto requer processos definidos claramente e decisões 

racionalmente instituídas, com possibilidade de apelação em tribunais. Adicionalmente 

sugerem-se revisões periódicas da análise de performance do regulador; 

 9) Transparência – os reguladores devem estar disponíveis para prover os 

stakeholders com informações. Além disto, o processo de tomada de decisão deve ser 

justo para todas as partes envolvidas, bem como as decisões embasadas 

(fundamentadas). 

 

• Best practice processes – É importante que os reguladores incorporem os 9 

princípios a sua cultura organizacional. Os processos devem ser instituídos 

para garantir que os stakeholders compreendam as bases das decisões 

tomadas, a natureza da informação utilizada para a tomada de decisão, e o tipo 

de análise através do qual se obteve a decisão. Com este propósito, o 

regulador deve também se disponibilizar para ser questionado, quando então, 

deve justificar-se de maneira apropriada, assegurando-se que a sua decisão 
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atende aos interesses da comunidade como um todo. Com este intuito o 

governo da Austrália estabeleceu a exigência de um processo de avaliação de 

impacto regulatório. As etapas deste processo são: (i) identificação do 

problema; (ii) especificação dos objetivos desejados; (iii) identificação das 

opções, regulatórias e não regulatórias; (iv) avaliação dos impactos de cada 

alternativa em termos de custo – benefício; (v) preparação de uma consulta 

pública; (vi) conclusão e recomendações; (vii) implementação e revisão. 

 

• Best practice organization – Sem a devida competência e conhecimento 

suficiente o regulador se fragiliza diante da possibilidade de ser dominado 

pelos agentes da indústria, os quais possuem maiores informações sobre seu 

negócio bem como maior qualificação. Além disto, este despreparo pode elevar 

o custo de regular, pois o regulador pode exigir informações em excesso de 

seus regulados, além de sinalizar com maiores incertezas, menor confiança e 

credibilidade, enfim maior o risco de falhas regulatórias. Outra questão central 

neste princípio é o da clareza na definição de responsabilidades, no intuito de 

evitar conflitos: aqueles que fazem as políticas (formuladores de política e de 

regulação) não deveriam ser responsáveis por torná-las efetivas (executores 

de política e regulação).  De maneira que os reguladores devem ter: (i) 

competência econômica e acesso a especialistas; (ii) conhecimento da 

indústria; (iii) conhecimento detalhado de instrumentos regulatórios disponíveis; 

(iv) competência analítica e quantitativa para realizar análises de avaliação de 

impacto regulatório (custo-benefício); (v) expertise técnica para avaliar a 

qualidade, confiabilidade, disponibilidade e segurança do serviço. 

 

BERG (1998) menciona que independência, transparência, previsibilidade e 

consistência emergem do processo regulatório, e sugere algumas variáveis que 

afetam os instrumentos regulatórios como características da indústria (Industry 

Conditions), características econômicas gerais (General Economic Conditions), 

experiência (Experience), e características institucionais (Institutional Conditions) (Cf. 

Figura 3.1). Ainda, pesquisando sobre avaliação da performance regulatória ele 

comenta que: “é preciso identificar os inputs e os outputs da regulação (…) os inputs 

incluem a constituição nacional e o arcabouço legal, o tamanho e talento do corpo de 

funcionários, decisões passadas, pesquisas, e auditorias financeiras (…) a 

performance da própria indústria é o melhor indicador para avaliar a performance da 

regulação (…)” (p.20). 
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BERG (2000) argumenta que a performance da indústria é o output fundamental da 

performance regulatória, e sendo assim, de maneira simplificada identifica cinco 

elementos para testar a performance regulatória (p.13): (1) avanço de produtividade 

(fruto de redução de custo e de novas tecnologias); (2) introdução de novos serviços; 

(3) retorno para os investidores ajustados aos seus respectivos riscos; (4) preços 

refletindo o mínimo custo incremental possível; (5) expansão de serviços básicos para 

grupos de consumidores. 

Entretanto Berg reconhece que a relação entre práticas regulatórias e a indústria é 

complexa (Cf. Figura 3.1), o que torna, portanto, bem difícil a tarefa de avaliação dos 

méritos de uma regulação específica. 

 
Figura 3.1 – Governança Regulatória, Incentivos e Performance 
Fonte: Berg (2000) 
 

• Experiência: refere-se a experiência nas políticas regulatórias de infraestrutura, 

seja do nível local, nacional ou internacional. A globalização dos mercados 

remete os investidores a análise de retorno-risco em diferentes mercados, 

sendo a experiência regulatória um dos pontos de comparação. 

• Características institucionais: do tipo, independência do sistema judiciário, a 

natureza e estabilidade do sistema político, a autonomia dos órgãos 
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reguladores, recursos disponíveis para regulação, e o enforcement dos direitos 

de propriedade e das leis que afetam os serviços de infraestrutura. Neste 

sentido, um processo regulatório que enfatize a participação dos stakeholders 

será mais legítimo. 

• Percepções internacionais: os fluxos de capitais externos são afetados pelas 

percepções dos investidores internacionais quanto à estabilidade política, ao 

apoio institucional, a credibilidade do processo regulatório. Alguns índices de 

risco, como risco político, procuram capturar eventuais diferenças entre 

países35. 

• Características econômicas gerais: as condições macroeconômicas estão fora 

do controle das autoridades reguladoras embora afetem o custo de capital e as 

expectativas de crescimento de demanda (nível de emprego, inflação, balanço 

de pagamento, mercado de capital etc.). Dois tipos de risco podem ser 

classificados neste item: o risco de transferência e o risco soberano. O primeiro 

se refere ao risco de uma companhia não poder honrar seus débitos externos 

por incertezas do tipo restrição de fluxo de capital ou desvalorização de moeda 

corrente (débito em moeda externa e receitas em moeda doméstica). O 

segundo se refere ao risco de uma transação ser submetida a uma mudança 

de regra (legislação), por exemplo, novos impostos ou restrições à 

propriedade. 

• Mercados de input (insumos): A performance de uma indústria está vinculada à 

performance dos seus respectivos fornecedores de recursos, do tipo 

equipamentos, trabalho qualificado, empreendedorismo, recursos naturais etc. 

Executivos baseiam seus planos de negócios nos custos relativos entre os 

insumos. Seus planejamentos e orçamentos são impactados por alterações 

nestes mercados. 

• Condições básicas da indústria: incluem fatores que influenciam a demanda 

(população, renda, educação) e oferta (produção de tecnologia, práticas 

operacionais, preços relativos). 

• Governança regulatória: envolve o desenho de agências e o processo de 

desenvolvimento de práticas regulatórias. A clareza na definição de papéis e 

fronteiras de competência entre órgãos, o grau de autonomia das agências, as 

competências e técnicas para garantir a accountability, a transparência e a 
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participação são fatores fundamentais para a legitimidade do sistema 

regulatório. 

• Incentivos regulatórios: estes também afetam a performance da indústria. A 

natureza do processo regulatório é mutante. Em virtude disto, em países sem 

tradição ou histórico de comportamento regulatório, os investidores se deparam 

com um risco adicional decorrente de incertezas no comportamento dos 

reguladores. Neste caso, inicialmente os investidores requerem um prêmio de 

risco adicional, diminuído ao longo do tempo conforme a prática regulatória. 

• Better Regulation Task Force (UK) 

O governo britânico, em setembro de 1997, estabeleceu um grupo de estudo para 

melhorar as práticas regulatórias36. Um dos objetivos definidos para o grupo foi o de 

avaliar o desempenho da regulação. Este grupo estabeleceu cinco princípios gerais 

para avaliação de práticas regulatórias, os quais foram incorporados no Government’s 

Guide to Regulatory Impact Assessment, quais sejam (Cf. Figura 3.2): (1) 

transparência (transparency); (2) accountability; (3) proporcionalidade (proportionality); 

(4) consistência (consistency); e (5) objetividade (targeting). 

Em julho de 2001 este grupo lançou um documento “Economic Regulators” avaliando 

três indústrias, a saber: a de energia (Ofgem), a de telecomunicações (Oftel) e a de 

aviação (Civil Aviation Authority). Através de um questionário (Cf. Figura 3.3) 

encaminhado aos stakeholders (companhias reguladas, agências reguladoras, grupos 

de consumidores, acadêmicos, e outros), e através de entrevistas e painéis de 

debates foram identificadas uma série de recomendações. Vale destacar a 

recomendação N 2: ”Economics should be required to produce assessment of cost and 

benefits for proposals with significant impact on business activity”. 

 

                                                                                                                                                            
35 A revista Euromoney, a PRS – Political Risk Service através da Revista Political Risk Letter, 
e the Economist fornecem análise de risco de países.  
36 www.cabinet-office.gov.uk/regulation/task.htm 
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Figura 3.2 - Cinco princípios da Better Regulation Task Force 
Fonte: Better Regulation Task Force (2000) 
 

O governo britânico utiliza a prática de análise custo-benefício para definir políticas. 

Esta recomendação sugere que esta análise seja estendida para a avaliação 

regulatória, através da avaliação de impacto regulatório (regulatory impact 

assessments - RIA) (p.30). 
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Figura 3.3 – Questões para avaliação de desempenho 
Fonte: Better Regulation Task Force (2000) 
 

 

3.2 Vantagens e desvantagens das abordagens existentes 

Estes métodos apresentados, conforme mencionado, não são suficientes para 

responder os objetivos desta pesquisa, por serem ou viesados ou incompletos, e por 

não oferecerem um instrumental adequado de análise que permita o planejamento 

regulatório. A seguir são destacadas as vantagens e desvantagens de cada uma das 

abordagens. 

 

Contraposição de cenários de análise de preços (counterfactual scenario) 

(i) Pura análise preço. 

(ii) Considera apenas a análise do ponto de vista do benefício do consumidor, 
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não considera o efeito sobre o lado da oferta (excedente do produtor); o 

fato de grupos estrangeiros terem adquirido utilities na Inglaterra reduz o 

fluxo de dividendos distribuídos internamente no país. Isto implica em que 

lucros em excesso devido a preços altos, não signifiquem mitigação de 

perda de excedente do consumidor via recebimento de dividendos. Existe 

uma transferência de benefícios dos consumidores ingleses para os 

acionistas estrangeiros (intercountry transference). 

(iii) Fortemente baseada em suposições de possíveis decisões futuras; sujeito 

a alto grau de incertezas. 

(iv) Pouco representativo do impacto sobre o bem-estar (mesmo a la ótimo de 

Pareto). 

(v) Não permite avaliação do impacto sobre o bem-estar (a la Kaldor-Hicks, 

compensações). 

(vi) Considera a elasticidade preço da eletricidade zero (BRANSTON, 2000, p. 

42), o que é uma simplificação ao não permitir uma resposta da demanda 

em relação ao preço. Quanto maior o período analisado maior o erro da 

estimativa. 

(vii) Não considera impactos sobre outros setores da economia; como, por 

exemplo, sobre a indústria do carvão (BRANSTON, 2000, p. 42). 

(viii) Não permite uma identificação nem quantificação dos ganhadores e 

perdedores, de maneira geral. 

(ix) Não identifica os fatores chave que levaram às mudanças de preço, e 

tampouco permite identificar o processo de formação das competências 

para a prática da melhor regulação. 

(x) Conseqüentemente, a metodologia pouco facilita o processo de 

planejamento da regulação. 

(xi) Embora seja de fácil cálculo, e utilize instrumentos de uso comum pela 

economia. 

(xii) Permite apenas concluir que a privatização não trouxe os benefícios 

desejados. 
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Análise de Custo-Benefício Social 

(i) A construção de cenários é uma importante ferramenta para iniciativas 

prospectivas, e essencialmente é utilizado para indicar tendências. Para 

fins de comparação de desempenho e medição entre alternativas 

retrospectivas pode não ser uma boa ferramenta devido ao caráter 

subjetivo a que está associado. Na verdade a cenarização pode estar 

imbuída de premissas viesadas e suposições tendenciosas. 

(ii) A abordagem não considera para efeito de contabilização de custos-

benefícios, as diferentes preferências dos diversos agentes. De modo que 

não necessariamente ganhos superiores a perdas implicam em aumento de 

benefício social. Pode ocorrer que no rearranjo existam perdedores cuja 

função de preferência associe elevada utilidade marginal a cada unidade 

perdida. Neste caso, mesmo havendo compensação, pode não ter havido 

um aumento de bem estar social. 

(iii) A cenarização pode ser um bom instrumento para identificação das 

competências regulatórias necessárias, a serem desenvolvidas. 

(iv) A abordagem utiliza técnicas de larga aplicação, e permite a identificação 

de ganhadores e perdedores. 

 

Benchmarking e Performance 

(i) A utilização de benchmarking para efeito de comparação deve ser utilizada 

com o devido cuidado, haja vista a existência de diversidades entre 

indústrias de diversos países, bem como entre os próprios países. 

(ii) Esta abordagem requer uma coordenação tanto entre reguladores de 

diferentes países, quanto de reguladores intrapaís, especialmente para 

coleta e processamento dos dados para os indicadores. 

(iii) De modo que existe um custo de transação e a necessidade de 

disponibilizar recursos para a viabilização da formação desta rede de 

coleta. 

(iv) A escolha de métodos de benchmarking deve estar associada a objetivos 

claros a serem monitorados. 
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Indicadores de Performance 

(i) A abordagem da Oxera em contraposição a da OCDE reflete a dificuldade 

em retratar tanto dados qualitativos como quantitativos. Como a regulação 

traz implicações sobre diversos agentes de várias formas, não 

necessariamente é possível modelar a diversidade das interações para fins 

de avaliação de desempenho. 

(ii) A abordagem da Oxera explicitamente considerou indicadores qualitativos e 

quantitativos, embora destacando o caráter subjetivo dos qualitativos. 

(iii) Esta abordagem, como se percebe, é de difícil implantação, haja vista, a 

demanda intensiva por dados organizados. Dependendo do país e da 

indústria em análise esta abordagem não se aplica em função dos elevados 

custos para levantamento e processamento de informações. 

 

Melhores práticas Regulatórias (Princípios, processos e organização) 

(i) Concentra a análise das melhores práticas sobre os órgãos reguladores 

e/ou formuladores de política. Não consideram, a priori as possíveis 

estruturas regulatórias alternativas para a melhor prática regulatória. Na 

verdade, toma como ideal a estrutura formuladores de política / regulação e 

executores de política / regulação; 

(ii) Não internaliza na análise a diversidade institucional dos países e nem a 

carência de recursos. Neste sentido, considera que os nove princípios são 

a referência a ser buscada. No entanto, a promoção destes princípios 

depende de recursos em capital institucional, em capital humano e em 

capital financeiro que em muitos países é justamente uma das causas 

fundamentais do fraco desempenho regulatório. De modo que comparar 

desempenho entre países, via benchmarking, utilizando estes critérios pode 

não retratar a veracidade. 

(iii) Além disto, esta abordagem não internaliza na análise de desempenho os 

efeitos sobre outras indústrias, e utiliza critérios de performance que não 

refletem os multi-objetivos da sociedade. Concentra-se em demasia sobre a 

eficiência produtiva. 

(iv) Na verdade, esta abordagem considera, a priori, como referência, a 

alternativa de competição de mercado. Devido às falhas de mercado 

justifica a necessidade da regulação. E sendo assim, procura instituir a 
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regulação tendo como meta-alvo a competição de mercado. 

(v) A abordagem permite identificar quais as competências necessárias para a 

atividade de regulação segundo o desenho regulatório pré-definido. Para 

outro desenho regulatório seria preciso contextualizar os pré-

condicionantes destas competências. 

(vi) Por outro lado, a abordagem tem o mérito de sistematizar a necessidade da 

análise de desempenho regulatório, fomentando a avaliação de impacto 

regulatório. 

 

3.3 Abordagem adotada para a Avaliação de Impacto Regulatório 
(AIR) da ESI britânica 

Para responder as questões da pesquisa, a saber: (i) Como avaliar o desempenho de 

um sistema regulatório (indústria de rede)? (ii) Quais os fatores críticos de sucesso e 

quais as competências necessárias para a prática da atividade regulatória? (iii) Quais 

variáveis são determinantes na construção de cenários de evolução regulatória?, A 

seguir combinam-se as abordagens para construir uma metodologia de análise de 

desempenho regulatório. 

 

Apresentação: combinando abordagens 

Para avaliar o desempenho da performance do Sistema de Regulação da Indústria de 

eletricidade da Inglaterra foram utilizados os seguintes critérios: 

(1) Efetividade da regulação em cumprir o seu propósito (ou missão); 

avaliado através do gradiente das eficiências 

[ , , , , ], um proxy dos multi-objetivos que a indústria 

de eletricidade deve perseguir; 

odPrϑ Dinϑ Alϑ Disϑ Ambϑ

(2) Adequabilidade da estrutura e do processo regulatório ao estado e às 

características dos subsistemas envolvidos; 

(3) Convergência das diretrizes regulatórias de diferentes agentes 

reguladores, seja da própria indústria em análise, ou de agentes 

reguladores de outras esferas; e 

(4) Sustentabilidade do sistema regulatório, i.e análise prospectiva da 

evolução da regulação e de seus impactos sobre os stakeholders e 
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sobre os sistemas. 

 

Com estes quatro critérios definidos a metodologia aplicada ao caso inglês combina 

aspectos das abordagens descritas acima. 

De maneira didática a análise é desenvolvida da seguinte forma: através de um corte 

horizontal no Sistema de Regulação da ESI britânica, obtêm-se os focos dos 

diferentes stakeholders nesse mesmo plano, por exemplo, consumidores, produtores, 

fornecedores, trabalhadores etc. Em seguida através de um corte vertical nesse 

mesmo sistema obtêm-se as diferentes perspectivas de cada sistema afetado pela 

indústria de eletricidade, como o sistema ambiental, o sócio-político, o econômico, o 

ambiente da própria indústria e os ambientes internos às organizações. Em seguida, 

através de análises qualitativa e quantitativa são avaliadas as variações de 

posicionamento relativo dos agentes e dos sistemas decorrentes das mudanças 

regulatórias na ESI britânica de 1989 a 2001. Por fim, através de técnicas de 

cenarização se avalia a sustentabilidade de trajetórias regulatórias. 

 

A figura 1.1 (p.14) pode ser utilizada como uma representação da metodologia de 

avaliação de impacto regulatório. Mantendo a indústria de energia como foco, o eixo 

horizontal representa o plano onde estão situados os demandantes de insumos e 

produtos da economia (matriz insumo - produto). Para utilizar a agregação e a 

nomenclatura das variáveis definidas na figura 1.3: são os consumidores de Kn, Sn, 

Kh, Kf, Kt, K$, e produtos P1, Pn. Como se percebe a própria indústria de energia, 

juntamente com as demais indústrias chamadas de infraestrutura (telecomunicações, 

saneamento) encontram-se neste eixo. No eixo vertical outro plano representa os 

sistemas provedores de insumos e produtos, os quais também são limitantes dos 

demandantes em virtude da escassez e de seu modus operandi (Para maiores 

detalhes ver a explicação do capítulo 1). 

Pois bem, outros dois eixos compõem o X da questão regulatória, que se aplica a 

qualquer indústria. No caso da indústria de energia, o primeiro plano que corta os 

quadrantes pares, representa os estados dos sistemas e as características da oferta e 

da demanda de energia. O segundo plano, que corta os quadrantes ímpares, 

representa o plano das variáveis de controle dos formuladores de política / regulação e 

as agências executivas, bem como o plano dos instrumentos de avaliação de 

performance regulatória. 

Este X regulatório (focado sobre a indústria de energia) pode circular sobre os outros 
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planos, quando então, estará analisando a relação da referida coordenada com a 

indústria de energia. Por exemplo, um deslocamento para cima sobre o eixo vertical, 

encontrará o sistema econômico: neste momento a análise estará concentrada sobre a 

relação entre as características da oferta e demanda de energia no sistema 

econômico, sobre o estado dos sistemas e seus impactos sobre o sistema econômico 

no que se refere à oferta e ao consumo de energia, bem como estará mapeando as 

variáveis de controle e definindo indicadores de performance para avaliar o 

desempenho do sistema regulatório nesta relação indústria de energia – sistema 

econômico. 

Notar que quanto mais para cima maior a agregação e quanto mais para baixo menor 

a agregação (relacionada ao uso dos capitais e ao impacto de diretrizes regulatórias, 

Cf. Figura 1.3). 

O mesmo se aplica no deslocamento sobre o eixo horizontal. Neste caso se estará 

analisando as relações com outras indústrias. 

A análise desenvolvida na presente pesquisa para o caso inglês restringiu-se às 

indústrias de carvão e gás natural (no eixo horizontal), cobrindo todo o eixo vertical 

para o caso da indústria de eletricidade. 

Esta metodologia é flexível e funciona como guia, permitindo tanto concentrar a 

análise sobre determinada coordenada (por exemplo, indústria de energia – sistema 

ambiental), como estender a análise cobrindo diversas coordenadas sobre um mesmo 

eixo, ou sobre os dois eixos. Neste último caso, então, poder-se-ia dizer que a análise 

de avaliação de impacto regulatório teria coberto todos os aspectos devidos. 

Vale notar que esta metodologia também se aplica a avaliação de impacto regulatório 

de outras indústrias. A seguir são apresentados maiores detalhes da análise. 

 

Análise qualitativa: da estrutura e do processo 

• Diagnóstico das características e dos estados dos subsistemas e da sua 
relação com as motivações dos stakeholders 

Um aspecto observado ao longo da pesquisa é que as motivações e os próprios 

objetivos dos stakeholders envolvidos no SRIE estão vinculados aos estados e as 

características dos Sistemas, embora moldados segundo a percepção de cada agente 

(Cf. Figura 3.4); a qual por sua vez é influenciada pelas instituições e estruturas de 

incentivo correntes. Ao longo do tempo, quando os estados e as características dos 

Março 2004 93



Ricardo Gorini de Oliveira, DSc   gorini@ppe.ufrj.br 

Sistemas variam, as motivações e os objetivos também mudam. Este processo 

rearranja o equilíbrio de forças-chave e os fluxos de capitais entre os stakeholders e 

causa uma nova onda de aperfeiçoamento e intervenções nas estruturas de 

governança e de incentivo. Devido à natureza interdependente das redes de transação 

vale notar que este aperfeiçoamento das estruturas de governança e de incentivo é 

desempenhado pelos Sistemas integrados, e não apenas por um agente ou grupo 

específico37. 

 
Figura 3.4 – Diagnóstico – Características e Estados dos Sistemas 

 

Como decorrência surge a necessidade de diagnosticar os fatores críticos que 

influenciam o desempenho da atividade regulatória. A figura 3.4 ilustra alguns destes 

fatores e representa uma esquematização do diagnóstico de estado para cada 

                                                      
37 Notar que neste sentido, este processo possui todas as características de um “serviço 
público”: essencial, indivisível, onde ocorrem externalidades, incluindo comportamentos do tipo 
“carona”, assimetrias de informação e captura. 
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sistema. Este tipo de análise é parte da análise qualitativa da avaliação de impacto 

regulatório, embora alguns indicadores quantitativos sejam utilizados. 

 

• Acompanhando as principais mudanças nos objetivos, nas instituições e 
nas estruturas de incentivo 

As mudanças que ocorrem nas estruturas de incentivo não necessariamente trazem 

benefícios para todos os agentes; podem ocorrer rearranjos de fluxos de capitais em 

favor de um ou outro stakeholder penalizando os demais. Um dos aspectos 

importantes de ser observado no desempenho de um Sistema de Regulação é 

justamente se o seu funcionamento é capaz de assegurar que os rearranjos de fluxos 

sejam sustentáveis. Isto significa que não devem penalizar em demasia um agente ou 

grupo de maneira a comprometer o funcionamento do Sistema do qual fazem parte.  

Outro aspecto não menos importante de ser observado em relação ao desempenho de 

um Sistema de Regulação é a habilidade deste em facilitar a convergência do 

funcionamento das estruturas de governança e de incentivo em seus diferentes níveis. 

Em outras palavras, ser capaz de melhorar uma das eficiências sem piorar o nível das 

demais.  

Estes dois princípios, o da sustentabilidade e o da convergência, como se percebe, 

são vitais para o processo de aperfeiçoamento regulatório. No entanto a sua 

aplicabilidade sofre dos problemas já conhecidos pela Teoria da Regulação38, e 

adicionalmente por problemas de comunicação entre os Sistemas (comunicabilidade) 

conforme explicado anteriormente. Estes problemas estão relacionados aos diferentes 

objetivos de cada agente (e grupo) e a falta de clareza dos mesmos quanto aos 

respectivos papéis perante as eficiências. 

O acompanhamento da evolução da Política Energética de uma Nação é um bom 

indicador da percepção e da ênfase dada a cada uma das eficiências pelos 

formuladores de política. Caso a escolha destes seja legítima, indiretamente a Política 

Energética Nacional reflete a percepção e a escala de priorização da Sociedade em 

relação às cinco eficiências. 

Ao que parece, pela análise empírica do caso Britânico, existe um padrão de ciclos 

onde os esforços do SRIE ora são destinados a priorizar a eficiência produtiva, ora a 

eficiência dinâmica, ora a eficiência alocativa, ora a eficiência distributiva, e ora a 

eficiência ambiental. Sempre é importante reiterar que as características e estados dos 
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Sistemas também interferem no estágio (ou mesmo na ordem de grandeza) destas 

eficiências.  

Como visto, devido à natureza da Rede do SRIE um salto qualitativo das eficiências 

(ou seja, uma melhoria conjunta sustentável) predispõe de condições específicas nos 

Sistemas e de um esforço coletivo. Qualquer “gargalo” existente nas governanças 

macro, micro, ou organizacional é suficiente para inviabilizar um salto qualitativo. Outra 

consideração aflora desta observação, e trata da capacidade de redução desses 

“gargalos” pelo SRIE. A comunicabilidade é determinante nessa tarefa. Quão mais 

comunicabilidade entre os Sistemas, mais facilmente o fluxo dos capitais é direcionado 

para reduzir gargalos.  

Como decorrência direta destes aspectos pode-se dizer que qualquer análise de 

desempenho deve ser relativa, no sentido de que ou deve avaliar a evolução nas 

eficiências ao longo do tempo no próprio país (Indústria em análise), ou no caso cross-

country deve ser ponderado pelas diferenças entre as características e estados dos 

respectivos Sistemas de cada país; além disto deve procurar respeitar os ciclos 

regulatórios mencionados acima. 

 

Estas questões trazem importantes implicações para a adequabilidade das estruturas 

e do processo regulatório, além daquelas levantadas por Berg, Stern e Holder e pelo 

Australian regulator (detalhadas acima). 

 

• Adequabilidade da estrutura 

O desenho mais adequado da estrutura reguladora depende das características e dos 

estados dos sistemas e das motivações (estratégias) dos stakeholders. Fatores como 

a extensão territorial, as diversidades regionais, a taxa de cobertura de atendimento, o 

prazo médio de julgamento de processos no judiciário e a disponibilidade de capital 

humano qualificado39 etc. influenciam a estrutura reguladora no que se refere: 

(i) ao grau de integração dos agentes que definem políticas 
(formuladores de política e regulação) com os agentes que executam 
políticas (agências executivas) (“integração vertical”): a integração 

                                                                                                                                                            
38 Captura, assimetria de informação, etc. 
39 Hirschman exemplifica com clareza este tópico ao definir que o gargalo central dos países 
em desenvolvimento é a insuficiência de capital humano qualificado para tomar decisões 
(HIRSCHMAN, 1973). 
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máxima ocorre quando um mesmo órgão é responsável pela definição e 

execução de políticas, enquanto a integração mínima ocorre quando o 

órgão executivo possui autonomia e independência total do órgão definidor 

de políticas. A integração máxima está sujeita a ineficiências operacionais e 

a interferências políticas, e, portanto, requer um controle eficaz sobre o 

órgão, incluindo instrumentos de punição adequados que não incentivem a 

captura e a ineficiência. Por outro lado, a integração mínima está sujeita 

aos problemas conhecidos da relação agente-principal, e requer 

instrumentos de controle e de incentivo para que a execução seja eficaz. O 

ótimo é função do equilíbrio entre os custos envolvidos nestes casos 

extremos, e depende de aspectos institucionais; 

(ii) a um agente regulando várias indústrias em uma mesma região 
(“escala”): agências reguladoras de serviços públicos se enquadram nesta 

modalidade. O Ofgem, fruto de uma fusão entre o Ofgas e o Offer, também 

é um bom exemplo deste caso. Existem vantagens em economias de 

aprendizagem e no desenvolvimento de competências e sinergias comuns 

à regulação de diferentes indústrias. Existem desvantagens em custos 

adicionais de coordenação e de gestão operacional em função dos 

múltiplos objetivos do órgão regulador. Existe benefício da fusão quando 

estes custos são inferiores às economias; 

(iii) ao estabelecimento de agências que regulam uma mesma indústria 
em diversas regiões (“escopo”). O Offer na Inglaterra é um exemplo; 

inicialmente foi instituído como responsável pela regulação econômica dos 

segmentos regulados da indústria de eletricidade inglesa, em seus diversos 

Condados (“Estados”).  Existem ganhos de escala quando as regiões 

reguladas podem ser submetidas às mesmas governanças e estruturas de 

incentivo. No entanto, os custos se elevam e a eficácia regulatória se reduz 

à medida que a diversidade regional exige especificidades regulatórias. 

Existe um ponto ótimo onde passa a ser mais eficiente estabelecer dois 

agentes reguladores; 

(iv) ao desenho de agências focadas em objetivos específicos (gradiente 
de eficiências) (“integração horizontal”): as agências podem ter que 

perseguir múltiplos-objetivos, como por exemplo, todo o gradiente de 

eficiência; ou alternativamente pode ter um único objetivo a ser perseguido, 

como por exemplo, a eficiência ambiental. Neste último caso se enquadram 

as agências ambientais (Environmental Agency no caso inglês). Existe um 

Março 2004 97



Ricardo Gorini de Oliveira, DSc   gorini@ppe.ufrj.br 

trade-off relacionado ao grau de integração horizontal de agências 

reguladoras. Quanto mais objetivos a serem perseguidos, maior o número 

de fatores e restrições a serem considerados durante o processo de 

decisão por uma determinada diretriz regulatória, bem como maior o 

número de interações entre agentes e instrumentos de fiscalização para a 

execução regulatória. Isto implica em maior custo operacional, e na 

necessidade de alta competência gerencial-administrativa. Por outro lado, 

no outro extremo, se para cada objetivo existir uma agência reguladora, 

maior a necessidade de convergência regulatória durante o processo 

decisório e durante a execução regulatória. Isto exige uma alta capacidade 

de coordenação. A escolha de um ou outro extremo, ou ainda de uma 

combinação intermediária deve basear-se nas competências existentes; 

(v) ao desenho do sistema de defesa da concorrência (Competition 
Commission): este desenho pode variar em número de instituições 

envolvidas, em atribuição de responsabilidade, e em grau de 

independência/credibilidade das instituições. No que se refere ao número 

de órgãos envolvidos compondo o sistema, pode haver órgãos ligados a 

diferentes Poderes, por exemplo, ao Executivo e ao Judiciário, cada qual 

com atividades específicas, ou apenas um órgão concentrando 

responsabilidades (Competition Commission). Neste último caso, os custos 

organizacionais e os custos de transação durante os processos de 

diagnóstico e parecer sobre prática não competitiva são menores, e os 

ganhos de economias de aprendizagem e desenvolvimento de 

competências específicas são maiores (a regulação da indústria de 

eletricidade, por exemplo, exige conhecimentos específicos sobre o 

funcionamento da indústria), por outro lado, pode haver uma concentração 

excessiva de poderes sobre um só órgão, o que remete a riscos de captura 

ou arbitrariedade. A estrutura ótima está diretamente relacionada à 

ponderação entre estes custos e benefícios; 

(vi) aos órgãos responsáveis pela accountability (Committes no 
Parlamento, Best Practice Regulation Group): como argumentado 

acima, quanto menor a integração entre os formuladores de política e as 

agências executivas maior a necessidade de uma estrutura institucional de 

controle / accountability. Neste caso, a capacitação do capital humano e a 

disponibilidade de recursos são determinantes. Quanto maior o número de 

pendências e urgências no Parlamento menor a sua capacidade de exercer 
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a accountability. Neste caso, maior a necessidade de órgãos para 

desenvolver melhores práticas regulatórias, como por exemplo, Tribunais 

de Conta e grupos interministeriais como o Best Practice Regulation Group; 

(vii) ao desenho dos órgãos de defesa do consumidor (EnergyWatch): o 

número, a diversidade, a densidade e a capacidade de articulação de 

consumidores são determinantes para o desenho desta estrutura. Quanto 

mais consumidores, quanto mais espalhados e menos organizados estão, 

maior a tendência de formação de estruturas descentralizadas, que podem 

estar sob uma coordenação central. Entretanto, quanto maior o número de 

postos descentralizados maiores os custos para formação de uma rede de 

informações sobre qualidade do atendimento. Entretanto, quanto maior a 

centralização menor a capacidade de defender os interesses dos 

consumidores. A ponderação de custos e benefícios proporciona a 

dimensão ótima da formação desta rede de defesa dos consumidores.  

(viii) a governança do arranjo de mercado, e a governança do agente 
operador do despacho: os riscos de inadimplência e os riscos de captura 

são os principais pontos que o desenho da estrutura de governança deve 

procurar mitigar. A inadimplência leva à falta de confiança e ao fim das 

operações, enquanto a captura leva ao poder de fazer preço no mercado. 

Ambos implicam em perda de benefícios do consumidor e em alguns casos 

também do produtor (p.ex. racionamento). Ambas estruturas não devem 

excluir nenhum dos agentes que se relacionam diretamente com uma ou 

outra operação (mercado e/ou despacho). Além disto, devem prever e 

incluir regras que permitam a um órgão externo de arbitrar conflitos, quando 

a auto-regulação não funcionar. Na Inglaterra isto não estava previsto e 

acabou sendo necessário mudar as regras do Pool; 

(ix) a governança dos formuladores de política: internamente as políticas 

energéticas podem ser elaboradas por apenas um órgão do Executivo 

(p.ex. Secretary of Energy, na Inglaterra) ou por Conselhos que agregam 

representantes de diversos ministérios ou secretarias do Executivo. Neste 

caso, para efeito da escolha da melhor estrutura, os processos de 

elaboração e de aprovação de Políticas Energéticas devem ser analisados 

conjuntamente. Caso a elaboração seja centralizada é desejável que exista 

um processo de aprovação amplo e participativo (best process regulation). 

Caso a elaboração seja em Conselhos, o processo de aprovação pode 

economizar etapas. Quão mais pendências existirem nos ministérios, 
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menor a disponibilidade de tempo e recursos para reuniões em Conselhos. 

E quanto mais amplo o processo de aprovação mais tarda o processo, 

embora maior a participação e legitimidade. A escolha ótima, neste caso, 

deve basear-se em função do balanço de dois trade-off: (1) risco de 

indefinições políticas X risco de falta de legitimidade e (2) custo de montar 

equipe capacitada em um órgão X custo de coordenar processo em 

conselhos; 

(x) a governança das agências executivas: internamente os órgãos 

reguladores podem ser baseados na figura de Diretores Gerais (p.ex. 

inicialmente o DGES na Inglaterra), os quais efetivamente tem o poder de 

instituir regulações, ou alternativamente basear-se em estruturas 

colegiadas (p.ex. o Ofgem atualmente), onde as decisões e poderes são 

compartilhados entre um número n de diretores, embora exista um Diretor 

Geral com poder de veto. A centralização de poderes pode favorecer a 

agilidade embora possa aumentar o risco de captura ou de falhas 

regulatórias. Exige alta capacitação e confiança institucional. Pode ser 

adequada durante os momentos de criação da agência. A governança 

colegiada pode retardar decisões e criar conflitos por disputa de poder, 

embora diminua o risco de captura. Em países com pouca tradição 

regulatória e alto índice de corrupção as governanças colegiadas 

supostamente são mais adequadas. 

 

Ao longo do estudo do caso inglês estes aspectos são tratados em detalhe.  

 

• Adequabilidade do processo 

Um conjunto de critérios e indicadores para a avaliação da adequabilidade do 

processo regulatório são descritos a seguir, a saber40: 

1. claridade de objetivos e metas (especialmente entre reguladores e ministérios, 

deve auxiliar o processo regulatório ao remover possíveis confusões sobre 

atribuição de responsabilidades e funções); 

2. autonomia (no sentido de liberdade de ação dos reguladores, especialmente 

das influências políticas diretas. A autonomia depende da capacidade de auto-

                                                      
40 Sobre os seis primeiros ver STERN & HOLDER (1999, p. 42-44) 
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sustento financeira dos reguladores, e dos interesses dos agentes técnico-

reguladores, especialmente dos membros do Colegiado); 

3. prestação de contas ou accountability (possibilita que as decisões dos 

reguladores sejam questionadas, caso as decisões sejam consideradas 

injustas ou incompetentes. Isto vale para firmas e grupos de consumidores); 

4. participação (Ocorre quando os agentes efetivamente contribuem para o 

processo da regulação. Pode tomar várias formas, como consultas formais ou 

informais, pesquisas etc. A participação deve ter sentido, ou seja, deve ser tal 

que os agentes efetivamente possam influenciar o processo regulatório antes 

que a decisão sobre algum aspecto venha a ser tomada); 

5. transparência (A obrigatoriedade dos reguladores explicarem suas decisões e 

processos ajuda a reduzir a probabilidade de desvios de comportamentos ou 

incompetências. Além disto, a transparência é essencial para a efetividade da 

accountability, pois possibilita um melhor entendimento sobre as razões dos 

reguladores em tomarem certas decisões. Pelos mesmos motivos a 

transparência é importante para promover a participação e para viabilizar a 

previsibilidade das ações dos reguladores); 

6. previsibilidade (é importante devido ao longo prazo de maturação de 

investimentos. Significa que as Firmas e outros investidores podem confiar que 

as ‘regras do jogo’ não vão mudar repentinamente. Entretanto, isto não deve 

ser um empecilho para que os mecanismos e práticas regulatórias sejam 

aperfeiçoados); 

7. comunicabilidade (existência de canais institucionais de comunicação entre os 

reguladores, ministérios, firmas e consumidores. Isto é fundamental para 

viabilizar a participação e a compreensão dos objetivos dos diferentes agentes, 

assim como para monitorar a evolução e os riscos do sistema regulado); 

8. credibilidade (este aspecto se refere à legitimidade da concepção do Marco 

Regulatório e do próprio processo regulatório em si. Um grau de aceitação alto 

entre todos os agentes reflete uma boa prática regulatória, e vice versa); 

9. grau de profundidade (do menor ao maior nível dos sistemas regulados, qual o 

alcance das regras regulatórias: um sistema, um subsistema. Quanto maior o 

grau de profundidade mais complexa se torna o controle da ação regulatória, 

haja vista, que passa a depender de diversas outras influências); 
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10.  freqüência (quantas vezes qualquer um dos níveis dos sistemas regulados é 

explicitamente alvo de uma ação regulatória ativa. A freqüência de uma ação 

regulatória sinaliza o grau de divergências entre agentes do sistema regulado); 

11.  grau de abrangência (qual a extensão da limitação das relações ocorridas no 

metassistema: trata das regras de relação entre os sistemas do metassistema; 

trata das regras de relação entre alguns sistemas, trata das regras de relação 

entre todos os subsistemas dos sistemas. Quanto maior o grau de abrangência 

mais complexo precisa ser o mecanismo regulatório e mais difícil a avaliação 

de resultados); 

12.  intensidade (que magnitude do potencial regulatório é empregado em 

determinada prática regulatória: todo ou algum esforço da máquina regulatória, 

todos ou parte dos instrumentos regulatórios. A intensidade reflete a 

importância relativa do aspecto regulado); 

13.  duração ou continuidade (qual o período de vigência da interferência 

regulatória. Quanto maior a duração de uma regra regulatória maior é o custo 

ao longo do tempo de monitorar a sua efetividade); 

14.  custos diretos (quanto custa a implantação e manutenção do aparato 

regulatório. Quanto maior a complexidade do aparato e mecanismos 

regulatórios maior o custo de implantação e manutenção). 

 

Análise quantitativa: Avaliando o impacto regulatório para os 
stakeholders e para os sistemas 

Utilizando indicadores para avaliar a sustentabilidade e convergência do SRIE durante 

o período de análise, duas óticas são abordadas a seguir.  

 

• Indicadores de performance para os stakeholders 

A figura 3.5 apresenta os indicadores de performance sob a ótica dos agentes, i.e. de 

cada stakeholder. 

 

Março 2004 102



Ricardo Gorini de Oliveira, DSc   gorini@ppe.ufrj.br 

 
Figura 3.5 – Análise do desempenho do SRIE – ótica dos agentes 
 

• Indicadores de performance para os sistemas 

Nesta fase o gradiente de eficiências é aplicado para avaliar a performance final do 

mecanismo regulatório da indústria em análise (Cf. Figura 3.6). Os indicadores para a 

avaliação da efetividade global são descritos a seguir: 

1. Eficiência produtiva (as empresas produzindo ao menor custo marginal 

possível? Análise comparativa dos custos marginais de grupos de empresas 

semelhantes); 

2.  Eficiência alocativa - distributiva (o preço do serviço iguala o custo marginal? 

Através da análise da evolução da margem de lucro e dividendos, da evolução 

dos preços ao consumidor, e da evolução dos salários dos funcionários é 

possível monitorar esta eficiência); 

3.  Eficiência dinâmica (o custo marginal é decrescente ao longo do tempo 

devido a inovações tecnológicas e organizacionais? Através da análise da 

incorporação de novas tecnologias e arranjos organizacionais); 

4.  Eficiência ambiental (minimização de impactos ambientais negativos, 

especificamente associados ao lado da oferta através da escolha de fontes 

primárias e tecnologia de geração? Análise da escolha de fontes primárias e 
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tecnologia de geração). 

 

 

 
Figura 3.6 – Análise do desempenho do SRIE – ótica dos Sistemas 
 

 

Cenários regulatórios: análise de otimização de estratégias e 
competências 

Os formuladores de política e as agências executivas são atores com grande poder 

institucional sobre as variáveis do sistema regulatório. Suas decisões trazem impactos 

para todos os stakeholders e influenciam o futuro dos sistemas. Estas decisões na 

maioria das vezes são tomadas diante de um ambiente de incertezas e sem um 

processo sistemático de apoio à decisão. A construção de cenários regulatórios, como 

forma de avaliar a priori os impactos regulatórios, constitui uma ferramenta útil para 

otimizar o desenho de estruturas institucionais, de estruturas de incentivo e de 

processos regulatórios, no intuito de viabilizar da melhor maneira possível os objetivos 

e metas definidos para o sistema regulatório. 

Com este propósito, a seguir descreve-se a metodologia adotada para elaboração de 

cenários regulatórios prospectivos. Como o objetivo da cenarização é identificar quais 
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as trajetórias mais adequadas para alcançar as metas regulatórias, e quais as 

competências regulatórias a serem fomentadas, utiliza-se uma combinação de 

benchmarking (metas-alvos) e cenarização, incluindo a elaboração de um arcabouço 

de monitoramento estratégico, o qual utiliza indicadores de performance. 

 

• Definição, Objetivo, Conteúdo e Características de Cenários 

Antes do detalhamento do método de cenarização, é importante destacar as 

diferenças entre cenários e previsões. A diferença principal está no objetivo de um e 

de outro. Enquanto a previsão tem o objetivo explícito de acertar, com maior 

probabilidade possível a(s) variável(eis) em questão, os cenários têm o objetivo de 

traçar as possíveis e prováveis combinações de variáveis. GODET (1987) define 

cenário como “o conjunto formado pela descrição coerente de uma situação futura e 

pelo encaminhamento dos acontecimentos que permitem passar da situação de 

origem à situação futura”. Existem os cenários possíveis, os cenários realizáveis e os 

cenários desejáveis (MARCIAL & GRUMBACH, 2002, p. 43). 

Cenários regulatórios, portanto, têm a finalidade de nortear as decisões sobre 

estrutura institucional, estruturas de incentivo e o processo regulatório. É um método 

de decisão sob incerteza que auxilia as ações estratégicas, inclusive na identificação 

de oportunidades e ameaças, forças e fraquezas, e neste sentido, permite o 

diagnóstico das competências a serem fomentadas. 

Também existem diferenças nos horizontes de tempo entre previsões e cenários. No 

caso de previsões, os horizontes tendem a ser menores, dado que quanto maior o 

tempo, menor o grau de certeza e confiabilidade da previsão, principalmente em 

previsões em que o objeto de estudo é complexo. Por isso, geralmente o tempo 

definido na previsão é curto (curto prazo). Com relação aos cenários é diferente, um 

horizonte mais longo de tempo permite, inclusive, uma maior flexibilidade no resultado 

da combinação das “forças condutoras” e “estado corrente”. Esta é a questão do 

relaxamento da “invariância estrutural”, que vem a ser a flexibilidade da combinação 

da inércia das forças conjunturais X forças condutoras estruturais. 

Na análise de cenários a incerteza é criativa e faz parte do processo, enquanto na 

previsão a incerteza é continuamente não desejada. A metodologia de cenários, por 

ser mais flexível (admite mudanças estruturais) permite uma análise qualitativa mais 

adequada em relação aos horizontes futuros. Com relação às previsões, o peso 

ponderal das estruturas vigentes na época em questão é crucial, e mais, serve de 
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base para a previsão. Alguns modelos e instrumentos chegam a projetar tendo como 

premissa a continuidade das estruturas (é o caso da racionalidade da econometria, 

análise de séries temporais). 

Modelos de projeção (normalmente baseados em instrumentos matemáticos) têm 

implicitamente definidas visões de mundo daqueles que os fizeram, e, portanto, 

costumam abordar questões que são mais conhecidas pelos criadores, ou seja, são 

abordagens mais específicas. Como previsões de índices de preço ou taxa de câmbio. 

Já nos cenários há maior diversidade em função da reunião de especialidades, de 

modo que a visão é mais sistêmica que reducionista.  

Outra questão importante é a metodologia de agregação usualmente adotada nas 

previsões. Médias, medianas, ou retas de regressão são todos qualitativamente 

inferiores que a população estudada. Portanto, informações são perdidas ao 

agregarmos dados. Ao projetarmos médias, talvez estejamos perdendo possíveis 

resultados que seriam gerados pela combinação dos dados perdidos. De modo que a 

qualidade é comprometida também pela agregação. Esta preocupação não incomoda 

a metodologia de cenários. Por fim, análises quantitativas podem oferecer distintos 

graus da estrutura, além de disciplina e rigor.  

Todo cenário deve basear-se em um sistema de cenarização, segundo MARCIAL & 

GRUMBACH (2002) “uma totalidade organizada em elementos e fenômenos 

interligados e interdependentes, que podem formar sistemas menores e subsistemas 

daquele que está sendo considerado” (p. 45). Estes sistemas podem ser segmentados 

por setores, por regiões geográficas, ou por sistemas conforme ilustrado na figura 1.3. 

Para um cenário ser completo, conforme explicam MARCIAL & GRUMBACH (2002), 

ele deve conter seis componentes principais: um título, uma filosofia, variáveis, atores, 

cenas e trajetória. O título age como referência; a filosofia constitui a idéia-força do 

cenário; as variáveis representam aspectos relevantes do sistema considerado tendo 

em vista o objetivo do cenário; os atores são os stakeholders que influenciam ou são 

influenciados pelo comportamento das variáveis; a cena descreve como estão 

organizados ou vinculados entre si os atores e as variáveis em um determinado 

instante de tempo; a trajetória é o caminho seguido pelo sistema no horizonte de 

tempo considerado. 

Além da relação entre variáveis qualitativas e quantitativas, outra característica 

importante de cenários é a necessidade de consistência, em outras palavras, deve 

haver compatibilidade entre filosofia, trajetórias e cenas. 
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Citando Stollenwek41, MARCIAL & GRUMBACH (2002) classificam os cenários como 

globais, focalizados (regionais ou setoriais) ou de projetos, cada qual desenvolvido 

conforme o objetivo da estratégia. Cenários de projetos têm o propósito de auxiliar a 

decisão de investimentos que envolvam incertezas e longo prazo de maturação. 

No que se refere à natureza, cenários também podem ser classificados como 

normativos ou exploratórios. Os primeiros são aqueles que configuram cenários 

desejados, e sua lógica de construção consiste em estabelecer, primeiro, o futuro 

desejado para, depois, traçar as trajetórias para alcançá-lo. Os exploratórios 

caracterizam-se por futuros possíveis ou prováveis do sistema considerado. 

O monitoramento dos aspectos centrais dos sistemas é de fundamental importância 

para os cenários, tanto exploratórios quanto normativos. Este acompanhamento deve 

ser permanente - antes, durante e depois da elaboração dos cenários. Para a 

atividade regulatória, funciona como um processo de avaliação permanente do 

desempenho regulatório, e se propõe a subsidiar os formuladores de política e as 

agências executivas a tomarem decisões a respeito de correções de rumo da estrutura 

institucional, da estrutura de incentivos e dos processos regulatórios. 

O processo de elaboração de cenários, explicado a seguir, além de examinar as 

incertezas e auxiliar a decisão estratégica, é uma poderosa ferramenta para facilitar a 

convergência entre as três esferas de governança (macro, micro e corporativa) e 

instituir um canal permanente de comunicação entre elas. 

 

• Metodologia para a construção de cenários regulatórios prospectivos 

MARCIAL & GRUMBACH (2002) descrevem quatro métodos encontrados na literatura 

especializada sobre análise prospectiva: o de Michel Godet, o da Global Business 

Network (GBN), o de Michel Porter e o de Raul Grumbach. Tendo como motivação a 

construção de cenários regulatórios prospectivos, a presente pesquisa toma como 

guia o método descrito por GODET (1993), e incorpora alguns aspectos dos três 

outros métodos, além de incluir também aspectos dos métodos de avaliação 

regulatória descritos nos itens anteriores.   

Através da construção de cenários regulatórios para o estudo de caso da indústria de 

eletricidade inglesa, a presente pesquisa se propõe a construir um arcabouço/plano de 

monitoração estratégica permanente, que indique as variáveis e aspectos chave a 

serem acompanhados e as competências regulatórias necessárias para que o sistema 

                                                      
41 STOLLENWERK (1998) 
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regulatório tenha bom desempenho. 

GODET (1993) descreve seu método em seis etapas detalhadas a seguir: 

(1) Delimitação do sistema e do ambiente: o sistema é delimitado pelo objeto do 

estudo (ESI britânica), seu horizonte temporal e área geográfica (Inglaterra e País de 

Gales). O ambiente é o contexto mais amplo onde está inserido o sistema (União 

Européia). 

(2) Análise estrutural do sistema e do ambiente, retrospectiva e da situação atual: o 

primeiro passo consiste da elaboração preliminar de uma lista das variáveis relevantes 

do sistema e de seus principais atores. A importância do estudo das estratégias 

desses atores (stakeholders) está no fato de eles desempenharem papel importante 

no sistema e influenciarem o comportamento das variáveis, com o propósito de 

viabilizar seus projetos. O segundo passo é a análise retrospectiva, quando são 

evidenciados as invariantes do sistema42, suas tendências de peso43 e os fatos 

predeterminados44. O terceiro passo consiste da análise da situação atual. O quarto 

passo retoma a lista preliminar contrapondo-a as análises retrospectiva e atual, com a 

finalidade de identificar as influências mútuas entre as variáveis, através da formação 

de uma matriz de análise estrutural. Neste momento as variáveis são analisadas 

quanto à sua motricidade e dependência, e classificadas em variáveis-chave: 

explicativas45, de ligação46, de resultado47, ou autônomas48. O quinto passo consiste 

na análise das estratégias dos atores (projetos e motivações, meios de ação e 

desafios estratégicos), no intuito de analisar as possíveis rupturas fruto do movimento 

dos atores.  

                                                      
42 Invariantes são aqueles eventos que não sofrem variações no tempo dentro do horizonte 
estudado (MARCIAL & GRUMBACH, 2002, p. 72).  Por exemplo, o clima do Reino Unido nos 
próximos 10 anos. 
43 Tendências de peso são aqueles eventos cuja perspectiva de direção é suficientemente 
consolidada e visível para se admitir sua permanência no período considerado (MARCIAL & 
GRUMBACH, 2002, p. 72). Por exemplo, tendência de maior integração e abertura das 
economias dos Estados Membros da UE para formação da União Econômica e Monetária, com 
o Euro. 
44 Fatos predeterminados são aqueles eventos já conhecidos e certos, cuja solução ou controle 
pelo sistema ainda não se efetivou (MARCIAL & GRUMBACH, 2002, p. 72). Por exemplo, as 
revisões tarifárias das REC’s, todas com datas pré-determinadas. 
45 São as que têm grande motricidade e pouca dependência. São as que condicionam o 
restante do sistema (MARCIAL & GRUMBACH, 2002, p. 75). 
46 São aquelas com grande motricidade e grande dependência. Fazem ligação entre as 
variáveis explicativas e as de resultado (MARCIAL & GRUMBACH, 2002, p. 75). 
47 São pouco motrizes e muito dependentes. Seu comportamento é explicado pelo das 
variáveis explicativas e/ou de ligação (MARCIAL & GRUMBACH, 2002, p. 75). 
48 São aquelas pouco motrizes e pouco dependentes. São geralmente fatores relativamente 
desligados do sistema, que não constituem determinantes do futuro, e por isso, podem ser 
excluídas da análise (MARCIAL & GRUMBACH, 2002, p. 75) 
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(3) Seleção dos condicionantes do futuro: com base nestas análises, obtêm-se, como 

resultado, as condicionantes do futuro. Neste momento, são definidos e listados as 

tendências de peso, os fatos portadores de futuro, os fatos predeterminados, as 

invariantes e as alianças existentes entre os atores. 

(4) Geração de cenários alternativos: o primeiro passo para gerar cenários alternativos 

é a análise morfológica. Ela é realizada decompondo-se cada variável explicativa em 

seus possíveis comportamentos / estados futuros, segundo as estratégias dos atores, 

obtendo-se, então, imagens finais possíveis. No segundo passo, no intuito de reduzir o 

universo de cenários, aplica-se o método de impactos cruzados49, quando, então, 

obtém-se uma hierarquização das imagens finais possíveis seguindo uma ordem 

decrescente de probabilidade. O próximo passo, inicia-se a partir deste ranking, 

quando então, levando-se em conta as variáveis-chave, as tendências de peso, as 

estratégias dos atores e os fatos portadores de futuro já identificados, um número 

limitado de cenários é descrito (tendencial, ideal, provável etc.). Neste momento, estes 

cenários são descritos seguindo a coerência e o encaminhamento da situação atual e 

o horizonte escolhido. 

(5) Teste de consistência e ajustes: para assegurar a coerência dos encaminhamentos 

é preciso realizar testes de consistência para verificar se durante a descrição dos 

cenários, alguma variável ou ator se comporta de forma não-coerente ou não-

consistente com a lógica estabelecida para cada cenário. Após estes testes, se for o 

caso, os cenários são ajustados. 

(6) Opções estratégicas e planos de monitoramento estratégico: nesta etapa, os 

pontos fortes e fracos do sistema regulatório (três esferas de governança e estruturas 

de incentivo) são analisados em relação aos cenários escolhidos, bem como 

identificadas as oportunidades e ameaças. Este diagnóstico estratégico permite 

identificar quais as competências existentes no sistema regulatório que devem ser 

fomentadas e aperfeiçoadas, e quais as que necessitam ser desenvolvidas. 

Independentemente das opções estratégicas adotadas, o estabelecimento de um 

sistema de monitoramento estratégico permite avaliar o desempenho das opções 

estratégicas adotadas. 

                                                      
49 O método de impactos cruzados engloba uma família de técnicas que visam avaliar a 
influência que a ocorrência de determinado evento teria sobre as probabilidades de ocorrência 
de outros eventos. Inicialmente as probabilidades são estimadas por algum método, p.ex. o 
Delphi, e em seguida, através de outros métodos, como p.ex. o de Impactos Cruzados, são 
feitas análises para verificar como a ocorrência ou não de determinado evento pode aumentar 
ou diminuir a probabilidade de ocorrência de outros. Por fim obtem-se probabilidades 
modificadas de acordo com o nível de influência que cada evento sofra ou exerça sobre os 
demais. 
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• Metodologia para otimização de estratégias e competência regulatória 

As etapas da metodologia para otimização de estratégias e competência regulatória 

são descritas na seqüência: 

(i) Definição de Indicadores de Benchmarking para os objetivos regulatórios; 

(ii) Definição das metas-alvo; 

(iii) Construção de cenários alternativos de regulações (governanças macro, micro, 

corporativa); 

(iv) Análise de custo-benefício para cada cenário; 

(v) Definir estratégia para viabilizar o cenário regulatório mais adequado; 

(vi) Identificar competências a serem desenvolvidas, e definir plano de monitoramento 

estratégico. 
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4. O SRIE no Reino Unido: Estrutura e Funcionamento antes 
da reforma 

 
 

4.1 Breve panorama do ciclo de vida da Indústria de 
Eletricidade Britânica 

A Indústria de Eletricidade Britânica desde o final do Século XX vem passando por um 

processo de mudança de paradigma. Esta fase vem se caracterizando por uma série 

de rupturas em modos tradicionais de organização industrial, funcionamento de 

arranjos comerciais, dinâmicas de operação e despacho de redes e relacionamento 

produtor - consumidor. 

Esta etapa ao que parece é a transição entre o fim de um ciclo de evolução da 

Indústria e o início de uma nova fase de desenvolvimento. A história da Indústria de 

eletricidade na UK descrita a seguir segue as informações em HANNAH (1979) e 

NEWBERY & GREEN (1994).  
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Figura 4.1 – Necessidades, características, dotes institucionais e estruturas de incentivo do Setor Elétrico Britânico de 1830 – 2001 
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Figura 4.1 – Necessidades, características, dotes institucionais e estruturas de incentivo do Setor Elétrico Britânico de 1830 – 2001 
(continua) 
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Figura 4.1 – Necessidades, características, dotes institucionais e estruturas de incentivo do Setor Elétrico Britânico de 1830 – 2001 
(continua) 
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Processo de centralização e expansão física 

• Das ilhas de eletricidade ao grid nacional, poder local 

Antes de 1926 a Indústria era descentralizada, incipiente, sem coordenação, sem a 

presença de uma regulação centralizada e efetiva, e dentre a maioria das usinas - 

todas de pequeno porte, algumas eram privadas e outras municipais. A falta de 

integração era prejudicial tanto para o lado da demanda, já que limitava o potencial de 

expansão através da ligação de novos consumidores, quanto para o lado da oferta, já 

que impedia a apropriação dos benefícios das economias de rede. Claramente a 

percepção na época era de que a estrutura da Indústria não era adequada. Entretanto, 

o equilíbrio de forças (interesses) entre os agentes já instalados impedia uma 

reestruturação profunda. 

Foi nesta época que as relações entre os setores público e privado se polarizaram. Em 

1917 o Comitê de Reconstrução do Pós Guerra recomendou, sem sucesso, a 

substituição das unidades locais de geração por 16 grandes novas usinas, mas a 

tentativa fracassou já que essa racionalização requereria medidas como a compra 

compulsória da energia, ou a nacionalização das empresas privadas, ambas medidas 

politicamente inviáveis na época. 

Oito anos depois, em 1925, após uma série de debates acirrados sobre o tema, o 

Comitê lançou a proposta conciliadora que previa a construção de uma rede nacional 

a ser operada de maneira centralizada, a qual poderia integrar o sistema e ao mesmo 

tempo manter o poder local das empresas regionais. Estas poderiam continuar 

gerando e distribuindo eletricidade em sua área de atuação, mas os novos 

investimentos deveriam ser coordenados pelo agente responsável pela operação do 

despacho. Na primeira vez em que esta proposta foi submetida ao Parlamento ela foi 

rejeitada, mas em dezembro de 1926 após a Greve Geral, o Labour Party apoiou a 

iniciativa e a maioria logrou as mudanças. 

 

• Dos pequenos aproveitamentos às grandes usinas 

A partir de então, com a criação do Central Electricity Board (CEB) as sugestões para 

integrar as ‘ilhas de eletricidade’ começaram a ser viabilizadas. Entre o final da década 

de 20 e a década de 30 a Indústria efetivamente evoluiu apropriando-se das 

economias de rede: o grid nacional de alta tensão foi construído (expandido) e a 
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capacidade instalada de geração, de propriedade pública, cresceu cerca de 70% com 

projetos de larga escala. O sucesso da CEB foi comprovado pela rapidez do seu 

crescimento e pela disponibilidade de recursos para fazer frente aos investimentos 

necessários (48% vindo de lucros e o restante de empréstimos). 

No entanto, apesar do sucesso da CEB a integração foi incipiente no segmento de 

distribuição e muitos problemas (de coordenação e de operação) ainda permaneciam, 

especialmente devido à combinação de empresas públicas e privadas operando no 

setor (NEWBERY AND GREEN, 1994, p. 2). Nem a esperada ‘onda’ de fusões 

(anunciada principalmente pelos membros do Partido Conservador), nem o 

crescimento dos negócios entre setor público e privado de fato aconteceram. Além 

disto, próximo ao fim dos anos 50, as licenças de funcionamento das empresas 

privadas começaram a vencer (depois de 42 anos de franquia) e o governo deveria 

decidir entre prorrogá-las, deixar o serviço a cargo dos municípios, ou nacionalizar 

todo o sistema. 

 

O processo de centralização da governança 

• Do regime de propriedade misto à nacionalização 

A alternativa que prevaleceu foi a da nacionalização. Em 1947 o governo do Labor 

Party decidiu pela centralização da Indústria no nível nacional para facilitar o 

estabelecimento da integração e da coordenação. Todos os segmentos foram 

incorporados e passaram a operar de maneira centralizada. A recém criada estrutura 

era constituída de diversas usinas geradoras, de um grid nacional, de 12 distribuidores 

semi-autônomos, chamados regional distribution boards (Inglaterra e País de Gales), 

de duas companhias verticalmente integradas na Escócia, e de uma empresa 

verticalmente integrada na Irlanda do Norte. Em 1957, o Electricity Act estabeleceu a 

Central Electricity Generating Board (CEGB) cujas responsabilidades incluíam o 

controle da operação das usinas de geração e da rede de transmissão, além de todas 

as decisões de investimento. As doze (12) regional distribution boards permaneceram 

semi-autônomas. 

 

• A instauração da crise de governança 

Até 1983 o processo de evolução da Indústria seguiu o rumo ditado em 1957 pelo 

Labor Party. Entretanto, o acúmulo de uma série de interferências políticas, 
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econômico-financeiras, tecnológicas e sociais foram suficientes para gerar a 

motivação e o impulso necessário para romper este rumo. A mudança foi iniciada pelo 

Governo Conservador de Margaret Thatcher (eleito em 1979), através do Electricity 

Act of 198350, o qual incentivava o desenvolvimento de produtores independentes de 

eletricidade e autorizava o acesso de terceiros ao national grid51. Na prática este Ato 

não teve a repercussão desejada, pois, as taxas de retorno eram consideradas baixas 

e pouco atraentes, bem como o livre acesso de difícil implantação (EIA, 1999). 

A insatisfação com o resultado do Electricity Act de 1983, e a permanência no poder 

do Governo Conservador de Margaret Thatcher foram os ingredientes adicionais para 

o nascimento da chamada Reforma Britânica do Setor Elétrico. O Electricity Act of 

1989 foi o Marco transformador da estrutura, do arranjo comercial e da regulação da 

Indústria de Eletricidade Britânica. 

 

O ciclo de vida da indústria de eletricidade britânica 

• A Evolução recente do Setor Elétrico: um novo paradigma? 

Observando a Figura 4.2 percebe-se que embora partindo de outro patamar (nacional 

– Grid da União Européia, em vez de municipal – Grid Nacional), a tendência de 

evolução da Indústria de Eletricidade Britânica, tem retomado o padrão de 

funcionamento observado nos primórdios da formação da Indústria de Eletricidade, 

onde se destacavam (1) a geração descentralizada e a exploração de aproveitamentos 

locais de pequena escala, (2) o esforço por apropriação das economias de rede e 

redução dos custos do sistema, (3) o esforço por padronização de parâmetros técnicos 

e contratos comerciais, (4) a busca pela coordenação dos conflitantes interesses em 

torno do status quo da Indústria, bem como (5) o relacionamento direto entre as 

necessidades dos clientes e as possibilidades dos produtores. 

 

                                                 
50 Nos moldes do Public Utility Regulatory Policy Act (1978) e do Energy Policy Act (1992) dos 
EUA. 
51 Na verdade, obrigava a CEGB a adquirir eletricidade de produtores independentes privados 
pagando o seu custo evitado de geração. 
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Figura 4.2  
 

(1) A geração de eletricidade nos primórdios era feita pelos próprios consumidores nos 

locais de consumo ou por produtores em pequeníssima escala (NEWBERY & GREEN, 

1994, p. 5); atualmente a instituição dos produtores independentes e dos 

autoprodutores, bem como com o advento de novas tecnologias (célula combustível e 

renováveis) têm crescido a chamada geração descentralizada entre grandes 

consumidores e potencialmente entre pequenos (como, por exemplo, a crescente 

instalação de placas solares em telhados) . 

(2) A construção das redes nacionais (national grid) (NEWBERY & GREEN, 1994, p. 

6), como visto, foi resultado da percepção de que a operação de maneira integrada 

poderia trazer enormes reduções de custo (economias de escala, de rede e de 

coordenação), e conectar novos clientes elevando o consumo agregado de 

eletricidade. Recentemente esta mesma motivação tem levado países a instalarem ou 

a reforçarem interconexões energéticas52, aproveitando as diferenças entre fontes 

primárias (matrizes energéticas) e / ou diferentes regimes hidrológicos, constituindo 

uma nova fase de apropriação de economias de rede associada à diversificação de 

risco (a diversificação de combustíveis para geração, ou a interligação de redes 

                                                 
52 Redes e Interconexões para transporte de gás, petróleo, eletricidade. Como visto 
anteriormente, atualmente grande esforço tem sido feito para integrar ainda mais os países da 
União Européia e do Mercosul. Para uma análise atual do assunto na América Latina ver 
CINTRA (2002). 
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potencialmente decresce o risco de falta de eletricidade, assim como eleva a 

segurança do sistema) e ‘fusão’ de mercados consumidores. 

(3) Uma das dificuldades iniciais para a integração das ‘ilhas de eletricidade’ foi a 

diferença entre os parâmetros técnicos de cada sistema isolado, gerando a 

necessidade de interveniência centralizada para padronizar o sistema (ver The 1919 

Electricity Supply Act em NEWBERY & GREEN, 1994, p. 6). Apesar do avanço 

tecnológico reduzir a importância deste fator, o mesmo empecilho tem ocorrido 

atualmente elevando o custo das interconexões e retardando o processo de integração 

entre sistemas nacionais. Outro aspecto de natureza institucional, bastante 

responsável pela forma como evoluiu a Indústria de eletricidade até hoje, trata-se da 

padronização das relações contratuais, ou seja, o processo de redução do custo de 

contratação entre agentes como forma de viabilizar as transações comerciais. De 

início os procedimentos comerciais se confundiam com o resto do negócio, 

recentemente cada vez mais assumem uma importância relativa maior53. 

(4) A concepção dos empreendimentos elétricos inicialmente atendia a interesses 

localizados e específicos, como atender a uma fábrica, a uma fazenda, ou iluminar 

uma cidade etc. Com o crescimento em tamanho, e com o advento da integração em 

rede, a influência direta de grupos de interesse (locais) diminui em termos relativos; 

entretanto novas forças começaram a direcionar a lógica de evolução setorial: a 

burocracia dos monopólios e a classe política. Como se percebe, a mobilização de 

vários grupos de interesse está na raiz da dinâmica do Setor Elétrico, e como 

conseqüência qualquer proposta de reforma que ameace o equilíbrio de forças entre 

estes grupos é polêmica, demorada, difícil de ser aprovada e principalmente de ser 

implantada. Por isso a necessidade de coordenação dos interesses tem se mostrado 

um aspecto fundamental (indispensável) para a viabilização de reformas setoriais, 

especialmente perante reestruturações profundas como, por exemplo, durante a etapa 

de criação dos grids nacionais e constituição dos monopólios, ou mais recentemente 

durante a desverticalização, liberalização, privatização e integração das redes elétricas 

entre os países54 . 

                                                 
53 Acompanhando a evolução percebe-se que isto pode ser explicado, primeiro pelo fato do 
produtor muitas vezes ser o próprio consumidor, segundo porque a prestação do serviço a 
nível local se baseava em relações pessoais onde o produtor conhecia pessoalmente o 
consumidor (ou sua família), terceiro porque o serviço por ser prestado por empresas 
monopolistas (regional ou nacional) não oferecia alternativas para os consumidores. Com a 
fragmentação da cadeia produtiva em segmentos, o número e a complexidade das relações 
contratuais aumentou. Em decorrência a área de contratos tem sido um campo prático e teórico 
que cada vez mais tem despertado o interesse de pesquisadores e entrepreneurs. 
54 Após a guerra a centralização a nível nacional das empresas distribuidoras municipais e 
particulares pode ser entendida como uma resposta à força dos grupos de interesse que 
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 (5) A relação próxima entre a necessidade do consumidor (aquecimento, vapor, 

iluminação, rotação de motor etc.) e as possibilidades do produtor (queda d’água, 

queima de biomassa, de carvão ou de óleo, ou de gás, etc.) foi sendo reduzida na 

medida em que o caráter local foi dando lugar à integração e à operação e despacho 

centralizados55. Este processo, se por um lado permitiu a apropriação de economias 

(de escala, escopo e rede), por outro afastou o lado da demanda do processo de 

decisão quanto à evolução setorial (não apenas aumentou a assimetria de 

informações quanto ao funcionamento da Indústria, causando problemas na formação 

do preço, como dificultou e encareceu a gestão das externalidades ambientais 

negativas, locais e globais). O aparecimento de novas tecnologias de geração 

descentralizada aliado à instituição das novas regras sobre autoprodução, produção 

independente e venda de excedente através do livre acesso à rede, podem contribuir 

para amenizar a crescente assimetria de informações entre produção e consumo, 

como também reaproximar o consumidor da fonte de suprimento de suas 

necessidades56. 

 

 

4.2 As instituições envolvidas no SRIE no Reino Unido 

As características sociais e econômicas 
Acompanhando a evolução dos Sistemas Sócio-político e Econômico na Figura 4.1, e 

aprofundando a observação junto com os indicadores selecionados na Tabela 4.1 

constata-se que a Nação britânica encontra-se em uma boa situação sócio-econômica. 

O Reino Unido é o 14º no ranking de desenvolvimento humano calculado pela ONU 

(HDI), praticamente erradicou o analfabetismo e a média de anos de estudo da 

população é elevada (em torno de 9 anos) e crescente (aumento de cerca de 7% nos 

últimos 10 anos). A distribuição de renda, medida pelo Coeficiente de Gini, embora 

tenha piorado nos últimos 25 anos encontra-se em patamares considerados não 

críticos. Os níveis de inflação e desemprego estão igualmente sob controle, assim 

                                                                                                                                               
impediam ou dificultavam o processo de integração das ilhas de eletricidade (NEWBERY & 
GREEN, 1994, p. 9).  
55 Em 1926 o grid nacional começou a ser construído e foi finalizado em 1933, quando a 
operação feita separadamente dentro de 7 regiões começou a ser interligada. Em 1938 todo o 
sistema passou a rodar sincronizado. As estimativas de economias devido à integração foram 
de 11% e às economias de reserva de capacidade de 7% (NEWBERY & GREEN, 1994, p. 7). 
56 BANKS (2001) coloca como uma das vantagens das CCGT’s a possibilidade de suprir a 
evolução da demanda sem ter que manter excessos de capacidade por muito tempo, como 
acontecia quando os projetos de geração eram de larga escala. Além disto, as CCGT’s podem 
ser construídas perto de centros consumidores. 
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como as finanças públicas. Os níveis de investimentos em novos estoques e em 

renovação do capital fixo, medido pela formação bruta de capital fixo - FBCF, projetam 

a sustentação do crescimento da economia. 

Em relação ao setor de infraestrutura o Reino Unido já se encontra em uma fase 

madura; toda a população possui acesso a tratamento de água e eletricidade, e a 

cobertura de telefonia é praticamente total, permitindo que a sociedade como um todo 

tenha acesso à nova era da comunicação via internet. 

Portanto, não só o capital físico, quanto o financeiro e o capital humano do Reino 

Unido situam-se em um status de maturidade. 

 

Tabela 4.1 - UK: Características Sociais e Macroeconômicas 
  1975 1985 1990 1995 2000 
População (milhões) 56,2 56,83 57,46 58,50 59,62 
Taxa de alfabetismo (% idade15 e superior) 97 99 99 99 99 
Média de anos de estudo (15 e mais)1 7,7 8,3 8,8 - 9,4 
PIB per capita (PPP US$) 4259 10051 14284 19302 22093 
Coeficiente de Gini2 0.229 0.295 0.324 0.330 0.340 
Human development index (HDI)3 value 0,839 0,856 0,876 0,914 0,923 
% população sem acesso a tratamento de água - 0 0 0 0 
% residências com telefone fixo 52 81 87 92 95 
% população sem acesso à eletricidade - 0 0 0 0 
Contas de internet (por 1000 pessoas) - - - 8,4 57,4 
Nível de Desemprego % da força de trabalho 2.6 11.3 7.1 8.8 5.3 
Nível de Inflação % (Varejo) 24.2 6.1 8.1 4.2 2.1 
Dívida líquida do Setor Público em % PIB 54 45.4 27.9 41.1 36.7 
Nível de Reservas US$ milhões corrente 5429 15543 38464 46986 48179 
PSnBR ou NFSP % PIB exc receita privatização - - - 5.8 -4.3 
PSnBR ou NFSP % PIB4 - - 2.8 5.4 -4.3 
GCF ou FBCF % PIB - - 20 16 17.6 
       
Dados: Digest of UK Energy Statistics 2001, Office for National statistics, Eurostat,   
           Annual Abstract of statistics, Human Development Reports (UNDP)    
Notas: (1) Os primeiros dados são de 1970 e 1980      
(2) .000 representa perfeita equidade renda e 1.000 representa absoluta inequidade - apenas um  
cidadão possuindo toda a renda do país. Ver Institute for Fiscal Studies 2001 - Living Standards 
under Labour; http://www.ifs.org.uk/election      
(3) Ìndice composto que mede a média do avanço do desenvolvimento humano 
relacionado à saúde, conhecimento e padrão de vida. 
(4) Definição de Maastricht, onde + significa déficit e - significa superávit    
 

Esta radiografia do sistema, como visto no capítulo anterior, está relacionada ao 

funcionamento atual das instituições enquanto capazes de criar um círculo virtuoso 

sustentável pró-legitimidade e eficiências. Na seção seguinte no intuito de identificar 

as forças e as fraquezas necessárias para viabilizar este círculo virtuoso, estuda-se o 
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funcionamento das instituições dos Sistemas Sócio-político e Econômico, 

principalmente os aspectos ligados ao Setor Elétrico. 

 

 

Figura 4.3 
 

O Reino Unido possui um modelo de governança pública caracterizado pela 

Monarquia Parlamentarista, por um Judiciário independente do Executivo e por um 

Parlamento soberano. 
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O Parlamento 

• Common Law e os princípios de tradição e legitimidade 

O Parlamento consiste do monarca hereditário, do HL - House of Lords e do HC - 

House of Commons e possui um poder soberano sobre os demais poderes, incluindo a 

possibilidade de reverter pareceres do Judiciário via legislação. Não existe uma Corte 

Constitucional específica, sendo o Parlamento capaz de alterar qualquer convenção 

ou lei, sem procedimentos especiais, simplesmente através de Atos do Parlamento. A 

Constituição é ‘não escrita’ e evolucionária, formada parte por regulamentos, parte por 

common law e parte por convenções. Nota-se pela organização das estruturas 

institucionais como a tradição e o princípio da legitimidade (licitude) formam a base da 

dotação institucional no Reino Unido. 

 

• União Européia como accountable de última instância 

Com a Comunidade Européia (CE), o Parlamento Europeu (no qual o Reino Unido 

possui 81 representantes) passa a ser a autoridade legislativa suprema, onde incluso 

a Corte de Justiça da Comunidade Européia possui o poder de revogar qualquer 

legislação nacional em conflito com as leis da Comunidade Européia57. Embora o 

Parlamento Britânico precise consentir com as emendas feitas ao Tratado de Roma, 

para as diretivas gerais da CE a influência pode somente se dar através da instância 

onde votam o Conselho de Ministros do Parlamento Europeu. Vale destacar que a 

participação na CE, se de um lado diminui a soberania das instituições nacionais, de 

outro reforça a estrutura de enforcement das leis e convenções e estende o caráter de 

legitimidade destas instituições. 

 

• Participação, representatividade e legitimidade dos MP´s 

Os 651 membros do House of Commons (HC), chamados de MP - Members of 

Parliament, são políticos eleitos e assalariados, cada qual representando um distrito 

eleitoral no Reino Unido58. O HC é responsável por aprovar as leis (incluindo impostos 

                                                 
57 Ver Documentos sobre a UNIÃO EUROPÉIA (2001). 
58 Em média possuem cerca de 67.000 eleitores, sendo os extremos entre cerca de 22.000 e 
105.000. A votação é por sufrágio universal, idade mínima 18 anos e voto não obrigatório. 
Normalmente o comparecimento é de 70 – 75%. A modalidade chama-se first –past-depost-
system. Notar que esta modalidade permite que um candidato de um distrito seja eleito com 
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e orçamento, e a Reforma da Indústria de Energia) e acompanhar minuciosamente a 

administração pública e as atividades do Executivo (incluindo as agências 

Reguladoras como o Ofgem). A modalidade das eleições parlamentares favorece o 

princípio da legitimidade já que o PM (Prime Minister) pode convocar eleições a 

qualquer momento a partir da eleição do Parlamento, quando então este é dissolvido; 

tradicionalmente a vigência do HC é de não mais do que cinco anos. A cada eleição 

todos os assentos são liberados e os MP’s incumbentes podem candidatar-se 

novamente59. 

 

• Sistema de análise de legislação e accountability institucional 

O House of Lords (HL) é composto de cerca de 1200 peers não eleitos (800 

hereditários; 400 escolhidos dentre ex-políticos, ex-servidores públicos, militares e 

líderes de negócios, Bispos da Igreja da Inglaterra; e 18 Juízes seniores). O HL é a 

câmera superior do Parlamento e desde 1949 não mais possui o poder de veto sobre 

a legislação aprovada no HC. Suas funções são revisar legislações aprovadas no HC, 

e analisar minuciosamente tanto as leis do Parlamento Europeu (através de select 

committees), quanto analisar as regulamentações das leis definidas pelos ministros do 

governo60 (através de comitês bicamerais HC-HL). 

O funcionamento das câmeras tradicionalmente ocorre através de comitês, de debates 

e do chamado momento de questionamento dos ministros, o qual ocorre toda 

semana61. Existem os standing committees, especialmente criados para analisar 

projetos de lei, estes são dissolvidos ao final do trabalho. Existe outro tipo de comitê 

chamado departamental select committee; estes, cerca de 15, são de caráter 

investigativo sendo responsáveis pelo acompanhamento minucioso das decisões e 

passos do governo; podendo inclusive contratar consultores externos. A composição 

de cada comitê é definida por um comitê permanente e representa o balanço dos 

                                                                                                                                               
menor número de votos que outro, não eleito de outro distrito. Para maiores detalhes ver 
EDUCATION OFFICER (1998a). 
59 Nas eleições não é permitida propaganda em radio nem em televisão (as cadeias 
convencionais, aliás, são estatais e chamam-se BBC), limites máximos de gastos na campanha 
são estipulados pelo Parlamento, e cada partido pode apenas enviar um folheto de propaganda 
para cada eleitor, sendo este serviço gratuitamente oferecido pelo Correio, e a maior parte da 
campanha ocorre através de debates e visitas dos candidatos em localidades do distrito 
eleitoral.  Notar que a influência da mídia é minimizada e o corpo-a-corpo é valorizado. Para 
maiores detalhes ver EDUCATION OFFICER (1998a). 
60 Os ministros institucionalmente possuem o poder de definir as especificidades das leis, 
chamada de legislação secundária. 
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partidos na câmara, sendo que normalmente se aproveita o conhecimento técnico dos 

MP’s. Outro importante comitê é o Public Accounts Committee (PAC), responsável 

pelo acompanhamento do uso dos recursos aprovados pelo Parlamento. 

Outras duas instituições desempenham um papel de extrema relevância para a 

supervisão e enforcement das políticas públicas: o National Audit Office (NAO), 

situado na estrutura do HC é chefiado pelo Comptroller and Auditor General, e 

funciona em mútuo auxílio com o HC Public Accounts Committee; sua função é auditar 

departamentos e outras agências que recebem recursos públicos; O Parliamentary 

Commissioner for Administration (PCA)62 é supervisionado por um Select Committee e 

tem a função de investigar reclamações sobre má administração excluindo diretrizes 

de política pública, incluindo as Agências Reguladoras (ver Figura 4.3). 

 

O Governo 

• Minimizando os custos de transação entre Legislativo e Executivo 

O Executivo consiste de cerca de 100 membros do partido político majoritário no HC, 

onde a maioria dos ministros do Governo ou são MP ou membros do HL. O Primeiro 

Ministro (PM), tradicionalmente oficializado pela Coroa, é o MP líder do partido 

majoritário no HC. O PM preside reuniões de Governo (Cabinet), indica os ministros de 

cada Pasta e possui o poder de demiti-los e de intervir em qualquer uma das Pastas. 

Vale ressaltar que os ministros do Governo são responsáveis individualmente por 

todas e quaisquer ações e omissões de seus respectivos departamentos (OPSC, 

1992, p.313). Este estreito relacionamento entre Governo e Parlamento (comunicação) 

permite um permanente e minucioso acompanhamento e controle das propostas e 

ações do Executivo, fortalecendo tanto a transparência quanto à legitimidade das 

ações. 

 

• Padronização e customização de processos operacionais do 
serviço público 

O PM também é o Ministro do Serviço Público (Minister for the Civil Service), o que lhe 

confere o poder de determinar a forma de organização e o secretariado do Governo 

                                                                                                                                               
61 Para uma descrição minuciosa sobre o funcionamento do Parlamento e sobre as regras dos 
debates e votações ver EDUCATION OFFICER (1998b), EDUCATION OFFICER (1998e), 
EDUCATION OFFICER (1998f). 
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central. O Office of Public Service and Science (OPSS) é parte do Cabinet Office e é 

responsável pela organização geral da estrutura do serviço público, com exceção dos 

aspectos financeiros. 

O Cabinet é formado por um comitê de ministros seniores, o qual apesar de poder 

variar em tamanho restringe a remuneração por participação a apenas 22. Ao Cabinet 

cabe a definição final das políticas públicas, o controle supremo do Governo, e a 

coordenação dos departamentos do Governo. As reuniões são privadas e as decisões 

se baseiam no princípio da responsabilidade coletiva, ou seja, todos os membros após 

a decisão tomada devem apoiá-la sob pena de demissão. Outros ministros de outros 

departamentos podem ser convidados a participar das reuniões quando o assunto é 

de interesse do departamento ao qual faz parte. 

Embora apenas os departamentos considerados principais sejam presididos por um 

ministro membro do Cabinet, todos possuem a mesma estrutura de funcionamento; 

um ministro chefe sênior, ministros juniores responsáveis por coordenação de políticas 

específicas, um Permanent Secretary (PS) responsável pela organização geral do 

departamento, e outros servidores públicos, os quais não variam com as mudanças 

políticas e normalmente possuem vários anos na atividade do departamento 

(EDUCATION OFFICER, 1998c).  

 

• Fortalecimento institucional e ganho de aprendizagem 

Notar que quadros permanentes de servidores públicos permitem a continuidade dos 

trabalhos de cada departamento além do acúmulo de conhecimento e maior eficiência; 

entretanto para que este aspecto seja viável é preciso que exista uma distinção clara 

entre execução de políticas (servidores públicos) e definição de políticas (políticos no 

Governo e no Parlamento). Por sua vez, esta distinção deve ser precedida de uma 

consciência ou respeito às decisões políticas, onde aqui o princípio da legitimidade 

assume importância crucial.  

 

• Agências executivas e o Better Regulation Task Force 

Vale destacar que desde 1920 grande número de statutory public bodies vêm sendo 

criados fora da estrutura dos departamentos. Em 1968 a ênfase nas accountable 

                                                                                                                                               
62 Além deste ombudsman, existem as Independent statutory commissions for local administration em 
cada país do Reino Unido. 
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management units foi manifestada pelo Fulton Report; entre 1970-74 várias unidades 

foram criadas nesta modalidade, e em 1988 The Next Steps Initiative deu continuidade 

ao processo promovendo as Agências Executivas (incluindo as Reguladoras) (OPSS, 

1992, p.319). No início da década de 1990 outras inovações foram introduzidas na 

gestão pública britânica63, todas focando a melhoria dos serviços públicos através de 

políticas mais eficazes e serviços mais eficientes, e destacando os princípios da 

transparência, da prestação de contas (accountability), da proporcionalidade, da 

consistência e da objetividade (targeting) (BETTER REGULATION TASK FORCE, 

2000). O White Paper apresentado em 1999 na gestão Tony Blair, Modernising 

Government, foi elaborado de forma a mostrar as inovações desejadas: todos os 

departamentos participaram da elaboração, incluindo os representantes das 

associações dos Governos Locais (Chief Executive of the Local Government 

Association); alguns referenduns foram promovidos no intuito de obter contribuições 

da opinião pública diretamente; o Labour Party, o partido do Governo, convidou o 

Liberal Party, segundo maior partido de oposição, para contribuir na elaboração do 

documento. Pelos fatos observa-se que os princípios da comunicabilidade e 

participação realmente são promovidos, o que fortalece a legitimidade dos processos. 

 

• A extrapolação para a auto-regulação 

Este movimento de modernização da gestão pública aprofundado desde o governo 

Thatcher veio acompanhado da idéia de instituir a “auto-regulação” onde fosse 

possível, ou seja, as próprias Indústrias regulando-se a si mesmas sem o Estado 

diretamente envolvido na execução regulatória64. As Reformas nos Setores de 

Infraestrutura em parte foram cativados por estas idéias, incluindo a do Setor 

Energético. Também foi neste contexto que foram criadas as Agências Reguladoras 

Setoriais65 (inicialmente para serem transitórias) com poderes e responsabilidades 

definidas em estatuto (notar que esta modalidade jurídica é atípica para a tradição 

britânica) e comandadas por Director-General com poderes de ministro.  

                                                 
63 Como os non-ministerial departments, o Competing for Quality em 1991, o Citizen’s Charter 
Programme em 1991, o Code of Practice on Access to Government Information em 1994, os 
Civil Service White Papers – Continuity and Change em 1994 e Taking Forward Continuity and 
Change em 1995, e o White Paper Modern Public Service em 1998. Para maiores detalhes ver 
CABINET OFFICE (1999). 
64 Por exemplo, em 1986 a companhia privada Secutities and Investiment Board Ltda obteve 
poderes estatutários para regular alguns serviços financeiros, representando um passo para a 
promoção da auto-regulação no setor financeiro. 
65 Ofgas (gás), Offer (eletricidade), Oftel (telecomunicações), Ofwat (água-esgoto). Em março 
de 1999 o Offer e o Ofgas juntaram formando o Ofgem. 
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Como decorrência dos fatos após a implantação das reformas no setor energético (gás 

e eletricidade), bem como devido aos acontecimentos no setor de transporte 

(Railtrack) e no setor de finanças-energy trading (Enron) esta idéia de “auto-

regulação”, entendida como explicado acima, vem sendo criticada66. 

 

• Accountability e enforcement na estrutura econômica 

O Tesouro (The Treasure) é outra instituição chave para a economia britânica. É 

responsável pela estratégia econômica, pela política fiscal e orçamento anual, e pelo 

planejamento e controle dos gastos públicos, incluindo a gestão financeira dos 

servidores públicos (compartilhada com o OPSS). Operacionalmente o Treasure 

define limites para o total de gastos, e cada departamento negocia individualmente 

sobre a necessidade de recursos; qualquer divergência é decidida pelo Cabinet. A 

definição do orçamento, diretamente relacionada ao montante de impostos e 

alterações tributárias, é centralizada pelo Tesouro (Chancellor of the Exchequer) 

embora bastante influenciada pelo PM (Prime Minister).  

O Bank of England é o Banco Central do Reino Unido; estatutorialmente independente 

desde 1997 é o responsável pela definição da Política Monetária (através do Comitê 

de Política Monetária67). Vale destacar que desde 1990 o Reino Unido faz parte do 

European Exchange Rate Mechanism o que limita a autonomia na definição de 

políticas monetária e cambial68. 

 

• Processo participativo e análise minuciosa na elaboração e 
aprovação de legislação 

Antes da explicação sobre o Judiciário é interessante mencionar sobre a relação entre 

o Executivo e o Parlamento no que se refere à aprovação de uma lei, como, por 

exemplo, a Lei de Eletricidade de 1989 que promoveu a Reforma na Indústria de 

                                                 
66 O caso do setor energético é tema desta pesquisa e será detalhado ao longo do texto. O 
caso do setor transporte se refere a intervenção governamental em novembro 2001 na 
empresa privada concessionária da coordenação da operação dos trens no Reino Unido 
(Railtrack), por falta de qualidade na prestação dos serviços e falta de investimentos. O caso 
do Mercado de trading de eletricidade se refere ao escândalo Enron, até então empresa 
modelo do “novo Setor Energético”, a qual faliu em princípio de dezembro 2001. Este exemplo 
será detalhado ao longo do texto. 
67 As decisões são tomadas em votação pelos 9 participantes sendo que o Presidente do 
Comitê tem o voto decisivo. 
68 Em Janeiro de 2002 o Euro passou a ser a moeda única da União Européia com exceção do 
Reino Unido que por consulta popular recusou a adoção do Euro, e o fim da Libra Esterlina. 
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Eletricidade Britânica.  Quando um novo Governo é empossado, as novas diretrizes 

políticas geralmente são escritas por servidores públicos - advogados especializados - 

sob a orientação de cada departamento responsável pelo tópico, gerando os 

chamados Green Papers. Após um primeiro estágio de livre consulta, uma nova 

versão, os White Papers, incorporam as sugestões devidas. Após uma revisão final 

pelo departamento encarregado, os Projetos de Leis (Government Bills) são 

encaminhadas ao Parlamento. 

Nesta etapa o ministro do departamento que elaborou o Projeto, também um Member 

of Parliament, é o responsável pelo acompanhamento e apresentação deste no HC 

(House of Commons). Na ocasião do First Reading, a Bill é apenas mencionada como 

‘por vir’ para uma posterior discussão. Na segunda leitura (Second Reading), o 

Ministro a apresenta e em seguida uma votação indica se ela segue para o estágio 

seguinte – Análise no Committee – ou se é rejeitada. Como visto acima, um comitê é 

especialmente criado para analisar minuciosamente o Projeto de Lei e, se for o caso, 

propor alterações. Caso existam alterações, uma nova cópia é distribuída para cada 

MP (Report Stage) e em seguida a terceira leitura (Third Reading) é feita e o tema 

posto em votação. 

Caso aprovado, o Projeto segue para a House of Lords, quando então passa por 

etapas semelhantes e retorna para o HC (lembrar que o HL não pode vetar nenhum 

Projeto de Lei, apenas adiar por um ano). Caso alguma mudança tenha sido feita, uma 

nova apreciação é formalizada pelos Commons, os quais, não aceitando as mudanças 

podem negociar com os Lords por um acordo. Caso não haja acordo, o HC, no ano 

seguinte, pode apresentar novamente a Bill ao HL, e estes, por tradição, respeitam a 

vontade manifestada pelos Communs – os quais foram eleitos – e aprovam a Bill. 

Após esta ser aprovada por ambas câmaras ela recebe o Royal Assent e se torna um 

Act of Parliament.  Em geral os Atos do Parlamento passam a vigorar logo em 

seguida, embora alguns necessitem do Commencement Order, geralmente porque os 

agentes afetados pela nova lei precisam de um tempo para adaptar-se (EDUCATION 

OFFICER,1998d). 

 

O Judiciário 
O Sistema legal não é dividido entre direito público e privado, mas composto de um 

conjunto de leis e costumes que dão suporte as ações públicas e administrativas, as 

quais são interpretadas por Juízes com base no princípio do precedente. Como 

membro da Comunidade Européia (CE) o Reino Unido deve seguir as prerrogativas e 
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as decisões judiciais da Corte da CE (Comunidade Européia), as quais tomam 

precedente sobre as leis domésticas. 

A gestão pública, por exemplo, deve obedecer a lei administrativa, seja através da 

legislação e das decisões judiciais advindas da CE, ou através das decisões internas 

baseadas no ‘due process’ (devido processo). O público de maneira geral tem seus 

direitos defendidos através do processo de revisões judiciais, onde a decisão 

administrativa de agentes públicos pode ser questionada. 

A estrutura da Corte no Reino Unido é dividida em Cortes Criminais e Civis segundo o 

país e a jurisdição69. Na Inglaterra e no País de Gales, por exemplo, um agente 

público relacionado ao setor de energia responderia administrativamente em primeira 

instância na Hight Court – Queen’s Bench Division, em segunda instância na Court of 

Appeal Civil Division e por último no House of Lords. 

 

Department of Trade and Industry (DTI) & Department of Environment 
(DEFRA) 
Embora cada PM tenha flexibilidade para reestruturar a estrutura do governo como 

desejar, desde 1983, apesar de ora ter aumentado ora ter diminuído, a estrutura do 

DTI é subdividida em sub-departamentos, cada qual com um ministro responsável 

reportando ao ministro principal (Secretary of State for Trade and Industry), membro 

do Cabinet. O MP responsável por Energia é atualmente designado Minister of State 

for Industry and Energy70. A supervisão (accountability) do DTI pelo Parlamento, 

incluindo a Secretaria de Energia, é baseada principalmente nos objetivos e 

indicadores de performance acordados no documento Public Service Agreement and 

the Service Delivery Agreement71. 

 

Monopolies and Mergers Commission (MMC) & Office of Fair Trading 
(OFT)72 
A MMC até abril de 199973 era o órgão responsável pelos inquéritos nos casos de 

abuso de poder de monopólio e comportamento anticompetitivo, incluso relacionado à 

regulação econômica das utilities.  

                                                 
69 Ver OFFICE OF PUBLIC SERVICE AND SCIENCE (1992, p. 312) 
70 O Sub-Departamento de Energia foi originariamente criado em 8 de Janeiro de 1974. 
71 Este documento especifica alvos e a conduta a ser seguida pelos departamentos de maneira 
geral. Ver DTI (2001). 
72 Ver http://www.oft.gov.uk/ 
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O OFT é a instituição líder no UK para a promoção da competição. Seu principal 

objetivo é fazer com que os mercados funcionem bem para os consumidores. Para 

isso suas atividades incluem o enforcement da competição (Competition Enforcement 

(CE) Division) e das regras de proteção do consumidor (Consumer Regulation 

Enforcement (CRE) Division); a investigação sobre como os mercados estão 

funcionando e a promoção da comunicação para explicar e melhorar a compreensão 

sobre os mercados (Markets and Policies Initiatives (MPI) Division). 

Para efetivar o enforcement o OFT procura deter os comportamentos anticompetitivos, 

incluindo de cartéis e abuso do poder de mercado. Além disto, o OFT refere ao MMC 

(atual Competition Commission) toda e qualquer fusão que lhe pareça prejudicial à 

competição.  

Para efetivar a proteção do consumidor o OFT aciona as Cortes de Justiça quando 

necessário e encoraja a auto-regulação através da promoção de códigos de conduta. 

Além disto, o OFT acompanha os mercados de maneira pró-ativa e procura publicar e 

tornar transparente o funcionamento dos mercados para os consumidores e agentes. 

 

Office for Electricity Regulation (Offer) & Consumers’ Committees74 
O Offer começou a funcionar em 1 de Setembro de 1989. Foi constituído segundo o 

Electricity Act 1989 como um órgão governamental não Ministerial, com autonomia 

decisória na execução de políticas energéticas para o Setor Elétrico, embora 

reportando anualmente ao Parlamento através dos Relatórios anuais e 

especificamente ao National Audit Office através do Appropriation Account.  

Na verdade o Offer foi criado como um órgão de apoio ao Director General of 

Electricity Supply (DGES), efetivamente o responsável pela condução da Regulação 

no Setor Elétrico. Após 1998 a Regulação passou a cargo do Ofgem. 

Os Consumers’ Committees foram fundados pelo DGES seguindo as determinações 

do Electricity Act 1989. Cada PES (public electricity supply) possuía um conselho de 

consumidores até a entrada em vigor do Utilities Act 2000. Ao todo eram cerca de 14 

Committes na Grã-Bretanha comandados por um Gerente regional que reportava ao 

DGES. 

Os custos do Offer e dos Committes eram recolhidos através das taxas sobre as 

licenças de operação das empresas de geração, transmissão e distribuição, incluindo 

                                                                                                                                               
73 Nesta data foi substituída pela Competition Commission através do Competition Act 1998, 
como será detalhado mais adiante. 
74 Ver OFFER (1990) e OFFER (1997). 
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os second tiers supply. 

 

Competências Institucionais predominantes 
 

Tabela 4.2 – Dotes predominantes no Sistema Sócio-Macroeconômico ao final da década 
de 80 
Características e Dotes Institucionais Fortemente 

presente 
Nível 

normal 
Fracamente 

presente 
Nenhuma 
presença 

(1) Bom status do ambiente sócio-macroeconômico X    
(2) Círculo virtuoso pró-legitimidade X    
(3) Previsibilidade das políticas públicas  X   
(4) Capacidade de Comunicação entre stakeholders  X   
(5) Continuidade do acúmulo de know-how dos 
planejadores e executores de políticas públicas 

 X   

(6) Legitimidade da Política Energética Nacional  X   
(7) Transparência da Política Energética Nacional  X   
(8) Consenso dos agentes quanto as Diretrizes e Objetivos 
da Política Energética Nacional 

  X  

(9) Capacidade de Enforcement da Política Energética 
Nacional 

X    

(10) Capacidade de manutenção da legitimidade 
institucional – grau de confiança 

X    

(11) Representatividade e controle institucional  X   
(12) Capacidade de direcionar comportamento – estrutura 
de incentivo 

 X   

(13) Capacidade de Coordenação das estruturas de 
incentivo 

 X   

(14) Accountability Institucional X    
(15) Diversidade de alternativas ao funcionamento 
institucional do Mercado 

   X 

(16) Flexibilidade para romper costumes e convenções 
institucionais 

  X  

 

A principal observação que merece ser destacada é sobre a capacidade da Nação 

Britânica de criar um círculo virtuoso pró-legitimidade. Este dote institucional, como 

explicado na parte I da pesquisa, é de extrema importância para a Regulação de 

qualquer sistema econômico; em especial para a Regulação da Indústria de 

Eletricidade, cujas características, impactos e ramificações permeiam cada indivíduo 

que compõe o sistema econômico nacional, tornando-a, por um lado, mais volátil e, 

por outro, mais fundamental. 

Outra constatação diz respeito ao status dos Sistemas sócio-político e econômico em 

termos de impacto no funcionamento regulatório; O Parlamento, o Executivo, as 

Cortes, enfim, as instituições em geral funcionam sem pressão por excesso de 

trabalho ou pendências decisórias, pois ao mesmo tempo não apenas possuem os 

capitais humanos (Kh), tecnológicos (Kt) e financeiros (K$) necessários para viabilizar 

a prestação de um serviço digno, como também não sofrem a pressão de demanda 

por ações minimizadoras de conflitos (sejam de caráter social ou econômico). 
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Reforçando este status as instituições são formadas por processos e costumes 

tradicionalmente instituídos e aceitos, ou seja, legitimamente desempenhados; não 

são vitalmente dependentes de pessoas específicas. Por esta razão as políticas são 

executadas continuamente até que outra decisão política legítima e diferente a 

revogue. Esta previsibilidade reduz as incertezas, pois a percepção dos agentes é 

condicionada considerando baixa a probabilidade de rupturas. 

 
 
A comunicação entre os stakeholders (agências executivas, o Parlamento, o governo 

etc.) é institucionalizada já que os Ministros de Estado são membros permanentes do 

Parlamento; ou seja, existe um esquema convencionalmente instituído onde os 

agentes envolvidos no processo se encontram e reduzem os custos de transação (as 

assimetrias de informação), bem como debatem e legitimamente definem uma 

solução. 

A existência de políticos eleitos e de servidores públicos ‘profissionais’ permanentes 

em cada departamento também viabiliza a continuidade e a promoção da eficiência na 

execução das políticas públicas. A Política Energética Nacional, por exemplo, 

formulada pelo DTI e aprovada pelo Parlamento, possui o caráter de legitimidade e de 

transparência, e embora não exista consenso entre os agentes envolvidos no Setor 

Elétrico quanto às diretrizes e objetivos, não se pode dizer que não sejam claros e 

bem formulados. 

Nota-se que as agências executivas foram elaboradas como independentes apenas na 

execução já que as políticas públicas, como a Política Energética Nacional, por 

exemplo, são determinadas pelos respectivos departamentos ministeriais (DTI). Além 

disto, o comportamento das agências executivas (Ofgem p.ex.) é condicionado por 

uma grande e eficaz estrutura de controle e supervisão (ver Figura 4.2); de maneira 

que mesmo as atividades de execução pressupõem forte capacidade de induzir o 

comportamento do agente executor. 

O funcionamento adequado da Corte, mencionado acima, garante a capacidade de 

enforcement das leis e potencialmente restringe os comportamentos abusivos 

prejudiciais dos agentes. No entanto, observa-se que não apenas a existência da 

Corte, mas, toda uma estrutura de incentivo de vigilância institucional condiciona o 

comportamento dentro dos costumes aceitos e dentro das leis vigentes. No caso do 

setor elétrico, além do National Audit Office, do Parliamentary Comissioner, dos Select 

Committees, dos próprios MP’s da oposição, também existem os Conselhos de 

Consumidores de eletricidade e gás, os quais diretamente supervisionam e informam 
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os responsáveis sobre a prestação do serviço, sob o qual possuem pronto 

atendimento caso constatado alguma irregularidade. 

Outro ponto interessante é sobre a possibilidade do PM (Prime Minister) de convocar 

eleições a qualquer momento. Esta regra institucional incentiva à busca constante de 

popularidade pelos MP’s (Members of Parliament) junto aos distritos eleitorais e 

funciona como um incentivo à continuidade ou reforço da legitimidade. Além disto as 

regras eleitorais associadas ao canal de contato direto entre população eleitora - MP 

fortalece o controle e restringe o comportamento de cada MP. A representatividade e 

as estruturas de controle comportamental permitem inclusive que os Ministros de 

Estado possam pormenorizar as legislações (legislação secundária) sem votação no 

Parlamento, fato que torna mais ágil a execução de políticas públicas. 

De maneira que passando pela sociedade, pela economia, pelos agentes do setor 

elétrico, até os indivíduos políticos, gestores e trabalhadores, o que se observa é uma 

estrutura de incentivo que funciona no sentido de direcionar o comportamento geral. A 

coordenação do funcionamento desta estrutura de incentivo é um dos valiosos dotes 

institucionais britânicos, e ao que parece é uma das virtudes necessárias para a 

adequada dinâmica regulatória, em qualquer área da sociedade e em especial no 

Setor Elétrico, como será visto ao longo do texto. 

Por outro lado, a ideologia referente ao funcionamento do mercado como a melhor 

solução para o bem estar social ofusca as demais opções e restringe o processo de 

escolha do caminho regulatório. Isto ficará bem evidente na análise feita mais adiante. 

Além disto, a falta de flexibilidade para romper costumes e convenções institucionais, 

se de um lado contribui para a estabilidade e previsibilidade regulatória, de outro, 

retarda os processo decisórios e as possíveis inovações institucionais. 

 

 

4.3 Caracterização do SRIE Britânica antes da reestruturação 

Analisadas as competências institucionais, a seguir, a análise das características 

específicas da indústria de eletricidade britânica. 

• Sistema físico e mercado maduros, excedente de capacidade antes 
da reforma 

Acompanhando a evolução do Sistema Elétrico na Figura 4.1, e as principais 

características do Setor Elétrico antes da Reforma descritas nas Tabelas 4.3 a 4.7 e 
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nas Figuras 4.3 a 4.5 abaixo, constata-se um sistema maduro, com baixa taxa de 

crescimento e alta cobertura, embora com particularidades técnicas na operação das 

redes associadas aos perfis de demanda locais (de cada PES – power electricity 

supply). 

O tamanho do mercado é expressivo e observa-se uma tendência ao aumento do uso 

da eletricidade relativamente às demais alternativas energéticas, embora a intensidade 

energética da economia esteja diminuindo como mostram os indicadores entre 1985 e 

1990. A demanda máxima por potência aparece em torno de 54-56 GW, enquanto a 

capacidade instalada líquida aumentou em cinco anos em cerca de 10% chegando em 

1990 a 70 GW, o que representa um excedente de potência instalada de 

aproximadamente 16 GW (um aumento de 100%). 

 

Tabela 4.3 – Características Microeconômicas do Setor Elétrico 
  1985 1990 90/85 
Consumo de eletricidade per capta (kWh-ano) 5257.7 5540.5 5.38% 
Energia consumida / PIB (tep / milhão PIB) 362 336 -7.18% 
Eletricidade / Energia total (%) 14.18% 16.03% 13.05% 
Demanda Máxima (GW) 56 54 -3.57% 
Capacidade Instalada Declarada Líquida (GW) 64 70 9.38% 
Capacidade Ociosa - potência (GW) 8 16 100.00% 
Geração por fonte (%)    

carvão 65.00% 67.00% 2 ptos. % 
gás natural 0.00% 0.00% - 

nuclear 14.00% 19.90% 5.9 ptos. % 
óleo 13.00% 5.10% -7.9 ptos % 

hidráulica 1.50% 1.50% - 
Importação 4.50% 4.70% 0.2 ptos. % 

outros 2.00% 1.90% -0.10 ptos. % 
Uso por consumidor (%)    

doméstico 36.48% 33.57% -2.91 ptos. % 
comercial e serviços e outros 21.30% 21.50% 0.20 ptos % 

industrial 32.88% 36.02% 3.14 ptos. % 
perdas 9.36% 8.94% -0.42 ptos. % 

Fonte: Cálculos baseado em dados de  Electricity Association - Statistics - http://www.electricity.org.uk/  
 

Vale destacar que esta margem de segurança cria uma situação, que independente de 

ter sido resultante de uma política pública deliberada, de fato minimiza as futuras 

incertezas e riscos de desabastecimento, possivelmente advindos com a Reforma do 

Setor Elétrico.  
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• Carvão e geração termelétrica dominantes 

Outra característica até então predominante era a forte presença do carvão na matriz 

de geração, em torno de 65%, e o elevado nível de importação, de mais de 4,5% do 

total. Notar a predominância da geração térmica e a pouca presença da combinação 

de tecnologias/fontes conhecidas como ambientalmente sadias. 

 

Tabela 4.3 – Características Microeconômicas do Setor Elétrico (segue) 
  1985 1990 90/85 
Preços por consumidor (£p / kWh) com imposto    

doméstico 5.37 6.67 24.21% 
industrial 3.6 3.98 10.56% 

    
Índice do preço corrente - gás 88.3 100 13.25% 

Índice do preço corrente - eletricidade 80.5 100 24.22% 
    

Dispêndio total - eletricidade (milhões £) sem imposto 10855 14705 35.47% 
Receita Eletricidade % Receita Indústria Energia 27.20% 31.86% 4.66 ptos. % 
    
Número de Empregados - Ind. Eletricidade 120,000 105,000 -12.50% 
Número de Empregados - Ind. Energia 500,000 380,000 -24.00% 
Margem de Lucro Operacional – média (sobre Receita) CEGB 7% 12% 5 ptos. % 
Nível de Investimento - Ind Eletricidade (£ bi) 2 3.2 60.00% 
Nível de Investimento - Ind Energia (£ bi) 8 9 12.50% 
    
Propriedade pública (%)    

geração 100 10  
transmissão 100 0  
distribuição 100 0  

        
Fonte: Cálculos baseado em dados de  Electricity Association - Statistics - http://www.electricity.org.uk/  
 

• Setor industrial principal consumidor, aumento relativo do preço da 
eletricidade 

Outros destaques foram o crescimento da participação do setor industrial como 

consumidor de eletricidade, superando o setor doméstico, e o aumento do preço da 

eletricidade antes da privatização das utilities, em termos reais cerca de 83% a mais 

que o preço do gás natural. Ou seja, a eletricidade tornava-se relativamente mais cara 

do que o gás natural, cuja Indústria fora desnacionalizada como monopólio privado em 

1986 como será detalhado mais adiante. 
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• Situação financeira e nível de investimentos estáveis 

A redução do quadro de funcionários antes da privatização também ocorreu como 

processo de ajuste e de adequação a novas tecnologias e aumento de produtividade. 

Além disto, é interessante notar que o nível de investimentos no setor elétrico 

correspondia à cerca de 20- 22% dos gastos totais do país com eletricidade (menos 

imposto), com recursos gerados pelo próprio setor ou tomados de terceiros. Ou seja, 

não havia problemas relacionados à falta de investimento nem incapacidade de 

financiamento. Além disto, a margem de lucro situava-se em torno dos 7-12%, 

portanto níveis razoáveis para um setor de infraestrutura com baixo risco específico 

(beta em torno de 0,7). 

 

• Diversidade na distribuição do consumo e na base de geração 

A localização das usinas geradoras e a espacialização da distribuição da geração e da 

transmissão no território britânico podem ser observados na Figura 4.4 (mapa de 

1999). A distribuição do consumo pode ser observada na Tabela 4.4. Notar que 

embora a concentração do consumo esteja no sul e sudeste, a geração está 

relativamente espalhada pelo território. 

O tamanho do mercado pré-privatização já era grande, de cerca de 250 TWh, mais de 

24 milhões de consumidores (mais de 55 milhões de pessoas) e aproximadamente 

£14 bilhões de receita ano.  

A estrutura de mercado e o valor da eletricidade apresentavam grandes diferenças 

entre as Area Boards antes da privatização como mostram as Tabelas 4.4, 4.5 e 4.6. 

Notar que tanto o consumo total é diferente ao longo do território como também a 

participação dos setores no consumo total difere; em 1986 situavam-se entre 26% e 

50% para o doméstico, 15% e 51% para o comercial e 11% e 57% para o industrial. 

Esta disparidade é reforçada pelos indicadores apresentados nas Tabelas 4.5 e 4.6. 
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Figura 4.4 – Sistema Elétrico do Reino Unido em 1999 & a Localização Geográfica das 
Regional Electricity Companies (REC’s)  
Fonte: Electricity Association - http://www.electricity.org.uk 
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Tabela 4.4 – Distribuição do Consumo nas Area Boards em 1986 
Electricity Board em 1986 Vendas (GWh) Distribuição do Consumo 
Antigas áreas e nomes  Total Domestico Rural Comercial Industrial Outros 
North of Scotland Hydro-Electric 6661 49.08% 3.68% 25.30% 20.81% 1.14% 
South of Scotland 18906 41.02% 1.43% 22.59% 32.81% 2.15% 
North Eastern 13854 30.22% 1.35% 18.70% 47.98% 1.75% 
North Western 19111 35.68% 1.41% 23.79% 38.03% 1.09% 
Yorkshire 20934 30.63% 1.12% 15.60% 51.68% 0.97% 
East Midlands 20182 34.17% 1.83% 19.42% 43.65% 0.93% 
Midlands 20402 36.87% 1.53% 21.27% 39.47% 0.86% 
Merseyside and North Wales 15731 27.60% 1.54% 16.33% 53.61% 0.91% 
South Wales 10897 25.92% 1.73% 14.57% 56.91% 0.86% 
Eastern 25387 43.89% 2.05% 26.60% 26.58% 0.87% 
London 16925 35.60% 0.01% 51.30% 10.87% 2.23% 
South Eastern 15779 46.95% 1.12% 26.90% 24.10% 0.93% 
Southern 22655 43.53% 1.40% 30.79% 23.42% 0.86% 
South Western 11494 45.77% 3.79% 23.76% 25.92% 0.76% 
       
Média 17066 37.64% 1.71% 24.07% 35.42% 1.17% 
Desvio Padrão 5076 7.50% 0.98% 9.14% 14.06% 0.50% 
Mínimo 6661 25.92% 0.01% 14.57% 10.87% 0.76% 
Máximo 25387 49.08% 3.79% 51.30% 56.91% 2.23% 
              
Fonte: Calculado com dados do Department of Energy 1989 - Digest of United Kingdom Energy Statistics 
 

 

Notar que em média o preço pago pelo setor doméstico (cerca de 5,6 p/kWh) era 50% 

superior ao pago pelo setor industrial  (cerca de 3,7 p/kWh), sendo ambos os extremos 

entre os setores rural e comercial. Entretanto as diferenças em 1986 podiam chegar a 

mais de 100% como no caso de Merseyside and North Wales (ver Tabela 4.7). 

 

Tabela 4.5 – Características das Redes de distribuição das PES’s 
 
(1998-1999) Area Consumidor Circuito Proporção do circuito Baixa Alta EH 
Cia de Distribuição (km2) (000s) (km) subterrânea (%)  Voltagem (GWh)  Voltagem (GWh) Voltagem (GWh) 
Eastern 20,300 3,322 89,747 61 23,919 7,495 750 
East Midlands 16,000 2,300 67,751 64 15,781 10,403 535 
London 665 2,011 30,160 100 17,389 4,660 295 
Manweb 12,200 1,393 45,313 53 9,423 4,340 3,542 
Midlands 13,300 2,260 63,802 60 14,969 10,216 911 
Northern 14,400 1,451 43,937 61 9,590 3,848 2,470 
Norweb 12,500 2,140 58,772 76 14,943 8,151 531 
Seeboard 8,200 2,126 44,773 73 14,867 2,985 1,874 
southern 16,900 2,652 71,934 61 20,375 7,195 2,067 
South Wales 11,800 980 32,873 43 6,281 2,664 3,208 
South Western 14,400 1,344 48,009 39 10,069 3,368 737 
Yorkshire 10,700 2,088 54,268 71 13,347 8,118 1,713 
ScottishPower 22,950 1,870 64,396 62 14,894 5,152 2,322 
Hydro-Electric 54,390 640 44,113 31 6,618 1,306 403 
Média 16,336 1,898 54,275 61 13,748 5,707 1,526 

Quantidade Distribuida 

Fonte: Ofgem 
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Tabela 4.6 – Indicadores de Densidade de consumo nas Areas Boards em 1986 
 Densidades 
Electricity Board em 1986 Consumidor MWh GWh / Consumidor 
Antigas áreas e nomes  por km2 por km2 Total Domestico Rural Comercial Industrial 
North of Scotland Hydro-
Electric 10.10 115.64 11.45 6.37 13.61 40.12 154.00 
South of Scotland 79.05 896.05 11.33 5.05 18.00 42.70 364.88 
North Eastern 92.64 938.83 10.13 3.33 17.00 28.47 830.88 
North Western 166.46 1554.10 9.34 3.70 13.50 26.43 726.70 
Yorkshire 180.04 1972.22 10.95 3.63 19.50 29.68 515.19 
East Midlands 126.82 1247.30 9.84 3.69 18.45 28.20 352.36 
Midlands 155.04 1545.22 9.97 4.05 17.33 29.13 350.09 
Merseyside and North Wales 107.34 1279.24 11.92 3.65 12.79 25.69 648.77 
South Wales 74.96 925.09 12.34 3.56 9.89 25.61 689.11 
Eastern 140.15 1265.31 9.03 4.36 21.67 31.26 397.00 
London 2880.01 26150.29 9.08 3.71 - 38.76 115.00 
South Eastern 229.02 1966.10 8.58 4.42 22.00 28.88 475.38 
Southern 138.94 1346.29 9.69 4.64 17.67 41.28 212.20 
South Western 82.19 799.96 9.73 5.07 14.06 26.01 372.38 
        
Média 318.77 3000.12 10.24 4.23 16.58 31.59 443.14 
Desvio Padrão 739.14 6680.54 1.16 0.83 3.59 6.25 217.42 
Mínimo 10.10 115.64 8.58 3.33 9.89 25.61 115.00 
Máximo 2880.01 26150.29 12.34 6.37 22.00 42.70 830.88 
                
Fonte: Calculado com dados do Department of Energy 1989 - Digest of United Kingdom Energy Statistics 
 

 

Tabela 4.7 – Valor da eletricidade em 1986 nas Area Boards 
Electricity Board em 1986 Valor Médio Líquido de Venda  (pence por kWh) 
Antigas áreas e nomes  Média geral Domestico Rural Comercial Industrial 
North of Scotland Hydro-Electric 4.62 4.72 4.93 4.90 4.00 
South of Scotland 4.58 5.01 5.02 5.09 3.72 
North Eastern 4.54 5.94 5.61 5.07 3.44 
North Western 4.77 5.75 5.44 4.99 3.71 
Yorkshire 4.58 5.83 4.65 5.25 3.64 
East Midlands 4.65 5.52 5.02 4.72 3.92 
Midlands 4.82 5.69 5.41 4.91 3.93 
Merseyside and North Wales (1) 4.25 6.25 5.25 5.09 3.00 
South Wales 4.32 6.17 5.42 5.14 3.24 
Eastern 4.72 5.33 4.82 4.58 3.87 
London 5.41 6.19 4.80 5.11 4.57 
South Eastern 4.81 5.55 4.71 4.61 3.62 
Southern 4.74 5.25 4.97 4.51 4.08 
South Western 4.85 5.32 5.13 5.02 3.84 
      
Média 4.69 5.61 5.08 4.93 3.76 
Desvio Padrão 0.27 0.46 0.30 0.23 0.38 
Mínimo 4.25 4.72 4.65 4.51 3.00 
Máximo 5.41 6.25 5.61 5.25 4.57 
            
Fonte: Calculado com dados do Department of Energy 1989 - Digest of United Kingdom Energy Statistics 
Nota: (1) Os dados de preços são específicos de Merseyside    
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• Diagnóstico da ESI Britânica antes da reestruturação 

Enfim, o sistema elétrico antes da desnacionalização possuía saúde financeira e não 

necessitava de expansão da rede de transporte para cobrir áreas remotas, 

apresentava fortes peculiaridades regionais enquanto ao consumo, embora interligado 

e de base térmica usando o carvão como combustível. 

 

• Organização da Indústria 
 

 
Figura 4.5 – Organização da Indústria de eletricidade antes da privatização 
Fonte: Electricity Association - http://www.electricity.org.uk 
 

Logo antes da Reforma a organização da Indústria na Inglaterra e no País de Gales 

era composta (ver Figura 4.5): 

(1) da Central Electricity Generating Board (CEGB), fornecedora de mais de 95% da 

demanda total de eletricidade, proprietária da maioria das 78 usinas geradoras e de 

todos os ativos de transmissão, incluindo os laços entre a França e a Escócia, e 

responsável pela especificação das performances requeridas por novas usinas 

geradoras, dos seus respectivos desenhos e da supervisão de suas construções; 

(2) de 12 Area Boards independentes, cada qual responsável pela distribuição de 
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eletricidade partindo do grid de alta voltagem até os seus respectivos consumidores 

finais, através das suas redes de 132 kV e de baixa voltagem; 

(3) do Electricity Council, composto pelo Chairman e dois outros membros da CEGB, 

pelos Chairmen das Area Boards, e mais outros poucos membros em período integral. 

Pela lei vigente até então, a CEGB era obrigada a fornecer a energia necessária para 

atender as Area Boards, os quais tinham o dever de planejar e de viabilizar a 

distribuição de eletricidade para qualquer pessoa que requeresse. O Electricity 

Council, por lei, tinha a função de coordenar as questões relacionadas à Indústria, 

além de responsabilidades específicas como controlar o nível dos impostos e as 

finanças da Indústria, sugerir políticas para melhorar as relações industriais, incentivar 

a P&D, e aconselhar o Governo em assuntos relacionados à energia. 

A CEGB, através do National Grid Control era responsável pela operação centralizada 

(‘ordem de mérito’), a qual despachava as usinas segundo o menor custo de geração 

até que a última unidade da demanda fosse atendida. Além disto, a operação do 

sistema de transmissão era feito de maneira a garantir o fornecimento, a manter a 

qualidade do serviço em todos os pontos do grid e a minimizar os custos de operação 

do sistema.  

Devido à obrigatoriedade da CEGB em garantir estes serviços, e devido ao caráter de 

monopólio natural e economias de rede presentes na Indústria, até então, a legislação 

assegurava a CEGB o monopólio da atividade; mesmo após o Electricity Act of 1983, a 

empresa manteve o monopólio de fato, inclusive na geração. 

Esta lógica justificava a organização industrial verticalmente integrada que 

preponderou até o final dos anos 80, principalmente devido às características do 

sistema de transmissão de eletricidade. Em 1987, as vésperas da Reforma, a Indústria 

de Eletricidade Britânica se estruturava como um grande monopólio regulado, com 

grandes influências sobre o restante da economia. A CEGB respondia por mais de ¾ 

do consumo do mercado de carvão da UK e por cerca de 1/3 do consumo nacional de 

energia primária. As receitas da Indústria superavam os 2% da renda nacional, e o 

mercado atendido era de mais de 22 milhões de clientes, os quais consumiam cerca 

de 230 TWh ao ano, conectados através das cerca de 627 mil km de linhas de 

transmissão e de distribuição. Cerca de 78 usinas geradoras eram responsáveis pelo 

total da capacidade instalada, sendo que destas, aproximadamente ¼ (13 GW) 

estavam ao fim de sua vida útil e necessitariam ser substituídas em torno do ano 2000 

(HOUSE OF COMMONS, 1988). 
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• Críticas ao funcionamento verticalizado e ao regime de monopólio 
estatal 

As fraquezas atribuídas pelos formuladores de política à estrutura verticalmente 

integrada e ao funcionamento como monopólio estatal regulado diziam respeito (1) à 

falta de incentivos para redução de custo e aumento de produtividade e (2) à 

exposição da Indústria às interferências políticas tanto na operação do dia a dia, 

quanto nas diretrizes de longo prazo (HOUSE OF COMMONS, 1988). 

 

Tabela 4.8 - Preço da eletricidade nos países da União Européia e nos EUA 
Pence por kWh(1) (exclui imposto) Industrial    Doméstico   
 1985 1990 90/85  1985 1990 90/85 
União Europeia + EUA        
Austria 3.05 3.67 20.48%  5.48 7.29 32.92% 
Bélgica 3.34 3.59 7.56%  6.74 8.18 21.33% 
Dinamarca 3.58 3.50 -2.24%  4.34 4.62 6.37% 
Finlândia 3.15 3.55 12.86%  3.79 4.80 26.50% 
França 2.65 3.17 19.65%  5.36 6.87 28.16% 
Alemanha 3.63 4.74 30.42%  5.39 7.46 38.31% 
Grécia 3.35 3.64 8.51%  4.29 5.65 31.62% 
Irlanda 4.46 3.80 -14.77%  6.89 6.76 -1.93% 
Itália 4.77 4.15 -13.01%  5.96 6.40 7.38% 
Luxemburgo 3.24 .. ..  4.92 6.57 33.57% 
Holanda 3.09 2.94 -4.72%  5.72 5.56 -2.75% 
Portugal 4.33 5.51 27.38%  5.39 7.03 30.42% 
Espanha 3.59 5.48 52.69%  6.10 9.53 56.27% 
Suiça 2.17 2.28 4.74%  2.41 3.45 43.25% 
Reino Unido 3.60 3.98 10.55%  5.37 6.67 24.30% 
EUA 3.98 2.66 -33.17%  6.16 4.39 -28.73% 
        
UK na Europa + EUA - rank 11 11 9   7 9 7 
Média 3.50 3.78 8.46%  5.27 6.33 21.69% 
Desvio Padrão 0.66 0.92 20.92%  1.14 1.54 20.96% 
Máximo 4.77 5.51 52.69%  6.89 9.53 56.27% 
Mínimo 2.17 2.28 -33.17%   2.41 3.45 -28.73% 
Fonte: Quarterly Energy Prices – DTI (2001) 
Notas: (1) Preços convertidos para pounds sterling usando taxas de câmbio médias 
anuais. 
 

A análise dos dados apresentados na Tabela 4.8 revela que os preços da eletricidade 

no Reino Unido, quando comparados com os demais países da União Européia e com 

os EUA, não apresentavam muita vantagem competitiva. Notar que os dados já 

apresentam os efeitos da taxa de câmbio e, portanto, permitem uma análise direta do 

grau de competitividade dos preços de eletricidade entre países, especialmente no 

que se refere aos impactos para o setor exportador. No que tange ao setor doméstico 

ocupava a 11a posição dentre a lista tanto em 1985 quanto 1990; e no que tange ao 
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setor industrial a 7a posição em 1985 e a 9 em 1990. E além disto uma série de 

acontecimentos (descritos mais adiante) realmente comprovam as interferências 

políticas na gestão estratégica e administrativa da CEGB e das Area Boards. 

Embora estes fatos não necessariamente impliquem na decisão direta por 

liberalização, e muito menos por privatização, afinal, por quê houve a reforma na ESI 

Britânica? Como ficará claro a seguir, as forças que levaram à reforma da indústria, 

somadas à seqüência dos acontecimentos foram determinantes que explicam as 

preferências pelo tipo de Reforma adotada. 
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5. Motivações para a Reforma do SRIE Britânica 

 
5.1 Novo Sistema de Regulação da Indústria de Eletricidade 

Britânica 

As críticas em relação ao funcionamento verticalizado e ao regime de monopólio 

estatal fizeram eco em um ambiente propício, surgido a partir de uma seqüência de 

eventos. Como resultado, no ano de 1989 deu-se o início de um novo Sistema de 

Regulação da British Electricity Supply Industry. Foi desenhada uma nova estrutura de 

governança, onde surge a figura dos Reguladores Setoriais (DGES-Offer, DGES-

Ofgas e depois Ofgem), a MMC Monopolies and Mergers Commission (atual 

Competition Commission) assume funções de tribunal para arbitragem de conflitos 

entre reguladores e utilities, o HC House of Commons através dos Committes passa a 

supervisionar os trabalhos dos Reguladores, e são criados os Conselhos de 

Consumidores ligados aos Reguladores (atualmente o Energy Watch). 

 

 

Figura 5.1 – O Sistema de Regulação do Setor Elétrico na Inglaterra e País de Gales 
 

Ao mesmo tempo, novas estruturas de incentivo são criadas: a CEGB (Central 

Electricity Generation Board) é desverticalizada e os segmentos de geração e 
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transmissão privatizados, e as REC’s (Regional Electricity Companies) separadas em 

dois negócios, distribuição e comercialização; consumidores tornam-se gradualmente 

livres para escolher seus fornecedores; cria-se um mercado de atacado de energia; 

novos geradores independentes passam a ter acesso a rede de transporte de 

eletricidade para vender no mercado; cria-se um novo esquema de formação do preço 

da eletricidade, onde o segmento de transporte passa a ser regulado pelo RPI-X (retail 

price index – productivity factor). 

Portanto, entra em funcionamento uma nova organização industrial, um novo arranjo 

de mercado, e uma nova governança, enfim, um novo Sistema de Regulação (Cf. 

Figura 5.1). 

 A análise feita a seguir sobre as motivações (forças motrizes) que levaram à 

reestruturação da ESI Britânica ajuda a reconstruir a trajetória de evolução da reforma 

e também orienta a identificação do processo de desenvolvimento de competências 

pelo SRIE (Sistema de Regulação da Indústria de Eletricidade). 

 

5.2 Motivadores das mudanças na Indústria de Eletricidade 
Britânica 

Tabela 5.1 - Determinantes das mudanças na Indústria de Eletricidade Britânica 
Determinantes / (Natureza dos Sistemas) Sócio-

Macro 
Micro-
Economico 

Administrativo 
Organizacional 

(M1) Inovações acadêmicas sobre organização industrial 
(tecnológico) 

 X  

(M2) Nova percepção quanto ao papel e mecanismo de gestão 
do Estado (política) 

X   

(M3) Redefinição de instituições e a pressão por reformas na 
EU (institucional) 

X   

(M4) Motivações políticas contribuindo para a Reforma 
(política) 

X   

(M5) Resistências da CEGB, das Trade Unions e do Nuclear 
Power Sector (política, econômica) 

 X  

(M6) Incertezas e Riscos modelando o escopo da Reforma 
(social e econômica) 

X   

(M7) A Pressão internacional por competitividade fomentando 
a Reforma (econômica) 

X   

(M8) Inovações Tecnológicas reforçando a pressão por 
reformas (tecnológica) 

  X 

(M9) Pressão de agentes de outros setores de Infra-Estrutura - 
Setores de Telecomunicações e Gás (econômica) 

 X  

(M10) A força das pressões ambientais na evolução da 
Indústria (ambiental) 

X   

(M11) As inovações administrativas reforçando o interesse nas 
Reformas (tecnológica) 

  X 

 

Diversos determinantes de natureza ambiental, social, institucional, econômica, 

tecnológica e regulatória circundaram a Indústria e reuniram as forças necessárias e 
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suficientes para romper as resistências e iniciar o processo de reformulação de toda a 

estrutura de incentivos até então vigente (desverticalização, introdução da competição 

nos segmentos da Indústria e novo arranjo comercial - Pool). A presença de forças de 

resistência e os diferentes ciclos regulatórios de cada um dos sistemas envolvidos 

explicam algumas especificidades ocorridas na reestruturação da Indústria. 

Especificidades estas que ao longo da evolução da Reforma se mostraram as 

causadoras de novas reorganizações75. 

 

Inovações acadêmicas sobre organização industrial (M1) 

Em torno da década de 60 novas abordagens acadêmicas trataram de repensar o 

funcionamento das Indústrias de rede, o conceito de monopólio natural e as formas de 

regulação. Dentre os precursores destas linhas de pesquisa destacam-se HAYEK 

(1945)76, KIRZNER (1973)77, COASE (1973)78, BAUMOL et al. (1982)79 e 

                                                 
75 É o caso, por exemplo, da impossibilidade de dividir as geradoras em pequenas unidades 
após a privatização ter sido feita; ou da dificuldade de redefinir regras para a cobrança de 
transmissão após a desestatização. 
76 “Nós devemos olhar para o sistema de preço como um mecanismo para comunicar 
informação, caso nós queiramos entender seu real funcionamento – uma função a qual, é 
claro, é menos perfeitamente desempenhada quando os preços crescem mais rigidamente 
(Mesmo quando preços cotados se tornam bem rígidos, as forças que operariam pela mudança 
de preços, ainda assim operarão de maneira razoável, através de mudanças em outros termos 
do contrato). O fato mais significante sobre este sistema é a economia de conhecimento que 
ele gera, ou, quão pouca informação determinado participante, necessita saber para ser capaz 
de tomar a ação correta.” 
77 O empresário empreendedor age dentro do mercado. Focando no processo de correção de 
erros do empreendedor através da arbitragem e da especulação, Kirzner constrói uma teoria de 
como a economia pode mover-se em direção ao equilíbrio. Ele mostra como a freqüentemente 
condenada arbitragem e especulação são benéficas para consumidores ordinários. Quanto aos 
pré-requisitos para o desenvolvimento econômico. As especificidades do ambiente institucional 
na qual o empreendedor pode ser encorajado é tratado na pesquisa que Kirzner realiza sobre 
desenvolvimento econômico, e (via o método de contrastes) nas suas análises sobre a 
burocracia e a regulação.Ver http://www.econ.nyu.edu/user/kirzner/ . 
78 Você ficaria surpreso com os tipos de contratos que as pessoas realizam em diferentes 
situações, em como a habilidade de fazer estes contratos depende da existência de várias 
instituições, de várias leis, e do tipo de sistema educacional que existe, e assim por diante. 
Você começaria a ver o quê é que torna possível os tipos de contrato que você gostaria de 
fazer (...) não há outra forma direta melhor do que o sistema econômico, porque tudo depende 
da sociedade na qual você está situado. Você perceberá o papel que o sistema educacional e 
as organizações religiosas desempenham na vida econômica (...). Se o governo de fato não 
permitir certas atividades, ou impedi-las de várias formas, as pessoas tentam estabelecê-las 
mesmo assim. Mas, é claro, sem o poder de enforcement do estado, elas necessitam adota-las 
por si mesmas. Elas são freqüentemente ineficientes, arbitrárias, intermitentes, e assim por 
diante. Ver http://coase.org/coaseinterview.htm. 
79 Mercados contestáveis - Poucos competidores podem não levar ao preço de monopólio se a 
entrada e a saída é facial. Esses tipos de mercados podem ser desregulados. Mercados 
monopólicos – quanto mais a entrada envolve custos afundados, maior o poder de monopólio 
dos incumbentes; esses mercados necessitam de contínua intervenção. Mudanças 
tecnológicas tem tornado alguns mercados mais contestáveis. 
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WILLIAMSON (1970)80. 

A evolução destas pesquisas formou na literatura uma base teórica a favor da 

desverticalização e da liberalização das Indústrias de rede, bem como da flexibilização 

do conceito de monopólio natural. Estas novas idéias foram concebidas segundo a 

premissa de que a competição é o instrumento mais adequado (“por ser mais eficiente 

e mais representativo dos interesses da sociedade”) para promoção do Bem Estar 

Social (entendido como a maximização do excedente do produtor e do consumidor) 

(VICKERS, 1997; VICKERS & YARROW, 1997). 

A observação (de Coase) de que a existência (e a sobrevivência) de uma firma se 

deve à sua capacidade de organizar-se a um custo inferior à alternativa de mercado, 

aliada a proposição (de Williamson), de que a dinâmica de uma organização (ou de 

uma Indústria) é ditada pelo esforço desta em reduzir os seus custos de transação (ou 

de contratação) abriram caminho para as reflexões sobre a estrutura organizacional 

mais adequada e sobre a performance da estrutura de incentivos estabelecida em 

determinada Indústria. Na mesma época em que North mostrava (NORTH, 1981; 

NORTH, 1990) que não necessariamente a interação de organizações leva a um 

resultado socialmente desejável, Baumol apregoava a contestabilidade dos mercados 

como uma estrutura de incentivos alternativa e eficaz (liberalização e promoção da 

competição de estruturas oligopólicas ou monopólicas)81. 

Esta vertente acadêmica começou a criticar o uso de regulação econômica setorial 

como forma de reduzir falhas de mercado argumentando que esta pode gerar falhas 

regulatórias muitas vezes piores do que as primeiras. Segundo este grupo só vale a 

pena regular se: (i) de fato existir uma falha de mercado, (ii) a regulação econômica for 

a alternativa ‘second best’, e (iii) os benefícios da regulação comprovadamente 

                                                 
80 Investimentos especiais freqüentemente permitem decréscimo de custos (...). Como a 
escassez e, portanto, a especificidade de ativos é a fonte de receita, a economia de mercado 
opera na base de ativos específicos. Ao mesmo tempo, devido a preocupação com ativos 
específicos, o empreendedor requer um tipo particular de relação econômica na sua 
intermediação. Entretanto, devido a ausência de demanda de massa por um ativo específico, 
não há um mercado onde o preço é resultante de várias influências independentes. De maneira 
que preço de ativo específico é determinado por poucos agentes. Por isso, uma das questões 
mais importantes no que se refere a ativos especiais é o caráter da formação de seu preço. 
Alquem pode dizer que a especificidade de ativos cria um tipo particular de monopólio que se 
baseia no estreito relacionamento entre agentes econômicos. Um montante significativo de 
investimento em transações especiais, de um lado, é fruto do fator eficiência. Do outro, ele 
conecta os agentes econômicos no sentido de dependência mútua forte. Comportamento 
oportunista de um dos agentes implicaria em severas perdas para o outro. 
81 Em 1982 nos EUA o US Federal anti-trust obrigou a AT&T a dividir-se em empresas menores 
com o propósito de reduzir o poder de mercado da empresa e promover a competição. De fato, 
este processo constituiu-se como o primeiro caso empírico de revisão do conceito de 
monopólio natural. Como colocam MIDTTUN & THOMAS (1998) ‘a separação da AT&T 
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superarem os custos (VOGEL, 1996).  

O questionamento do monopólio, e a idéia de liberalização (desregulação) também 

foram cultivados pela escola austríaca. Segundo MIDTTUN & THOMAS (1998) esta 

escola influenciou bastante a concepção da Reforma na Indústria de Eletricidade na 

Inglaterra, enquanto a escola neoclássica influenciou bastante a Reforma na Noruega 

(p. 180). Como mostram estes mesmos autores a visão da escola austríaca, 

representada por HAYEK (1945) e KIRZNER (1973), desconsidera o conceito de 

competição perfeita associado à visão estática da escola neoclássica. Segundo o 

pensamento neoclássico, representado por STIGLER (1952), é difícil um mercado agir 

de forma competitiva caso sua estrutura não seja competitiva82. Na visão austríaca a 

presença no mercado de firmas com larga escala é tolerada, pois a ênfase está 

centrada na capacidade empreendedora do empresário schumpteriano e nas 

vantagens dos ganhos de eficiência das firmas (o que viria a justificar a manutenção 

de duas grandes geradoras no caso Britânico). 

Além do mais, para esta Escola a interferência do Estado (através da regulação 

econômica) mesmo para promover a competição é rejeitada tanto pela crença da 

inabilidade do Estado em entender e avaliar a dinâmica econômica, quanto pelo fato 

de que qualquer interferência para promover a competição é vista como um bloqueio à 

dinâmica natural do mercado, i.é. acaba levando à instituição de barreiras à entrada 

(daí a defesa da Regulação Setorial como etapa transitória). 

Como descrito por VOGEL (1996) não existe apenas esta visão da “desregulação” 

como um triunfo do Mercado sobre os Governos. Outras explicações têm sido dadas 

para a origem das Reformas Regulatórias ocorridas nos últimos anos em diversos 

países e setores83. Uma das visões reúne aqueles que defendem que esse processo 

decorreu de um triunfo de Grupos de Interesse sobre o Governo, e outra visão reúne 

aqueles que discordam da existência da “desregulação” per se; pelo contrário, 

defendem que as forças de Mercado juntamente com a pressão de Grupos de 

Interesse levaram às Instituições estatais (governo) a reagirem redefinindo uma nova 

forma de reorganização do controle Governamental sobre os setores chamada de 

“(re)regulação”. 

                                                                                                                                               
permanece como a mais radical decisão sobre reestruturação de utilities jamais vista, e foi 
baseada no puro conceito neoclássico de eficiência de mercados’. 
82 A situação de Competição definida em livros textos, pressupõe (i) muitas firmas operando no 
mercado, nenhuma com parcela substancial; (ii) livre entrada e saída do mercado; (iii) o 
produto transacionado pelas firmas é homogêneo; (iv) a mobilidade é perfeita; (v) a informação 
é perfeita. 
83 Para uma descrição mais detalhada ver VOGEL (1996, p.10-19) 
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Um dos resultados decorrentes das novas abordagens tem sido a flexibilização dos 

conceitos de Serviço Público e de Missão de Interesse Geral84, deixando espaço para 

o questionamento sobre a legitimidade da exclusividade do ‘Estado Empresário’ como 

investidor direto na economia. 

 

Nova percepção quanto ao papel e mecanismo de gestão do Estado (M2) 

Em paralelo e reforçando estas argumentações ocorreram mudanças na formação da 

percepção dos grupos que compõem as Sociedades quanto ao papel e ao mecanismo 

de gestão do Estado85. Muito destas idéias conhecidas sob o nome de “New Right”86, 

se manifestaram em reformas na gestão do estado Britânico (como descrito acima). 

Como mostra DI SCANNO (2001) ao analisar o caminho para a liberalização e 

privatização na UK, um conjunto de fatores como a queda das taxas de lucro das 

companhias no final do século passado, seguida da crise do Keynesianismo e da 

emergência do Monetarismo, fizeram emergir esta corrente política - ideológica do 

“New Right” que se espalhou globalmente, e na Inglaterra teve seu ápice durante a 

‘Era Thatcher’ (ver também VOGEL, 1996). 

Além disto, como colocam MIDTTUN & THOMAS (1998) o apelo por reformas 

(especialmente programas de privatização) também tem uma raiz na desilusão do 

público com a performance das companhias de propriedade estatal (p.185), e com a 

percepção de que a estrutura de incentivos da gestão privada é mais eficiente. 

Baseado em um diagnóstico de falência estrutural do Estado (administrativa e 

financeiramente), a idéia central por trás desta concepção é a de um Estado facilitador 

de políticas junto à Sociedade. Ou seja, o Governo não mais é considerado como o 

responsável único por executar diretamente as políticas, ditas até então, públicas, mas 

pelo contrário, cada vez mais lhe é atribuída apenas a responsabilidade de tornar 

viável a execução destas por terceiros (entenda-se setor privado).  Em outras 

palavras, o papel do Estado passa a se restringir a criar as condições para que as 

                                                 
84 Por Missão de Interesse Geral entenda-se a missão do Estado de atender aos interesses 
que afloram coletivamente e que não podem ser atendidos por indivíduos ou agentes isolados 
da coletividade. Um exemplo claro é o interesse da coletividade por Segurança e o Poder de 
Polícia do Estado. Ver BOUTTES & LEBAN (1995). 
85 Na verdade estas novas idéias não estão de todo desconexas com as anteriores. De certa 
forma pode-se compreender esta filosofia anti-estado como a tentativa de introdução da 
competição na gestão pública. 
86 As idéias defendem o fim do dirigismo Estatal baseado no Keynesianiso, promove uma 
filosofia anti-Estado, e prega a idéia de que o consumidor somente é livre quando da 
emergência de uma ‘democracia baseada no direito de propriedade’ e no setor privado (DI 
SCANNO, 2001). 
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políticas sejam realizadas juntamente com a (ou pela) ‘Sociedade’ para a Sociedade’. 

Fruto desta nova missão atribuída ao Governo surge uma nova modalidade de gestão 

pública, onde as Agências Reguladoras Setoriais assumem a função de executar este 

papel de criar as condições em cada setor da Economia. Este novo mecanismo de 

gestão do Estado tem sido apregoado como uma forma mais eficiente e mais eficaz de 

relacionamento Estado - Sociedade. 

Notar que esta nova percepção sobre o papel do Estado é um aspecto que mais 

justifica o programa de transferência de propriedade do Estado para a iniciativa 

privada do que o processo de Reestruturação industrial per se.  

De fato, após a eleição de Margaret Thatcher, em 1979, várias companhias foram 

privatizadas.  MIDTTUN & THOMAS (1998) dividem o processo em três etapas. Na 

primeira fase foram privatizadas as empresas que já operavam em mercados 

competitivos e que requeriam pouca reestruturação (em 1981 a British Aerospace teve 

suas ações alienadas, seguida da Cables and Wireless e da British Petroleum). Na 

segunda fase, foi a vez da British Telecommunications (1984), da British Gas (1986), 

da British Airways (1987), da British Steel (1988), da British water utilities (1989), e da 

CEGB no Vesting Day (1990). Na terceira fase, levada a cabo atualmente pelo Labor 

Government (a partir de 1997) os serviços públicos como Saúde e Educação, coletas 

de lixo começam a ser ‘marketizados’. 

 

Redefinição de instituições e a pressão por reformas na EU (M3) 

Outra força que contribuiu (e ainda contribui) como retroalimentação positiva para as 

Reformas nas Indústrias de Infra-Estrutura teve sua origem no processo de integração 

das Economias Nacionais. Recentemente, muitos países da Europa vêm interligando 

suas economias, unificando suas moedas (Euro), combinando seus costumes e 

reestruturando suas instituições sob a bandeira da União Européia.  

Este tipo de processo de unificação para ser efetivo prescinde de um estreitamento de 

laços econômicos. Para isto é necessário que as instituições (especialmente as 

formais) sejam redefinidas para todos os participantes (em comum acordo) no intuito 

de possibilitar os laços entre Estados membros. Nesta linha, as diretrizes definidas 

pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Européia, por exemplo, 

determinam a abertura dos setores econômicos dos Estados Membros assim como a 
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busca da convergência de políticas setoriais87. Dentro desta tendência, as Indústrias 

de Energia, tradicionalmente monopólios públicos fechados sofrem uma pressão pró 

reforma e abertura (abertura da geração, livre acesso à rede, separação legal do 

gestor das redes de transporte, separação contábil e transparência das contas e das 

tarifas). No caso da União Européia, existe outro aspecto motivador relacionado ao 

fato da maioria das economias serem importadoras líquidas de energia, especialmente 

do gás da Europa Setentrional, fato que reforça a necessidade de estreitamento de 

laços físicos e institucionais88. 

 

Motivações políticas contribuindo para a Reforma (M4) 

Motivações políticas também contribuíram para as Reformas na Indústria de Infra-

Estrutura no UK, especialmente para a agenda de privatizações. Como mostra DI 

SCANNO (2001), o Partido Conservador, na época com plena maioria no Congresso, 

atribuía a urgência de desestatizar às necessidades de reduzir o PSBR89, de incentivar 

o desenvolvimento do mercado de ações e de alavancar recursos para financiar as 

despesas públicas consideradas prioritárias (Saúde e Educação) (p.20). 

NEWBERY (1994), referindo-se ao caso do setor elétrico, destaca que o Partido 

Conservador sob Margaret Thatcher tinha uma série de motivos para desejar a 

privatização da CEGB, dentre eles (1) a crença de que a companhia possuía uma 

estrutura inflexível, burocrática e ineficiente, difícil de ser reestruturada devido às 

influências políticas e poucos, além de inadequados, instrumentos90 para impor 

                                                 
87 Ver Documentos sobre a União Européia; 27/04/2001; http://www.europa.eu.int 
88 No documento chamado ‘Mercado Interno de Energia’o Conselho propõe cooperação para 
alcançar os objetivos comuns na área de energia, dentre eles ‘atingir um nível elevado de 
competitividade; aumentar a segurança do abastecimento; proteger o ambiente; promover uma 
utilização racional dos recursos; promover as fontes de energia renováveis; promover a 
cooperação internacional e a liberalização no setor de energia; assegurar a transparência neste 
domínio; observar o mercado de energia’. No mesmo documento o Conselho trata da dimensão 
setentrional da política energética européia, e propõe algumas orientações estratégicas como 
(1) o reforço da cooperação energética internacional, (2) o estreitamento da cooperação com a 
Indústria, (3) a realização de infra-estrutura, interconexões e reestruturações do mercado, (4) o 
desenvolvimento e o reforço da dimensão ambiental, (5) a melhoria da segurança nuclear. Em 
outro documento ‘Política Comum da Energia’ a Comissão propõe ‘garantir a segurança de 
abastecimento energético gerindo a crescente dependência externa da União neste setor; 
garantir uma maior integração do mercado energético comunitário de modo a melhorar a 
competitividade da Indústria européia, sem, no entanto, negligenciar a segurança, a qualidade 
e a durabilidade dos equipamentos energéticos ou os objetivos de serviço público; (...) 
objetivos de desenvolvimento sustentável (...); promover a investigação e o desenvolvimento 
tecnológico no setor da energia.’ 
89 Public Sector Borrowing Requirment, ou NFSP – Necessidade de financiamento do Setor 
Público. 
90 O Governo podia auditar, requisitar estudos e análises e submeter às empresas à 
investigação do Parliamentary Select Committees, no entanto estas práticas não resultavam 
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sanções capazes de evitar os pedidos de aumentos de tarifas e de fundos para 

investimentos; e (2) a preocupação com a segurança de abastecimento, ameaçada 

ora por greves, ora por crises de combustíveis, ora por influências político-econômicas 

na Indústria (p.14). 

A lembrança da Greve Geral de 1926, e das greves dos Mineiros em 1974 e 1984, 

contribuíram para o receio da falta de uma matriz energética diversificada91. A 

segurança do abastecimento de combustíveis também foi um dos argumentos 

utilizados logo após a Crise do Canal de Suez em 1956, para desenvolver o programa 

nuclear britânico, uma maneira de diversificar a dependência da oferta de petróleo. 

Reforçado pelos Choques do Petróleo de 1973 e 1979, o mesmo discurso acabou 

servindo para a promoção da Indústria do Gás. 

Como outro tipo de interferência, a pressão pelo controle de inflação diversas vezes 

levou o Governo a reduzir a tarifa real da Indústria de eletricidade causando o 

decréscimo da taxa de retorno real do setor (abaixo de 2,5%), além da penalização da 

capacidade das empresas de investirem com fundos próprios. A eletricidade por ser 

um serviço essencial que atende a toda a população possui um vasto alcance político, 

especialmente em épocas de eleições. A interferência política na gestão das 

companhias do setor tem sido prática comum em diversos países, o que acaba 

prejudicando a performance empresarial.  

Os grupos de interesse envolvidos na Indústria do Carvão na época da CEGB 

dominavam as Trades Unions (sindicatos), as quais estavam ligadas ao Labour Party, 

o partido de oposição ao Conservative Party de Margaret Thatcher. O enfraquecimento 

político dos sindicatos foi uma motivação adicional para a Reforma, já que 

estrategicamente o enfraquecimento da importância relativa do carvão igualmente 

reduziria a importância dos sindicatos (PARKER, 1994).  

A radicalidade da Reforma implantada pelo Conservative Party segundo MIDTTUN & 

THOMAS (1998) pode ser justificada como uma tática de não retorno. Ou seja, 

estabelecer uma reestruturação de tal forma que o governo seguinte, mesmo 

                                                                                                                                               
eficazes nem tampouco eficientes, pelo contrário emperravam ainda mais o setor tornando-o 
ainda menos competitivo (NEWBERY, 1994, p.14).  
91 O caso da nacionalização da Indústria de carvão é bem ilustrativo da dinâmica de interação 
de forças, especialmente em torno do Estado como preservador das instituições e direitos de 
propriedade. Após a apreciação da moeda decorrente da volta do padrão ouro em 1926, 
reduziram-se bastante as exportações de carvão levando às empresas, até então privadas, a 
cortarem salários. De imediato a força dos mineiros consagrou-se na famosa Greve Geral de 
1926. O conflito de classes que se instalara encontrava eco e temores junto aos diversos 
grupos de interesse, principalmente pela sombra da recente ocorrida Revolução Russa. 
Percebida como uma séria ameaça à instabilidade institucional e política, esta situação tornou 
ainda mais  atrativa a alternativa de nacionalização  (NEWBERY & GREEN, 1994). 
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desejando, não possa revertê-la. Este tipo de tática parece ter sido despertada no 

processo político britânico devido às constantes revisões de políticas a cada entra e 

sai do poder dos partidos Conservador e Trabalhador. 

 

Resistências da CEGB, das Trade Unions e do Nuclear Power Sector (M5) 

Embora as inovações acadêmicas respaldassem a desverticalização (unbundling) e 

privatização, a influência destas idéias não formou um consenso sobre os diferentes 

grupos de interesse. Se de um lado os formuladores de política (principalmente os do 

Partido Conservador, mas também os do Labor Party) apregoavam e a opinião pública 

(de maneira geral) aceitava a desestatização dos serviços públicos, de outro, a 

burocracia das companhias a serem privatizadas, representadas pelas Trade Unions, 

combatiam a difusão destas práticas.  

Como mostram MIDTTUN & THOMAS (1998) a CEGB tentou influenciar o processo 

de reestruturação apresentando argumentos a favor da manutenção da estrutura da 

empresa como bloco monolítico. De certa forma, isto reforçou a decisão do 

Conservative Government de manter grandes unidades geradores em vez de separar 

o segmento em várias pequenas companhias, alternativa esta, que caso adotada, 

retardaria o processo diante de um cronograma apertado (não mais longo do que 

quatro anos) e próximo a eleições. 

Este mesmo fator explica a assinatura dos contratos entre a British Coal e as 

geradoras, onde estas assumiram compromissos de compra de carvão por pelo 

menos cinco anos a preços acima do preço de mercado internacional (NEWBERY, 

1994). Contratos estes que, aliás, (como será detalhado adiante), foram uns dos 

responsáveis pelo mau funcionamento do mercado de atacado (engessado) durante 

os seus primeiros anos, bem como pela motivação para o surgimento dos Contracts 

for Differences – CfD’s (uma forma de as geradoras repassarem para os distribuidores 

o risco associado à volatilidade de preço do mercado de atacado e o preço fixo do 

combustível). 

Outra especificidade da Reforma Britânica foi a forma como as plantas nucleares 

foram tratadas. Inicialmente, como declarado no White Paper de fevereiro de 1988 a 

idéia era de privatizá-las em bloco junto com uma das grandes geradoras (‘Big G’) no 

intuito da escala produtiva compensar os custos extras da geração nuclear (National 

Power teria 70% do mercado e a PowerGen em torno de 25%) (DEPARTMENT OF 

ENERGY, 1988). Segundo GREEN (1996) esta concepção atendia aos interesses de 
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grupos do Governo que desejavam manter o programa de construção de Usinas 

Nucleares, e estava ‘amarrado’ com a idéia de estabelecer uma estrutura de 

competição baseada em contratos de longo-prazo (somente depois foi que a idéia do 

Pool foi introduzida) (p. 4). Entretanto, a resistência da iniciativa privada em assumir 

usinas nucleares aliada a idéia de criação de um spot market levou ao fracasso desta 

tentativa, e o bloco de geração nuclear permaneceu estatal até julho de 1996, quando 

então as usinas mais novas e modernas foram desestatizadas sob a empresa British 

Energy, sendo o restante ainda estatal (Magnox Electric). Como forma de manter o 

setor nuclear (cobrir os custos não cobertos pelo preço do Pool) o governo utilizava 

90% do subsídio de 10% sobre a conta dos consumidores finais, na verdade 

estabelecido para desincentivar o consumo de combustíveis fósseis (Fossil Fuel Levy - 

FFL) (NEWBERY, 1994). 

 

Incertezas e Riscos modelando o escopo da Reforma (M6) 

Como citam MIDTTUN & THOMAS (1998) na época temia-se que muitas mudanças 

radicais implantadas ao mesmo tempo viessem a gerar uma onda de desconfiança 

dos investidores (leia-se ‘mercado financeiro’), o que poderia levar ao fracasso da 

Reforma. Além disto, a venda de ações, aberta ao público, atingiria não só os grandes 

investidores como também os pequenos poupadores, os quais, temia-se que 

pudessem repentinamente perder recursos poupados durante anos caso as empresas 

viessem a ter um desempenho inadequado devido à reestruturação.  

Esta preocupação (de fundo político) restringiu o escopo e o timing de implantação da 

liberalização dos mercados e da reordenação da Indústria (especialmente o segmento 

de geração, mas também a regulação sobre transmissão, como será detalhado mais 

adiante). O processo foi cuidadosamente conduzido no intuito de minimizar o risco de 

insucesso das companhias privatizadas, embora como também ficará claro adiante, 

tenha prejudicado a instauração da competição. 

 

A Pressão internacional por competitividade fomentando a Reforma (M7) 

A análise comparativa da economia britânica com os demais países do G7 revela que 

seu GDP per capta vêm se mantendo dentre os menores do grupo desde a década de 

70, bem como a produtividade do trabalho (MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, 1998, p. 

5-6). A constatação desta diferença de produtividade dentre as economias do G7 

(especialmente a comparação com a norte-americana) foi percebida pelos 
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formuladores de política no UK como um alerta pró-mudanças. Na verdade, este tipo 

de motivação parece ser algo permanente no Reino Unido: um dos alvos a serem 

buscados pelo novo governo é “melhorar a competitividade do UK via estreitamento da 

diferença de produtividade com os EUA, França, Alemanha e Japão92” (DTI, 2001, p. 

333). Isto, somado à observação sobre as mudanças na regulação das Indústrias de 

infra-estrutura (principalmente telecomunicação e eletricidade) ocorridas nos EUA 

durante a década de 80 (VOGEL,1996, p. 36), despertaram o interesse britânico para 

o incentivo por maior produtividade na economia (VOGEL,1996, p.23, Tabela 7).  

Este desconforto foi outra força pró-ativa no processo de Reforma das Indústrias de 

Infra-Estrutura, dentre elas na de Eletricidade. O argumento apregoado era de que a 

estrutura de incentivos (governança) vigente restringia a competição ao limitar a 

possibilidade de operadores mais eficientes (empresários schumpterianos) de 

entrarem na Indústria, o que conseqüentemente reduzia a pressão por competitividade 

entre os incumbentes (já instalados), assim como a busca pelo aumento de 

produtividade (MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, 1998, pp. v). 

Outra forma de pressão internacional veio da chamada Globalização. De um lado, o 

aumento da mobilidade de capital e de bens e serviços, bem como a influência dos 

investimentos diretos pressiona cada vez mais os Governos Nacionais a reduzirem o 

controle sobre setores industriais. De outro, a dificuldade de convergência de práticas 

regulatórias setoriais entre países favorece a realização de arbitragem pelas 

corporações transnacionais, e acaba fomentando uma dinâmica pró-desregulação 

(VOGEL, 1996). 

Sem esquecer também da motivação vinda da União Européia, que ao determinar a 

abertura das economias promove a redução de barreiras à entrada e pressiona os 

setores das economias dos Estados Membros a reestruturarem suas estratégias 

dentro do negócio ‘Energia’ (OLIVEIRA, 1999).  

Como lembram MIDTTUN & THOMAS (1998) por outro lado, a Indústria Britânica de 

Equipamentos Elétricos já possuía na época da Reforma uma posição consolidada no 

mercado internacional que lhe permitia não depender da demanda interna. De certa 

maneira este grupo não se opôs à Reforma, pelo contrário lhe era até simpático, pois, 

esta era vista como forma de aumentar a competitividade dos seus produtos no 

mercado internacional. Como explica PORTER (1980) ao detalhar a busca pela 

competitividade e a formação de uma Base Nacional, a pressão contestadora dentro 

                                                 
92 O objetivo 8 definido neste documento apregoa: “ensure competitive gas and electricity 
prices in the lower half of the EU/G7 basket, while achieving security of supply and social and 
environmental objectives.” 
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do mercado nacional é condição essencial para a projeção internacional de uma 

Indústria93. 

 

Inovações tecnológicas reforçando a pressão por reformas (M8) 

Dentre as forças que reforçam o feedback positivo no processo da Reforma do 

Sistema Elétrico (em todo o mundo) está a força da inovação tecnológica.  Nas últimas 

décadas várias pesquisas na área de geração e de transmissão foram bem sucedidas 

em desenvolver tecnologias mais eficientes e mais baratas. Os avanços tecnológicos, 

de maneira geral, têm contribuído para reduzir os custos de transação e para minorar 

a necessidade de regulação setorial (VOGEL, 1996, p.11). 

Estas recentes inovações tecnológicas na geração e no transporte de eletricidade 

contribuíram bastante para a pressão pró-reforma desta Indústria no Reino Unido. O 

aperfeiçoamento da central térmica de geração a ciclo combinado em torno do ano de 

1985 (CCGT) (ver gráfico 10 do anexo do capítulo 7) trouxe consigo a redução da 

escala ótima de plantas térmicas, a redução do custo do MW instalado, uma maior 

flexibilidade nos parâmetros tecnológicos associados à operação da geração, e 

especialmente viabilizou o desenvolvimento de uma enorme cadeia de valor associada 

ao gás natural. Além disto, especialmente na UK veio a ser utilizada para combater o 

poder político da Indústria do carvão (NEWBERY, 1994). Ainda na tecnologia de 

produção, a geração descentralizada vem se alastrando principalmente através da 

cogeração e das tecnologias ambientalmente sustentáveis (renewables). 

Quanto ao serviço de transporte em rede da eletricidade, por exemplo, 

tradicionalmente apresentou fortes economias de rede (externalidades positivas e 

negativas, economias de escala e escopo) e características de bem público (ou 

coletivo, quando muitos são os beneficiados e o serviço não é discriminável ou 

indivisível). Estas especificidades direcionaram a estrutura da Indústria para um alto 

grau de concentração e para a formação verticalmente integrada (geração e 

transmissão – distribuição), preponderando a coordenação e cooperação da operação, 

além do controle estatal via propriedade ou via forte regulação direta. 

Entretanto, como mostra KUNNEKE (1999) as recentes inovações tecnológicas 

potencialmente viabilizam a ruptura deste paradigma vigente no serviço de transporte 

                                                 
93 Na verdade, as próprias utilities têm expandido sua atuação no exterior de forma competitiva, 
aproveitando-se de suas competências criadas na base nacional; por exemplo, a British 
Energy’s especialista no setor nuclear está investindo nos EUA e Canadá, e a ScottishPower 
tem investido na PacificCorp, também nos EUA (DTI, 2000, parágrafo 40). 
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de eletricidade. As complementaridades tecnológicas dos grids estão sendo 

flexibilizadas pelas inovações tecnológicas, e por outro lado, têm surgido novas 

tecnologias de medição do consumo individual, fatores estes que reduzem o caráter 

de bem público (associado à dificuldade de discriminação) do serviço de transporte de 

eletricidade e que junto com a propagação da geração descentralizada e da gestão da 

demanda contestam a natureza de monopólio das redes. 

Foram estas inovações tecnológicas relacionadas à operação da rede de transporte de 

eletricidade que tornaram possível a instituição do livre acesso à rede para terceiros, 

assim como a constituição de um mercado de atacado de energia mantendo o 

despacho centralizado94. Atualmente algumas inovações na área da tecnologia da 

informação (resultantes da revolução tecnológica ocorrida na década de 90 na 

Indústria de telecomunicações) têm viabilizado o uso adicional da rede de eletricidade 

para transportar dados e sinais (Internet). Isto potencialmente agrega um valor 

adicional e reduz o risco do negócio para os proprietários de redes de transporte de 

eletricidade, além de flexibilizar o aspecto de monopólio da logística de eletricidade. 

Especificamente na UK, a evolução da tecnologia de medidores (on line) também 

contribuiu para viabilizar o arranjo do Pool (e recentemente do NETA), além de 

garantir a flexibilidade para qualquer consumidor trocar de fornecedor95 (TURVEY & 

CORY, 1997, p.291).  

 

Pressão de agentes de outros setores de Infra-Estrutura (Setores de 
Telecomunicações e Gás) (M9) 

A abertura do setor de telecomunicações associada à dinâmica tecnológica incentivou 

os agentes deste setor a investirem em novas tecnologias e logísticas de transporte de 

dados e sinais; as redes já instaladas de eletricidade passaram a ser alvo para este 

                                                 
94 As ‘redes vivas’, automatizadas e gerenciadas por centrais geograficamente localizadas, 
permitiram a coordenação do despacho de maneira mais centralizada e eficiente. Algumas 
outras inovações potencialmente podem viabilizar o controle da rota pela qual a eletricidade 
será conduzida da fonte à carga através da introdução de disjuntores (switches) – Flexible AC 
Transmission Systems FACTS -. Isto pode vir a causar, segundo coloca KUNNEKE (1999), a 
perda do caráter de bem coletivo ou público associado ao serviço de transporte de eletricidade, 
já que passa a ser possível a diferenciação e a discriminação de consumo. Ver também 
TURVEY & CORY (1997, p. 291). 
95 Os sistemas de medição atualmente são capazes de enviar informações através dos 
próprios cabos de transmissão, ou através dos cabos de TV, linhas telefônicas ou ainda 
sistemas de rádio. Além disto, os novos aparelhos são equipados com memórias ram e 
switching contactors comandados por rádio. De maneira que estes medidores são capazes de 
medir o consumo máximo on line, fornecer informações sobre tarifas vigentes e quantidade 
consumida (kwh) e gasto corrente ($) a qualquer momento, inclusive de água e gás; e controle 
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novo tipo de negócio. Da mesma maneira, a reforma da Indústria de gás iniciada em 

1986 e as descobertas de gás no Mar do Norte pressionaram os formuladores de 

política a criarem alternativas para a venda do gás no mercado.  

 

A força das pressões ambientais na evolução da Indústria (M10) 

Ora apoiando, ora rejeitando as decisões quanto às Reformas na Indústria de Energia, 

as pressões ambientais têm sido determinantes como ‘fiel da balança’ ao longo da 

evolução desta Indústria, especialmente para efeito da escolha da tecnologia de 

geração ou do combustível, ou mesmo para o estabelecimento de políticas de 

planejamento integrado de recursos. 

De um lado, as características físicas e geológicas presentes perto das áreas 

consumidoras pré-condicionam a escolha das fontes de energia primária, e 

conseqüentemente determinam o caminho do desenvolvimento da oferta (na verdade 

de toda a cadeia de energia). De outro lado, os aspectos institucionais ligados à 

questão ambiental, precisamente a legislação ambiental vigente (instituições formais) 

e a formação da percepção dos agentes no que concerne ao desenvolvimento 

sustentável (instituições informais), restringem o universo de alternativas e 

conseqüentemente também direcionam a evolução da Indústria (ao longo de toda a 

cadeia)96. 

Esta força também foi expressiva como argumento a favor da Reforma da Indústria de 

Eletricidade Britânica, especialmente pela então importância ponderal do carvão 

(relativamente mais poluente do que o gás natural, por exemplo) como primeiro 

combustível usado para geração. Esta força tem sido potencializada pelas diretivas da 

União Européia tratando de convergência institucional para o desenvolvimento 

sustentável97, assim como das últimas Conferências sobre Mudanças Climáticas (no 

âmbito do IPCC da ONU) as quais reforçam a urgência da redução das emissões de 

gases de efeito estufa (ver Kyoto). 

A pressão ambiental também foi decisiva sobre a questão do futuro da geração 

nuclear na Indústria. Como colocado por MIDTTUN & THOMAS (1998), o público não 

                                                                                                                                               
liga/desliga à distância capaz de limitar a potência máxima a ser utilizada pelo consumidor. Ver 
TURVEY & CORY (1997, p. 291) 
96 Ver DTI (2001a), DTI (1998) e ELECTRICITY ASSOCIATION (2000c) 
97 Ver especialmente o documento intitulado Carta Européia de Energia, assinado em 
17/12/1994 em Lisboa, o qual reitera a assinatura dos países membros no que se refere às 
determinações do ‘Tratado da Carta de Energia’ e ‘Protocolo da Carta de Energia’, de 1991. 
Ver também as influências evidenciadas no plano do DTI (2000b). 
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possuía mais “apetite” para plantas nucleares (p. 189). Esta influência tem sido um dos 

fatores explicativos da grande ‘corrida pelo gás’ ocorrida logo após a Reforma 

(WRIGHT & THOMAS, 2000). 

Recentemente começou a surgir uma preocupação quanto à segurança de 

abastecimento de eletricidade e gás devido à ‘corrida pelo gás’ e ao rápido 

crescimento das CCGT’s, as quais podem ‘operar o mercado’ adotando a estratégia 

de otimizar lucro (principalmente no horário de pico), já que por lei podem optar entre 

gerar eletricidade ou vender o gás, contratualmente adquirido, no mercado on line de 

gás (HOUSE OF COMMONS, 1997, p. Xvii, parágrafo 27; DTI, 2000a).  

 

As Inovações administrativas reforçando o interesse nas Reformas (M11) 

Por último, as inovações administrativas associadas às novas técnicas de gestão de 

empresas (auxiliadas pelo boom da tecnologia de informação), aplicadas com sucesso 

nas empresas de telecomunicações após as privatizações, elevaram os ganhos de 

produtividade e agregaram valor às empresas deste setor, despertando o interesse 

para uma Reforma mais ampla nas Indústrias de Infra-estrutura (NEWBERY, 1994; 

ARMSTRONG et al., 1994). 

Na verdade, existe uma vasta literatura argumentando sobre as vantagens da gestão 

empresarial privada em relação à gestão pública. A idéia central defende que a 

estrutura de incentivos privada (KEi Org, governança Administrativa) estabelece uma 

relação mais eficiente entre os principais (acionistas - administradores) e os agentes 

(funcionários), pois, os direitos de propriedade são mais claros resultando em um 

controle mais efetivo sobre o comportamento e conseqüentemente sobre a 

produtividade dos agentes (WILLIAMSON, 1996). 

 

 

5.3 Impacto das motivações no Arcabouço Regulatório e na 
Política Energética Britânica 

O processo de transformação do SRIE 

Uma das evidências interessantes do caso inglês diz respeito ao processo de 

transformação do arcabouço regulatório da indústria. Como mostra JACCARD (1995) 

as estruturas regulatórias dependem dos objetivos (de eficiências) que a sociedade 

prioriza. Ao longo da pesquisa observa-se que, além disto, as mudanças instituídas no 
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Setor Elétrico surgem como resultado das alterações nas percepções quanto à ênfase 

nas eficiências, onde as características dos sistemas social e econômico e a própria 

etapa do ciclo de vida da indústria de eletricidade são importantes no processo de 

formação dessas percepções. De modo que a troca entre as eficiências, ao se 

manifestar nas prioridades de política energética, ocasiona reestruturações no setor 

elétrico. 

A interação entre as forças mencionadas acima freqüentemente se processa com um 

intervalo, relacionado ao conceito de ciclo regulatório desenvolvido no primeiro 

capítulo. 

É interessante notar que as motivações que levam às redefinições de regras ou às 

reestruturações muitas vezes são oriundas justamente das soluções instáveis (outputs 

conflitantes) resultantes do processo interativo entre sistemas, as quais decorrem 

justamente devido aos diferentes ciclos regulatórios.  

Atentando para este fenômeno o caminho da Reforma da Indústria de 
Eletricidade Britânica pode ser compreendido como uma seqüência de outputs 
conflitantes gerando periodicamente novas cestas de transformações. Este 
processo pode ser analisado em duas etapas: (1) a do acúmulo de motivações 
suficientes (até que as forças pró superem as resistências estabelecidas) para 
iniciar a transformação; e (2) a do processamento da transformação 
propriamente dito. 

A Figura 4.1 ilustra esta sistemática apresentando a seqüência de eventos que tiveram 

influencia na atual configuração do Sistema Elétrico Britânico. 

Como exemplo de uma das cadeias do caminho pode-se citar as inovações 

tecnológicas na geração (CCGT) e na gestão de informações (telecomunicações). 

Estas inovações encontraram instituições estabelecidas inadequadas, as quais 

impossibilitavam o usufruto potencial das vantagens decorrentes. A percepção deste 

fato pelos empresários schumpterianos os motivou a pressionar os formuladores de 

política por novas instituições. Esta demanda acumulou a força capaz de superar a 

resistência para a viabilização da legislação sobre produtores independentes instituída 

no Electricity Act of 1983 (Sistema tecnológico ↔ Sistema institucional). 

A introdução desta nova legislação, associada a outros fatores, por sua vez despertou 

o interesse dos políticos por uma reforma mais radical na Indústria de energia; no 

entanto, a implementação deste interesse tardou cerca de cinco anos. Durante este 

período uma série de debates e argumentos pró e contra a liberalização do setor 

foram travados, e os grupos de interesse respectivamente se articularam defendendo 
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suas posições (Sistema institucional ↔ Sistema político). 

O interesse político pelas reformas se propagou, como visto acima, resultando no 

Electricity Act of 1989, o qual transformou radicalmente a estrutura industrial do setor 

ocasionando impactos sobre os setores da economia britânica (Sistema político ↔ 

Sistema econômico). 

Um destes impactos, por exemplo, trata da profunda transformação na matriz 

energética britânica, até então bastante concentrada no carvão. O aumento do 

consumo de gás natural ao mesmo tempo em que promoveu o desenvolvimento 

econômico também contribuiu para a redução de impactos ambientais negativos ao 

diminuir o consumo de carvão, por ser este mais poluente que o gás (Sistema 

econômico ↔ Sistema ambiental). 

Como decorrência da presença de gás natural no Mar do Norte, das vantagens 

ambientais e das vantagens tecnológicas da CCGT a estratégia das empresas de 

geração concentrou-se na construção de CCGT’s. Esta estratégia gerou a 

necessidade de aquisição de novas competências, e junto com a liberalização setorial 

acabou resultando em processos internos de reestruturação organizacional nas áreas 

de geração e comercialização das empresas (Sistema ambiental ↔ Sistema 

administrativo). 

 

A tradicional Política Energética Britânica 

A Política Energética como explicam BENDING AND EDIN (1984) estudando o Caso 

Inglês na década de 80, pressupõe um conjunto de objetivos e envolve estratégias e 

caminhos para alcançar estes objetivos; envolve o arcabouço institucional no qual 

prioridades e escolhas são definidas; e não cabe apenas ao Governo, mas 

inevitavelmente depende de decisões de outros atores como organizações e 

consumidores; além disto, requer um conhecimento de como estas decisões são 

tomadas e onde os caminhos escolhidos podem levar, e se é preciso coordenação 

centralizada, e em quê circunstâncias o Governo deve intervir (p.272). 

Estes mesmos autores, citando os objetivos tradicionais da Política Energética 

Britânica, destacam que o suprimento de energia deve ser seguro e adequado 

(diversidade de combustíveis e locais de suprimento) (eficiências alocativa e 

distributiva), que o uso da energia deve ser eficiente (ao longo da cadeia até o uso 

final, incluindo conservação e redução de consumo) (eficiências ambiental e 

dinâmica), e que estes dois objetivos devem ser alcançados ao menor custo possível 
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para a nação (eficiência produtiva). De maneira que deve ser encorajada a alocação 

adequada de recursos tanto no setor energético quanto em outros setores, e devem 

ser levados em conta os custos de produção e transporte em termos comparativos 

com diferentes alternativas incluindo importação (p.273).  

O Green Paper on Energy Policy (DEPARTAMENT OF ENERGY, 1978) observa que 

além destes objetivos tradicionais a Política Energética Britânica não pode ficar 

dissociada de outras Políticas (como Bem Estar Social, proteção Ambiental, 

Segurança Nacional e política externa, Cooperação internacional), cujas importâncias 

impõem restrições a forma como os objetivos de Política Energética devem ser 

alcançados. 

 

A ruptura com a visão tradicional de Política Energética 

No documento de Revisão da Política Energética para a década de 80 elaborado pelo 

Department of Energy aparecem propostas de mudança nos objetivos de Política 

Energética, os quais sinalizam o sentido das futuras escolhas estratégicas que 

levaram às Reformas das Indústrias de Energia. A seguir uma tradução da formulação 

que foi proposta para substituir os objetivos tradicionais acima citados: 

 

 “Os objetivos devem assegurar que: (i) todos possam adquirir aquecimento e 

iluminação em suas casas; (ii) as necessidades da Indústria em relação a energia 

sejam atendidas a um preço que reflita o custo total da fonte, e que leve em conta 

a disponibilidade de alternativas de combustíveis no longo prazo; (iii) estes 

objetivos foquem o longo prazo levando em conta os riscos, que a depleção de 

reservas de óleo e gás sejam reguladas, que a P&D em suprimento de energia 

tenha o adequado funding, que o investimento adequado nas Indústrias de energia 

para alcançar estes objetivos seja planejado de maneira propícia; (iv) seja mantida 

e promovida a liberdade de escolha do consumidor entre combustíveis providos ao 

menor preço refletindo os custos econômicos.” (DEPARTMENT OF ENERGY, 

1977, p. 1). 

 

Notar como a ênfase na eficiência produtiva e dinâmica (e na liberdade de escolha 

pelo consumidor) foi ganhando espaço em relação às eficiências ambiental, 

distributiva e alocativa. 

Esta tendência evoluiu como confirma o discurso proclamado na 4th International 
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Conference of the International Association of Energy Economists em junho de 1982 

por Rt Hon Nigel Lawson MP, na época Secretário de Energia. Colocando o papel do 

Governo em relação à Política Energética, afirma: 

 

“(...) como Secretário de Energia no Reino Unido, eu realmente não vejo o papel 

do Governo como sendo de implantar e planejar a forma futura do consumo e da 

produção de energia. (...) Nosso papel é na verdade o de definir um arcabouço 

capaz de assegurar que o mercado opere no setor energético com o mínimo de 

distorção e que energia seja produzida e consumida de maneira eficiente. (...) A 

precificação de energia é a chave para esta questão, tanto em relação à produção 

quanto ao consumo. Se os preços da energia são definidos altos, produtores serão 

encorajados a investir em nova capacidade (...) se definidos abaixo do nível 

econômico, então energia será usada com desperdício e consumidores serão 

encorajados a investir em processos ineficientes e intensivos em energia. (...) Mas 

o que constitui precificação econômica para energia? Onde existe um mercado 

genuíno – como no petróleo – o preço é definido pelo mercado. Onde não existe 

um mercado genuíno – como na eletricidade – os preços precisarão refletir os 

custos de suprimento. (...) As mudanças que estão em curso irão aumentar o 

papel da iniciativa privada e estimular a ação das forças de mercado, e dessa 

forma aumentar a eficiência e ajudar-nos a assegurar que a quantidade de 

combustível de que necessitemos seja disponibilizada ao menor custo possível”. 

(...) Energia é um bem de troca (...) a chave para a política energética é 

flexibilidade (...) a medida que o mercado internacional se desenvolva (...) as 

possibilidades de poder do monopólio para elevar preços será progressivamente 

reduzida (...). Estaremos brevemente introduzindo legislação para encorajar o 

setor privado no suprimento de eletricidade. Se nós não podemos nem privatizar 

nem introduzir competição real temos que fazer o máximo de esforço para simular 

a disciplina do mercado (...) o relatório da Monopolies and Mergers Commission já 

introduz as muito requeridas mudanças na forma como a CEGB avaliam projetos 

de investimento (DEPARTMENT OF ENERGY, 1982, p. 3-7).” 

 

É bem interessante notar que a motivação para reformar as Indústrias de Energia já 

existia há pelo menos quatro anos antes da Reforma do Gás (1986) e 7 anos antes da 

de Eletricidade. Vale lembrar que no ano de 1983 inicia-se o livre acesso à rede de 

transporte de eletricidade na Grã-bretanha. Esta legislação (Electricity Act 1983), a 

qual foi referida acima pelo então Secretário de Energia, embora um primeiro passo na 

direção da reestruturação do Setor Elétrico, na época já era considerada insuficiente 

como fica claro pelas palavras do discurso acima, especialmente a passagem referida 
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a impossibilidade de privatizar. 

Estas evidências não deixam dúvidas quanto ao foco dado a eficiência produtiva e a 

crença no mercado como solução, embora não se pode deixar de comentar a 

habilidade do Secretário em relacionar a ênfase no mercado também na promoção da 

eficiência ambiental. Nos anos que se seguiram o esforço da equipe do então 

Depatment of Energy foi concentrada em viabilizar esta diretriz anunciada pelo 

Secretário.  

 

 

Figura 5.2 – A formação da priorização do gradiente de eficiência na ESI Britânica 
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As Estratégias de Arcabouço Regulatório 

 

 

Figura 5.3 – Conjunto de alternativas existentes de Arranjo comercial, regime de 
propriedade, organização industrial e atuação da regulação 
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Figura 5.4 – Estratégia dominante na concepção original da Reforma na ESI Britânica 
 

 

Este momento em que foi dada a guinada na percepção do que deveria ser objetivo de 

Política Energética é de vital importância para a compreensão do desempenho do 

Sistema de Regulação do Setor Elétrico. A partir daqui novos papéis começaram a ser 

desempenhados e compartilhados pela iniciativa privada e pelo Governo, e além de 

iniciar uma nova ênfase nas prioridades de política energética constituiu-se também 

uma nova estratégia de promoção destas eficiências, culminada no Electricity Act 

1989. 

 

Com o advento deste, a concepção original da Reforma Britânica seguiu a estratégia 

(E4), de mais mercado, predominância privada, desverticalização (unbundling), e 

regulação fraca (auto-regulação). Entretanto, nos anos que se seguiram novas 

motivações afetaram as ênfases (priorizações) de política energética, como será 

mostrado a seguir, o que acabou por fomentar revisões subseqüentes nas estruturas 

de governança. 
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5.4 Cronologia de evolução da Política Energética e das 
estruturas de incentivo 

As Figuras 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 apresentam de maneira resumida a cronologia das 

mudanças ocorridas nos objetivos de Política Energética, e nas instituições e 

estruturas de incentivo diretamente ligadas ao Setor Elétrico (Ki, KEi Macro, KEi Micro, 

KEi Org) (Cf. Figura 2.2). O período da cronologia vai de 1982 até início de 2002 e 

compreende três etapas diferentes da evolução das estruturas de incentivo, 

respectivamente a etapa de criação e implantação, a etapa de operacionalização e 

aperfeiçoamento, e por fim a etapa de reestruturação. Como o corte metodológico está 

focado na dimensão do Setor Elétrico, KEi Micro (Cf. Figura 2.4) é a referência em 

termos de ciclo regulatório para a definição destas etapas ilustradas nestas figuras.  

Cada referência nessas ilustrações situa-se no Sistema do qual se origina, como 

definido na Figura 2.1, e quando apropriado, é seguida, entre colchetes, da estrutura 

de incentivo a qual se refere e/ou da instituição informal a que obedece. Por exemplo, 

em maio de 1983 quando o Energy Act, uma nova instituição formal (Ki), recebe o 

Royal Assent o colchete [KEi Micro] aparece, pois, este Act altera a estrutura de 

incentivo do Setor Elétrico ao liberar o acesso a rede de transporte de eletricidade 

para novos geradores. 
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Figura 5.5 – Objetivos de Política Energética na Inglaterra e País de Gales de 1982 a 2001 
Fonte: Informações da Electricity Association e do Offer 
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Figura 5.6 – Geração e Implantação das Estruturas de Incentivo na Inglaterra e País de Gales 
Fonte: Informações da Electricity Association e do Offer 
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Figura 5.7 – Operacionalização e Aperfeiçoamento das Estruturas de Incentivo na Inglaterra e País de Gales 
Fonte: Informações da Electricity Association e do Offer 
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Figura 5.8 – Reestruturação das Estruturas de Incentivo na Inglaterra e País de Gales 
Fonte: Informações da Electricity Association e do Offer 

Março 2004 175



Ricardo Gorini de Oliveira, DSc   gorini@ppe.ufrj.br 

Etapa de criação e implantação 

Após 1989 a Política Energética Britânica, embora seguindo os preceitos dos objetivos 

tradicionais, concentrou-se no objetivo de aumento de eficiência produtiva através da 

liberalização e promoção da competição no mercado de eletricidade98. 

O discurso vigente acabou incorporando também a promoção da eficiência ambiental 

como objetivo, especialmente associada às metas de redução dos gases de efeito 

estufa (definidas pelo grupo de estudo no IPCC em Novembro de 198999). Os demais 

objetivos associados às eficiências distributiva, alocativa e dinâmica de certa maneira 

também foram deixados para que o mercado os tratasse, especialmente aqueles 

relacionados as duas últimas. De maneira que os instrumentos adotados para tratar 

das diversas eficiências foram em sua maioria mecanismos de mercado.  

O Fuel Poverty, um programa lançado pelo Governo iniciado por meio do Home 

Energy Act 1995, em parceria com as utilities veio para atender aqueles cujo gasto 

com energia superasse os 10% da renda familiar100, e assim preencher o espaço da 

eficiência distributiva para os agentes. 

Em 1994, quatro anos após as Reformas no ESI, o DTI lançou um novo ímpeto no 

intuito de estimular o desenvolvimento de novas fontes especialmente as renováveis, o 

New and Renewable Energy Programme. Embora desde 1989 o Electricity Act tivesse 

estabelecido o Non-Fossil-Fuel Obligation (NFFO), o qual dava poderes a Secretaria 

de Estado para efetivar Ordens para que as PES adquirissem obrigatoriamente 

eletricidade de fontes geradoras renováveis, estas incluíam a geração nuclear, fato 

que desestimulou o desenvolvimento efetivo de tecnologias alternativas. Além disto, a 

percepção de que o mercado por si mesmo não buscou soluções sustentáveis foi a 

motivação para que o DTI intervisse mais nessa área. De fato, em 1992, por exemplo, 

os renováveis não passavam de 2% do total da energia gerada no UK (6 TWh ano), já 

considerando as hidrelétricas de 1200 MW instaladas na Escócia. 

Seguindo esse ímpeto, o Renewable Energy Advisory Group definiu como meta para o 

ano de 2000 cerca de 1500 MW novos de fontes renováveis, para 2003 algo em torno 

de 3% do total gerado, para 2010 em torno de 10% do total gerado e para 2025 

                                                 
98 Esta posição é reconhecida oficialmente pelo documento do PIU (2001) o qual atesta que “ao 
longo da última década, o objetivo principal da política energética ativamente perseguido tem 
sido redução de custo e redução de preço, principalmente por meio de abertura setorial a 
competição, onde possível, e pela regulação de preço no segmento de monopólio, quando 
necessário” ( www.cabinet-office.gov.uk/innovation/2001/energy/Certainties1.shtml) 
99 Para maiores detalhes sobre a definição de cenários e metas de redução de emissões ver 
DTI (1992). 
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estabeleceu que 20% do montante equivalente gerado em 1991 (60 TWh ano) sejam 

de fontes renováveis (cerca de 10 GW). Para viabilizar esta meta, como sugere este 

grupo, é preciso uma combinação de antecipação de desenvolvimento tecnológico, 

baixas taxas de juros para financiamento, um mercado de renováveis auto-sustentado 

e aumento das pressões ambientais sobre as Indústrias de Energia101. 

De modo que a partir de 1993 a estratégia para implantação desta política foi (i) 

estimular um mercado inicial de eletricidade de renováveis perto do grau de 

competitividade comercial, via NFFO102; (ii) auxiliar e desenvolver opções tecnológicas; 

(iii) assegurar que o mercado esteja plenamente informado das opções; (iv) remover 

as barreiras de mercado inapropriadas; (v) encorajar o desenvolvimento de Indústrias 

internacionalmente competitivas (DTI, 1994, p. 16).  

 

Etapa de operacionalização e aperfeiçoamento 

Em 1993 o NFFO auxiliou os renováveis com recursos na casa dos £30 milhões 

anuais. A perspectiva anunciada pelo DTI em 1994 era de aumentar este incentivo 

financeiro para £150 milhões anuais, arrecadados por meio de uma taxa de 1% sobre 

os preços de eletricidade (fossil fuel levy).  

Entre 1994 e 1997 cresceu a percepção dos agentes, especialmente do Governo, 

sobre a necessidade de mudanças nas estruturas de incentivo do Setor Elétrico, 

começando pela redefinição (e explicitação) de uma Política Energética, mesmo que 

dentro das regras de mercado (market-based energy policy). Em março de 1998, com 

o Green Paper “A Fair Deal for Consumers”, o Governo trata do papel da regulação do 

Setor Energético nas questões ambientais e sociais. 

                                                                                                                                               
100 The Home Energy Conservation Act 1995, o Fuel Poverty and Energy Conservation Bill 
1999. 
101 Em Junho de 1992 na Conferência nas Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável, o Governo Britânico se comprometeu a implantar a Agenda 21, reforçando as 
diretrizes da European Commission no sentido de reduzir as emissões de CO2. Embora a EU 
Directive para renováveis ainda esteja em discussão até então o acordado é 12% (22.1% de 
eletricidade) em renováveis para 2010 (DTI, 2001c). 
102 Subprogramas avaliaram as viabilidades técnicas e econômicas de cada tecnologia 
alternativa e definiram um ranking de prioridades até 2025. As tecnologias identificadas como 
economicamente viáveis para a geração nos UK até o ano 2005 tiveram ajuda através do 
NFFO, além de recursos para P&D. As taxas de desconto foram definidas na casa do 8% e 10 
p/KWh (base 1992). Foram elas a eólica, hidro, landfill gas, lixo orgânico municipal e industrial, 
dejetos orgânicos da agricultura. As tecnologias em um estágio de desenvolvimento prematuro 
tiveram ajuda para P&D. Foram elas: fotovoltaica e célula combustível. 
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Ao final de 1998, após documentos de consulta103 o Governo apresentou o estágio de 

Revisão da Política Energética. O objetivo central, explicitamente definido, passou a 

ser “garantir o suprimento seguro, diversificado e sustentável de energia a preços 

competitivos”. Os mercados competitivos e as companhias são considerados chave 

para alcançar este objetivo, embora caiba ao Governo o papel de criador das 

estruturas adequadas e de atuar em questões onde o mercado por si só é considerado 

despreparado (DTI, 1998, p.11).  

As funções definidas para o Governo na Política Energética passam a ser: (i.) prover o 

apropriado arcabouço legal para os mercados competitivos e para o desenvolvimento 

econômico dos recursos de energia de maneira consistente com a proteção e 

segurança ambiental; (ii.) providenciar a regulação focando no interesse do 

consumidor; (iii.) monitorar o interesse público geral, no sentido de assegurar que a 

energia desempenhe um papel adequado no desenvolvimento sustentável. 

Como instrumentos de política para executar o objetivo proposto, o Governo além da 

promoção da competição efetiva, pode incentivar fontes energéticas e tecnologias 

específicas (como, por exemplo, as fontes alternativas), pode utilizar instrumentos 

econômicos (como impostos, certificados negociáveis etc.), ou ainda a 

regulamentação direta (DTI, 1998, p.20). 

Nestes documentos foi destacado que as estruturas de incentivo do Setor Elétrico até 

então favoreciam a construção de CCGT em detrimento de outras tecnologias, 

especialmente as baseadas no carvão (entre outras por razões ambientais). 

Principalmente porque o alto preço da eletricidade no Pool ao resultar em lucros 

excedentes para estes geradores incentivava novos investimentos nesta tecnologia. 

De modo que estas distorções no mercado sinalizaram para uma falta de 

sustentabilidade das estruturas de incentivo (neste caso, concentrada no arranjo de 

mercado) já que ameaçavam não só a segurança de abastecimento de gás e a própria 

evolução do preço da eletricidade durante a vida útil das CCGTs, como também o 

objetivo de diversidade de fontes. Pelo contrário, como mostram as informações do 

Grupo de Energia da UE a dependência pelo gás da Rússia e Noruega é motivo de 

preocupação no médio prazo, e certamente vão de encontro aos objetivos de redução 

de risco e incerteza104. 

Nestes mesmos documentos é destacada a importância do gás como promotor da 

                                                 
103 DTI Consultation Document – Review of energy sources for Power Generation, 25 June 
1998. Como suporte a este documento duas consultorias foram contratadas, a Merz and 
McLellan para sistemas elétricos, e a Wood Mackenzie para oferta e demanda de gás. 
104 Ver documentos da União Européia para energia. 
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redução das emissões de carbono e dióxido de enxofre. No entanto, é mencionado 

que em termos de sustentabilidade uma abordagem mais balanceada deveria ser 

adotada, especialmente através das fontes renováveis e do desenvolvimento de 

tecnologias (DTI, 1998, p. 3-4). 

 

Tabela 5.2 - NFFO 
 Ordens NFFO e capacidade em Dezembro 2000 
Inglaterra e Gales Número Capacidade MW Número Capacidade MW 
NFFO-1 (1990) 75 152.2 58 139.7 
NFFO-2 (1991) 122 472.2 81 172.4 
NFFO-3 (1995) 141 626.9 77 293.5 
NFFO-4 (1997) 195 842.7 62 156.7 
NFFO-5 (1998) 261 1177.2 25 55.6 
Total 794 3271.2 303 817.9 
Fonte:  DTI (2001d) e Electricity Association (2000) 

Projetos contratados Projetos em andamento 

 

 

Etapa de reestruturação 

Como continuidade deste processo revisório, em 1999 o arcabouço institucional em 

torno da Política Energética foi sendo alterado culminando no Utility Act 2000 (o qual 

dentre outros, preparou as condições para o NETA, conforme detalhado mais adiante). 

Claramente as modificações sinalizam (ou fortalecem) o redirecionamento do papel 

Regulador do Estado no tocante ao Setor Elétrico Britânico; além do já criado Ofgem, 

a Secretaria de Energia passa a se responsabilizar conjuntamente com o Agente 

Regulador por alguns objetivos regulatórios (Ulitilies Act 2000, Part II, parágrafo 13-

16,). 

Com este Act o NFFO também é substituído por outro mecanismo (Renewables 

Obligation), embora os projetos já existentes continuem válidos. O Governo propõe 

com este mecanismo que os PES adquiram eletricidade “verde” de maneira obrigatória 

até uma certa quantidade através de três opções, a saber: (i) comprando eletricidade 

diretamente de fontes renováveis; (ii) adquirindo os chamados certificados verdes 

vendidos por geradores com plantas renováveis; (iii) pagando ao OFGEM 

(coordenador dos Renewables Obligation Certificates) um valor definido - inicialmente 

em £30/MWh conforme DTI (2001) - caso não cumpra a quota de compra de energia 

renovável (o total arrecadado é redistribuído entre as PES)105.  

Anunciado em 1999 o Climate Change Levy, cobrado de praticamente todas as 

energias, começou a valer em 2001, sendo que para eletricidade o valor inicial 
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estabelecido foi de 0,43 p/kWh. As fontes renováveis estão isentas do pagamento 

desta taxa, de maneira que é um incentivo a mais para o seu desenvolvimento. 

Em janeiro de 2001, o Governo requisitou ao Performance and Innovation Unit 

(PIU)106, uma divisão especial do Cabinet Office que funciona como consultoria 

multidisciplinar, estudos relacionados à questão da produtividade e das fontes 

renováveis (Resource Productivity and Renewable Energy). Como resultado deste 

projeto, em março de 2001 a promoção das tecnologias renováveis foi reforçada com 

£100 milhões para ser distribuída em forma de doações (grants) para cobrir custo de 

capital. 

Um dos marcos que ilustra a evolução dos objetivos de Política Energética entre 1989-

2001 foi o documento publicado em março de 2001, intitulado Social, Environmental 

and Security of Supply Policies in a Competitive Energy Market (DTI, 2001). Neste, o 

Governo apresenta uma revisão dos mecanismos disponíveis para promoção das 

eficiências, destacando a relevância de uma combinação apropriada entre regulação 

para assegurar objetivos sociais, ambientais, e de segurança de abastecimento. 

Em junho de 2001 o PM Tony Blair, percebendo os riscos em termos de segurança de 

abastecimento, preço futuro da energia, e necessidade de cumprir as metas 

ambientais acordadas nos tratados internacionais, requisitou uma revisão da Política 

Energética para o Reino Unido ao PIU. O objetivo definido para a revisão foi 

desenvolver uma estratégia que assegure a sustentabilidade da Indústria de Energia, 

especialmente no que se refere a segurança e diversidade de abastecimento e 

cumprimento das metas de redução das emissões de carbono. 

Esta iniciativa independente dos resultados já sinaliza outra mudança de foco quanto 

às eficiências e os objetivos de Política Energética. Após as três primeiras reuniões 

sobre o andamento do projeto percebe-se que na agenda das discussões estão as 

questões (i) de manejo dos potenciais conflitos entre os objetivos de Política 

Energética, em especial os objetivos ambientais versus a ótica de curto prazo da 

eficiência produtiva; (ii) de como assegurar a continuidade da segurança do 

suprimento e da diversidade de suprimento mantendo os mercados de energia 

funcionando de maneira competitiva (PIU, 2001). 

Esta agenda sinaliza que a importância relativa da eficiência produtiva em relação às 

demais eficiências começa a ser diminuída. Fruto da percepção do aumento de risco e 

das incertezas quanto ao fornecimento de gás, a definição dos novos objetivos e das 

                                                                                                                                               
105 Notar que este valor define o teto máximo para o preço de venda da eletricidade oriunda de 
fontes renováveis. Para maiores detalhes ver PIU (2001), Renewable Energy in the UK. 
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novas estratégias para Política Energética certamente causarão impacto na percepção 

dos agentes envolvidos no Setor e provavelmente uma nova onda de mudança nas 

estruturas de incentivo do Setor Elétrico seja necessária. 

 

Figura 5.9 – Nova alteração de priorização do gradiente de eficiência na ESI Britânica 
 

 

 

                                                                                                                                               
106 Ver www.cabinet-office.gov.uk/innovation/2001/energy/ 
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6. Reforma do SRIE Britânica e Revisões Subseqüentes 

 
Conforme visto, as estruturas de incentivo do setor foram alteradas ao longo dos anos. 

A seguir são analisadas as mudanças, com o intuito de identificar o processo de 

desenvolvimento de competências no SRIE britânica. A análise aborda a evolução da 

estrutura industrial e da propriedade das empresas, os novos arranjos comerciais e a 

evolução das competências institucionais e regulatórias. 

 

6.1 A evolução da Estrutura Industrial107 & da Propriedade das 
empresas 

Inicialmente a CEGB foi reestruturada dando origem a três empresas de geração 

(National Power, PowerGen e Nuclear Electric), uma companhia de transmissão - a 

National Grid Company (NGC), e uma rede de distribuição alocada a cada uma das 12 

regional electricity companies (REC’s) criadas a partir das antigas Area Boards. 

A National Power herdou cerca de 46% do total da geração da Inglaterra e País de 

Gales enquanto a PowerGen ficou com cerca de 28%. Do restante, aproximadamente 

17% correspondia à geração nuclear (transferida para a Nuclear Electric, que 

permaneceu estatal até 1996), 1% a produtores independentes e 8% a outros 

(importação da França e Escócia) (Cf. Figura 6.1). A desestatização destas duas 

geradoras ocorreu em março de 1991.  

Como já mencionado, o aval da escola austríaca (MIDTTUN & THOMAS, 1998), junto 

com as motivações políticas, a resistência da burocracia da CEGB e a pressão do 

curto espaço de tempo para preparar a reestruturação e compatibilizar o timing político 

explicam o porquê do segmento de geração ter sido dividido em apenas três grandes 

empresas. 

O segmento de transmissão permaneceu como monopólio natural regulado, embora 

privado. Foi aprofundado o livre acesso à rede para terceiros (na verdade o third party 

access iniciou em 1983) e foi instituído o common carriage, que garantia igualdade de 

tarifas de transporte para proprietários e não proprietários (das redes). 

A propriedade da rede nacional de transmissão inicialmente foi transferida 

conjuntamente para as REC’s. A NGC herdou a função do despacho centralizado e da 

operação do grid de transmissão (sendo que a operação continuou da mesma forma 

                                                 
107 Esta seção é baseada em HOUSE OF COMMONS (1988), EIA (1999), NEWBERY (1994) e 
ARMSTRONG et al. (1994). 
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como o fazia a CEGB), incluindo as interconexões com França e Escócia, e as usinas 

hidrelétricas Reguladoras (estocagem) em Dinorwig e Ffestiniog. Acreditou-se que as 

REC’s teriam o incentivo de buscar as fontes mais baratas de geração e assim instigar 

a competição no segmento de geração. Embora estas não fossem permitidas de 

interferir diretamente na gestão da rede, mais tarde, em 1995, o Regulador (Offer) as 

compeliu a venderem suas participações na empresa de transmissão, dando origem a 

uma nova empresa privada neste segmento, separada da distribuição (MIDTTUN AND 

THOMAS, 1998).  

 

 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

19
89/
90 

19
94/
95 

19
96/
97 

19
98 

19
99 

20
00 

Participação no Mercado de Geração   
- Inglaterra e País de Gales Outros 

Entrantes (Outros) 
AES 
Edison Mission Energy 
British Energy 
Importação Escócia 
EdF 
Entrantes (CCGT) 
Eastern \ TXU 
First Hydro \ NGC 
Magnox Electric \ BNFL 
Nuclear Electric 
PowerGen 
(Inter)National Power \ Innogy 

Figura 6.1 – Evolução da Participação no Mercado de Geração 
Fonte: BARACHO (2001) e DTI 
 

As REC’s foram privatizadas em Dezembro de 1990, antes das geradoras. Na nova 

organização industrial as REC’s foram constituídas como duas unidades de negócios, 

respectivamente o negócio de distribuição e o de comercialização, sendo o primeiro 

regulado e o segundo desregulado (gradualmente). Para as REC’s, nas respectivas 

áreas franqueadas foi instituída a obrigação de prestar o serviço de fornecimento de 

eletricidade, e estas passaram a deter o monopólio local para os consumidores cujo 

consumo fosse inferior a 100 KWh, embora, só até 1998, quando então, o mercado foi 

totalmente liberalizado. Como contrapartida, elas adquiriram mais flexibilidade na 

escolha da fonte supridora; suas alternativas passaram a ser entre comprar 

eletricidade de usinas geradoras já existentes, ou da França / Escócia, ou, então, 

construir nova capacidade como produtores independentes (reverticalização). 

Neste novo modelo nenhuma empresa geradora possuía a obrigação de fornecer 
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eletricidade, diferentemente de antes da Reforma, quando esta incumbência era feita 

pela CEGB. Como a Reforma desejava reduzir ao máximo as barreiras à entrada no 

segmento de geração, foi decidido não interferir em nenhuma questão relativa à 

geração, especialmente em se tratando de novas instalações ou de decisões sobre 

operação no dia a dia (HOUSE OF COMMONS, 1988, parágrafo 30). 

 

A venda das empresas (privatização) 

O processo de privatização ocorreu por meio do lançamento de ações no mercado. Os 

objetivos do processo eram (1) de arrecadar dinheiro para o Tesouro e melhorar as 

finanças do Governo, (2) de promover a democratização e fragmentação do capital 

(não mais de 15% para cada agente), (3) de permitir uma venda rápida, (4) de 

restringir a possibilidade de mudanças radicais no controle do capital (EIA, 1997). 

Para alcançar estes objetivos o Governo adotou algumas resoluções: (i) permitiu que 

investidores privados adquirissem ações embora restritos a um certo número (maior 

liquidez no mercado), (ii) reservou um percentual do bloco de ações e estabeleceu 

termos favoráveis de compra para pequenos investidores, (iii) determinou restrições 

para controle do capital durante os primeiros anos no intuito de poder influenciar a 

futura governança, (iv) permaneceu com golden shares em cada uma das empresas 

desestatizadas (expirando cinco anos após a data de privatização). 

Como visto acima, as primeiras a serem vendidas foram as REC’s, em dezembro de 

1990. O preço de venda não foi determinado via leilão direto, mas, calculado por um 

advisor, que com auxílio de uma enquête feita junto a investidores institucionais testou 

a sua consistência. Este processo resultou na fixação do preço em US$ 3,40 por ação, 

equivalente a uma taxa de dividendo de 8,4%. O valor total arrecadado foi de US$ 

11,6 bilhões, sendo 55% das ações vendidas a investidores individuais, 30% a 

investidores institucionais, e 15% a investidores estrangeiros.  

No mesmo dia da oferta pública (Vesting Day) as ações sofreram considerável 

apreciação no mercado (ágio bem acima da média aceitável), causando enormes 

críticas com relação ao valor fixado pelo Governo para a venda dos ativos108 (EIA, 

1997). 

                                                 
108 Várias conjecturas têm sido feitas a respeito: um erro grosseiro de avaliação de ativos feita 
pelo Governo, ou a definição intencional de valores baixos para que a percepção fosse de um 
grande sucesso no processo de venda, ou ainda, o Governo poderia ter avaliado os ativos 
considerando uma taxa de desconto alta para reduzir as possibilidades de que um futuro 
Governo Labor pudesse renacionalizar as empresas. 
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Em março de 1991 o Governo vendeu parte das ações das empresas geradoras 

(National Power e PowerGen). O processo de venda foi diferente do das REC’s. O 

dividendo foi estabelecido abaixo do das REC’s, e a quantidade colocada à venda 

inicialmente foi de 60% das ações de ambas as empresas, em forma de pacote (o 

Governo permaneceu com 40% até março de 1993, quando vendeu o restante de sua 

participação por um valor superior ao de 1991). Ou seja, um investidor, ao adquirir o 

pacote de 100 ações, na verdade estaria adquirindo 62 ações da National Power e 38 

da PowerGen.  

A venda em si também foi diferente, feita em forma de leilão. As instituições tiveram 

que submeter bids para pacotes de ações tomando o preço inicial como mínimo; 

aquelas que ofertassem preços maiores nessa primeira rodada teriam prioridade em 

uma segunda rodada, quando então o leilão seria aberto e sem regras. A distribuição 

das ações vendidas ficou em 49% para investidores individuais, 10% para investidores 

europeus, 6% para investidores japoneses, 5% para investidores dos EUA e 2% para 

os canadenses.  

Embora o mecanismo de venda tenha sido diferente, no primeiro dia de negociação na 

bolsa as ações das geradoras subiram mais de 37%, suscitando novas suspeitas 

sobre o preço de venda de ativos públicos. 
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Figura 6.2 - A Evolução da propriedade e as participações cruzadas de 1989 a 2001 na Indústria de Eletricidade na Inglaterra e País de Gales 
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Como visto acima, a NGC foi desestatizada em dezembro de 1990 junto com as 

REC’s, as quais adquiriram conjuntamente a propriedade da empresa de transmissão. 

Em dezembro de 1995 o Governo descontente com a gestão da transmissão resolveu 

determinar a separação da NGC das REC’s, e forçou estas a venderem suas ações no 

mercado. A preocupação central foi de não permitir a verticalização; portanto, 

nenhuma das grandes geradoras foi permitida adquirir ações da NGC, e as geradoras 

entrantes de propriedade das REC’s não poderiam adquirir mais de 1% das ações 

postas a venda. 

Após 1995, quando as golden shares expiraram, seguiu-se uma onda de fusões e 

aquisições entre as REC’s e os geradores entrantes (como mostrado a seguir) (Cf. 

Figuras 6.1 e 6.2). Temendo que este processo ocorresse com as duas grandes 

geradoras, cujo poder de mercado já era evidente na época, o DTI em maio de 1996 

declarou que iria permanecer com as golden shares em ambas empresas por tempo 

indeterminado. 

 

Reverticalização e Diversificação de atividades 

É vasta a literatura sobre as vantagens e desvantagens associadas à verticalização e 

à diversificação de atividades em uma Indústria. Como mostra KENNEDY (1997) ao 

tratar dos aspectos teóricos sobre fusões de duas companhias de Indústrias 

diferentes, tanto a estrutura quanto o grau de competição das Indústrias são aspectos 

fundamentais para a análise de custo-benefício da fusão. De um lado existem 

economias de escopo (cobrança conjunta, ganhos de eficiência administrativa, 

sinergias operacionais), e de outro existem problemas como o aumento da dificuldade 

de regular as Indústrias, principalmente devido à necessidade de coordenação entre 

Reguladores, aos contratempos de disponibilização de dados e pró-rateio de custos 

comuns, à limitação da regulação por comparação, e à possibilidade de ‘arbitragem’ 

entre Indústrias que são mais ou menos reguladas.  

Estudando o caso da ESI Britânica, KENNEDY (1997) mostra que sempre existiu um 

interesse latente das empresas e uma certa aceitação dos Reguladores (manifestada 

sob a forma de não objeção incondicional) em iniciar um processo de fusões, embora 

este esteja sendo “coordenado” pelo Department of Trade and Industry.  
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Tabela 6.1 – Propriedade na ESI no Reino Unido - ano 2000 
   

Distribution/Marketing   

Companhia Original Nome atual Dono atual Nacionalidade 

East Midlands Electricity East Midlands Electricity PowerGen UK (Alemã) 

24seven (distribution) Electricite de France (EdF):LE 
Group/TXU Europe EUA/França  Eastern Electricity 

  Eastern Energy (marketing) TXU Europe EUA 

24seven (distribution) Electricite de France (EdF): LE 
Group/TXU Europe EUA/França 

London Electricity 
  London Electricity (marketing) Electricite de France (EdF):LE Group França 

Manweb Manweb Scottish Power (fusão com Pacificorp)  UK 

GPU Power (distribution)    General Public Utilities (fusão com 
FirstEnergy)   EUA Midlands Electricity 

  
npower (marketing) Innogy Holdings UK 

Northern Electric & Gas 
(distribution) MidAmerican Energy EUA 

Northern Electric 
npower (marketing) Innogy Holdings UK 

NORWEB (distribution) United Utilities (merger with North West 
Water)  EUA 

NORWEB 
NORWEB ENERGI (marketing) TXU Europe UK 

SEEBOARD SEEBOARD American Electric Power EUA 

Southern Electric Scottish & Southern Energy Scottish & Southern Energy (fusão com 
Scottish Hydro-Electric) UK 

SWALEC Western Power Distribution 
(distribution) Southern Company/ PP&L Resources EUA 

  SWALEC (marketing) Scottish & Southern Energy UK  

SWEB Western Power Distribution 
(distribution) Southern Company/ PP&L Resources EUA 

  SWEB (marketing) Electricite de France (EdF):LE Group: 
London Electricity França 

Yorkshire Electricity Yorkshire npower (marketing) Innogy Holdings UK 
 Yorkshire Power (distribution) MidAmerican Energy EUA  

    

South of Scotland Electricity 
Board Scottish Power Scottish Power (merged with Pacificorp) UK  

North of Scotland Hydro-
Electric Board Scottish & Southern Energy Scottish & Southern Energy UK  

    

Northern Ireland Electricity Northern Ireland Electricity Viridian Group plc UK 
 
 
 
Transmission 

   

National Grid Group National Grid National Grid 
& Niagara Mohawk UK + EUA 

    

Fonte: WRIGHT AND THOMAS (2000)    
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De fato várias evidências têm sido dadas pelos atores da Indústria. O fato de a 

legislação que instituiu a reforma permitir que as companhias de distribuição 

construam usinas geradoras, per se já reflete a flexibilidade institucional para a 

reverticalização. Quando o Regulador ‘negociou’ a venda de parte dos ativos das 

grandes geradoras ameaçando-as de submetê-las ao MMC, a empresa que comprou 

os ativos em 1994 foi a Eastern Electricity, uma distribuidora. Esta evidência reitera a 

aceitação institucional, inclusive do Regulador, para a reverticalização. 

Como mencionado acima, após o período de vigência das ‘golden shares’ nas REC’s 

uma onda de fusões e aquisições tomou conta da Indústria, como mostra a Figura 6.2. 

De 1995 a 1997 oito das 12 REC’s foram adquiridas por utilities dos USA, em 

transações que superaram os US$ 25 bilhões. As demais REC’s também se fundiram 

com companhias britânicas. Em julho 1995 a Scottish Power adquiriu a Manweb 

(distribuidora) por US$ 2,7 bilhões (embora fosse uma integração vertical o Regulador 

e o Governo aceitaram o takeover por constituir-se de uma transação cross-border 

entre Escócia e Inglaterra) (EIA, 1997, p.12). O mapa das propriedades no ano 2000 

pode ser observado na Tabela 6.1. 

Em fins de 1995 e 1996 a pressão por reverticalização intra-Indústria se manifestou de 

maneira mais forte: todas as duas grandes geradoras, respectivamente National 

Power e PowerGen manifestaram o interesse de fusão com duas outras companhias 

de distribuição, a Southern Electric e a Midlands Electricity. Esta manifestação, ao ser 

julgada pela MMC, foi permitida sob certas condições. No entanto, foi desautorizada 

pelo DTI, o qual alegou que estas poderiam prejudicar a ainda frágil competição no 

incipiente mercado de eletricidade (KENNEDY, 1997, p. 397). 

A dinâmica de diversificação também foi grande (Cf. Figura 6.2). Em fins de 1997 

cinco das doze REC’s mais a National Power já haviam adquirido empresas de 

telecomunicações. A Norweb e a South Wales Electricity já haviam se fundido com 

utilities de água (do mesmo território) e todas as 12 REC’s assim como as geradoras 

já haviam adquirido companhias distribuidoras de gás natural (EIA, 1997, p.12). 

Além disto, em fins de 1997 a National Power e a PowerGen já estavam entre os 

quatro maiores produtores independentes do mundo, com investimentos na Austrália, 

Estados Unidos, Portugal, Paquistão, Indonésia, Turquia, China, Índia, Alemanha e 

Hungria. A NGC e algumas REC’s também investiram no exterior. A NGC adquiriu 

parte do sistema de distribuição na Argentina e no Paquistão; o Energy Group adquiriu 

a distribuidora Citizens Power (Boston, Massachusetts), a Midlands Electricity investiu 

em uma CCGT de 500 MW na Turquia, a Seeboard investiu na Orissa (distribuidora na 
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Índia), e a Norweb adquiriu ações de distribuidora na Argentina (EIA, 1997, p.13). 

 

Pontos fracos da nova organização industrial e da evolução da 
propriedade 

• Grandes geradoras com poder de mercado 

Esta é uma das principais críticas manifestadas e aceitas por quase todos os analistas 

do setor. A liberalização e a privatização mantendo duas grandes geradoras (duopólio) 

foi um erro que custou caro para a Reforma da ESI. Por causa disto, decorreram uma 

série de interferências no mercado por parte dos Reguladores assim como uma série 

de mudanças, inclusive novos arranjos de mercado. 

 

• Propriedade privada da transmissão – dificuldade de mudar tarifas 

Mudar regras após a privatização é mais custoso e menos efetivo. Como no início não 

foi definida uma metodologia de tarifação consistente e eficiente do ponto de vista de 

sinalização de preço, os Reguladores vêm tendo dificuldade de encontrar e instituir 

novas regras que sejam aceitas pelo mercado (como ficará claro no item que trata de 

Regulação do acesso a Rede). 

 

• Aumento do custo de transação entre segmentos para manter 
coordenação 

A separação da Indústria em segmentos (geração, transmissão, distribuição e 

comercialização) exigiu novos links contratuais entre os segmentos. Como sabido pela 

Teoria de Contratos os custos de transação aumentam proporcionalmente ao número 

de contratos entre agentes. Este acréscimo de custo necessita ser compensado pelos 

benefícios de aumento de produtividade, e pelas eficiências, alocativa e dinâmica, 

decorrentes do processo de liberalização. No entanto, a tentativa de redução dos 

custos de transação permanece sendo um comportamento dos agentes e constitui 

uma força pró (re)integração. 

 

• Trade-off entre desverticalização e tendência de mega-fusões 

Como citado por ALTAMONTE (2001), as reformas nas Indústrias de eletricidade, de 
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maneira geral, apresentam a contradição de propor a segmentação interna da 

Indústria em um contexto internacional de mega-fusões empresariais e aumento de 

concentração do mercado em poucas corporações globais. 

Se por um lado pode parecer ingênua, por outro, esta proposta se adequa 

perfeitamente à tendência de mega-fusões, já que inicialmente viabiliza as aquisições 

dentro de cada segmento como uma etapa anterior ao próximo passo de 

reverticalização; esta pressão vem ocorrendo na UK de maneira clara, embora contida 

pelo Regulador. Esta aparente contradição reforça a necessidade de instituições e de 

regulações fortes (nacionais e transnacionais) capazes de conter as pressões pró-

reverticalização que vêm associadas à diversificação de atividades e à 

internacionalização das corporações. 

 

• Crescimento da participação cruzada e (re)integração 

Como verificam WRIGHT AND THOMAS (2000) tem ocorrido um aumento das 

participações cruzadas de capital, que aliada à tendência de reintegração vertical, 

representam forças naturais buscando a redução de custos de transação. Parecido 

com o trade-off mencionado acima, existe outro entre a estrutura segmentada que 

possibilita a ‘contestabilidade’ do mercado e a estrutura integrada presente 

anteriormente na Indústria. O que se observa no caso da UK é o embate entre estas 

duas tendências através da remodelação da estrutura da Indústria. Pelo que sugere a 

polvorosa dinâmica resultante da onda de fusões e aquisições versus restrições 

regulatórias, o steady state ainda está por vir. De fato as figuras 3.1 e 3.2 acima 

atestam que esta intensa dinâmica ainda continua. 

 

• Diversificação e a arbitragem entre Indústrias 

A manifestação desta tendência por praticamente todos os segmentos e companhias 

do setor energético suscita o problema da convergência da prática regulatória entre 

Indústrias. A possibilidade de ‘arbitragem’ e comportamentos oportunistas necessita 

ser desincentivado pelos Reguladores. Isto de fato é um ponto fraco já que pode 

compromenter a ‘contestabilidade’ dos mercados. 
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6.2 Os Novos Arranjos Comerciais 

 Especificidades da instituição do Electricity Pool of England and Wales 

Com a Reforma, as relações comerciais entre geradores, NGC e distribuidores 

passaram a ser governadas por contratos, e a modalidade de comercialização 

estabelecida foi a contratação de eletricidade via mercado de atacado (Pool). 

Duas modalidades de contratação comercial estavam sendo cogitadas antes do 

estabelecimento do Pool, sendo que na primeira (1) as empresas de distribuição 

poderiam contratar energia em blocos da empresa de transmissão, e esta por sua vez 

contrataria dos geradores tanto energia quanto capacidade. Na segunda alternativa, 

(2) as distribuidoras poderiam contratar diretamente dos geradores, mas neste caso 

seriam obrigadas a fornecer os detalhes sobre a contratação ao operador do grid de 

transmissão, já que a operação permaneceria centralizada seguindo a ‘ordem de 

mérito’ (HOUSE OF COMMONS, 1988, parágrafo 28).  

Por fim, o Electricity Pool of England and Wales foi introduzido com um arranjo 

diferente, onde o propósito central era formar o preço de liquidação da energia a ser 

transacionada entre geradores e distribuidores (ou grandes consumidores) 

(clearinghouse). Qualquer agente poderia participar do Pool, sendo que os geradores 

com mais de 100 MW eram necessariamente obrigados a transacionar através do 

Pool. A NGC, como Market Operator, ficou encarregada da gestão e operação do 

Pool. 

Apesar de sua concepção ter sido inspirada no mecanismo de mercado - no qual o 

preço de equilíbrio emerge da interação entre oferta e demanda -, como ficará claro ao 

longo do texto, as restrições técnicas do lado da oferta e as particularidades da 

demanda inviabilizam a implantação ipsis literis deste, e conseqüentemente 

restringiram o funcionamento ideal deste mecanismo. 

No Vesting Day (1 de Abril 1990), o dia da Reforma, as duas grandes geradoras 

assumiram compromissos contratuais de compra de carvão da British Coal. Em 

comparação com as alternativas, principalmente com o preço do gás, o preço 

contratado do carvão era considerado alto. Como forma de hedge estas companhias 

começaram a assinar contratos financeiros com seus consumidores, os quais lhes 

assegurava uma margem fixa em relação ao preço de compra do carvão, 

independente do preço transacionado no Pool. Na verdade, como os preços do Pool 

eram voláteis e (devido às características da Indústria) os agentes, de maneira geral, 

pouco propensos ao risco, o uso deste tipo de instrumento se propagou rapidamente 
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gerando um mercado de CfD’s (Contract for Differences)109. Cerca de um ano após o 

nascimento do Pool, 90% das transações estavam cobertas por CfD’s. 

 

Funcionamento do Electricity Pool of England and Wales 

Em seu arranjo inicial ilustrado na figura 6.3, o mecanismo de comercialização do Pool 

foi aproximado da seguinte forma: de um lado os geradores, um a um, ofertavam para 

cada ½ hora do dia seguinte a quantidade que desejavam disponibilizar e o preço que 

desejavam receber para cada bloco de eletricidade vendido ao longo desse dia. De 

outro, também para cada ½ hora do dia seguinte, o National Grid Company, como 

Market Operator (M.O) realizava previsões de demanda no nível nacional, baseado em 

informações disponibilizadas pelas Regional Electricity Companies (REC) (GREEN, 

1997). 

Estas informações eram então recolhidas, agregadas e superpostas pelo M.O, 

seguindo as regras do Pool definidas no contrato assinado pelos geradores e 

suppliers, conhecido como Pooling and Settlement Agreement (PSA). Escalonando as 

ofertas de cada gerador para cada ½ hora com a previsão da demanda para essa 

mesma ½ hora, o M.O encontrava o respectivo preço de liquidação (clearing price), 

chamado de System Marginal Price (SMP). Geralmente o SMP era o preço da última 

unidade geradora mais cara a ser utilizada para cobrir totalmente a previsão sobre a 

demanda de cada ½ hora. Este preço era calculado e disponibilizado eletronicamente 

um dia antes da efetivação da transação (‘day-ahead’ ou D-1), em torno das 16 horas 

(Ex ante prices)110. 

Nenhuma reestimativa da previsão da demanda era feita após a publicação dos 

preços para cada ½ hora. Isto significava que no curto prazo, o Pool não levava em 

conta possíveis respostas dos consumidores ao preço. No longo prazo, pode-se dizer 

que como as previsões de demanda feitas pelo NGC eram baseadas em estimativas 

sobre as condições climáticas, picos de audiência em TV’s e em longas séries 

históricas, de certa forma, mesmo que amena, a resposta dos consumidores ao preço 

                                                 
109 Os CfD’s são contratos financeiros bilaterais que ou pré-determinam um único preço (strike-
price) para uma transação futura, ou pré-determinam uma faixa limite de variação do preço 
para uma transação futura. Na primeira modalidade, se o preço do Pool estiver acima do strike-
price, o gerador devolve a diferença para o distribuidor. Caso contrário, é este que devolve 
para o gerador. Na segunda modalidade, as partes podem acordar apenas dos geradores 
receberem a diferença sempre que o preço do Pool for inferior ao strike-price, ou por outro 
lado, apenas dos distribuidores receberem a diferença sempre que o preço do Pool superar o 
strike-price. Outra alternativa dentro desta modalidade é a combinação destas duas últimas 
sendo que com diferentes strike-prices. 
110 No dia da transação, era disponibilizado no ‘Finacial Times’. 
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estava sendo considerada (OFFER, 1998b). 

 

 

Figura 6.3 – Estrutura do Pool – Inglaterra e País de Gales 
Fonte: www.eia.doe.gov 
 

Mas na verdade, no dia a dia, o tipo de arranjo de mercado do Pool permitia apenas a 

participação efetiva (ou ativa) do lado da oferta. Portanto, o mecanismo de mercado, 

no sentido clássico, de fato, não é aplicado, já que não existe interação imediata entre 

geradores (oferta) e consumidores (demanda) (one-side market). 

Vale destacar que isto ocorre por causa das especificidades do funcionamento da 

indústria: (1) pelo fato de a estocagem de eletricidade apresentar custos excessivos, 

(2) pelo fato do consumo de eletricidade ser instantâneo (3) geralmente pouco 

expressivo como proporção da renda familiar, (4) pelo fato de sua logística apresentar 

características de monopólio natural e (5) economia de rede. Estas especificidades 

restringem a possibilidade de interação no tempo-espaço entre a satisfação do 

consumidor (curva de indiferença – resposta a preço - demanda) e a estratégia de 

maximização de resultados pelo produtor (função de produção – maximização - oferta) 

ao criar obstáculos que resultam em elevados custos de transação111. Estas 

                                                 
111 Do lado da demanda, quando a formação da percepção do consumidor o leva a buscar ser 
mais eficiente e a interagir atraves do Pool, uma série de custos de transação aparecem 
desestimulando sua ação. Caso sua estrutura de incentivos não seja voltada para esta busca 
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particularidades não apenas dificultam a instituição do mecanismo de mercado, mas 

lançam desafios que exigem soluções criativas, às vezes engenhosas, no intuito de 

viabilizar a abertura dos segmentos de geração e de comercialização, cujo propósito 

último é aumentar as eficiências das empresas e reduzir o preço de mercado da 

eletricidade. 

Seguindo as regras definidas na época para o Pool, após calcular o SMP o M.O define 

os Capacity Payments, que somados ao SMP compõe o Pool Purchase Price (PPP), 

preço no qual os geradores vendem a eletricidade no Pool. O PPP somado a outra 

parcela chamada de Uplift, forma o Pool Selling Price (PSP), preço no qual os 

suppliers pagam pela eletricidade adquirida no Pool. 

Este mecanismo semi-administrativo de formação dos preços, aplicado tanto para o de 

venda (PPP) quanto o de compra (PSP) foi a alternativa escolhida, no caso da 

Indústria de eletricidade britânica, para tentar compatibilizar a promoção da 

competição e as suas especificidades técnicas. Este procedimento além de não 

incentivar os geradores a ofertarem eletricidade ao seu custo marginal, por levar em 

conta na formação dos preços ambos custo de produção (geração) e custo de 

investimento em capacidade produtiva (unidade geradora), acaba tornando a 

precificação complexa e facilitando o comportamento oportunista dos geradores 

(SIOSHANSI & MORGAN, 1999, p.27). 

Além (i) do Capacity Payments e (ii) do Uplift, sob as regras do Pool existia também 

(iii) a obrigatoriedade de cada unidade geradora informar no ato da entrega de sua 

oferta, para cada ½ hora, cinco parâmetros técnicos relativos à curva de custo de sua 

planta, além de informações sobre as limitações técnicas de operação (dynamic 

constraints). 

Dentro do Uplift eram incluídos (1) os pagamentos associados aos custos adicionais 

de geração resultantes de diferenças entre a demanda real e a previsão da demanda, 

ou de diferenças entre a efetiva disponibilidade de geração e a declaração de 

disponibilidade de geração, (2) o Unscheduled Availability Payments, (3) os 

pagamentos relativos às perdas devidas ao transporte da eletricidade entre o gerador 

e o usuário, (4) os pagamentos pelos serviços anciliares (ancilliary services), e por fim, 

(5) o Operational Out-turn (restrições de transmissão). 

Na verdade, na concepção inicial, o Uplift incluía todos estes fatores de maneira 

                                                                                                                                               
de eficiência dificilmente alguma ação será efetivada. Do lado da oferta, estas especificidades 
constituem uma enorme barreira à entrada, pois ceteris paribus inviabilizam o acesso de novos 
produtores aos consumidores, mesmo na presença de ganhos econômicos na Indústria. 
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agregada. Entretanto em 1993 a NGC e os demais agentes da Indústria negociaram o 

Uplift Management Incentive Scheme (UMIS), com o objetivo de viabilizar 

especificamente a redução dos custos da restrição de transmissão112. Logo depois o 

UMIS foi aprimorado e substituído pelo Transmission Services Scheme (TSS), que 

passou a dividir o Uplift em Energy Uplift e Transport Uplift, com diferentes esquemas 

de incentivo em cada um. O TSS passou a calcular mais apuradamente os custos de 

restrição de transmissão através do cálculo de um ‘unconstrained’ operating schedule 

adicional baseado no nível da demanda e levando em conta os possíveis problemas 

dos geradores (GREEN, 1997). 

 

• (i) Capacity Payment 

Pelas regras do Pool, os geradores não eram obrigados a ofertar exatamente ao custo 

marginal de operação (Bids not reflective of costs; OFFER, 1998b). Por esta razão 

pode acontecer do SMP definido em determinada ½ hora não corresponder 

exatamente ao custo marginal de curto prazo do sistema. Mas mesmo admitindo que o 

SMP represente um proxi do custo marginal de curto prazo, ainda existe um problema 

associado ao fato do custo marginal de expansão do sistema (longo prazo) superar o 

custo marginal de operação, do curto prazo113.  

Se o mecanismo de mercado funcionasse perfeitamente, haveria um excesso de 

demanda e ambos preço e oferta se ajustariam após uma série de sucessivas 

interações, até alcançarem um novo equilíbrio. Entretanto, como o mecanismo do Pool 

é um proxy, sem interação entre oferta e demanda, o processo de ajuste do preço ao 

custo marginal de longo prazo foi contornado através dos pagamentos por capacidade 

(Capacity Payments). Portanto, o propósito do Capacity Payment era refletir o valor 

esperado da eletricidade que seria perdida (ou que deixaria de ser gerada) devido à 

falta de capacidade instalada (GREEN, 1998). 

Através do Capacity Payments, os geradores receberiam proporcionalmente à 

diferença entre a oferta que declararem disponível e a demanda. Quanto menor a 

diferença entre capacidade instalada e demanda, em termos de potência, maior o 

                                                 
112 Investindo em mais manutenção da rede e minimizando o número de circuitos com 
problemas, as restrições de transmissão reduzem bastante. O Incentivised Uplift inicialmente 
acordado determinou que caso o montante arrecadado no ano (1993/94) fosse inferior a £ 570 
milhões, os suppliers deveriam acrescentar aos recursos para a NGC mais 30% das 
economias, num máximo de £ 25 milhões. Caso o Incentivised Uplift superasse os £ 587 
milhões a NGC deveria devolver 20% do excesso, no valor máximo de £ 15 milhões. 
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Capacity Payment, e vice-versa. Pelas regras até então vigentes, os Capacity 

Payments eram calculados para cada unidade geradora multiplicando-se o Loss of 

Load Probability (LoLP) pela diferença entre o Value of Lost Load (VoLL) e o preço 

ofertado pela unidade (caso esta não tenha sido despachada) ou entre o SMP (caso 

esta tenha sido despachada) (LoLP x [VoLL – (bid ; SMP)]). Além da sinalização de 

preço no longo-prazo, a idéia era que o Capacity Payment também fosse um 

sinalizador de preço no curto prazo, especialmente durante os períodos de pico, onde 

a demanda agregada é elevada devido às sucessivas superposições de curvas de 

carga. 

O LoLP era calculado por um programa de computador através da comparação entre a 

disponibilidade dos geradores, incluindo a incerteza associada a essa disponibilidade, 

e a previsão de demanda, incluindo a incerteza quanto a demanda efetiva. A medida 

de capacidade de geração disponível era obtida tomando-se a máxima declaração de 

disponibilidade nos últimos sete dias incluindo o D-1 (OFFER, 1998b). 

O VoLL era determinado pelo Governo administrativamente e procurava refletir o custo 

associado ao evento onde a demanda supera a oferta. Por ser uma determinação 

arbitrária não representa efetivamente as preferências dos consumidores no que se 

refere à segurança de fornecimento (OFFER, 1998b). 

Portanto, se uma planta fosse chamada para gerar, ela receberia além do SMP o 

capacity payment associado, calculado utilizando-se o SMP da respectiva ½ hora. 

Caso seu preço fosse superior ao SMP, e ela não fosse chamada a gerar, ela 

receberia apenas o capacity payment, o qual neste caso era calculado utilizando-se o 

preço declarado previamente pela respectiva unidade para esta ½ hora.  

 

• (ii) Uplift 

O S.O (NGC) no dia D era responsável por efetivar o ranqueamento e despacho das 

unidades geradoras de maneira a atender a demanda efetiva em cada região 

geográfica. Na prática, o Unconstrained Schedule – uma lista divulgada às 16 horas do 

dia D-1 constando os geradores chamados a gerar para cada ½ hora do dia D -, não 

era necessariamente cumprido a risca devido à diferença entre a previsão da 

demanda em D-1 e a demanda efetiva em D, e devido a problemas com geradores 

que inicialmente constavam como disponíveis em D-1 e que em D passavam a 

                                                                                                                                               
113 Caso o preço recebido por geradores seja percebido como insuficiente para superar o custo 
marginal de longo prazo, a princípio não existe incentivo econômico para novos investimentos 
em geração. 
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declarar-se indisponíveis (non-firm; OFFER, 1998b). 

Além disto, o S.O durante a operação do despacho prestava (e ainda presta) outros 

serviços essenciais para o funcionamento da rede conhecidos como serviços 

anciliares (4). Estes serviços adicionados à capacidade limitada das redes de 

transporte, em certas ocasiões, também ocasionam custos adicionais associados a 

problemas de restrições na transmissão (5). Outra característica própria de sistemas 

elétricos é o conhecido fenômeno das perdas de transporte. Estas também precisam 

ser previstas e consideradas durante o despacho. 

Os eventos 1, 2 e 3 mencionados acima geram custos de desequilíbrio (imbalance 

costs), assim como custos de transporte. De 1990 até 1996, estes custos eram 

agregados e cobertos pelo mencionado Uplift. Após a revisão nas tarifas de 

transmissão ocorrida em 1 de abril de 1997, o Uplift passou a ser dividido em Energy 

Uplift, cobrado linearmente de todos os suppliers, segundo seu consumo em cada ½ 

hora (£/MWh), e em Transport Uplift, cobrado dos suppliers através do Transmission 

Services Use of System Charges (GREEN, 1997a;  NEWBERY, 1997b). 

 

(1) Pagamentos por custos adicionais de geração  

Se um gerador que anteriormente se declarou disponível não puder gerar no dia D, o 

S.O precisa despachar outro gerador, mesmo que neste caso o seu preço (bid) supere 

o SMP. Da mesma maneira, se a previsão de demanda para determinada ½ hora foi 

inferior à demanda efetiva, o S.O igualmente despacha geradores mesmo que seus 

preços sejam superiores ao SMP (as plantas que são chamadas a gerar e que não 

constam na lista em D-1 recebem seu preço de oferta declarado em D-1). Em ambos 

os casos existem custos adicionais de geração, não cobertos pelo SMP definido em D-

1. Estes custos são considerados dentro do Energy Uplift. 

 

 

(2) Unscheduled Availability Payments  

Poderia ocorrer de geradores que se declararam disponíveis, mesmo com preços 

inferiores ou iguais ao SMP, não serem incluídos no Unconstrained Schedule. Neste 

caso, eles também eram remunerados, pois isto ocorria devido ao caráter centralizado 

do despacho e não por razões de falta de competitividade desta planta. O montante 

necessário para cobrir estes custos também era coletado dos suppliers pelo Energy 

Uplift. 
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(3) Pagamentos pelas perdas de transporte 

O transporte de eletricidade acarreta perdas ao longo da transmissão, devido à 

resistência de materiais condutores (principalmente sob a forma de calor). Como 

resultado destas perdas a quantidade gerada na porta da unidade geradora não é a 

mesma recebida no outro extremo, na ponta da carga. O custo associado a estas 

perdas ocorre devido ao funcionamento integrado da rede de transporte, e necessita 

ser coberto pelo conjunto dos usuários do sistema. Estas perdas eram incluídas dentro 

do Energy Uplift. 

 

(4) Pagamentos pelos serviços anciliares 

Pelas regras vigentes com o funcionamento do Pool, o National Grid Company 

Ancilliary Services Business adquiria dos geradores os serviços de energia reativa, de 

reserva de curto prazo para garantir a estabilidade e assegurar on line a 

disponibilidade de eletricidade em todos os pontos do grid, e de manutenção da 

freqüência de operação do sistema. Estes custos até Abril de 1997 eram repassados 

aos suppliers via Uplift; a partir desta data passaram a compor o Transport Uplift. 

  

(5) Operational Out-turn (restrições de transmissão) 

O Pool por contrato garantia a aquisição da energia de todos aqueles que estivessem 

listados no Unconstrained Schedule em D-1. No entanto, durante o despacho em D 

conduzido pelo S.O, algumas restrições poderiam ocorrer no sistema de transmissão. 

Caso isto viesse a ocorrer, um gerador previamente relacionado na lista poderia vir a 

ser impedido de disponibilizar sua energia na rede (quando então é dito constrained-

off); em seu lugar o S.O chamaria outro para que passasse a gerar (quando então é 

dito constrained-on). Neste caso, a regra do Pool determinava: que a unidade 

constrained-off ‘recompre’ o montante previamente disponibilizado pagando o preço 

informado em D-1, e como compensação recebe o equivalente em SMP. Como o seu 

preço informado em D-1, por definição, era inferior ou igual ao SMP, a unidade 

receberia um fluxo financeiro positivo. Por outro lado, segundo as regras, a unidade 

contrained-on receberia seu preço de oferta declarado em D-1, provavelmente 

superior ao SMP já que a unidade não estava listada no Unconstrained Schedule. A 

diferença entre o preço da unidade constrained-on e o preço da unidade constrained-
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off equivaleria ao custo líquido para o sistema por causa da restrição de transmissão 

(GREEN, 1997). Estes custos até 1997 eram recuperados pelo Uplift, e a partir de 

Abril de 1997 passaram a incorporar o Transport Uplift. 

 

• (iii) Complexidade da Oferta 

O NGC, no papel de System Operator (S.O), procura minimizar os custos do 

funcionamento da operação do sistema. Para isto, necessita de informações técnicas 

a respeito da curva de custo de cada planta de geração de maneira a poder despachar 

uma ou outra planta segundo o menor custo possível para o sistema. Pelo mesmo 

motivo, o S.O também precisa saber sobre as restrições técnicas de operação de cada 

planta geradora, como por exemplo, a taxa na qual é possível aumentar a geração de 

eletricidade. 

Estas exigências fazem transparecer a dificuldade de instituir mesmo apenas um lado 

do mecanismo de mercado (o lado da oferta). A definição do ponto da curva de custo 

marginal onde o produtor vai operar (preço-quantidade) está condicionada ex-ante às 

propriedades emergentes da rede de transmissão, bem como às características 

técnicas das plantas geradoras que compõem o sistema gerador nacional. Em outras 

palavras, a lógica econômica é completamente dependente das leis físicas associadas 

ao funcionamento ótimo do sistema elétrico (merit ordem). 

Além disto, o papel de disseminação da informação normalmente efetuado pelos 

agentes em um mercado, neste caso está centralizado na figura do S.O. Isto significa 

que a reação dos agentes perante os custos de transação do sistema é baseada em 

suas percepções quanto ao possível outcome resultante do processamento 

centralizado pelo S.O, e não na interação de percepções tal como normalmente ocorre 

no mecanismo de mercado. 

Por fim, a complexidade deste mecanismo centralizado no S.O gera custos de 

transação adicionais que se somam na cadeia que vai da geração e fornecimento das 

informações entre produtores e S.O, até a etapa de processamento e determinação 

das unidades geradoras a serem despachadas. 

 

Pontos fracos do Electricity Pool of England and Wales 

Ao longo da descrição do Pool pôde-se constatar críticas relacionadas ao seu 

complexo mecanismo, ao poder de determinação de preço das geradoras 
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incumbentes (OFFER, 1998b; NEWBERY, 1997b; GREEN, 1998; WRIGHT & 

THOMAS, 2000), bem como alguns problemas relacionados ao sinal ineficiente dado 

pela tarifa de transporte (TURVEY & CORY, 1997; GREEN, 1997). Como 

explicitamente citado no First Report of Energy Regulation (HOUSE OF COMMONS, 

1997), a permanência destes problemas por um longo período pode ser explicada pela 

falta de flexibilidade da estrutura de governança, a qual não legitimava nem o 

Regulador (Offer) nem o Governo a intervirem na redefinição de regras do mercado.  

  

• Complexidade do mecanismo do Pool 

As observações mencionadas no decorrer dos parágrafos anteriores sobre a 

complexidade para formar preços, sobre a natureza não firme do mercado, sobre as 

Bids não refletirem os custos de operação, e sobre a pouca participação ativa da 

Demanda na formação do preço esclarecem o porquê da complexidade do mecanismo 

do Pool e justificam as críticas (1) de má sinalização de preço e do mau 

funcionamento como shadow market (MIDTTUN & THOMAS, 1998, p.191; WRIGHT & 

THOMAS, 2000, p.2), (2) de pouca participação dos agentes durante os primeiros 

cinco anos (MIDTTUN & THOMAS, 1998, p.191), (3) da falta de transparência na 

operação (OFFER, 1998b, p.13), (4) de excesso de informação demandada (OFFER, 

1998b, p.13). 

 

• Poder de mercado das geradoras incumbentes 

A habilidade dos geradores de manipular parâmetros técnicos, assim como de operar 

Bids baseados em informações sobre restrições de transmissão e de excesso de 

demanda, ou ainda, as estranhezas das peculiaridades do algoritmo do GOAL, 

levaram o DGES a tornar público uma série de críticas sobre o poder das duas 

grandes geradoras de determinar o preço dentro do Pool (NEWBERY, 1997b, p. 9).  

Dentre as causas do poder de mercado das geradoras incumbentes estão (1) as 

estratégias das geradoras com multi-plantas com domínio de grande parcela do 

mercado114 (GREEN, 1991), (2) o mecanismo do CfD’s fortalecendo as barreiras à 

                                                 
114 Como o preço do Pool, válido para todos os supridores chamados a gerar, é dado pelo 
último preço da planta chamada a gerar (SMP), uma das estratégias das geradoras 
proprietárias de múltiplas plantas e com certo poder de mercado era bidar baixo em várias 
delas e alto naquelas perto do centro de carga. 
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entrada115 (GREEN, 1998, p.6), (3) a fragilidade do arranjo de mercado que permitia a 

manipulação do Capacity Payment116 (EXELBY & LUCAS, 1993); NEWBERY, 1997b 

p. 8; OFFER, 1998b, p.14; GREEN, 1998, p.6; WRIGHT & THOMAS, 2000, p.2), (4) o 

desenvolvimento das táticas de conluio inclusive para ‘operar’ a restrição da 

capacidade de transmissão117 (GREEN, 1996 p. 11; NEWBERY, 1997b, p. 9; OFFER, 

1998b, p.16), e (5) a possibilidade das CCGT’s ‘operarem’ os mercados de eletricidade 

e gás118 (OFFER, 1998b, p.19 e 21), e por fim, (6) o fato de a maioria das CCGT’s 

serem de propriedade das REC’s (reverticalização) ou das duas grandes geradoras119 

(GREEN, 1996; GREEN, 1998, pp11; WRIGHT & THOMAS, 2000, p.2). 

Por outro lado, a contestabilidade do mercado não se mostrou efetiva como retratam 

as críticas sobre os contratos entre REC’s e IPP’s, e IPP’s e gas traders, os quais 

segundo consta, não refletiam os custos reais de geração das CCGT’s. Outra crítica 

diz respeito ao Non Fossil Fuel Obligation e ao Fossil Fuel Levy, os quais estariam 

viesando o mercado a favor da geração nuclear e contra os combustíveis fósseis 

                                                 
115 Como mostra GREEN (1988, p.5) a combinação entre CfD’s e Capacity Payment  distorcia a 
operação do Pool já que como o CfD two-way garantia receita fixa para os geradores; quando o 
preço do Pool estava inferior ao seu custo marginal de operação, sua estrategia era não operar 
e receber a diferença através dos contratos financeiros. Entretanto, esta prática elevava o 
pagamento de capacity payments. Além disso, com esta prática possivelmente o SMP também 
era elevado já que outra geradora mais cara (na ponta da lista) precisava ser despachada para 
atender a demanda. E como todos receberiam o SMP esta forma de ‘operar’ o mercado 
constitui-se uma prática de manipulação e produzia ineficiências alocativa e distributiva. Em 
outro artigo GREEN (1991) cita uma série de papers onde diferentes modelos chegam à 
mesma conclusão. 
116 O Relatório do Offer Pool Price Enquiry de 1991, citado por GREEN (1996), conclui que as 
táticas das três grandes geradoras de declararem algumas plantas indisponíveis elevava o 
LOLP e consequentemente o capacity payment. Como resultado uma nova regra foi imposta 
para os três grandes geradores, onde teriam que informar ao Offer sua política de 
disponibilidade, além de terem que informar com seis meses de antecedência qualquer intuito 
de fechar plantas. 
117 Por exemplo, o relatório do Offer Report on Constrained-on Plant de 1992, citado por 
GREEN (1996), mostra algumas táticas adotadas pela National Power, a qual declarava baixos 
bids durante a semana já que a alta demanda garantia que suas unidades operariam dentro do 
unconstrained schedule, enquanto no fim de semana, declarava altos bids no intuito de 
maximizar a receita. Este mesmo relatório mostra táticas mais minuciosas da PowerGen que se 
aproveitava de retrições locais de transmissão para ofertar altos bids. 
118 No dia D as CCGT’s podiam declarar-se indisponíveis e vender o gás previamente 
contratado no the Flexibility Mechanism ou via o mercado spot de gás. Esta prática é comum 
nos horários de pico de consumo de gás. Ver item 3.6 sobre a influência da Reforma na 
Indústria de gás no Setor Elétrico. 
119 Como citado por GREEN (1996, p.12), durante o verão de 1992 os preços do Pool se 
elevaram, e o Regulador produziu um novo relatório reiterando e criticando o exercício do 
poder de mercado das grandes geradoras, o que viria a iniciar um processo de sistemática 
ameaça de levar a questão ao MMC. Na mesma época, o Regulador analisou as decisões de 
compra explícitas na Condição 5 do contrato das REC’s, que as obrigava a adquirir eletricidade 
ao mais baixo preço, e constatou que esta foi responsável pela decisão das REC’s de 
investirem em plantas de geração à gás, o que causou drásticos problemas para a British Coal 
embora não tenha contribuido muito para reduzir o preço no mercado spot. Sobre o mapa de 
propriedade ver figura 3.2. 
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(NEWBERY, 1997b, p.9). Ou ainda, a crítica de que a pressão feita pelo DGES às 

duas grandes geradoras para venderem parte de suas plantas à carvão não foi bem 

sucedida, já que o alto preço pago pela transação não permitia que estas plantas 

ofertassem a um baixo preço (ou seja, não se tornaram contestadoras do mercado); 

além do mais a empresa compradora, a Eastern Group por ser uma distribuidora (re-

verticalização) e ter mais flexibilidade para repassar seus custos aos seus 

franqueados não tinha como prioridade a operação a baixo custo de geração (GREEN, 

1998, p.11). 

 

• Governança inadequada para regular o Pool 

Esta crítica refere-se ao fato de que mesmo após vários relatórios do Offer e do House 

of Commons Trade and Industry sobre o mau funcionamento do Pool, este se mostrou 

inflexível em promover mudanças. Como as regras foram estabelecidas em contrato 

comercial (Pooling Settlement Agreement) assinado por todos os membros, não era 

possível modificação alguma a não ser com o prévio consentimento formal da maioria 

dos participantes. 

Logo no início do funcionamento do Pool, esta rigidez levou o Selected Committe a 

sugerir a legitimação do direito do DGES impor mudanças à forma de operação do 

Pool, e como compensação, sugeriu a garantia do direito dos membros do Pool 

apelarem ao MMC (HOUSE OF COMMONS, 1996, parágrafo 130). Em 1997, no 

relatório de revisão da regulação feito pelo House of Commons Trade and Industry 

Committe, esta recomendação foi reiterada de maneira enfática (HOUSE OF 

COMMONS, 1997, parágrafo 84). 

Como reação, em 23 de outubro de 1997 o DGES anunciou que iria estabelecer um 

inquérito para promoção de revisões no mecanismo de funcionamento do Pool. 

Embora tardando cerca de três anos, este inquérito resultou no Utilities Bill, o qual foi 

aprovado pelo Parlamento no segundo semestre de 2000, instituindo o NETA e 

algumas novas cláusulas aumentando a capacidade de interferência do Estado (via 

Secretary of State) no mecanismo de funcionamento das licenças das utilities. 

 

Review of Trade Agreement: Novas forças pró-mudanças  

O descontentamento com o resultado do mecanismo de funcionamento do Pool foi 

oficialmente reconhecido pelo Governo através do DTI (2000b) quando afirmou que ‘o 
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arranjo não levou à redução esperada de preços, tendo em vista as mudanças nos 

custos dos insumos e aumento de eficiência’ (parágrafo. 10). De maneira que a 

percepção do insucesso do mecanismo do Pool de fato estava ligado ao poder de 

mercado das geradoras, e a inflexibilidade da negociação de contratos. 

O constante exercício do poder de mercado das empresas dentro do Pool, como 

descrito acima, exigiu que o Regulador permanentemente estivesse monitorando o 

Pool, pressionando e intervindo para ‘promover a competição’ e ‘proteger os 

interesses dos consumidores’. Esta prática, além de controversa do ponto de vista da 

filosofia desejada para o Pool, tomava grande parte do tempo do Regulador o qual 

deveria estar concentrando seus esforços na regulação da parte de monopólio natural 

da Indústria (GREEN, 1996, p.13). Este descontentamento acumulado durante os 

cinco anos de relatórios e interferências, junto com a pressão realizada pelo Energy 

Committee sobre o Regulador, despertou o interesse por modificações na sistemática 

de funcionamento do Pool. 

Como mostra NEWBERY (1997b), se a liberdade de entrada no mercado por terceiros 

é efetiva e se o mercado de contratos é razoavelmente líquido e ativo, neste caso, as 

ineficiências oriundas do poder de mercado causadas pela presença de poucos 

geradores é diminuída; além disto, desde que os novos entrantes venham a competir 

no nicho de mercado livre (não base-load), quando não existe excesso de capacidade 

de geração a entrada é facilitada e a competição potencializada. 

Seguindo esta concepção buscou-se um novo mecanismo que estabelecesse mais 

liberdade para os agentes na ponta de oferta e demanda, e que fosse capaz de 

simular de maneira mais próxima o mecanismo de mercado clássico. E além disto 

buscou-se, na medida do possível, padronizar este mecanismo com instrumentos já 

existentes para o mercado de trading (desenvolvidos pelo mercado financeiro) e com a 

concepção estabelecida para a Indústria do gás (com o New Gas Trade Arrangements 

em 1999).  

Outro requisito do novo mecanismo deveria ser a flexibilidade de incorporar novos 

instrumentos para lidar com a questão ambiental. Como visto ao longo do texto, a 

preocupação ambiental é uma das influências que tem pressionado bastante o Setor 

Elétrico. No recente Plano de Ação do DTI (2000b) para promoção do 

desenvolvimento sustentável na Indústria de energia reitera-se uma linha clara de 

utilizar soluções baseadas no mercado (p.10). 
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New Electricity Trading Agreement 

Com o advento do NETA (em 2001) acabou a obrigação de aquisição de energia via o 

Electricity Pool. Qualquer agente interessado em vender ou comprar eletricidade no 

atacado o pode fazer livre e diretamente através de contratos bilaterais ou 

multilaterais. Outra novidade do NETA é a de explicitar o arbitrador (non-physical 

traders) como mais um agente operando na transação de energia, além dos 

tradicionais geradores e suppliers. 

O papel do NETA é disponibilizar um mecanismo capaz de: (1) medir os déficits e 

superávits relacionados à diferença entre os valores constantes nas transações 

contratuais e os valores fisicamente transacionados entre os agentes, além de 

determinar os preços nos quais estes serão fechados (Imbalance Settlement); (2) 

ajustar os níveis desejados de operação declarados pelos ofertantes com a demanda 

efetiva em tempo real (Balancing Mechanism). 

As regras que governam o Imbalance Settlement e o Balancing Mechanism são 

definidas no Balancing and Settlement Code, assinado por todos aqueles que 

possuem licenças, sejam geradores, agentes de transmissão, distribuidores ou 

comercializadores. Os traders não são obrigados, mas podem optar por assinar. 

O processo do Imbalance Settlement requer uma comparação entre as quantidades de 

eletricidade transacionadas entre as partes sob contratos bilaterais, com as 

quantidades físicas efetivamente transacionadas, medidas nas pontas da geração e da 

demanda. Este processo mede para cada ½ hora o fluxo de eletricidade em ambas as 

pontas, e computa um total para cada dia, sendo que o débito das contas é feito de 28 

em 28 dias aproximadamente120.  

Sob o NETA o processo do Balancing Mechanism é executado pelo System Operator 

(S.O) como mostra a figura 6.4 abaixo. Este determina procedimentos e ajusta as 

ofertas ou demandas localizadas de modo que os fluxos do sistema não sofram 

interrupções121.  

 

 
 
 
 
                                                 
120 Como herança dos modelos anteriores os medidores de demanda e de geração estão 
tecnicamente habilitados para especificar o KWh para cada ½ hora. 
121 Isto poderia suceder por causa das especificidades do funcionamento em rede do sistema 
(despacho centralizado, restrições de transmissão), ou devido ao fato de que nem sempre a 
oferta agregada coincide com a demanda agregada em tempo real. 
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Anos antes? 

No Gate Clousure... 
 

...fim do bilateral trading, 

... 
 

...volumes dos contratos 
são notificados ao 
Settlement, ... 
 

... e Bids e Offers são 
submetidos ao Balancing 
Mechanism 

 
 
 

Para equilibrar o sistema no tempo real e 
solucionar restrições de transmissão o 
System Operator  ... 
 
...aceita as Bids e Offers do Balancing 
Mechanism... 

Participantes 
fornecem ou 
recebem 
energia 
baseados em 
obrigações 
contratuais. 

 
Figura 6.4 
Fonte: Ofgem 
 

Cada fluxo de transação contratualmente definido entre cada unidade de geração ou 

de demanda, seja para o dia seguinte ou para qualquer período futuro, precisa ser 

informado até o Gate Closure122 para uma espécie de agente liquidante (Energy 

Contract Volume Agregation Agent - ECVAA) cuja função é centralizar e agregar as 

informações de todo o sistema. Para facilitar, esta informação é inicialmente recolhida 

por um único agente, o Energy Contract Volume Notification Agent (ECVNA), que 

funciona como uma espécie de dealer, e que incluso pode ser uma das partes que 

compõe a transação. Este agente em nome de todas as partes repassa os detalhes 

para o ECVAA. Notar que após o Gate Closure todo tipo de transação deve ser feita 

sob o Imbalance Settlement Mechanism. 

Sob as regras do NETA qualquer gerador ou supplier é livre para determinar o nível 

em que deseja operar, seja gerando ou comprando, de acordo com as quantidades 

contratualmente assumidas. Isto significa que a decisão de ficar em desbalanço é uma 

decisão individual dos agentes. Entretanto, sob as regras do NETA é obrigatório 

informar ao System Operator sobre estes níveis para cada uma das ½ hora através 

dos Initial Physical Notifications (IPN), os quais devem ser submetidos até as 11 horas 

do dia anterior à transação. Tanto as unidades de geração quanto os agentes 

                                                 
122 O Gate Closure, definido como 3 ½ horas antes do início da ½ hora do qual este se refere, é 
o horário limite para entrega de informações sobre transações ou sobre detalhes de contratos. 

Março 2004 207



Ricardo Gorini de Oliveira, DSc   gorini@ppe.ufrj.br 

consumidores (cuja participação seja relevante123) também são obrigados a fornecer 

informações ao System Operator através dos Final Physical Notification (FPN), até o 

Gate Closure, confirmando os níveis desejados de operação para cada uma das ½ 

hora. 

Caso desejem, respeitando o limite do Gate Closure, os agentes também podem 

indicar os seus desejo individual de desviar destes níveis submetendo opções de 

compra (Bids124) e venda (Offers125) ao Balancing Mechanism.  Ambas bids e offers 

indicam o desejo de uma específica BM Unit em desviar de seu Final Physical 

Notification em troca de um pagamento. Para cada bid deve existir um offer 

correspondente, ou seja, elas são lançadas em pares126. Todas as BM Units podem 

lançar ao seu gosto bids e offers para qualquer uma das ½ hora que lhes convier. Sob 

as regras do NETA ambas bid e offer, para cada ½ hora, devem ter seu desvio em 

relação ao FPN constante. 

No caso dos geradores, a offer indicará o volume e o preço correspondente em que 

uma BM Unit de geração aceita ofertar a mais ao longo de determinada ½ hora com 

relação ao informado em seu FPN, enquanto a bid indicará o volume em que esta 

mesma BM Unit está disposta em reduzir sua oferta, em relação ao declarado no FPN, 

e o preço no qual ela está disposta a pagar para deixar de gerar este montante de 

eletricidade127. Já no caso dos demandantes, a offer indicará o volume e o preço em 

que uma BM Unit de consumo aceita reduzir o seu consumo com relação ao informado 

em seu FPN (ao longo de uma determinada ½ hora), enquanto a bid indicará o volume 

em que esta mesma BM Unit deseja aumentar sua demanda com relação ao 

declarado no FPN, e o preço pelo qual ela está disposta a pagar por essa nova 

                                                 
123 Acima de 50 MW, quando então é considerada uma BM Unit, ou seja grupos de unidades 
geradoras e ‘plantas de demanda’ que importam e/ou exportam eletricidade. Este conceito está 
ligado à capacidade de medição da geração e / ou demanda de unidades individuais. Outro 
prerequisito para ser uma BM Unit é ter um adequado sistema de comunicação eletrônico 
ligado ao System Operator. 
124 Por convenção estas indicam o desejo de reduzir o nível de geração (geradores) ou de 
aumentar o nível de demanda (suppliers). 
125 Por convenção estas indicam o desejo de elevar o nível de geração (geradores) ou de 
reduzir o nível de demanda (suppliers). 
126 Se por um acaso o System Operator informar a alguma parte que aceita sua offer, por 
exemplo, e depois mudar de idéia, não é possível cancelar o aceite pois ele é firme pelas 
regras do NETA. Neste caso, a alternativa seria aceitar alguma ‘undo bid’, seja da mesma BM 
Unit, ou de outra mais conveniente. 
127 Notar que por trás do FPN estão os contratos bilaterais entre geradores e consumidores. 
Isto implica que quando uma BT Unit de geração tem uma de suas bids aceita pelo SO, ela 
continua a receber o fluxo financeiro relativo aos contratos bilaterais, mas por não despachar 
fisicamente a eletricidade contratada, ela paga um preço – justamente o preço por ela 
previamente definido na bid aceita. Provavelmente esse preço lhe é vantajoso, ou seja inferior 
ao seu custo operacional. 
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energia128. 

De posse destas o System Operator pode operar o despacho do sistema aceitando 

conjuntos de opções (procedimento chamado de Bid-Offer Acceptance)129. O Bid-Offer 

Acceptance recebido pelas BM Units do S.O é estipulado para cada minuto da ½ hora 

correspondente. A mesma BM Unit pode ter mais de uma offer (ou bid) aceita durante 

a mesma ½ hora, sendo que não necessariamente para toda a ½ hora. 

Se o desejo do S.O for reduzir a quantidade líquida de energia disponível em 

determinada ½ hora ele pode utilizar bids. Se for de BM Units de geração, estas 

estarão reduzindo seus fluxos de exportação de eletricidade para o sistema e em troca 

pagam o preço estipulado no lançamento das respectivas opções (lembrar que o fluxo 

financeiro garantido pelos contratos bilaterais permanece); e se for de BM Units de 

demanda, estas estarão aumentando sua importação líquida do sistema e pagando 

um fluxo financeiro correspondente aos preços estipulados nos respectivos 

lançamentos das opções.   

Sob as regras do NETA, durante a operação do despacho o S.O deve respeitar as 

restrições dinâmicas130 das BM Unit (as quais são informadas junto com o FPN). O 

conjunto de regras técnicas de operação entre as partes e entre o S.O são definidas 

no Grid Code e no Balancing Principles (ver Regulando a Transmissão mais adiante).  

Caso não existam bids ou offers suficientes para operar o despacho de maneira a 

manter o funcionamento adequado do sistema, o S.O pode requerer que certas BM 

Units operem em níveis diferentes daqueles informados nos FPN, mesmo que estas 

não tenham manifestado o desejo de desviar deste nível (ou seja, não tenham lançado 

opções no Balancing Mechanism). Também pode acontecer do S.O deparar-se com a 

possibilidade de arbitragem. Por exemplo, para um mesmo período duas BM Units, 

respectivamente de geração e demanda, lançam pares de bid-offer cujo aceite gera 

um fluxo financeiro líquido positivo: bid mais cara que a offer. 

Sob as regras do NETA, o lançamento de opções é considerado firme, ou seja, 

                                                 
128 Notar que neste caso, se a bid de uma BT Unit de demanda for aceita, seu fluxo líquido de 
importação de eletricidade será aumentado. Por receber mais eletricidade tal BT Unit paga um 
preço – justamente o preço previamente declarado por ela quando do lançamento de sua bid. 
Provavelmente este preço lhe é vantajoso, ou seja, o valor agregado a sua produção pelo uso 
da eletricidade adicional supera o custo relativo desta nova aquisição. 
129 Dentre as funções de operar o despacho estão: equilibrar os níveis de demanda e oferta em 
cada zona elétrica (acabar com os desbalanços locais), assegurar a nível nacional suficiente 
oferta para toda a demanda para cada ½ hora, despachar BM Units para manter a qualidade 
dos serviços anciliares, tipo frequência e voltagem (segurança e confiabilidade da transmissão 
e distribuição). 
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obrigatoriamente deve ser cumprido. Se uma BM Unit tiver um volume aceito de Offers 

maior do que de Bids, e por alguma razão os medidores indicarem o não cumprimento 

do respectivo volume de exportação líquida para a rede, tal BM Unit é penalizada 

através da cobrança da tarifa de não-fornecimento (non-delivery charge), e vice versa. 

Existe outro mecanismo semelhante cujo objetivo é incentivar as BM Units a operarem 

de acordo (cumprirem) com os seus respectivos FPN modificados pelas bids e offers 

aceitas, tanto no caso de superávit quanto no caso de déficit. Ele é chamado de 

Information Imbalances Charges131 e é cobrado da parte que registrou a BM Unit no 

settlement system. 

Voltando ao Balancing Mechanism, seu processo de cobrança pode ser dividido em 

duas partes. Na primeira ocorre a medição das Energy Imbalances132 para cada uma 

das partes que opera no sistema. Independente da natureza de cada parte é aberta 

uma conta de ‘Production Energy Imbalance’ e outra de ‘Consumption Energy 

Imbalance’. O Production Energy Imbalance registra a diferença entre a medição da 

produção agregada em um período (de uma parte) contra o montante líquido dos 

contratos registrados na Production Energy Account. A Consumption Energy 

Imbalance registra a diferença entre o consumo (da mesma parte) medido no mesmo 

período, contra o volume líquido contratado notificado no Consumption Energy 

Account. 

 
Figura 6.5 
Fonte: Ofgem 
 

                                                                                                                                               
130 Como, por exemplo, as taxas de acréscimo e decréscimo dos fluxos de exportação e 
importação que são tecnicamente viáveis, os limites máximos e mínimos de operação das BM 
Units etc. 
131 Inicialmente este mecanismo não foi aplicado, sendo o Information Imbalance Price igual a 
zero. 
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Como já dito, estas informações sobre os contratos são disponibilizadas ao Central 

Settlement (ECVAA) até o Gate Closure através dos ECVNA como mostra a figura 6.5. 

É importante notar que além dos volumes transacionados, o ECVNA deve fornecer 

precisamente de que conta (Energy Consumption ou Energy Production) de qual BM 

(gerador, supplier, trader) o fluxo está saindo, assim como para qual conta (Energy 

Consumption ou Energy Production) de qual BM (gerador, supplier, trader) o fluxo está 

indo133. 

Em paralelo a isto, ocorre o processo de medição do fluxo físico de energia nas pontas 

de geração (BM’s de produção) e de consumo (BM’s de demanda), e a alocação 

destas medições respectivamente nas Energy Production Accounts e Energy 

Consumption Accounts. O tipo de BM Unit pode ser escolhido livremente, e incluso 

pode variar ao longo de um ano para uma mesma unidade de acordo com a sua 

expectativa quanto à exportação líquida ou importação líquida em determinado 

período. Notar que esta classificação determina o tipo de conta onde serão alocadas 

as medições (alterando o sinal se for o caso), assim como o tipo de tratamento dado a 

BM, ou seja, o de importadora ou de exportadora líquida. Esta classificação afeta tanto 

o mecanismo de realocação de superávit de receita (definido mais adiante), quanto o 

tratamento dado a BM para efeito da aplicação do transmission loss factor134. 

Existe outra flexibilidade no que concerne às notificações sobre o fluxo medido de 

eletricidade. Através do Metered Volume Reallocation Notification o fluxo de energia, 

seja positivo ou negativo, de uma BM Unit pode ser (re)alocado a duas ou mais 

diferentes partes para efeito de cálculo da energy imbalances135. Estas realocações 

igualmente precisam ser informadas ao central settlement antes do Gate Closure. 

Na segunda parte do Balancing Mechanism ocorre a definição dos preços de 

liquidação, sendo que as partes cujo desbalanço de energia foi negativo, ou seja, 

foram importadores líquidos do sistema, pagam um preço (System Buy Price - SBP) 

diferente daquele recebido pelas partes cujo desbalanço foi positivo (System Sell Price 

- SSP). Estes preços derivam dos preços das Offers e Bids aceitas pelo S.O. O SBP 

para um período particular é calculado via a média ponderada dos preços pelo volume 

das Offers aceitas dentro desse período. O SSP para um período particular é 

                                                                                                                                               
132 A diferença entre a produção ou consumo medido e a posição definida contratualmente para 
cada período de liquidação. 
133 Notar que é possível um fluxo de uma Production Account de uma parte para uma 
Consumption Account de outra parte, e vice versa, bem como fluxos entre contas de naturezas 
opostas de um mesmo agente. 
134 Explicado mais adiante no item sobre Regulando o acesso a Rede. 
135 Isto pode ser necessário caso duas partes estejam compartilhando de um mesmo medidor 
por exemplo (DTI, 2001). 
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calculado via a média ponderada dos preços pelo volume das Bids aceitas dentro 

desse período. 

Na verdade existem outras particularidades no mecanismo de cálculo do SBP ou SSP. 

Como por exemplo, o fato de que nem todas as Offers ou Bids aceitas são utilizadas; 

tanto os pares associados às operações de arbitragem, quanto os pares identificados 

como operações para o ‘System Balancing’ (relativo aos serviços anciliares) são 

excluídos. Além disto, as perdas de transmissão também são levadas em conta na 

média ponderada (transmission loss factors), bem como o SO pode ter que fazer 

ajustes relacionados a especificidades de contratos fechados antes do Gate Closure. 

O resultado financeiro líquido, que corresponde a apenas parte e é denominado de 

‘Energy Imbalance Cashflow’, é obtido através da diferença entre as multiplicações 

das Energy Imbalances (Consumption e Production) respectivamente pelos preços de 

pagamento (SBP) e de venda (SSP). 

Como visto nos parágrafos anteriores, existem vários tipos de tarifas e pagamentos, 

como aqueles relativos às offers e bids aceitas, aos Energy Imbalances (positivo e 

negativo), ao non-delivery e ao Information Imbalance. Em geral o resultado líquido de 

receitas e despesas neste fluxo não é zero. Neste caso, o superávit é realocado às 

partes, pró-rateado pelos fluxos de importação e exportação medidos para cada parte 

no período correspondente da liquidação. 

 

Vantagens em relação ao Pool e Críticas ao NETA 

A tabela 6.2 apresenta as principais diferenças entre os dois mecanismos de mercado. 

 

Tabela 6.2 – Diferenças entre o Pool & NETA 
 Características Pool Neta 
Oferta e Demanda Supply Side Bidding Supply e Demand Side Bidding 
Escopo Compulsório para Comercialização física e financeira Voluntário 
Mecanismo de Preço Ex-ante Bids Ex-post (Real-time) 
Bid Status Não-firme Firme 
Preço e Pagamento System Marginal Price (SMP) Bid Scaling 
Operadores do Sistema e do Mercado Ambos pelo NGC NGG & EECV 
Comércio bilateral Permitido (Contract for Differences) Permitido (Contratos Bilaterais) 
Investimento Financeiro Capacity Payment Sem incentivos específicos 
Restrições de transmissão e perdas Mecanismo incluido após preço do Pool Mecanismo incluido após preço do NETA 
Settlement of Imbalances System Operator Balancing Mechanism 
Validade das Bids - volume Para cada 30 minutos Para cada 30 minutos 
Validade das Bids - período Diária Para cada 30 minutos 

 Fonte: BARACHO (2001)  
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As quatro críticas principais ao Pool, descritas acima, foram a (i) complexidade de seu 

mecanismo, (ii) a governança inadequada para regular o mercado, e (iii) o one-way 

market, e (iv) a existência de manipulação de preço via poder de mercado.  

A vantagem do NETA em relação ao item (i) refere-se a sua similaridade com 

mecanismos tradicionais de mercado financeiro, de maneira que os agentes já estão 

familiarizados e percebem o mecanismo como menos complexo (padronização). A 

vantagem do NETA em relação ao item (ii) deriva do fato do estabelecimento do NETA 

ter ocorrido com regras mais flexíveis e possíveis de serem mudadas mais facilmente. 

A separação da operação do Sistema da operação do Mercado foi fundamental para 

isto. A vantagem do NETA em relação ao item (iii) é expressa com a possibilidade do 

lado da demanda participar do mercado. Estas três falhas anteriores do Pool parecem 

ter sido solucionadas, como inclusive aceitam alguns autores como NEWBERY (2000), 

GREEN (1999) e CURRIE (2000). 

Já no que se refere à capacidade do NETA em evitar poder de mercado várias são as 

críticas como mostra BARACHO (2001). A principal crítica de diversos autores136 se 

concentra no princípio de “pay as bid”. Ou seja, o recebimento de todos geradores não 

mais ocorre por um preço determinado ex-ante e igual para todos durante uma 

determinada ½ hora, mas pelo preço individual bidado por cada unidade produtora. A 

explicação teórica baseada nos instrumentais microeconômicos é que ao fazer isto, o 

excedente do produtor - calculado pelo somatório das diferenças entre os preços das 

unidades geradoras mais baratas e o preço definido pelo Pool (SMP) -, está sendo 

minimizado.  

Entretanto, os argumentos das críticas destes autores baseiam-se na teoria dos jogos, 

e se refere a estratégia ótima das unidades geradores na participação no jogo 

dinâmico de maximização de lucros no Balancing Mechanism. Após algumas rodadas 

e de posse das características das plantas geradoras existentes (aliás, 

disponibilizadas pelo Electricity Association e DTI) e das estimativas (cujas precisões 

decrescem com a curva de aprendizagem) sobre o número de plantas necessárias 

para atender determinada demanda (MW) em determinada ½ hora, os agentes 

geradores podem estimar o preço a ser bidado pela última planta a ser despachada137. 

Dessa forma a tendência é que os preços se aproximem do preço mais caro para 

aquela ½ hora. Esta estratégia, possível de ser executada neste novo arranjo de 

mercado (KEi Setor Elétrico), visivelmente gera ineficiências (especialmente alocativa 

                                                 
136 Ver GREEN (1999), WOLFRAM (1999), BOWER & BUNN (2000) e MACATANGAY (2001). 
137 Notar que a incerteza está na estimativa do nível de demanda e o instrumental sobre 
decisão mediante incerteza e risco pode ser aplicado para otimizar as estratégias. 
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e produtiva) haja visto que não incentiva que o preço bidado seja direcionado pelo 

custo marginal. 

 

 

6.3 A evolução das competências institucionais e regulatórias 
do Setor Elétrico 

Antes da Reforma, a Regulação baseada no cost plus era feita pelo Governo por meio 

do DTI. Este definia políticas e autorizava aumentos de tarifas e de empréstimos para 

as empresas. Esta prática pecava por ser pouco transparente e por não incentivar as 

eficiências produtiva e alocativa, como afirma NEWBERY (1994).  

 

Independência e autonomia, mas limitadas pela estrutura institucional 

Com a Reforma, a regulação passou a cargo do Office of Electricity Supply (Offer138), 

agência autônoma e independente dirigida de maneira centralizada pelo Director 

General of Electricity Supply (DGES). O intuito do DTI ao instituir o Offer foi deixar a 

gestão das companhias privadas livre da interferência governamental, além de 

promover um mercado competitivo e proteger os interesses dos consumidores nas 

áreas onde a competição ainda não havia se consolidado ou onde o monopólio natural 

ainda persistia (HOUSE OF COMMONS, 1996, parágrafo 11). 

Os deveres do DGES definidos pela legislação (Electricity Act of 1989) são: (i) 

assegurar que toda a demanda seja atendida, (ii) garantir que os proprietários de 

licenças de operação sejam capazes de financiar seus negócios, e (iii) promover a 

competição na geração e no supply. Dentre outros cuidados também a cargo do 

Agente Regulador estão a qualidade do suprimento, a promoção da eficiência e da 

economia de energia, a promoção da pesquisa e desenvolvimento, o cuidado com os 

riscos de acidentes para o público, a promoção da saúde e segurança no trabalho, o 

cuidado com os impactos ambientais, o tratamento especial para os idosos, inválidos e 

para as áreas rurais (HOUSE OF COMMONS, 1996, parágrafo 21). 

Como definido por lei, os deveres e responsabilidades do Agente Regulador são 

compartilhados pela Secretary of State/DTI. No entanto, existe uma separação de 

tarefas, sendo o Governo responsável por preparar a legislação e outros instrumentos 

que definam a estrutura regulatória e o Regulador responsável por levar adiante a 

                                                 
138 No Capítulo 2 já foi explicado o funcionamento do Offer. 
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prática regulatória dentro dos limites definidos pelo Governo. 

Também existem funções a serem desempenhadas pelo Regulador como a de 

conceder, de modificar, de fiscalizar e de fazer cumprir as licenças. A Secretary of 

State possui o poder de veto sobre propostas de modificações de licenças e sobre 

certas recomendações da Mergers and Monopoly Commission (MMC, atual 

Competition Commission). Como se percebe, institucionalmente o Estado manteve a 

possibilidade de interferir no processo regulatório. 

A Monopolies and Mergers Commission (MMC) foi substituída em 1 de Abril de 1999 

pela Competition Commission, um órgão público independente nos moldes da MMC 

estabelecido pelo Competition Act 1998139. Esta nova Commission continua com o 

papel, antes da MMC, relativo aos inquéritos em questões a ela referida por outras 

autoridades (Reguladores, por exemplo,) relacionadas a monopólios, fusões e a 

regulação econômica das utilities. Seguindo recomendação anterior da Revisão 

Regulatória em 1996, um novo papel foi estabelecido junto com os novos Tribunais de 

apelação (Appeal Tribunal), o qual passou a aceitar apelos e a julgar decisões dos 

Reguladores das utilities e do Director General of Fair Trading (DGFT) ligados ao 

infringimento das proibições estabelecidas nas leis sobre comportamento anti-

competitivo e abuso de posição dominante. 

Sobre o relacionamento entre Offer e Secretary of State o Relatório de Revisão 

Regulatória de 1996 transcreve algumas críticas comuns aos agentes do setor: na 

época as empresas questionavam sobre a falta de transparência e clareza na divisão 

das funções entre estas instituições, destacando o risco da Secretary of State interferir 

em demasia na prática regulatória; o Electricity Association criticava o Ministério pela 

ausência de uma política clara capaz de reduzir o poder discricionário do Regulador 

(HOUSE OF COMMONS, 1996, parágrafos 22, 23 e 24). 

Estas críticas também foram contempladas no Utilities Act 2000 como mostrado mais 

adiante. 

                                                 
139 A Commission consiste de membros e funcionários, comandados por um Chairman. Existe 
separadamente um President of the Appeals Tribunal. Com exceção do Chairman e do 
President, os membros são part-time. Dois membros são apontados como Deputy Chairmen. 
Os membros são apontados pela Secretary of State for Trade and Industry através de um 
processo de seleção aberto e competitivo. O mandado é de três anos re-elegíveis. A 
Commission é formada de um painel de apelação, um painel de apresentação dos casos e 
painéis especializados para eletricidade, telecomunicações, água e jornais. Os membros do 
painel de apelação respondem pelas apelações contra decisões sobre proibições; os do painel 
de apresentação conduzem os inquéritos sobre questões ligadas a fusão, monopólio e 
regulação; e os membros dos painéis especializados auxiliam os membros do painel de 
apresentação. Além dos membros existem cerca de 90 funcionários, dentre eles 
administradores, contadores, economistas, consultores jurídicos e industriais etc.Ver 
www.competition-commission.org.uk. 
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Estrutura regulatória e gestão interna: Legitimidade intervencionista, 
processo decisório centralizado e despreparo do quadro de pessoal  

Este mesmo relatório descreve os objetivos definidos pelo Electricity Act a serem 

alcançados pela regulação, a saber: (1) segurança do fornecimento (p. xvi), (2) 

proteção do consumidor (p. xvii), (3) desenvolvimento da competição (p. xxxi), (4) 

regulação de monopólios naturais (p. xxxvi), (5) proteção ambiental (p. xli), (6) 

eficiência energética (p. xliii), e por fim, (7) defesa dos interesses dos consumidores (p. 

xlvii) (HOUSE OF COMMONS, 1996). 

Nesta lista dois aspectos merecem atenção especial. Primeiro destaque positivo para 

o fato da segurança de fornecimento aparecer no topo como prioritária. Segundo, 

explicitar que a ‘promoção da competição’ é um dos objetivos do Regulador causa 

estranheza e soa contraditório: intervenção para desenvolver a liberalização?! De 

certa maneira, isto é um reconhecimento institucional da dificuldade de viabilizar uma 

competição efetiva na Indústria de eletricidade. 

Na época, para lutar por estes objetivos a estrutura regulatória contava com pessoal 

próprio e com consultores externos, embora o processo decisório estivesse a cargo do 

DGES. A centralização das decisões na figura de uma única pessoa era criticada por 

diversos agentes, os quais sugeriam uma estrutura mais impessoal, de preferência 

formada por um Board of Directors permanente (colegiado) (HOUSE OF COMMONS, 

1996, parágrafo 148). A insuficiência e o despreparo do quadro de pessoal foram 

levantados por algumas empresas receosas de uma possível prática discricionária. 

Entretanto, a estrutura centralizada assessorada por consultores permaneceu (até o 

Utilities Act 2000) segundo recomendação dos legisladores (idem, parágrafo 149).  

Outra grande dificuldade enfrentada pelo aparato Regulador para alcançar os objetivos 

propostos, já mencionado na época, tratava-se do acesso à informação das empresas, 

principalmente devido à falta de padronização e à barganha destas em disponibilizar 

informações para publicação. 

 

A partir do ano 2000 por determinação do DTI o Offer e Ofgas se juntaram e formaram 

o Ofgem. A partir do Utilities Act 2000, o Ofgem sofreu mudanças estruturais.  A figura 

do Director General foi abolida e este passou a ser conduzido por uma diretoria 

colegiada formada por 5 membros executivos e 6 não executivos. Seu nome foi 

mudado para Gas and Electricity Market Authority e suas funções foram 
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redirecionadas. Atualmente, o Ofgem é responsável pela regulação dos mercados de 

gás e eletricidade na Grã-Bretanha, e seus direitos e deveres são estabelecidos em 

forma de lei sob o Gas Act 1986, o Electricity Act 1989 e o Utilities Act 2000.  

As principais funções definidas são: “(i) Promover a competição em todas as partes 

das Indústrias de gás e eletricidade através da criação de condições que permitam as 

companhias de competir de maneira justa e permitam que os consumidores realizem 

escolhas informadas entre suppliers; (ii) Regular áreas das Indústrias de gás e 

eletricidade onde a competição não é efetiva através da determinação de controle de 

preços e standards, de maneira a garantir que os consumidores obtenham valor do 

dinheiro que pagam e um serviço confiável”. 

 

Regulando para assegurar o abastecimento 

Com relação à segurança de abastecimento e à qualidade do serviço, o Regulador 

através das licenças determinava (e ainda determina) obrigações e standards (of 

performance) para os geradores, para o operador da transmissão e para os suppliers. 

Estes últimos são obrigados a garantir que podem atender à demanda dos 

consumidores; os geradores são obrigados a seguir os padrões de segurança e de 

qualidade e a cooperarem durante a operação do grid de transmissão (e podem ser 

obrigados a manterem estoques); o operador da transmissão é obrigado a desenvolver 

e a manter um sistema de transmissão eficiente, econômico e coordenado, além de 

oferecer termos de conexão não discriminatórios (DTIa, 2001, p.25). 

O Utilities Act 2000 reiterou o dever do Governo e do Regulador em defender os 

interesses dos consumidores, remarcando especialmente a garantia de abastecimento 

(quando econômico) e o equilíbrio econômico-financeiro das licenças (DTI, 2001a, 

p.27). 

Em abril de 2001 o Regulador introduziu o Information and Incentives Project, um 

esquema de incentivos para melhoria de qualidade da prestação do serviço, baseado 

em prêmios financeiros por performance (Incentive regulation).  

 

A preocupação com a segurança de abastecimento, como visto acima, é de fato 

comprovada pela análise das legislações setoriais. O Energy Act 1976 já 

proporcionava direitos especiais para o Governo intervir em caso de emergência, 

neste caso, através de um plano de contingência assessorado pela NGC (Contingency 

Planning Review Panel - CPRP). Pelo Electricity Act 1989 o Governo pode instituir o 
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Fuel Security Period, quando então por lei lhe é permitido obrigar os geradores a 

reterem estoques de combustíveis e outros materiais, bem como usar e dirigir estes 

estoques. O mesmo esquema existe na Indústria de gás, chamado de Gas Safety 

(Management) Regulations, e na Indústria de petróleo (definido pelo Energy Act) (DTI, 

2001a, p.27-28). 

 

Regulando para assegurar as políticas sociais e ambientais 

O Regulador é obrigado por lei a seguir as diretrizes das Políticas Sociais e 

Ambientais definidas pelo Governo. Em março de 2000 o Regulador publicou o Social 

Action Plan esclarecendo a sua participação na promoção das políticas sociais. 

Basicamente, isto ocorre via licenças outorgadas as utilities. Por meio destas impõe 

obrigações sociais e ambientais, como a obrigatoriedade dos suppliers de suprirem os 

consumidores domésticos, a publicarem seus preços e a oferecerem alternativas de 

pagamentos, além de garantirem o tratamento facilitado para consumidores com reais 

dificuldades de pagamento, e a promoverem a eficiência energética (DTI, 2001a, 

p.14).  

O Utilities Act 2000 reforçou a ênfase de proteção dos interesses do consumidor, e 

inclusive aumentou o poder de intervenção do Governo permitindo que este institua 

subsídios cruzados para atender às necessidades dos consumidores carentes140 caso 

estes não estejam sendo atendidos de maneira adequada. Em fins do ano 2000 um 

grupo ministerial (Ministerial Group on Fuel Poverty) foi instituído para definir uma 

estratégia para coordenar as políticas sociais ligadas à energia, resultando em 

fevereiro de 2001 no Fuel Poverty Strategy (DTI, 2001a).  

Também existem programas sociais executados pelo Governo voltados para a 

população carente e para a promoção da eficiência energética, como o Home Energy 

Efficiency Scheme e o Energy Efficiency Commitment141, e outros esquemas bancados 

com recursos públicos e executados pela Ong Energy Saving Trust (DTI, 2001a, p.15). 

Através do Climate Change Programme, publicado em novembro de 2000, o Governo 

                                                 
140 São considerados carentes aqueles que gastam mais de 10% de sua renda familiar com 
serviços energéticos (iluminação, aquecimento, gás etc.). Alguns esquemas especiais já 
funcionavam como, por exemplo, pré-pagamentos com descontos, benefícios e auxílios 
governamentais, e instalação de aquecedores centrais em condições favoráveis. 
141 O EEC, inicialmente conhecido como Energy Efficiency Standards of Performance (EESoPs) 
é uma obrigação para os suppliers de eletricidade e gás encorajarem e assistirem os 
consumidores a economizar energia através de medidas como ventilação e troca de boilers e 
lâmpadas. Os custos são divididos entre consumidor e supplier. 
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redefiniu sua estratégia para alcançar os objetivos definidos no Protocolo de Kyoto142. 

Na verdade, neste programa o Governo estabeleceu uma meta de redução de 12,5%, 

isto é mais restrita que a definida em Kyoto. Via o Environmental Action Plan o 

Regulador especificou o seu papel na contribuição para a política ambiental143. A forma 

preferida de atuação é através de instrumentos econômicos; inclusive o Governo vêm 

apoiando a iniciativa da UE de criar um mercado de certificados negociáveis de 

emissão dentro do bloco. 

Outro instrumento utilizado desde o início da Reforma para estimular o uso de 

energias renováveis foi o Non-Fossil Fuel Obligation (NFFO) Orders; o qual obrigava 

às utilities a contratarem montantes específicos de energia de fontes não fósseis 

(nuclear e renováveis). A diferença do custo superior ao preço de mercado destes 

combustíveis era reembolsada as utilities através da Fossil Fuel Levy, cobrada de 

todos os consumidores. O Utilities Act 2000, acabou com novos NFFO e introduziu 

outro mecanismo para incentivar fontes renováveis, o Renewables Obligation144 (DTI, 

2001a, p.21). 

Reconhecendo a importância da inovação tecnológica para o desenvolvimento de 

energias sustentáveis, o Governo também tem investido em P&D para dar suporte ao 

aprimoramento de tecnologias145. 

Em abril de 2001, para reforçar a prática ambiental, o Governo estabeleceu o Climate 

Change Levy na Indústria de energia. Esta taxa é paga pelos consumidores 

industriais, comerciais e pelo setor público, e a receita é alocada para reduzir as taxas 

                                                 
142 Em 1997 no Protocolo de Kyoto os países desenvolvidos concordaram em reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa em 5.2% em relação aos níveis de 1990 até os anos 2008-
2012. 
143 Listagem (cheklist) de impactos ambientais para auxiliar a tomada de decisões ambientais; 
continuidade do trabalho de eliminação de barreiras para os renováveis e a cogeração; 
encorajar as empresas a promoverem a eficiência energética; promover a divulgação de 
informação e a melhor compreensão das questões ambientais junto aos consumidores; 
encorajar as companhias a reportarem anualmente suas atividades e impactos ambientais; 
esclarecer e melhorar o relacionamento do Regulador com outras instituições envolvidas na 
questão ambiental (DTI, 2001a, p.17). 
144 O objetivo é aumentar a participação dos renováveis na matriz energética em 5% até 2003 e 
em para 10% em 2010. Este instrumento também segue os preceiros do mercado, e vai 
funcionar da seguinte forma: O Regulador (Ofgem) opera um sistema de certificados para 
monitorar e garantir o mercado entre as companhias; os suppliers negociam certificados de 
geradores qualificados como renewables evidenciando que estes suprem eletricidade de fontes 
renováveis para os consumidores; a negociação destes certificados é incentivada, incluindo a  
possibilidade de empréstimos; um teto é estabelecido para o preço máximo a ser pago pelos 
renewables (inicialmente em 3.0 p/kWh em comparação com o preço normal de mercado de 2 
p/kwh), valor pelo qual os suppliers pagam o Regulador para recomprar a sua obrigação de 
adquirir eletricidade de ‘geradores renováveis’. 
145 De 2001 até 2004 o montante projetado de investimento é de 260 milhões de libras 
esterlinas. 
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pagas pelos trabalhadores do setor e para realizar medidas de redução de consumo 

de energia (DTI, 2001a, p.19). 

 

Escassez de competências para Accountability 

A prestação de contas (ou accountability) das atividades regulatórias fica a cargo do 

próprio Regulador e é feita (i) a Secretary of State, a qual detém o poder de eleger e 

de demitir o DGES, (ii) ao Parlamento através dos annual reports fornecidos pela 

Secretary of State, e através das supervisões dos Committees (Comptroller and 

Auditor General and Parliamentary Comissioner for Administration, o Public Accounts 

Committee e o Select Committee on the Parliamentary Commissioner for 

Administration), e (iii) à Corte, através das revisões judiciais. 

O modelo de prestação de contas pelo Regulador tem sido alvo das críticas de 

diversos agentes, inclusive do próprio Ministério. O argumento principal tem sido a 

falta de uma estrutura suficientemente especializada para avaliar o desempenho 

regulatório, mas outros argumentos também foram citados como, por exemplo, a 

ausência de consenso entre os diferentes avaliadores sobre certas práticas 

regulatórias (Committees). 

Uma das sugestões para fortalecer o processo de controller e para qualificar o debate 

sobre regulação (aliás, vinda do próprio Ministro de Energia e MP Rt Hon Tim Eggar) 

foi a de criar o Select Committee on Regulated Industries; esta iniciativa foi apoiada 

pela NGC, pelo GCC e pelo EIUG, e criticada por algumas empresas como a 

PowerGen e a Eastern Group (HOUSE OF COMMONS, 1996, parágrafo 153) e por 

alguns Reguladores (DGT, DGWS, DGGS e DGES), os quais argumentaram que caso 

fosse criado, o Committee deveria abranger tanto as Indústrias reguladas quanto as 

não reguladas. 

No entanto, a Comissão de Revisão Regulatória recomendou a permanência do 

sistema de accountability, alegando que com o tempo os atuais Committees 

ganhariam experiência e se especializariam, e que a existência de um único Committe 

poderia minar o atual esquema de funcionamento da avaliação (parágrafo 156). 

 

Falta de transparência no processo decisório 

Por transparência nas decisões entende-se o esclarecimento sobre a forma e sobre as 

razões por trás de uma decisão. Tradicionalmente uma das formas de aumentar a 
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transparência nas decisões é através das consultas públicas. O mecanismo utilizado 

pelo Offer (e Ofgem) tem consistido de um convite aberto às partes interessadas para 

comentar sobre determinados tópicos seguido da disponibilização via internet para 

comentário do público em geral. 

Entretanto, a falta de transparência no processo decisório tem sido uma crítica 

unânime (HOUSE OF COMMONS, 1996, parágrafo 157). Apesar das reclamações e 

das recomendações do Parlamento (desde o 11th Report of 1994-95), o DTI tem se 

mostrado inflexível reiterando que precisam existir limites sobre até que ponto o 

Regulador deve explicar os motivos de suas decisões, pois caso contrário os 

questionamentos e litígios contra o Regulador podem tornar-se rotineiros (como nos 

EUA). 

 

Pouca liberdade dos Conselhos de Consumidores 

Até fins da década de 90 existiam dois órgãos representantes dos consumidores. Um 

ligado oficialmente ao Offer, chamado nacionalmente de ECCCG (desde 1993) e 

formado por Electricity Consumers Committees regionais, e outro chamado de 

National Consumer Council que atendia a interesses gerais dos consumidores. Os 

recursos de pessoal e financeiro do ECCCG vinham do Offer, ou seja, este órgão não 

era uma entidade independente e autônoma. Na verdade funcionava como um canal 

de recolhimento e processamento de reclamações dos consumidores; entretanto, era 

alvo de críticas justamente por não possuir a liberdade adequada para criticar as 

decisões do Offer (HOUSE OF COMMONS, 1996, parágrafo 166). 

Seguindo as recomendações já feitas quatro anos antes pelo Relatório de Revisão 

Regulatória, o Utilities Act 2000 estabeleceu a figura do Gas and Electricity Consumer 

Council ou EnergyWatch146. Este foi criado como uma organização de consumidores 

independente, com a autoridade para proteger os interesses dos consumidores de 

eletricidade e gás, tanto domésticos, comerciais quanto industriais. 

Após a fusão Offer e Ofgas as reclamações dos consumidores eram recebidas pelo 

Ofgem, no caso da eletricidade, e pelo Gas Consumer Council, no caso do gás. A 

partir de julho de 2000, quando este Act entrou em vigência estas funções passaram a 

ser executadas pelo EnergyWatch. Os Conselhos de Consumidores foram abolidos. 

As funções para este novo órgão definidas pelo Utilities Act 2000 se referem a obter e 

manter atualizadas as informações referentes aos consumidores de energia (gás e 
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eletricidade). Para isto o Act dá liberdade de escolha quanto à organização e estrutura 

do órgão. Até o início de 2002 o EnergyWatch estava organizado em um escritório 

nacional e sete escritórios regionais conforme a figura 6.6. 

 

 
Figura 6.6 – Areas Regionais do Gás 
e Electricity Consumer Council 
Fonte: www.energywatch.org.uk 
 

Para os consumidores este novo agente da Indústria funciona como um canal de 

comunicação e de enforcement dos direitos. Para os suppliers de eletricidade e gás 

funciona como um canal de comunicação com os consumidores e como mais um 

agente controlador. Para o Ofgem, Governo e demais organizações de consumidores, 

o EnergyWatch constitui mais um aliado na maximização dos benefícios para o 

consumidores. 

Em novembro de 2000 o Ofgem e o Gas and Consumer Council (EnergyWatch) 

assinaram um Memorandum of Understanding, especificando as funções e o trabalho 

em conjunto de cada órgão, segundo as determinações do Utilities Act 2000. Dentre 

outras estabeleceu reuniões trimestrais para revisão de performance quanto a preços, 

                                                                                                                                               
146 Para maiores detalhes ver http://www.energywatch.org.uk & Utilities Act 2000. 
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processos e qualidade de serviços147. 

 

Necessidade de novos mecanismos para apelações jurídicas 

As decisões dos Reguladores podem ser questionadas. Caso os concessionários 

discordem do DGES (atualmente Ofgem) quando este deseja efetivar mudanças em 

alguma licença, estes podem submeter a questão ao MMC (atual Competition 

Commission). E caso os concessionários discordem de alguma ordem dada pelo 

DGES (atualmente Ofgem) também podem apelar através de procedimentos legais 

especiais. Revisões Judiciais (Corte) também são possíveis e constituem a última 

possibilidade de apelo. Mas na prática os questionamentos têm sido resolvidos no 

nível da MMC (atual Competition Commission). 

No entanto, várias empresas têm defendido a necessidade de um mecanismo 

adicional de apelação capaz de resoluções mais rápidas, inclusive para apelações de 

menor importância as quais não deveriam ser levadas ao MMC (HOUSE OF 

COMMONS, 1996, parágrafo 171). 

A inexistência de mecanismos de apelação para os consumidores, também tem sido 

criticado; dentre os argumentos fortes que suportam esta crítica está o de que o 

Regulador pode estar sendo pouco estrito no desempenho regulatório já que não 

existe ameaça de questionamento pelos consumidores. Entretanto, os policy makers 

não recomendam a instituição deste direito argumentando que a sua implantação seria 

impraticável e contraprodutiva, já que reduziria a agilidade das decisões e aumentaria 

o risco regulatório (e possivelmente os preços) (HOUSE OF COMMONS, 1996, 

parágrafo 174). 

Entretanto, como visto acima, a nova Competition Comission foi definida com uma 

estrutura especializada para receber casos referentes às utilities, e, portanto, de certa 

forma incorpora estas críticas feitas anos antes. 

 

Superposição de funções: O Intercâmbio com os demais Reguladores e a 
relação com o Director General of Fair Trading (DGFT) 

O Fair Trading Act 1973 e o Competition Act 1980 responsabilizam o DGFT por 

funções como a promoção da competição e a garantia do livre comércio, inclusive nas 

                                                 
147 Para maiores detalhes ver Memorandum of Understanding, November 2000, 
www.ofgem.gov.uk. 
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Indústrias de Energia. Quando o Electricity Act of 1989 foi promulgado algumas das 

atribuições do DGES acabaram se superpondo às do DGFT, o que levou os 

Reguladores a assinarem uma espécie de ‘regra de conduta’ onde acordam sobre 

como um e outro devem agir perante as responsabilidades comuns (STERN J., 1997). 

Este tipo de problema também ocorreu quando em 1995 surgiu a Agência Reguladora 

Ambiental. A solução também foi assinar uma regra de conduta entre o Ofgem e esta, 

como será detalhado mais adiante. 

 

Regulando o acesso a Rede: A Transmissão no Reino Unido 

A partir da reforma de 1990, a NGC passou a ser a proprietária e responsável pela 

operação do sistema de transmissão de eletricidade148, enquanto as REC’s 

privatizadas em Dezembro de 1990 passaram a ser responsáveis pela distribuição de 

eletricidade, ambos monopólios privados regulados. A Reforma de 1990 também 

instituiu as REC’s como proprietárias do controle acionário da NGC; entretanto, em 

Dezembro de 1995, por determinação do Governo, as ações da holding da NGC 

(chamada National Grid Group149) foram postas à venda no mercado de ações, quando 

então as REC’s se desfizeram de praticamente todas as ações em seu poder 

(GREEN, 1997). 

Pela licença de transmissão a NGC teve que definir um código de operação do 

sistema de transmissão. Assim, o chamado Grid Code150 cobre aspectos técnicos 

ligados à conexão e ao uso da rede, tanto para as plantas geradoras quanto para as 

PES’s (Power electricity suppliers). Além disto, o Grid Code define dados que os 

usuários devem fornecer ao NGC para o planejamento e operação do sistema, toda 

alteração no Grid Code está sujeita a aprovação do Agente Regulador. 

O método instituído para regular os preços nos segmentos de transmissão e 

distribuição (monopólios privados) foi o ‘performance-based regulation’ (price-cap). 

Vale destacar que a escolha do método por lei é de competência do agente Regulador 

                                                 
148 O Sistema de transmissão possui uma extensão de mais de 14.000 km, interligados entre 
aproximadamente 200 subestações conectadas por cerca de 400 circuitos. A maior parte do 
sistema opera a 400 kV, com linhas de 275 kV perto de conurbações. No pico as perdas 
chegam a cerca de 2% da energia gerada; as perdas marginais fazem com que 105 MW 
gerados no norte venham a equivaler a 95 MW no sudeste. Normalmente o sistema opera 
transferindo energia do norte (de Midlands e do Thames Estuary) até Londres e o sul da 
Inglaterra, onde está a concentração da demanda (GREEN, 1997). 
149 O National Grid Group é a holding de empresas de logística de cabos que atuam em vários 
países nos continentes Europeu e Americano. Dentre elas a National Grid Company (UK), a 
Intelig (RJ-Brasil), a Energis. 
150 Ver http://www.nationalgridinfo.co.uk/grid_code/mn_current.html 
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e não está definida de maneira formal nas licenças de concessão (HOUSE OF 

COMMONS, 1996, parágrafo xviii). Como visto acima, este método foca a estrutura de 

incentivos da Indústria garantindo as condições para que as companhias se apropriem 

de ganhos de eficiência econômica (especialmente produtiva). Embora o primeiro 

período de revisão tenha sido definido pelo Governo, as etapas seguintes têm sido de 

responsabilidade do Regulador e por lei podem ser definidas com uma certa 

flexibilidade. Apesar dos períodos variarem entre empresas, eles foram definidos para 

cada uma como fixos, entre 4 - 5 anos para as REC’s e em 3 anos para a empresa de 

transmissão151 (HOUSE OF COMMONS, 1996, parágrafo 35). 

Após 1990, com o desenvolvimento do livre acesso à rede para terceiros foram 

instituídos dois tipos de cobranças no sistema de transporte de eletricidade, 

respectivamente a cobrança pela conexão (Connection Charges) e a cobrança pelo 

uso do sistema (Use of System Charges). Vale esclarecer que estas cobranças se 

referem aos custos diretos envolvidos na operação do sistema, especificamente 

relacionados aos custos incorridos pela National Grid Company (NGC); outros custos 

relativos às propriedades emergentes da operação interligada do sistema são cobertos 

dentro das regras do mercado de eletricidade (Pool e depois NETA). 

 

Do ponto de vista teórico a instituição de um mecanismo de cobranças, principalmente 

no sistema de transporte de eletricidade, precisa cuidar para que (i) o esquema seja 

sustentável e compense os proprietários e investidores, (ii) para que o mecanismo 

forneça uma sinalização adequada e suficiente para os investidores e consumidores, e 

por fim, (iii) a complexidade e o custo deste mecanismo sejam inferiores aos 

benefícios (SIOSHANSI & MORGAN, 1999, p. 26). No que se refere à função de 

sinalização do preço, existem três aspectos importantes que precisam ser 

considerados de forma concomitante: (1) a sinalização geográfica correta de excesso 

de oferta e / ou excesso de demanda (restrição geográfica); (2) a sinalização correta 

do custo de uso da rede de transporte; e (3) a sinalização correta de excesso de oferta 

e / ou demanda nos diferentes horários (restrição - congestão). 

                                                 
151 A flexibilidade das regras regulatórias, as quais não estão formalmente asseguradas só é 
possível devido a inflexibilidade e dificuldade prática de alteração de condutas (instituição 
informal) observada na sociedade britânica, além da credibilidade das instituições e da 
facilidade de contestação das decisões do Regulador pelas empresas. Se por um lado isto é 
positivo, por outro dificulta os processos de revisão das Estruturas de Incentivo, quando 
percebidas como inadequadas; como o caso do longo período de tempo para revisar o Pool. 
Esta modalidade dificilmente poderia ser adotada no Brasil, cuja herança histórica tem cultuado 
o desrespeito às instituições formais e à ‘lei de gerson’, gerando leis e jurisprudências 
detalhadíssimas no intuito de reduzir o risco dos ‘contratos incompletos’. 
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A preocupação central no primeiro caso é de tornar transparente o fato de ser mais 

eficiente (menor custo) do ponto de vista da logística de eletricidade colocar a geração 

o mais perto possível da carga. A preocupação no segundo caso é de reforçar a idéia 

do usuário pagador152 no sentido de inibir possíveis comportamentos tipo ‘carona’, os 

quais constituem falhas de mercado, geram custos adicionais e tornam os sistemas 

menos eficientes (ARMSTRONG et al., 1994). No último caso, a preocupação básica é 

a de refletir o mecanismo de oferta e demanda. Embora estes aspectos do ponto de 

vista teórico sejam essenciais, sua implementação é bem complexa. Isto ficará claro a 

seguir pelas dificuldades enfrentadas pelo modelo inglês. 

 

Voltando a tarifação da transmissão no UK, a cobrança por conexão passou a ser 

baseada no custo dos ativos envolvidos na conexão física de um agente - REC ou 

gerador -, e passou a ser negociada livremente entre as partes, embora passíveis da 

interveniência pelo Regulador. A cobrança pelo uso da rede passou a ser feita através 

da Transmission Use of System – TUoS -, cobrada de geradores e suppliers. 

De 1990/91 a 1992/3 a máxima TUoS foi especificada como um valor fixo por kW 

relacionado à demanda máxima alcançada em determinado período. Este valor fixo a 

cada ano passou a ser corrigido pela taxa de inflação medida pelo retail index price 

(RPI-0 price cap). Em 1992 uma revisão no sistema de precificação da transmissão 

determinou que de 1992/93 até 1996/97 os reajustes sofreriam um cap de 3% em 

relação ao RPI, e além disto que a base não mais seria a máxima demanda, mas sim 

uma previsão da demanda acordada entre as partes. Na verdade, a partir desta etapa 

foi a receita total que começou a ser o alvo do cap em substituição ao preço. Outra 

revisão ocorrida em Outubro de 1996 determinou que em 1997/98 a NGC teria 

redução de 20% em sua receita, e que para o ano 1998/99 esta seria de 4% (GREEN, 

1997)153. 

No início da reforma a NGC montou uma estrutura provisória de cobrança pelo uso da 

rede, a qual dividiu a Inglaterra e o País de Gales em 11 zonas, e estabeleceu um 

preço cobrado de geradores e suppliers, segundo a zona, o pico da demanda, a 

capacidade de geração registrada e a energia gerada. 

O sistema de cobrança pelo uso do sistema (TUoS) foi estruturado para cobrir os (1) 

custos de investimento154 e (2) outros custos da rede, como o de segurança e 

                                                 
152 Aquele que mais usa é aquele que mais paga. 
153 Notar que o RPI-X aos poucos se aproxima do método da taxa interna de retorno. 
154 Estes custos refletem os custos marginais do sistema associados ao não estabelecimento 
de segurança contra falhas ou apagões, calculados por um modelo cujas hipóteses são: i) 
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confiabilidade (TURVEY AND CORY, 1997). Um modelo de transporte de eletricidade 

foi elaborado para calcular o custo marginal155 a ser utilizado a cada ano seguinte 

como valor base para cobrança156.  

Para os suppliers, a cobrança da primeira parte da TUoS foi instituída como kW por 

triad de demanda157, onde o montante cobrado equivale à multiplicação do custo 

marginal calculado pelo modelo pela fração entre o pico da demanda e o pico da triad 

de demanda. Para os geradores a cobrança foi instituída como uma proporção 

constante da tarifa por capacidade registrada. Nessa época, o montante agregado 

arrecadado por esta parcela (Investment Cost Related Charges) correspondia a 

apenas ¼ do total de receita adicional permitida pelo Regulador, além da cobrança 

pela conexão. Os ¾ restantes relativos à segunda parte da TUoS (Security and 

residual charge) eram obtidos pela cobrança adicional de um valor uniforme sobre a 

tarifa por kW tanto dos suppliers quanto dos geradores. Ao final do compito 25% da 

TUoS é paga pelos geradores e 75% por suppliers  (GREEN, 1997; TURVEY & 

CORY, 1997). 

Vale notar que como a segunda parcela da TUoS é um valor uniforme, a diferença 

absoluta entre as TUoS de cada zona é explicada unicamente pelas diferenças dos 

custos marginais gerados pelo modelo mencionado acima (TURVEY & CORY, 1997). 

Na revisão de 1992 foram consideradas várias alternativas para otimizar a sinalização 

do preço no regime de cobrança tanto do esquema de conexão quanto do uso do 

sistema de transmissão158.  A alternativa que prevaleceu no caso da cobrança por 

conexão, preferida pela NGC, foi o Investment Cost-Related Pricing (ICRP). Na 

medida do possível incorporou os princípios teóricos (i), (ii) e (iii) mencionados acima. 

Este novo modelo de precificação passou a considerar o custo de expansão do 

                                                                                                                                               
ativos de transmissão divisíveis, ii) ignora a lei física de Kirchhoff, iii) em vez de simular a 
operação por ordem de merito, a geração em cada nó é tomada de modo a igualar a 
capacidade de geração nesse nó, decrescido de uma proporção uniforme ao longo de todos os 
nós de forma ao total de geração igualar o total de demanda no pico (TURVEY & CORY, 1997, 
p. 284) 
155 Como o modelo considera as transferências líquidas, o CMg é negativo para a demanda em 
cada nó quando a geração supera a demanda, e negativo para a geração em cada nó quando 
a demanda supera a geração. 
156 O modelo gera resultados para cadá nó utilizando-se de previsões sobre o pico de demanda 
e sobre a capacidade de geração em cada nó, além da distância entre cada nó dos circuitos 
existentes, e um custo anual do circuito por MW km. 
157 Montante de energia adquirido durante três períodos de ½ hora de mais alta demanda, 
considerando um intervalo de pelo menos 10 dias entre cada um destes três períodos de ½ 
hora. 
158 Como por exemplo, a cobrança baseada no ‘deep connection’, ou a abordagem pelo ‘preço 
spot’, e finalmente a que foi aplicada chamou-se de Investiment Cost-Related Pricing (ICRP). 
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sistema levando em conta em cada nó do sistema a demanda ou a geração adicional. 

Na verdade, o modelo é uma programação linear que minimiza o MW-km de 

transporte assumindo que o fluxo de eletricidade flui entre dois nós pelo menor 

caminho possível (dado os troncos disponíveis no sistema já construído). Diante desta 

premissa o modelo calcula a capacidade de transmissão extra (em MW-km) 

necessária para atender a demanda em determinado nó. Em seguida, para obter o 

custo marginal de expansão dessa demanda, multiplica-se este resultado pela 

chamada ‘constante de expansão’ (£/MW-km). Vale destacar que em cada nó, para a 

operação do sistema, o custo associado à demanda é idêntico e oposto ao custo 

associado à oferta159 (GREEN, 1997a). 

A mudança quanto a cobrança pelo uso do sistema de transmissão ocorreu da 

seguinte forma: no caso da demanda (suppliers), a cobrança passou a ser pela média 

de três triads, enquanto no caso da geração, continuou a basear-se na capacidade de 

geração registrada. Além disto, os pontos com custos semelhantes foram agrupados 

em zonas, e o uso da rede em cada zona passou a ser cobrado de maneira 

homogênea tirando a média entre os pontos. 

Estas zonas permaneceram as mesmas até 1997 (11 e depois 14 zonas), quando 

houve uma nova revisão do sistema de cobrança do transporte de eletricidade (Abril 

1997). A partir desta revisão em 1997/98, cada área atendida elas REC’s passou a ser 

uma única zona para efeito de cobrança de transporte tanto da demanda quanto da 

geração; adicionalmente mais duas outras zonas foram criadas pela NGC no intuito de 

refletir melhor os custos. 

Até 1997 o cálculo da parte da tarifa (TUoS) relacionada aos custos de investimento 

resultava para os suppliers em tarifas ligeiramente superiores ao custo marginal, 

enquanto que para os geradores consideravelmente abaixo do custo marginal 

(GREEN, 1997a; TURVEY & CORY, 1997). Estas disparidades geraram 

questionamentos e foram desaprovadas pelo Offer a partir de 1997. 

Dentro desta mesma revisão (1997), o Transmission Services Scheme - TSS foi 

substituído pelo Daily Transmission Services use of System Charge. Na verdade, este 

último foi um aperfeiçoamento do incentivo de redução dos custos de restrição de 

transmissão, operação do sistema de transmissão e energia reativa, embutido no 

Transport Uplift. Pelo novo esquema a NGC ao fim de cada ano recebe o reembolso 

                                                                                                                                               
Para maiores detalhes sobre as alternativas consideradas ver GREEN (1997a, p.187); 
TURVEY & CORY (1997, p. 284). 
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destes custos e mais 20% de bônus caso tenha conseguido reduzir estes custos ao 

longo do ano, ou uma penalidade de 20% caso tenha superado o limite máximo 

predefinido para estes custos. 

O tratamento dado às perdas a partir de Abril 1997 foi o de usar simulações off-line 

para gerar os chamados Transmission Loss Factors160. Em cada ponto do grid os 

suppliers pagam e os geradores recebem o Pool Price ajustado para cima ou para 

baixo, aplicando a média do Transmission Loss Factors associado ao grupo de pontos 

do grid, os quais dependem da localização (TURVEY & CORY, 1997). 

 

Com o advento do NETA em substituição do mecanismo do Pool, como colocado 

anteriormente, a função de contabilização e cálculo dos preços e fluxos financeiros 

deixou de ser função do Operador do Sistema (S.O) passando ao ECVAA (Energy 

Contract Volume Agregation Agent). De modo que a NGC passou a executar 

especificamente a função de System Operator a partir de março de 2001. Nesta época 

o Grid Code (NGC) foi revisado para ajustar-se às mudanças nas regras de mercado. 

A última revisão neste código ocorreu em fevereiro de 2002. 

Como preparação para o NETA em março de 2000 o Ofgem iniciou um processo de 

revisão da regulação do preço da transmissão. Em 28 de junho de 2001 o Ofgem 

aprovou uma nova metodologia apresentada pela NGC de cobrança por Conexão e 

Uso do sistema de transmissão (NGC’s Connection and Use of System Code (CUSC)), 

seguindo as modificações necessárias após o NETA (OFGEM, 2001a). 

Neste documento são especificados os requisitos para a regulação do preço da 

transmissão161.  

                                                                                                                                               
159 No caso do sistema Inglaterra-Gales nova geração no norte e nova demanda no sul 
aumentam o custo do NGC, enquanto nova geração no sul na verdade apresenta custo 
negativo, pois alivia o fluxo de eletricidade do norte para o sul. 
160 Estes são estimados usando cálculos de fluxos DC para uma faixa de geração típica e 
padronizada nas projeções feitas pela NGC (Seven Year Statement). São checados e 
ajustados a cada ano caso necessário. 
161 Segundo o Use of System Charging Methodology “that compliance with the Use of System 
Charging Methodology facilitates effective competition in the generation and supply of electricity 
and (so far is consistent therewith) facilitates competition in the sale, distribution and purchase 
of electricity; that compliance with the Use of System Charging Methodology results in charges 
which reflect, as far as is reasonably practicable, the costs incurred by the Licensee in its 
Transmission Business; and that, so far as is consistent with the above objectives, the Use of 
System Charging Methodology, as far as is reasonably practicable, properly takes account of 
the developments in the Licensee’s Transmission Business. The Relevant Objectives for the 
Connection Charging Methodology as set out in the new Licence Condition 10B(11) include all 
those for Use of System plus the following: so far as is consistent with the above [Use of 
System Relevant Objectives], of facilitating competition in the carrying out of works for 
connection to the Licensee’s Transmission System.” (OFGEM, 2001a) 
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Regulando a Distribuição no Reino Unido 

O Agente Regulador (Offer e depois Ofgem) também regula a metodologia de 

cobrança pelo uso e conexão da rede de distribuição das PES’s, bem como pela 

cobrança pela medição do consumo e processamento dos pagamentos dos 

consumidores.  

Da mesma forma que o Grid Code, o Distribution Code of Licensed Distribution 

Network Operators of England and Wales (OFGEM, 2001b) estabelece condições de 

uso e conexão das redes de distribuição. 

O Regulador também é responsável por aprovar o Guaranteed Standards of 

Performance, do serviço de distribuição, incluído no Distribution Code. Existem 

esquemas de incentivos para melhoria dos serviços, como o Guaranteed Standard 

GS2 o qual obriga as distribuidoras a pagarem respectivamente £50 e £100 para 

consumidores domésticos e não-domésticos, caso em 18 horas, alguma falha de 

interrupção não seja restaurada.  

A Secretaria de Energia especifica a obrigatoriedade do fornecimento aos 

consumidores (exceto em casos especiais) através do Electricity Supply Regulations 

(OFGEM, 2000e). Individualmente, cada distribuidora também é regulada pelas 

licenças chamadas de Public Electricity Supply Licenses, as quais são emitidas e 

aprovadas pelo Agente Regulador. Estas últimas incorporam o esquema de cobrança 

por conexão e uso da rede de distribuição (DUoS). 

Apesar de variarem entre PES, respeitando as especificidades de voltagens, 

densidade e tamanho, as estruturas de cobrança compõem-se de uma parte fixa e 

uma variável. Na fixa estão incluídos os custos de operação e manutenção da 

conexão e também os custos de medição, além dos relacionados à capacidade 

instalada da rede. Os variáveis incluem custos relacionados ao volume de consumo. 

Antes da privatização as tarifas de distribuição seguiam o princípio de cobrança pelo 

custo incremental de longo prazo. Estes custos eram calculados e pró-rateados pelos 

grupos de consumidores (nível de voltagem) segundo sua participação no pico da 

curva de carga do sistema (OFGEM, 2000e). Este princípio permaneceu após a 

Reforma embora incorporando mecanismos para otimizar a sinalização dos preços. 

Atualmente a tarifa pelo uso do sistema de distribuição (DUoS charges) recebida pela 

área de Distribuição das REC’s é idêntica tanto para a própria REC (paga pela área de 

Suprimento) quanto para os second tiers suppliers. A metodologia do RPI-X também 
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foi escolhida para regular a distribuição, sendo o cap aplicado sobre o total de receita 

inicialmente determinado pelo Offer. Esta receita máxima permitida varia de REC para 

REC, e pode aumentar proporcionalmente (i) ao crescimento do número de 

consumidores e (ii) ao crescimento de uma tarifa média ponderada pela quantidade 

consumida (base 1989-1990) por consumidores de baixa e alta voltagem durante e 

fora o pico de carga, incluindo um incentivo para redução de perdas162 (TURVEY & 

CORY, 1997, p. 288). 

Todos os consumidores acima de 100 kW de demanda máxima, atendidos pela REC 

ou pelo second-tie supplier, devem ter o seu consumo medido de ½ em ½ hora. Para 

isto um complexo sistema de medição e de transmissão de dados tem sido instalado a 

um custo individual (preços de 1995) de £285 (custo de capital) e £160 (custo anual de 

operação). Os dados são lidos de cada consumidor, a cada ½ hora, por um medidor 

especial, e enviados via um sistema telefônico exclusivo para os UK Data Collection 

Services regional centres, de propriedade conjunta das REC’s, os quais, após checar 

a consistência dos mesmos, os repassam para um banco de dados central. 

Neste os dados são processados segundo seu destino e enviados respectivamente (i) 

ao Settlement responsável pela cobrança dos Pool Selling Prices aos suppliers 

(relativos aos montantes de energia de seus consumidores), acrescidos dos Loss 

Adjustment Factors das REC’s; (ii)  aos Second-tier suppliers, para cada um dos seus 

consumidores; (iii) à cada REC (especificamente para suas áreas de Distribuição) para 

cada um dos suppliers por elas atendidos, para que assim possam cobrar a taxa pelo 

uso da rede (Use of System Charges); (iv) à cada uma das REC’s (especificamente 

para suas áreas de Supply) para que paguem o Pool Selling Price sobre à diferença 

entre os seus inputs totais e os inputs adquiridos pelos second-tier suppliers atuantes 

em suas respectivas áreas. 

O Loss Adjustment Factors mencionados acima são estimados por cada REC para 

consumidores de baixa e alta voltagem, para cada um dos (diferentes) períodos 

padronizados de curva de carga adotados. Na verdade, estes fatores são baseados 

em médias e não em perdas marginais; de maneira que a multiplicação destes pelos 

respectivos consumos fornece o total de perdas. 

Desde 1998 os clientes de consumo abaixo de 100 kW também podem obter sua 

energia de um second tier, embora neste caso também precisem ter seu consumo 

medido de ½ em ½ hora.  Como o custo do sistema de medição é excessivo para 

consumidores pequenos, como alternativa foi instituído um método de estimação por 

                                                 
162 Em 1993 este incentivo consistia de 3 pences vezes a diferença entre a média de perdas 
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perfil de consumo – Profiling method (TURVEY & CORY, 1997, p. 289). 

Este método atualmente empregado na Inglaterra e no País de Gales funciona da 

seguinte forma: (1) (baseado em séries históricas) se estabelece um perfil de carga 

anual (de ½ em ½ hora) para cada uma das oito categorias de baixo consumo (2 

domésticas e 6 comerciais); (2) a partir deste perfil, formado por coeficientes, é feito 

um ajuste diário segundo um algoritmo que leva em conta dados correntes de 

temperatura, insolação e feriados; (3) para cada cliente é calculado o Estimated 

Annual Consumption baseado no histórico de seu consumo, sendo este ajustado a 

cada ano pela medição anual; (4) em seguida multiplicando esta base pelos fatores 

obtém-se as estimativas individuais para cada ½ hora; (5) elas são agregadas por 

categoria de consumo para cada REC e somados os Loss Adjusment Factors. 

Na prática existem outras complicações relacionadas a clientes com diferentes 

sistemas de medição e diferentes regimes de tarifas. Entretanto, ajustes adicionais 

baseados em informações coletadas a posteriori podem ser feitos até depois de dois 

anos (TURVEY & CORY, 1997, p. 289). 

Em preparação para o NETA o Ofgem em dezembro de 2000 iniciou um processo de 

consulta para otimização do esquema de funcionamento da tarifação da distribuição, 

especialmente para incorporar o esquema do Imbalance Mechanism, explicado 

anteriormente (OFGEM, 2000e). Este processo constatou a necessidade de (i) 

melhorar a informação relacionada às restrições e falhas na rede, e a qualidade do 

serviço, (ii) melhorar a estrutura de cobrança para que reflita custos de manutenção e 

operação das redes, (iii) focar os sinais corretos de preço para incentivar 

investimentos eficientemente163, (iv) uma estrutura que facilite mais competição no 

negócio de comercialização, medição, conexão, e geração. 

 

Regulando o Meio Ambiente 

Inicialmente após a Reforma de 1989 as regulações ambientais eram determinadas 

pelo Governo diretamente através do Department of Environment, Food and Rural 

Affairs (DEFRA), junto com o Department of Trade and Industry (DTI). A partir de abril 

de 1996, quando o Environment Act tornou-se plenamente operacional a Agencia 

Ambiental para a Inglaterra e País de Gales assumiu as responsabilidades até então 

executadas por estes departamentos. Além da execução das Políticas definidas pelos 

                                                                                                                                               
dos últimos 10 anos e as perdas correntes. 
163 Por exemplo, a cobrança baseada nos grupos de consumidores por voltagem não leva em 
conta diferenças regionais, tipo cidade e áreas rurais.  
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departamentos a Agência Reguladora Ambiental também funciona como uma 

consultora especializada para a concepção destas políticas. 

Em fins do ano 2001 a agência contava ao todo com 10 mil funcionários e um 

orçamento na casa dos £650 milhões. Funciona como um órgão público não 

departamental, sendo que o Department of Environment, Food and Rural Affairs 

(DEFRA) é a principal fonte de recursos financeiros, embora em Wales a National 

Assembly for Wales seja o principal financiador. 

A estrutura da Agência conta com um Head Office, com 8 centros nacionais e centros 

de serviços alocados no território. O Head Office é responsável pela determinação de 

políticas seguindo os objetivos determinados pelo Departamento Ambiental. São 

responsáveis pela gestão das políticas respeitando as diferenças ambientais, sociais e 

econômicas de cada região. Os centros nacionais provêm expertise técnica e científica 

em áreas chaves para execução das políticas. Cada um dos sete escritórios na 

Inglaterra, e o escritório da Environment Agency Wales é dirigido por um Diretor, e 

provê recursos e conduz o trabalho das três ou quatro áreas locais respectivamente 

ligadas. Existem 26 áreas geográficas, cada qual conduzida por um gerente.  

Como as ações do Ofgem afetam o Meio Ambiente, em junho de 2001 o Ofgem e a 

Agência Ambiental assinaram um Memorandum of Understanding (MoU). O propósito 

é de coordenação das ações de ambas agências relacionadas a ações relacionadas 

ao setor energético e o meio ambiente164. 

 

Governança do Sistema Regulatório do Setor Elétrico Britânico em 2001 

Como descrito ao longo desta seção entre 1990 (figura 4.2) e 2001 houve mudanças 

na Governance do Sistema Regulatório da Indústria de Eletricidade Britânica. 

 

A figura 6.7 esquematiza a atual estrutura e relações. Notar o aparecimento da 

Agência Ambiental, das EnergyWebCompanies165, do EnergyWatch substituindo os 

Conselhos de Consumidores, da Competition Commission substituindo a MMC, do 

                                                 
164 Ver www.environment-agency.gov.uk 
165 As EnergyWebCompanies desempenham um papel cada vez mais fundamental no sentido 
de reduzir o custo de transação associado à burocracia para troca de fornecedor. Estas 
empresas são aprovadas pelo Ofgem e oferecem um serviço on-line onde em cerca de cinco 
minutos qualquer tipo de consumidor pode escolher uma opção de fornecimento mais barata 
ou mais adequada ao seu perfil de consumo (tipo green generation ou consumo casado – 
mesma empresa fornecendo gás e eletricidade). Estas empresas contribuem para a redução 
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Ofgem reestruturado, e da figura dos Utilities Brokers & ESCos166 e do Energy Saving 

Trust167. 

 

 

Figura 6.7 
 

                                                                                                                                               
da enorme assimetria de informação entre produtor e consumidor na Indústria de Energia (gás 
e eletricidade). 
166 Estas organizações não governamentais (ONGs) inicialmente se desenvolveram na 
prestação de serviços de eficiência ambiental. Após as Reformas nos Setores de Infraestrutura, 
estas começaram a abarcar todas as utilities, tanto as de energia, como telecomunicações e 
água. Seus serviços incluem consultoria para eficiência no consumo e para troca de 
fornecedor. Um exemplo é a Powercheck, ver www.powercheck.demon.co.uk. 
167 The Energy Saving Trust (EST) foi formado após 1992, no Earth Summit no Rio de Janeiro, 
para ajudar a reduzir as emissões de CO2 emissions no UK. É uma ONG custeada pelo 
Governo e pelo Setor Privado. 
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Contrapondo Teoria e Prática: Os Pontos fracos da Regulação Econômica 

• Restrições do RPI-X 

As vantagens atribuídas a RPI-X em relação à regulação pela taxa de retorno são de 

maior incentivo para as empresas reduzirem custos, menor custo regulatório e maior 

desincentivo para as empresas se engajarem em práticas de captura regulatória (EIA, 

1999). 

Embora o RPI-X tenha sido escolhida pelas vantagens teoricamente observadas, uma 

série de necessidade de ajustes tem aflorado desde a sua implementação no Reino 

Unido. 

Como visto nesta pesquisa, o cálculo do nível inicial de preços apropriado foi um 

problema. No Reino Unido o Governo desejava maximizar o valor das companhias no 

leilão de desestatização, o que constitui um trade-off do ponto de vista dos ganhos 

para o consumidor (EIA, 1999). 

DOBS AND ELSON (1999) defendendo a necessidade de melhorar a regulação por 

incentivos, mostram que existem inconsistências na forma como a fórmula estabelece 

um benchmark para calcular qual a necessidade de financiamento (e, portanto, de 

rentabilidade) que seria adequada para uma companhia eficiente. Eles argumentam 

que, de um lado, os constantes esforços da cúpula da empresa para impressionar 

(influenciar) o Regulador a respeito da performance futura da empresa, e, de outro, os 

esforços constantes dos Reguladores para estimarem adequadamente a performance 

das empresas, acaba gerando um custo excessivo para a gestão do negócio e da 

própria regulação, prejudicando o foco central que é justamente a busca pelo aumento 

de produtividade e eficiência. 

Além disto, estes mesmos autores também mencionam problemas já conhecidos 

como a distorção de melhorias (investimento / qualidade) à medida que o período de 

revisão se aproxima, sobre a falta de incentivos para melhorar a eficiência do capital 

(devido ao bias para redução de custos operacionais em vez de ganhos de 

produtividade decorrentes de maior eficiência dos investimentos) e sobre o problema 

do trade-off entre redução de custos e qualidade dos serviços. 

WRIGHT & THOMAS (2000) criticam a performance da regulação por incentivos na 

Inglaterra e remarcam que, pelo fato da definição do fator X exigir que o Regulador 

leve em conta os custos operacionais, os investimentos requeridos e a taxa de retorno 
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sobre os ativos próprios que seria apropriada para a empresa regulada, esta 

metodologia se torna muito parecida com a antiga regulação pela taxa de retorno. 

Reforçando esta crítica o documento EIA (1999) coloca que ‘em ordem de alcançar a 

alocação desejada dos benefícios futuros oriundos dos ganhos de produtividade, o 

Regulador igualmente precisa de conhecimentos técnicos detalhados sobre o 

desenvolvimento da Indústria e do mercado, para que possa definir um valor inicial 

adequado bem como projetar os futuros ganhos de produtividade’ (p.9). 

Além disto, WRIGHT & THOMAS (2000) destacam que a natureza ex-ante do RPI-X e 

o tratamento dado aos investimentos podem causar controversa, pois desde que a 

empresa regulada convença o Regulador da efetividade dos mesmos, os 

investimentos necessários são considerados previamente no período de revisão. Isto 

permite que a empresa regulada inicie o repasse das despesas com investimentos 

projetados antes de realizá-los efetivamente, e caso estes não sejam realizados ou 

caso os custos sejam inferiores aos esperados a companhia pode estar se 

apropriando indevidamente de fluxos financeiros. 

Como mostram ARMSTRONG et al. (1994), VICKERS & YARROW (1997) e 

NEWBERY (1997a) existem outros problemas com a regulação do preço, relativos à 

(1) determinação da base de ativos (RAB Regulatory Asset Base) e à (2) forma de 

depreciação e de cálculo da taxa de retorno sobre a RAB (ROR Rate of Return). 

 

• Complexidade da tarifação da logística 

Além de destacarem a complexidade do mecanismo de tarifação da transmissão e 

distribuição, TURVEY & CORY (1997) criticam o fato de a restrição e das perdas 

devido à transmissão não estarem endogenamente incluídas no cálculo da tarifa. Isto 

gera distorções geográficas, e má sinalização de preço, além de permitir que as 

empresas realizem estratégias operacionais ineficientes (p. 287). 

Embora várias mudanças tenham sido incorporadas após o início da Reforma, como 

visto anteriormente, o processo de tarifação da logística ainda constitui uma barreira 

na sinalização eficiente dos preços. 

 

• Limitações naturais para o funcionamento da arbitragem 

Segundo BANKS (2001) a pré-condição para que a desregulação seja um sucesso, 

tanto na Indústria de eletricidade quanto na de gás, é a possibilidade ou oportunidade 
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para ‘arbitragem’, isto é, comprar barato de uma região e vender caro em outra. 

Entretanto, a natureza do funcionamento setorial, especialmente da necessidade de 

coordenação do despacho, reduz as possibilidades de arbitragem pelos agentes. O 

atual estado tecnológico e institucional argumenta o autor, referindo-se ao Setor 

Elétrico no UK, não foi bem sucedido em impedir as ‘falhas de coordenação’ entre o 

mercado spot e o mercado futuro, o que gera disparidades enormes entre o preço 

corrente e o futuro (p. 21). 

 

• Governança Inadequada: Participação limitada do consumidor e 
fragilidade no Accountability 

Inicialmente, a limitação da participação dos consumidores no processo de apelo a 

MMC (atual Competition Commission) e à Corte, juntamente com a pouca experiência 

e conseqüentemente fragilidade do sistema de accountability constituíram uma 

combinação insuficiente para o bom funcionamento da regulação. Embora tenha 

havido uma evolução na curva de aprendizagem, tanto para o Agente Regulador, 

quanto para os Committes e demais agentes controladores, os consumidores de 

verdade não tiveram transferido para as tarifas o potencial de redução possível. 

 

• Regulação frouxa e alienação de ativos a preços baixos 

Nos anos iniciais após a privatização formou-se um consenso, segundo o DTI (DTI, 

2000, parágrafo 11), de que os ativos foram vendidos muito baratos e que a regulação 

foi frouxa, permitindo que as empresas tivessem obtido ganhos excessivos. Esta 

constatação, apesar de ter levado em 1997 a um aumento de impostos sobre o 

excesso de lucros do setor, remarca o problema da falta de experiência regulatória 

versus a necessidade de flexibilidade institucional (regulatória), ao menos na fase de 

transição. Se esta questão é importante em países como a Inglaterra, cujas 

instituições são fortes e consolidadas, ela torna-se fundamental em países como o 

Brasil, cuja falta de tradição regulatória aliada à fragilidade institucional, exigem um 

maior esforço de aprendizagem e coordenação da prática regulatória pelos agentes 

responsáveis, especialmente a Agência Reguladora. 
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6.4 A participação das Indústrias do Gás e do Carvão e o papel 
das CCGT 

Antes de 1986 a Indústria de gás funcionava como um monopólio e monopsônio 

público, e todas as operações downstream eram concentradas na British Gas. A 

privatização da British Gas em 1986 foi parte da estratégia de Reforma dos Setores de 

Infraestrutura e a primeira experiência em relação a Indústria de Energia com 

características de Indústria de rede e monopólio natural.  

Como mostra WRIGHT (2001) a Reforma desta Indústria no Reino Unido (The Gas Act 

1986) veio seguida de intensa regulação e pode ser dividido em três fases, a saber: 

até a intervenção da MMC (1986-1993), de 1994-1997 período de controle de preços 

no transporte, e de 1997 até hoje, período das Revisões do Controle de Preços e 

gradual abertura do mercado. 

Inicialmente a British Gas (BG) foi privatizada mantendo-se ambos monopólio e 

monopsônio. Entretanto evidências de abuso de poder de monopólio ao longo do final 

da década de 80 e início da de 90 levaram o Ofgas (DGGS) a recomendar que o MMC 

investigasse o comportamento da empresa.  O Relatório final da MMC, publicado em 

agosto de 1993 recomendou uma série de mudanças para o Setor de Gás: (i) 

separação dos segmentos de transporte (transmissão, estocagem, e rede de 

distribuição) da British Gas antes do final de março 1994; (ii) a partir de março 1994 

nova fórmula RPI-4, mais apertada; (iii) em setembro de 1994 a regulação price-cap 

deveria ser introduzida separadamente no segmento de transporte; (iv) a taxa de 

retorno para o cálculo inicial do X para o sistema de transporte deveria ficar entre 4 e 

4,5% sobre os ativos existentes, e entre 6,5 e 7,5% sobre novos ativos; (v) ao final de 

março 1997 a British Gas Trading (comercialização) deveria ser revendida; (vi) ao final 

de março de 1997, a faixa de monopólio na venda deveria ser reduzida para 1500 

therms/ano (vii) até final de dezembro de 1993 a BG deveria reduzir sua participação 

no mercado não regulado para 55%; (viii) a introdução da competição total no mercado 

deveria ser adiada até depois do ano 2000. 

O Governo aceitou a maioria das mudanças menos a separação imediata dos 

segmentos do sistema de transporte da BG, nem a postergação da liberalização total 

do mercado, cumprida entre 1996 e 1998 como mostra a figura 6.8. 

A Indústria em 1997 se apresentava de maneira completamente diferente da do inicio 

da Reforma. Os negócios da BG estavam separados (unbundling), sendo a Centrica a 

empresa responsável pelos negócios de upstream (Bacia de Morecombe) e 

comercialização (mantendo o nome fantasia British Gas), e a British Gas Transco 

Março 2004 238



Ricardo Gorini de Oliveira, DSc   gorini@ppe.ufrj.br 

responsável pelo transporte de gás. 

 

 

 
Figura 6.8 – Mapa do cronograma de abertura do mercado de gás doméstico no UK 
Fonte: POWERCHECK (2002) 
 

Entretanto, a percepção sobre a ineficiência do sinal de preço sob o Network Code168 

para encorajar a Transco a investir no longo prazo, levou a um novo arranjo de 

                                                 
168 Ver WRIGHT (2001) sobre British Gas Transco - 1995 Network Code, the process for gas 
transportation services. 
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mercado em outubro de 1999, o NGTA (The New Gas Trade Arrangements). Através 

deste foi estabelecido o OCM169 (On-the-day market), operado de maneira 

independente pela empresa EnMO (uma joint venture entre ESIS, subsidiária da NGC, 

e a Altra, operadora de mercado nos EUA). Outras mudanças operacionais 

introduzidas vieram através de um novo regime comercial de incentivos para os 

investimentos em capacidade e para o papel da Transco como balanceadora do 

sistema, e através da nova modalidade de leilões para entrada no National 

Transmission System, condicionados à capacidade de transporte física disponível170. 

Apesar das dificuldades e controvérsias, como mostram GREEN AND PRICE (1995) a 

reestruturação da Indústria do gás171 foi fundamental para a (re)modelação da 

estrutura da Indústria de eletricidade. O processo ocorrido na Indústria de carvão 

também foi determinante para a consolidação da estrutura da ESI. Senão mais 

importante, o timing das reestruturações foi tão importante quanto a regulação em si. 

Na verdade, foram as CCGT’s que viabilizaram a efetiva transformação da estrutura 

da matriz energética e possibilitaram a introdução da contestabilidade do mercado. Na 

época, a forma escolhida de reduzir o poder de mercado das duas grandes geradoras 

foi encorajando a entrada de novos geradores (como o fez o Regulador); neste caso, a 

alternativa mais atraente a qual reunia as condições necessárias (rápido e mais barato 

de construir, condizente com os requisitos ambientais - alta eficiência térmica e pouca 

emissão de enxofre e nitróxido, bem como menos dióxido de carbono do que as 

tecnologias concorrentes) era a tecnologia da CCGT, a qual por sua vez, foi viabilizada 

pela reestruturação prévia da Indústria de gás. 

Segundo estes mesmos autores a estratégia de reestruturar a Indústria de carvão em 

1994-95172, ou seja, após a Indústria de gás e eletricidade, manteve o preço do carvão 

pouco competitivo e facilitou a entrada do gás natural no segmento de geração. 

Embora as plantas de carvão existentes ainda pudessem operar, as REC’s entraram 

construindo CCGT’s para protegerem-se do poder de mercado das grandes geradoras 

(causado pela manutenção do duopólio após a reestruturação da ESI), pois o custo 

                                                 
169 Existem três tipos diferentes de mercado: o title market, onde os shippers comercializam a 
propriedade de capacidade no sistema de transmissão (National Balancing Point); o locational 
market, o qual permite a Transco adquirir gás em diversos pontos locais e lidar com as 
restrições de transporte; e o physical market, o qual a Transco adquire gás de qualquer ponto 
do sistema para entrega física imediata. 
170 Para maiores detalhes sobre o novo arranjo comercial do gás ver OFGEM (2000d). 
171 Para maiores detalhes sobre a reforma na Indústria do gás ver EIA (1997) e STERN J. 
(1997), e NEWBERY (2000), Cap 8 – Deregulation and Reestructuring in Gas. 
172 Apesar de já fragilizado pela redução da importância do carvão para a geração de 
eletricidade, a reestruturação acabou definitivamente com o poder de mercado da British Coal, 
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operacional (e as vantagens mencionadas acima) tornava esta alternativa mais 

atraente (devido ao alto preço relativo do carvão). 

Como se percebe pelos fatos descritos acima, a ‘liberação’ do mercado de energia 

parece ter sido estrategicamente planejada e direcionada. Como chegam a sugerir 

WRIGHT & THOMAS (2000) por este motivo, não foram os sinais de mercado que 

direcionaram as mudanças (‘dash for gas’), mas sim uma “mão não tão invisível”.  

Primeiro para encorajar a competição as REC’s tiveram o direito de gerar como 

‘produtores independentes’ (podendo repassar o custo dos insumos para o mercado 

cativo); segundo, para tornar os PI’s econômicos, o mecanismo do Pool permitia que 

os bids fossem lançados visando os níveis de capacidade de operação em vez de 

refletirem custos; por fim, uma série de controles ambientais levou às grandes 

geradoras a fecharem plantas a carvão e participarem da corrida pelo gás (p. 8). 

 

 

 
dividindo-a em cinco unidades geográficas. Para maiores detalhes sobre a reforma na Indústria 
do carvão ver PARKER (1994). 
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7. Avaliação do Desempenho do SRIE Britânica entre 1990-
2001 

Como visto, novas motivações levaram a mudanças no SRIE, incluindo novas ênfases 

nos objetivos de política energética. Neste processo, o SRIE foi sendo transformado. 

Como explicado no Capítulo Teórico, a Regulação do Setor elétrico é o processo 

interativo pelo qual os agentes envolvidos nesse Setor se adaptam perante suas 

respectivas percepções de riscos e incertezas e de acordo com seus objetivos, forças 

e fraquezas. Esse processo coletivo de adaptação recebe e ao mesmo tempo gera 

impactos de diversas naturezas: Ambiental, Sócio-Políticas, Econômica, Energética e 

Organizacional.  

As instituições e as estruturas de incentivo de maneira geral condicionam as 

percepções dos agentes de maneira a restringir e delimitar o conjunto de 

possibilidades de adaptação. Desta forma reduzem o grau de incerteza quanto ao 

comportamento dos agentes e direcionam o processo interativo. Fazendo isto geram 

uma cesta dentre um universo de possibilidades em termos de impactos e respostas 

de e para cada um dos sistemas mencionados acima.  

Portanto, quais os impactos que efetivamente decorreram das transformações no 

SRIE? E afinal, quais os benefícios e as perdas para os stakeholders? Para responder 

estas questões, o desempenho das instituições e estruturas de incentivo do Setor 

Elétrico é avaliado a seguir de duas maneiras: (i.) através da observação dos fluxos de 

benefícios para cada agente do Setor (Cf. Figura 7.1); (ii.) ou através da observação 

do resultado da interação do Conjunto Setor Elétrico (dadas as instituições e 

estruturas de incentivo presentes em cada sistema) com cada um dos Sistemas 

(eficiências produtiva, dinâmica, alocativa, distributiva e ambiental) (Cf. Figura 7.2). 
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7.1. Análise de desempenho através da observação dos fluxos 
de benefícios para agentes 

 

Figura 7.1 – Análise de Sustentabilidade e Convergência (Agentes) 
 

 

Investidores Acionistas  

Este grupo de agentes esteve envolvido no processo de privatização adquirindo ações 

das empresas de geração, transmissão e distribuição de eletricidade na época dos 

leilões realizados pelo Governo Britânico. Ele é composto de empresas do próprio 

Setor energético, britânicas e estrangeiras, as quais adquiriram o controle da operação 

das utilities, e também de investidores (pessoa física e jurídica) que participaram da 

oferta pública e operam no mercado de ações. O principal objetivo deste grupo é a 

remuneração do capital empregado173. 

A Tabela 7.1174 apresenta a taxa interna de retorno para diferentes períodos para cada 

uma das empresas privatizadas do Setor elétrico, e inclui algumas do Setor de 

infraestrutura. Os dados demonstram com clareza que os ganhos financeiros para 

                                                 
173 Ou seja, a relação retorno-risco. O beta do Setor elétrico, em torno de 0.7, é inferior a 
unidade o que representa um grau de risco inferior ao risco do mercado como um todo.O β 
mede a correlação entre o retorno de um ativo ou Setor em relação ao retorno do Mercado de 
ações; Ri=rf +β (rm-rf).  
174 Ver também tabela 4. 
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quem investiu nessas empresas foi substancial. Quem investiu em dezembro de 1990 

em alguma das REC’s e manteve a posição durante um ano teve uma rentabilidade 

anual de no mínimo 45% (Eastern) e no máximo 84% (Manweb), respectivamente 33 e 

62 pontos percentuais acima do Índice FTSE para o mesmo período. Observando a 

Tabela 7.2, ano a ano, constata-se que os ganhos em média permaneceram altos para 

quem continuou apostando na rentabilidade das REC’s, com exceção apenas para 

quem investiu entre dez.97-dez.98.  

Igualmente durante 7 ou 8 anos, seja de dezembro de 1990 até maio de 1997, ou de 

dezembro de 1990 até maio de 1998 os ganhos com as ações das REC’s superaram a 

média de ganhos das ações do mercado medido pelo FTSE. Comparando o retorno 

das ações das REC´s com as da British Gás ou British Telecom as REC’s também 

superam em respectivamente 27 e 25 (dez.90-mai.97), e 24 e 23 (dez.90-mai.98) 

pontos percentuais.  

De maneira que tomando os objetivos e observando os resultados obtidos, do ponto 

de vista dos acionistas das REC’s a decisão de investimento no Setor foi um sucesso. 

Em outras palavras, como acionistas das REC’s o desempenho da Reforma do Setor 

Elétrico foi favorável nesses períodos. 

 

Tabela 7.1 - TIR Real anual (antes dos impostos) - empresas 
 
TIR Real anual (antes imposto) (1) Dez 90 - 

Dez 91 
Dez 91 - 
Dez 92 

Dez 92 - 
Dez 93 

Dez 93 - 
Dez 94 

Dez 94 - 
Dez 95 

Dez 95 - 
Dez 96 

Dez 96 - 
Dez 97 

Dez 97 - 
Dez 98 

Dez 90 - 
Maio 97 

Dez 90 - 
Maio 98 

London ( EdF ) 49% 51% 55% 8% 27% 2% 33% Nd 32% 33% 
SEEBOARD ( AEP ) 58% 45% 68% 13% 66% Nd Nd Nd 45% 46% 
Southern ( SSEGroup ) 54% 44% 63% 12% 26% -3% 35% 37% 32% 33% 
South Western ( WesternPower ) 57% 46% 56% 16% 40% Nd Nd Nd 41% 41% 
Eastern ( TXU ) 45% 44% 68% 16% 54% Nd Nd Nd 42% 42% 
East Midlands ( Powergen Energy ) 50% 43% 62% 11% 31% 11% 63% Nd 34% 35% 
Midlands ( GPU Power ) 58% 51% 56% 7% 34% 70% Nd Nd 40% 40% 
SWALEC ( WesternPower ) 76% 52% 48% 9% 49% Nd Nd Nd 40% 41% 
Manweb ( Scottish Power ) 84% 37% 57% 8% 27% 2% 33% Nd 38% 38% 
Yorkshire ( MidAmerican Energy ) 77% 40% 45% 6% 31% 12% 116% Nd 35% 36% 
North Eastern ( MidAmerican Energy ) 59% 48% 62% 28% 17% 17% Nd Nd 36% 37% 
NORWEB ( United Utilities ) 67% 44% 61% 8% 37% Nd Nd Nd 44% 43% 
PowerGen  (2) - 29% 61% 58% -14% 13% 25% 33% 29% 29% 
National Power  (2) - 22% 65% 37% -4% 10% 46% 18% 30% 28% 
Scottish Power (3) - 8% 46% 16% 0% -6% 42% 59% 14% 18% 
Scottish Hydro (3) - 15% 47% 1% -1% -6% 39% 57% 14% 18% 
British Energy - - - - - - - - 25% 75% 
BritishTelecom (4) 13% 30% 16% -20% -3% 17% 31% 150% 14% 16% 
BritishGas (5) 3% 20% 34% -9% -26% 4% 81% 33% 11% 14% 
Railtrack (6) - - - - - - 168% 66% 69% 84% 
FTSE-All shares index 12% 17% 25% -7% 19% 14% 19% 56% 11% 16% 
Building Society 6% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 4% Nd 4% 
Fonte : Adaptado de CRI (1998b) 
(1) O calculo do IRR muda de mês para  PowerGen (Março), NationalPower (Março), ScottishPower (Junho), ScotishHydro (Junho) e British Energy (Julho). 
(2) Para a PowerGen e a National Power o cálculo das duas últimas colunas começa na venda dos primeiros tranches de privatização, em março 1991 . 
(3) Para a ScottishPower e Scottish Hydro o cálculo das duas últimas colunas inicia em junho de 1991. 
(4) Para a BritishTelecom o cálculo das duas últimas colunas inicia em dezembro de 1984, primeiro tranche privatização. 
(5) Para a BritishGas o cálculo das duas últimas colunas inicia em dezembro de 1986, data da privatização. 
(6) Para a Railtrack o cálculo das duas últimas colunas inicia em maio de 1996, privatização da operação dos trens. 
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Tabela 7.2 - TIR Real anual (antes dos impostos) - segmentos 
 Dez 90 - 

Dez 91 
Dez 91 - 
Dez 92 

Dez 92 - 
Dez 93 

Dez 93 - 
Dez 94 

Dez 94 - 
Dez 95 

Dez 95 - 
Dez 96 

Dez 96 - 
Dez 97 

Dez 97 - 
Dez 98 

Dez 90 - 
Maio 97 

Dez 90 - 
Maio 98 

Média REC's 61% 45% 58% 12% 37% 16% 56% 37% 38% 39% 
diferença em ptos % sobre FTSE 49 28 33 19 18 2 37 (19) 27 23 

Máxima REC's 84% 52% 68% 28% 66% 70% 116% 37% 45% 46% 
diferença em ptos % sobre FTSE 72 35 43 35 47 56 97 (19) 34 30 

Mínima REC's 45% 37% 45% 6% 17% -3% 33% 37% 32% 33% 
diferença em ptos % sobre FTSE 33 20 20 13 (2) (17) 14 (19) 21 17 

Média Geradoras - 19% 55% 28% -5% 3% 38% 42% 22% 34% 
diferença em ptos % sobre FTSE - 1.5 30 35 -24 -11 19 -14 11 18 

Máxima Geradoras - 29% 65% 58% 0% 13% 46% 59% 30% 75% 
diferença em ptos % sobre FTSE - 12 40 65 -19 -1 27 3 19 59 

Mínima Geradoras - 8% 46% 1% -14% -6% 25% 18% 14% 18% 
diferença em ptos % sobre FTSE - (9) 21 8 (33) (20) 6 (38) 3 2 

Fonte : Cálculos baseados nos dados de CRI (1998b)  

 

Observando as ações das geradoras pode-se concluir o mesmo, embora os resultados 

sinalizem uma volatilidade maior, possivelmente devido ao maior grau de competição 

no segmento de geração do que no de distribuição. Das duas últimas colunas da 

Tabela 7.2 observa-se que em todos os casos a rentabilidade no período foi positiva e 

acima do FTSE, e que a menor rentabilidade foi bem próxima deste índice (apenas 

dois pontos percentuais entre dez.90-maio98) e bem menor do que a menor 

rentabilidade no mesmo período para as REC’s (17 pontos percentuais de dez.90-

maio98); observa-se também que a maior rentabilidade foi bem maior do que o FTSE 

(59 pontos percentuais entre dez.90-maio98) e maior do que a maior TIR das REC’s 

(75% British Energy versus 46% SEEBOARD). 

Reforçando este argumento as Tabelas 1, 2 e 3 do Anexo deste capítulo apresentam o 

fluxo de dividendos em moeda corrente recebidos pelos acionistas controladores 

(ações ordinárias) da empresa National Grid Company (transmissão), das principais 

geradoras e das REC’s. Embora a dificuldade de conseguir dados e de compatilizá-los 

após o período de início das fusões e aquisições (especialmente depois de 1995), as 

informações sinalizam uma substancial transferência de recursos financeiros entre 

1990 e 2001 para os acionistas, não menos do que £500 milhões no caso de cada 

uma das REC’s, mais do que £4 bilhões para os acionistas da NGC (cerca de £2,5 

bilhões descontando os dividendos especiais em 1996), e variando entre £400 milhões 

(British Energy) e £2,7 bilhões (National Power) para os acionistas das geradoras. 

Vale destacar que os dados estão subestimados, pois estão em moeda corrente e 

descontados do pagamento em forma de dividendos especiais distribuídos 

proporcionalmente a cada uma das REC’s, por conta da separação das REC’s do 

segmento de transmissão (em 1995-96). 
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Empregados da Indústria de Energia & Membros dos Conselhos de 
Administração 

Este grupo de agentes engloba funcionários e diretores das empresas de geração, 

transmissão e distribuição de eletricidade. O objetivo deste grupo é a remuneração 

financeira, incluindo a manutenção da perspectiva da remuneração financeira, ou seja, 

do emprego. 

 

Tabela 7.3 - Evolução dos Postos de Trabalho e Remuneração Média 
 Redução de Redução % de 

postos de 90-97  do Nº  £ mil - por  £ mil - por  Diretor / 
trabalho 90-97 empregados empregado diretor Empregado 

London 2756 39.87% 22.98                     187.44                   8.16 
SEEBOARD 2179 34.42% 20.70                     102.53                   4.95 
Southern 1570 19.09% 20.53                     123.85                   6.03 
South Western 2823 50.12% 20.83                   109.34                 5.25 
Eastern 3030 30.39% 20.16 122.28 6.07 
East Midlands 2875 38.49% 21.13                     120.55                   5.70 
Midlands 2863 37.09% 20.01                     110.84                   5.54 
SWALEC 2370 62.86% 21.17                     Nd Nd 
Manweb 2576 46.50% 22.32                     90.36                     4.05 
Yorkshire 3177 44.48% 20.78 91.65 4.41 
North Eastern 1838 33.85% 21.21 128.10 6.04 
NORWEB 4147 50.34% 20.80                     98.35                     4.73 
NGC 2572 39.98% 34.49                     105.46                   3.06 
PowerGen 6599 70.05% 28.81                     141.87                   4.92 
National Power 13091 77.16% 29.37                     147.56                   5.02 

Total 54466 - - - - 
Média REC's 2684 40.63% 21.05 116.84 5.54 
Max REC's 4147 62.86% 22.98 187.44 8.16 
Min REC's 1570 19.09% 20.01 90.36 4.05 
Média 3631 44.98% 23.02 120.01 5.28 
Max 13091 77.16% 34.49 187.44 8.16 
Min 1570 19.09% 20.01 90.36 3.06 

Fonte : Cálculos baseados nos dados dos Annual Reports e Electricity Association 

Remuneração anual Média - 90-
97

 

 

Observa-se na Tabela 7.3, que com a Reforma do Setor Elétrico, uma das principais 

medidas tomada pelos novos donos e diretores, foi o processo de enxugamento de 

quadros. Como ficará evidente mais adiante na análise dos fornecedores, este 

processo foi em grande parte possível devido às novas tecnologias de informação 

disponíveis, oriundas da Indústria de Telecomunicações e Informática. No primeiro ano 

após a privatização das REC’s a média de pessoas trabalhando neste segmento era 

de cerca de 82.400 passando a pouco mais de 50.000, em 1997, uma redução de 

mais de 30.000 postos de trabalho; já no segmento de transmissão a redução foi de 

6.442 para 3.873 e na geração de 40.790 para 21.619175. Em média considerando 

todos os segmentos nota-se uma redução de cerca de 45% nos quadros de pessoal, 
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variando a redução de 19% (Southern) a 77% (National Power). 

De maneira que em termos de manutenção de emprego no Setor Elétrico a Reforma 

do Setor foi crítica. Como indica a Tabela 7.4 as Reformas ocorridas na área de 

Energia, incluindo gás, mineração de carvão e petróleo, entre os anos 1990 e 2000 

reduziram significativamente o número de empregos totais na Grã-Bretanha (de 418 

para 178 mil176). Entretanto, ao que parece, a Economia absorveu a força de trabalho 

dispensada nestas Indústrias haja vista que a taxa de desemprego no Reino Unido, 

embora tenha aumentado de 1990 a 1993 (de 8,8% a 10,3%), em 1994 começa a 

reduzir-se alcançando 5,4% em 2000. Embora o mesmo indicador para os países do 

G7 indique que esta tendência foi comum, entendendo em termos do processo 

regulatório dos sistemas, o timing da Reforma Britânica foi acertado do ponto de vista 

da capacidade do Sistema Econômico de criar novos postos de trabalho. 

Sendo assim, em relação ao objetivo de manutenção de emprego, a Reforma foi 

crítica para os empregados, embora não em termos estruturais já que em cerca de 3 

anos ao que parece a situação de desemprego voltou ao patamar de 1990. 

 

Tabela 7.4 - Índice de ganhos financeiros anuais médios e evolução do emprego 
 Empregos 

Eletricidade, gás e  
distribuição  
d'água 

Toda a  
Economia 

Indústrias  
de Serviço 

Mineiração e  
Extração de  
pedras 

Indústrias de  
Mineiração, Energia  
& Agua  (1) Indice  

1990=100 
Desemprego - %  
Força de trabalho  
(UK) 

Desemprego -  
% Força de  
trabalho (G7) 

1990 100 100 100 100 418 100 Nd Nd 
1991 Nd Nd Nd Nd 381 91.15 8.80 6.30 
1992 Nd 114.6 114.1 Nd 345 82.54 10.20 6.80 
1993 123.1 118.5 117.5 126.1 300 71.77 10.30 7.30 
1994 127.1 123.2 121.7 136.2 263 62.92 9.40 7.10 
1995 133.6 127.4 125.1 139.0 242 57.89 8.60 6.80 
1996 138.7 132.3 129.7 142.2 230 55.02 8.00 6.80 
1997 134.9 137.6 135.0 145.7 221 52.87 6.80 6.60 
1998 138.8 144.6 141.9 151.2 211 50.48 6.30 6.40 
1999 136.4 151.6 149.1 152.6 194 46.41 5.90 6.20 
2000 134.0 158.4 155.7 156.7 178 42.58 5.40 5.80 
Fonte : Labour Market Trends (Nov.95, Dez.97,Ago.2001), OFFICE OF NATIONAL STATISTICS (2001) 
(1) Dezembro de cada ano, por 1000 

Indice de ganhos financeiros anuais médios (Gra-Bretanha) 

 

Analisando em termos de remuneração financeira, após a privatização, a média anual 

por empregado, descontando a remuneração da diretoria, passou de £17,11 mil em 

1989 (moeda corrente) para £19,51 mil em 1990 (moeda corrente) e £20,92 mil em 

1997 (moeda corrente)177, e no período de 90-97 a média ficou em £23,02 mil como 

mostra a Tabela 7.3. O desvio em relação a média do período é pequeno entre as 

REC’s e um pouco maior entre as geradoras, embora não significativamente. Vale 

                                                                                                                                               
175 Para uma análise detalhada por empresa ver tabela 5 do anexo. 
176 Inclui a Indústria de tratamento de Água. 
177 Ver tabela 6 do anexo deste capítulo. 
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destacar que de 1990 a 1994 a média de ganhos por empregado é crescente 

chegando a £25,49 mil neste último ano. 

Em geral para os empregados que permaneceram trabalhando no Setor Elétrico a 

Reforma não propiciou significativa melhoria financeira. Inicialmente parece ter havido 

um aumento real dos benefícios logo em seguida equiparando-se com a média da 

economia. Esta conclusão é reforçada pelos dados de remuneração da Tabela 7.4, 

que embora agregados e incluindo a Indústria de tratamento de água, mostra que do 

ano 1990 ao ano 1996 os ganhos financeiros anuais médios destes segmentos 

superam os de toda a economia, os da Indústria de serviços embora não os do Setor 

de mineração. Entretanto, de 1996 a 2000 a situação se inverte e estes segmentos 

perdem em termos relativos para os demais. 

Já a situação é diferente para os diretores das empresas privatizadas que têm sua 

remuneração média anual aumentada ano a ano como mostram os dados da tabela 6 

do Anexo deste capítulo, chegando a média anual por diretor em 1997 a £111,4 mil 

(moeda corrente), quase o dobro da média de 1990 de £69,91 mil (moeda corrente). 

Adicionalmente quase todos os diretores, especialmente os diretores executivos, 

possuem ações e opções para compra de ações das empresas que dirigem, o que 

lhes fornecem ganhos adicionais significativos178. 

De maneira que para os gestores dos conselhos de administração das utilities do 

Setor Elétrico a Reforma foi e tem sido parceira de seus objetivos no que se refere à 

remuneração financeira. 

 

Empresas de Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização 

Este grupo representa os responsáveis pela transformação da energia primária em 

energia útil disponível para o consumidor final. As empresas de geração adquirem dos 

fornecedores de combustíveis (os quais são analisados a seguir) a energia necessária 

para produção de eletricidade, que por sua vez é transmitida pela NGC aos 

distribuidores responsáveis pela entrega e padronização técnica da eletricidade 

segundo os requisitos de cada consumidor. 

O objetivo principal de cada segmento e deste grupo como um todo, é manter-se 

viável como unidades operacionais, e, assim, ser capaz de desempenhar sua 

responsabilidade na cadeia descrita acima. Este objetivo é compartilhado para cada 

                                                 
178 Por exemplo, em 1997 os diretores da EastMidlands receberam 666 mil libras pelo exercício 
de opções. 
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empresa participante deste grupo, independente de seu segmento. 

Com a Reforma do Setor Elétrico, como visto, a partir de 1990 os segmentos 

passaram a ter a liderança operacional pela iniciativa privada. As tabelas 7, 8, 9, 10, 

11, 13 e 14 do Anexo deste capítulo apresentam cada um dos participantes para cada 

segmento e ilustram individualmente os resultados financeiros medidos através da 

receita total e margem operacional. 

A Tabela 7.5 compila os dados destas tabelas do anexo.  Observa-se que, no período, 

em média, todos os segmentos apresentam margens operacionais positivas e com 

exceção do segmento de comercialização, todos apresentam resultados acima da 

rentabilidade livre de risco (ver Tabela 7.1). Sabidamente as margens operacionais 

não representam resultado financeiro líquido, entretanto esta comparação é útil como 

balizadora da ordem de grandeza destes resultados em relação ao conjunto da 

economia. Pela análise, ano a ano, por segmento nota-se que com exceção do 

segmento de comercialização de 90-98 e do segmento de geração, nos anos 1996 e 

1998, os demais Setores, ano a ano, superaram a rentabilidade livre de risco. Para os 

segmentos de geração e distribuição, a mesma análise mantém o resultado mesmo 

considerando a menor das margens obtidas em cada ano. 

De modo que em geral pode-se afirmar que os segmentos em termos operacionais 

obtêm recompensa financeira suficiente para viabilizar o cumprimento de suas 

responsabilidades, em outros termos, possuem equilíbrio econômico-financeiro. 

 

Tabela 7.5 
 Margem de Lucro Operacional (%) 

Transmissão 
Média Max Min NGC Média Max Min Média Max Min 

1990 Nd Nd Nd 26.04% 3.52% 7.61% 0.66% Nd Nd Nd 
1991 5.78% 6.58% 4.82% 23.41% 19.71% 24.75% 11.86% 0.22% 0.98% -0.53% 
1992 10.39% 14.72% 8.09% 23.94% 26.97% 31.92% 18.14% -0.19% 0.37% -1.33% 
1993 12.35% 20.47% 5.42% 25.73% 27.47% 33.83% 19.77% 1.11% 1.99% 0.22% 
1994 18.19% 24.14% 14.32% 28.63% 27.51% 42.00% 20.18% 1.91% 3.63% 0.74% 
1995 26.43% 51.43% 13.07% 35.68% 30.65% 38.21% 21.28% 1.87% 2.51% 0.99% 
1996 -13.54% 54.68% -154.36% 37.37% 26.22% 44.85% 0.88% 1.82% 3.38% 0.72% 
1997 43.92% 116.71% 14.40% 36.41% 30.29% 41.30% 21.22% 2.01% 13.14% -11.34% 
1998 0.64% 46.17% -69.42% 6.38% 31.68% 43.95% 21.26% 1.50% 4.36% -7.00% 
1999 23.29% 26.59% 19.07% Nd 32.62% 41.07% 18.58% 5.50% 10.75% 1.77% 
2000 14.59% 15.21% 13.76% 29.20% 34.24% 40.91% 23.51% 6.72% 11.45% 3.73% 
Média 14.20% 37.67% -13.08% 27.28% 26.44% 35.49% 16.12% 2.25% 5.26% -1.20% 
Desv.Pad. 15.54% 32.31% 55.97% 8.99% 8.56% 11.01% 8.14% 2.19% 4.69% 4.53% 
Max 43.92% 116.71% 19.07% 37.37% 34.24% 44.85% 23.51% 6.72% 13.14% 3.73% 
Min -13.54% 6.58% -154.36% 6.38% 3.52% 7.61% 0.66% -0.19% 0.37% -11.34% 
Fonte : Annual Report OFFER (1990, 1993, 1994, 1998c); The Regulatory Accounts 2000, 2001 disponiveis no  www.carol.co.uk 
(1) Análise baseada principalmente nas empresas PowerGen, NationalPower, NuclearElectric, BritishEnergy e First Hydro 
     O número de empresas considerado pra os cálculos variam conforme a disponibilidade de dados ano a ano,  
     segundo as tabelas 13, 15, 17, 20 do anexo deste capítulo. 

Geração  (1) Distribuição Comercialização 
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Vale destacar os diferentes graus de risco em cada segmento medido pelos desvios 

médios ou desvio padrão apontado na Tabela 7.5 acima. O segmento de geração, ao 

que parece, é o mais arriscado, possivelmente pelo maior grau de competição, 

principalmente entre os anos 1996 e 1998. Embora como mostra a tabela 8 do Anexo 

deste capítulo, as margens neste segmento nesses anos foram bastante afetadas 

pelos resultados da BritishEnergy e Magnox (ambas de predominância de geração 

nuclear). Tirando o efeito destas empresas nesse período a volatilidade é reduzida 

embora ainda supere a dos demais segmentos. Maior risco maior a possibilidade de 

retornos altos como de fato comprovam os dados da tabela. 

Outros destaques são para as elevadas margens operacionais do segmento de 

transmissão, privado e regulado, e para as reduzidas margens operacionais do 

segmento de comercialização, privado livre. O segmento de distribuição em média 

apresenta resultados mais constantes ao longo dos anos e a diferença de resultados 

entre as empresas deste segmento também varia pouco, em média e ano a ano. 

Assim, no que se refere ao objetivo deste grupo, a Reforma Setorial ao que tudo indica 

favoreceu o seu cumprimento; embora tenha tornado o segmento de geração e 

comercialização mais arriscado para os agentes individuais, também viabilizou uma 

margem de lucro operacional em média mais elevada para os segmentos de geração, 

distribuição e transmissão, pelo menos até o ano de 1995, sendo que especificamente 

para o segmento de distribuição esta constatação se estende até o ano de 2000. 

Estes resultados são fruto de um esforço em termos de aumento de produtividade 

como demonstram os dados da Tabela 7.6 (esta análise é aprofundada mais adiante 

na análise das eficiências). Observa-se que nos últimos dez anos antes da Reforma 

de 89/90, a produtividade medida pelos indicadores GWh/empregado e 

Consumidor/empregado aumentou respectivamente cerca de 30% e 24%. Já nos 

últimos dez anos após a Reforma de 89/90 os mesmo indicadores revelam um 

aumento de produtividade da ordem de 139% e 124% respectivamente. Estes últimos 

foram possíveis basicamente as custas da redução de pessoal (51% de cortes entre 

1990 – 2000 contra 5% entre 1980-1990), embora o aumento das vendas também 

tenha contribuído em ambos os períodos (aumento de 15,8% entre 1990-200 contra 

35% entre 1980-1990). Mais adiante na análise da eficiência dinâmica ficará claro 

também que isto foi possível graças às novas tecnologias mais eficientes e menos 

intensivas em mão de obra. 
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Tabela 7.6 
 Indústria de Eletricidade no Reino Unido 

Empregados Vendas Nº  de 
(por mil) (GWh) Consumidores Nº Indice Nº Indice 

1965/66 221 138,286 17,262 0.626 35 78 45 
1970/71 193 174,254 18,444 0.903 50 96 56 
1975/76 170 189,438 19,526 1.114 62 115 67 
1980/81 157 196,429 20,514 1.251 70 131 76 
1985/86 133 213,170 21,487 1.603 89 162 94 
1990/91 148 265,716 25,468 1.798 100 172 100 
91/92 142 266,113    25,674                1.871          104           180              105                
92/93 131 270,519 25,866 2.071 115 198 115 
93/94 117 269,744 26,057 2.299 128 222 129 
94/95 105 279,709 26,276 2.665 148 250 145 
95/96 95 290,755 26,569 3.073 171 281 163 
96/97 84 298,878 26,960 3.539 197 319 185 
97/98 82 301,261 26,991 3.668 204 329 191 
98/99 75 305,284 27,349 4.045 225 362 210 
99/2000 72 308,108 27,684 4.297 239 386 224 

Fonte : Adaptado de HENNEY (1987) p. 102 até 85/86; ELECTRICITY ASSOCIATION (2002) de 90/91 a 99/2000 

GWh / empregado Consumidor / empregado 

 

 

Da comparação entre a Tabela 7.6 e Tabela 7.7, respectivamente toda a Indústria e 

apenas o segmento de distribuição, constata-se que o esforço de aumento de 

produtividade entre 1990 e 2000 ocorreu em todos os segmentos da cadeia.  

 

Tabela 7.7 
 Indústria de Eletricidade no Reino Unido - Area Boards 

 (por mil) 
Empregados Consumidor Nº Indice 

1965/66 148 17,262 117 38 
1970/71 120 18,444 154 50 
1975/76 104 19,526 188 61 
1980/81 95 20,514 216 70 
1985/86 83 21,487 259 84 
1990/91 82 25,468 309 100 
91/92 82 25,674 313 101 
92/93 81 25,866 321 104 
93/94 75 26,057 348 112 
94/95 71 26,276 372 120 
95/96 65 26,569 410 133 
96/97 57 26,960 472 153 
97/98 50 26,991 538 174 
98/99 46 27,349 600 194 
99/2000 41 27,684 681 220 

Fonte :  HENNEY (1987) p. 102 até 85/86; ELECTRICITY ASSOCIATION 2002 de 90/91 a 99/2000 

Consumidor / empregado 

 

 

Portanto, é interessante atentar para o fato de que a serventia da Reforma para os 

objetivos deste grupo está diretamente ligada a criação de barreiras para que os 

objetivos do grupo empregados sejam alcançados. Como visto anteriormente na 

análise deste último grupo, em parte o objetivo de empregabilidade não foi de todo 
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fracassado, embora por mérito do Sistema Econômico cujo papel desempenhado foi o 

de absorver a mão de obra “liberada” pelos segmentos do Setor Elétrico no período. 

Da mesma forma, o sucesso em termos de objetivos alcançados pelos investidores e 

gestores dos conselhos de administração está diretamente relacionado ao resultado 

operacional das empresas. Em outras palavras o desempenho das estruturas de 

incentivo está concatenado, assim como o alcance dos objetivos de cada grupo. 

O gráfico 7.1 mostra que não apenas os ganhos de produtividade foram responsáveis 

pelo desempenho da margem operacional na Indústria de eletricidade, mas também 

os termos de troca foram favoráveis no período. Observa-se no gráfico 7.1 que de 

1988 a 2000 a evolução do preço corrente do gás natural para geração em relação à 

evolução do preço corrente de venda da eletricidade foi favorável para os geradores 

em relação a quase todos os consumidores, apenas perdendo entre 1990 e 1991 para 

a evolução dos preços correntes de venda de eletricidade para as Indústrias – médias 

e grandes. Quanto à evolução do preço do carvão para geração, no período de 1988 a 

2000 houve uma enorme queda de preço em termos reais e nominais. Como no 

mesmo período o carvão e o gás natural mantiveram uma participação na base de 

geração em torno de 65% como mostra o gráfico 7.2, todo o ganho advindo do 

diferencial de preço de venda e preço de compra pode-se dizer que foi incorporado 

pelas empresas. 

 

Gráfico 7.1 

Fonte: Dados do Departament of Trade and Industry
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Gráfico 7.2 

Fonte: Dados dos Digest of United Kingdom Energy Statistics (1990-2001) e Office for National Statistics
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É interessante notar a rápida resposta das empresas a inversão dos termos de troca 

em relação ao óleo para geração (óleo combustível). Até 1994 o preço corrente deste 

combustível evoluiu abaixo da evolução dos preços correntes de venda para todos os 

consumidores (com exceção do ano de 1989 que foi equiparado) como se vê no 

gráfico 7.1. De 1995 em diante, pressionado por razões ambientais (relacionados a 

mudanças de expectativas sobre Sn, como será explicado mais adiante) a evolução do 

preço deste combustível ficou extremamente desvantajosa para os geradores, os 

quais praticamente de imediato reduziram a participação do óleo combustível na base 

de geração como se observa no gráfico 7.2. Isto foi resultado de uma série de 

fechamentos de plantas geradoras a óleo combustível e da tecnologia instalada de 

plantas bi-combustíveis.  

Começa a ficar mais transparente a natureza interligada do processo regulatório que 

envolve os Sistemas Organizacional, Setor Elétrico e Econômico. Não fosse a 

capacidade do Sistema Econômico em absorver os empregados, ou não fosse o 

desenvolvimento de novas tecnologias vindas de outros Setores, como 

telecomunicações e informática (mesmo nível de correspondência do que o plano do 

Setor Elétrico entre o Sistema Organizacional e o Sistema Econômico) provavelmente 

os resultados teriam sido diferentes para os grupos, especialmente para o grupo 

empregados179. 

                                                 
179 Este tipo de análise ilustra a idéia da gestão do hedge no processo de intervenção 
regulatória. Quando um regulador intervem é desejável que suas ações estejam planejadas e 
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Se a análise da Reforma revela que até então ela foi sustentável para todos os grupos, 

especialmente para o objetivo do grupo de empresas e para o objetivo dos grupos 

investidores e gestores, ainda falta alargar o foco e incorporar a relação entre grupo de 

empresas & fornecedores, e grupos de empresas & consumidores. Note que à medida 

que o foco de análise se alarga em direção a outro Sistema superior (do Setor Elétrico 

para o Setor Energético para o Setor Econômico), novas relações vão aparecendo e 

junto com elas o processo de funcionamento de outras estruturas de incentivo (KEi 

Macro no caso). 

 

 

Fornecedores de combustível 

Este grupo participa do Sistema Energético e é uma das ligações do Sistema Elétrico 

com o Sistema Ambiental. As companhias deste grupo transformam em fluxo parte 

dos estoques de energia primária encontrados no meio ambiente (Kn), e os processam 

tornando possível sua utilização pelos geradores para produzir eletricidade. No caso 

britânico como mostram a tabela 15 do Anexo deste capítulo e o gráfico 7.2 acima, as 

principais Indústrias deste grupo são as de carvão e gás natural, e a de combustível 

nuclear. O objetivo destas empresas enquanto grupo, além de manter-se econômica e 

financeiramente viáveis (K$), é conseguir manter um fluxo sustentável de energia para 

atender a demanda dos geradores do Setor Elétrico.  

A análise a seguir está concentrada nas Indústrias de hidrocarbonetos, já que o 

combustível nuclear segue uma sistemática diferente que lhe suprime da necessidade 

de fluxo contínuo de abastecimento180. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
hedgeadas. Neste caso, por exemplo, (conscientemente ou não) a nova estrutura de incentivo 
KEi Micro, com a privatização, estabeleceu uma nova KEi Org, cujo requisito de Kh era inferior 
ao precedente. No entanto, outros Setores do Sistema Econômico demandavam Kh em função 
de suas respectivas estruturas de incentivo KEi Micro e KEi Org’s. Esta compensação é 
importante de ser abordada na criação e implementação de uma nova política (instituição 
formal e estrutura de incentivo) como forma de gestão de risco regulatório. 
180 A vida útil planejada do combustível supera a das instalações, de modo que o custo 
associado ao combustível nuclear está relacionado aos altos custos de manutenção da planta 
geradora e aos custos de prevenção contra radiação. 
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Gráfico 7.3 

Fonte : Dados dos D igest of United K ingdom  Energy S tatistics (1990-2001) e O ffice for National Statistics
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Os gráficos 7.1, 7.2 e 7.3 demonstram que em termos de evolução de preço no 

período de 1988 a 2000 o Setor Elétrico foi favorecido em detrimento das empresas 

fornecedoras de combustíveis; com exceção do óleo combustível a partir de 1995, 

embora por razões ambientais e devido a interferência regulatória (taxação).  

Como visto acima o Setor Elétrico parece ter respondido rapidamente aos sinais de 

preços relativos no caso do óleo combustível. Entretanto, ao que parece, não 

respondeu ao sinal de preço dado pela Indústria do carvão; note que a partir da 

entrada do gás natural em 1992, até o ano 2000, o preço do carvão sofreu uma queda 

de 30% em termos nominais, mas mesmo assim sua participação na base de geração 

caiu de cerca de 65% em 1992 para cerca de 35% em 1999, recuperando-se 

levemente no ano 2000 para pouco menos de 40%.  

A explicação destes fatos ilustra exatamente as forças do Sistema Regulatório em 

funcionamento. Em primeiro lugar, o período de tempo considerado na hora da 

decisão de investimento em nova geração é de no mínimo 10 anos. Uma análise de 

risco e incerteza neste período considera um conjunto de fatores, especialmente em 

se tratando de escolha de fontes energéticas. Dentre estes fatores certamente o preço 

do combustível (custo) está incluído, juntamente com tecnologia e eficiência 

energética, riscos ambientais, riscos de taxações ambientais, avaliação da 

disponibilidade ao longo do tempo do energético, e não menos importante, a 

flexibilidade deste combustível em relação ao arranjo e às regras de funcionamento do 

Março 2004 256



Ricardo Gorini de Oliveira, DSc   gorini@ppe.ufrj.br 
 

Mercado de atacado (Electricity Pool) (KEi Micro).  

De modo que alguns fatores como a entrada do gás natural a partir de 1992 gerando 

uma competição entre combustíveis, (viabilizada pela Reforma no Setor de gás 

iniciada em 1986 - KEi Micro gás), e a preferência na hora da decisão de investimento 

em nova geração por combustíveis e tecnologias mais eficientes, com menor risco de 

taxação ambiental, e mais flexíveis em termos operacionais, parecem ter favorecido a 

expansão das plantas a gás CCGT em penalização do combustível carvão e 

conseqüentemente da Indústria do carvão.  

De fato a Tabela 7.8 abaixo procura mostrar que os fluxos de recursos financeiros do 

Setor Elétrico para os fornecedores de combustível de maneira agregada reduziram-se 

em valores correntes, saindo em 1988 de cerca de £4 bilhões para pouco mais de £3 

bilhões no ano 2000. A trajetória ano a ano revela que o ponto de inflexão ocorreu 

justamente a partir de 1992 com o início da geração a base de gás natural, e a partir 

daí declinou substancialmente na Indústria do carvão, e cresceu bastante na Indústria 

de gás, embora em termos absolutos abaixo da queda do fluxo para a Indústria do 

carvão. Vale lembrar que neste mesmo momento, como mostra o gráfico 5.3 a 

participação da geração nuclear aumentou (pouco menos de 5% de 1992 para 1993) 

contribuindo possivelmente para a perda de fatia de mercado do carvão. 

 

Tabela 7.8 
Fluxo financeiro dos Geradores para os Fornecedores de combustíveis no Reino Unido - Milhões £ corrente (1)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Carvão 3.887   3.692   3.615   3.565   3.529   2.720   2.205   2.034   1.881   1.530   1.407   1.148   1.314   
Oleo Combustível 295      337      358      330      281      266      264      279      268      124      59        68        91        
Gás Natural 0          0          1          1          80        515      705      856      1.110   1.447   1.550   1.729   1.689   
Total 4.181   4.029   3.974   3.897   3.891   3.500   3.174   3.169   3.259   3.101   3.016   2.945   3.093   

Análise Horizontal
Carvão 0,95 0,98 0,99 0,99 0,77 0,81 0,92 0,92 0,81 0,92 0,82 1,14
Oleo Combustível 1,14 1,06 0,92 0,85 0,94 0,99 1,06 0,96 0,46 0,48 1,15 1,34
Gás Natural 1,22 > 1000 2,02 58,01 6,41 1,37 1,21 1,30 1,30 1,07 1,12 0,98
Total 0,96 0,99 0,98 1,00 0,90 0,91 1,00 1,03 0,95 0,97 0,98 1,05
Análise Vertical
Carvão 92,95% 91,65% 90,97% 91,49% 90,71% 77,71% 69,47% 64,19% 57,74% 49,33% 46,65% 38,99% 42,47%
Oleo Combustível 7,05% 8,35% 9,02% 8,47% 7,23% 7,59% 8,32% 8,81% 8,21% 3,99% 1,95% 2,30% 2,93%
Gás Natural 0,00% 0,00% 0,02% 0,04% 2,06% 14,70% 22,21% 27,00% 34,05% 46,67% 51,40% 58,70% 54,59%

Fonte: Cálculo baseado nos dados dos Digest of United Kingdom Energy Statistics (1985-2001) e Office for National Statistics
Notas: (1) Não inclui o consumo de combustível dos autoprodutores de eletricidade no Setor Industrial Britânico  

 

A Tabela 7.9, retirada da matriz insumo-produto, embora com dados agregados, 

reforça o argumento acima confirmando a tendência de queda do fluxo financeiro para 

a mineração do carvão (mining of coal and lignite, extraction of peat) a partir de 1992, 

e o aumento do fluxo financeiro para o gás (gas, distribution of gas fuels,steam and hot 

water supply) no mesmo período. Esta tabela mostra também que este grupo (os 
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fornecedores de combustível) é a principal conta de custo do Setor elétrico, sendo, 

portanto, determinante para o objetivo do Setor de sustentabilidade econômico-

financeira. 

Outro ponto revelador nos dados da Tabela 7.9 refere-se ao fluxo de derivados de 

petróleo e de combustível nuclear (coke, refined petrol products and nuclear fuel). 

Entendendo que o óleo combustível situa-se nesta categoria, nota-se que a partir de 

1996, embora reduzindo participação na base de geração como mostra o gráfico 5.2, o 

fluxo financeiro aumenta refletindo o elevado aumento de preços em termos reais, 

mencionado acima. 

 

Tabela 7.9 
Fluxo financeiro pago pelo Setor Elétrico (produção e distribuição) para...    

1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999
£ milhões - a preço de compra correntes
FORNECEDORES 18,068   16,679   16,897   16,657   16,257   17,599   19,099   21,859   
Fontes Secundárias de Energia 16,403   15,029   14,886   14,954   14,265   14,983   15,452   17,535   

Mining of coal and lignite; extraction of peat 3,586     2,515     2,414     2,552     2,232     1,854     1,651     1,362     
Coke, refined petrol products and nuclear fuel 1,354     1,382     1,334     1,454     1,054     1,300     1,315     1,645     
Gas; distribution of gaseous fuels through mains; steam
and hot water supply 497        730        1,084     1,008     1,602     1,726     1,720     2,259     
Production and distribution of electricity 10,966   10,401   10,053   9,940     9,377     10,103   10,766   12,269   

TOTAL INTERMEDIÁRIOS 18,326   16,990   17,146   17,025   16,710   18,224   19,696   22,624   

£ milhões - a preço de compra de 1999 - inflacionados pelo IPP
FORNECEDORES 21,892   19,700   19,578   18,758   17,736   18,739   19,624   21,859   
Fontes Secundárias de Energia 19,874   17,752   17,247   16,840   15,563   15,954   15,877   17,535   

Mining of coal and lignite; extraction of peat 4,345     2,971     2,797     2,874     2,435     1,974     1,696     1,362     
Coke, refined petrol products and nuclear fuel 1,641     1,633     1,546     1,637     1,150     1,384     1,352     1,645     
Gas; distribution of gaseous fuels through mains; steam
and hot water supply 602        863        1,256     1,135     1,748     1,838     1,767     2,259     
Production and distribution of electricity 13,287   12,285   11,648   11,194   10,231   10,758   11,062   12,269   

TOTAL INTERMEDIÁRIOS 22,204   20,068   19,867   19,172   18,230   19,405   20,238   22,624   

AV - (% do Total Intermediate Consumption, preços de 1999)
FORNECEDORES 98.6% 98.2% 98.5% 97.8% 97.3% 96.6% 97.0% 96.6%
Fontes Secundárias de Energia 89.5% 88.5% 86.8% 87.8% 85.4% 82.2% 78.5% 77.5%

Mining of coal and lignite; extraction of peat 19.6% 14.8% 14.1% 15.0% 13.4% 10.2% 8.4% 6.0%
Coke, refined petrol products and nuclear fuel 7.4% 8.1% 7.8% 8.5% 6.3% 7.1% 6.7% 7.3%
Gas; distribution of gaseous fuels through mains; steam
and hot water supply 2.7% 4.3% 6.3% 5.9% 9.6% 9.5% 8.7% 10.0%
Production and distribution of electricity 59.8% 61.2% 58.6% 58.4% 56.1% 55.4% 54.7% 54.2%

TOTAL INTERMEDIÁRIOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

A H - ( % em relação ao ano anterior, preços de 1999)
FORNECEDORES 90.0% 99.4% 95.8% 94.6% 105.7% 104.7% 111.4%
Fontes Secundárias de Energia 89.3% 97.2% 97.6% 92.4% 102.5% 99.5% 110.4%

Mining of coal and lignite; extraction of peat 68.4% 94.2% 102.7% 84.7% 81.1% 85.9% 80.3%
Coke, refined petrol products and nuclear fuel 99.5% 94.7% 105.9% 70.2% 120.4% 97.7% 121.7%
Gas; distribution of gaseous fuels through mains; steam
and hot water supply 143.4% 145.7% 90.3% 154.0% 105.2% 96.1% 127.9%
Production and distribution of electricity 92.5% 94.8% 96.1% 91.4% 105.2% 102.8% 110.9%

TOTAL INTERMEDIÁRIOS 0.0% 90.4% 99.0% 96.5% 95.1% 106.4% 104.3% 111.8%

Fonte: Cálculos baseados em dados do Office for National Statisitics:United Kingdom Input-Output analysis  
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Portanto se no final da década de 80 os sinais dados pelas estruturas de incentivos do 

Setor Energético (gás e Setor Elétrico) e Sistema Ambiental incentivaram a 

competição entre combustíveis, passados 10 anos o resultado do conjunto destes 

sinais começa a ser percebido como não sustentável em termos de fluxo energético. 

Esta colocação é confirmada pelas recentes mudanças na ênfase da política 

energética, bem como nas novas diretrizes restringindo a expansão do uso de gás 

natural para geração. 

Ou seja, o Sistema de Regulação do Setor Energético (como será visto adiante), na 

figura no DTI, percebendo o desequilíbrio resultante dos sinais dados pelo conjunto de 

estruturas de incentivo, fomentou uma iniciativa de revisão da Política Energética181 

temendo não apenas um risco de desabastecimento de gás, como também uma 

reversão do preço da eletricidade em virtude de possível aumento de preços do gás 

para geração. Notar a nova ênfase dada ao carvão a partir de 1998 (Review of 

generation) inclusive com novas determinações do DTI ao Regulador no sentido de 

não liberar novas licenças de plantas a gás natural, com exceção de CHP (cogeração). 

Embora o período seja pequeno para deduções, o início da recuperação da 

participação do carvão no ano 2000 pode ser um indicador da efetividade do sinal 

dado e percebido pelos agentes do Setor Elétrico. 

 

Consultores e Fornecedores de equipamentos e serviços 

Este grupo agrega as empresas fornecedoras de outros insumos (que não 

combustível) e produtos incluindo equipamentos como turbinas para geração e cabos 

de transmissão, e os prestadores de serviço ao Setor Elétrico, incluindo os consultores 

e os agentes financeiros. O objetivo deste grupo em relação ao Setor Elétrico é obter o 

maior fluxo possível de benefícios financeiros, e assim manter-se sustentável 

econômico e financeiramente.  

A tabelas 7.10, 7.11 e 7.12 analisam o fluxo de benefícios financeiros pagos pelo Setor 

Elétrico a este grupo. A magnitude de transferência de recursos para fornecedores 

incluindo combustíveis varia, em moeda de 1999, entre £17.736 milhões (1996) a 

£21.892 milhões (1992). No acumulado do período, percebe-se que depois dos 

fornecedores de combustíveis, com mais de 77% dos fluxos financeiro incluindo o 

fluxo intra-Setor Elétrico, são os fornecedores de insumos e serviços outros os que 

mais recebem benefícios financeiros, em média cerca de 11,1%, seguido de longe 

                                                 
181 Ver DTI 1998, Review of Energy sources for power generation. 
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pelos fornecedores de tecnologia com 2%, e pelos Consultores com cerca de 1,2% da 

fatia do bolo de pouco menos de £162 bilhões. 

Pela Tabela 7.11 nota-se que a participação de insumos e serviços outros é crescente  

saindo de 7,6% em 1992 para 17% em 1999, um aumento real de mais de 127% como 

mostra a Tabela 7.12. Por sua vez os fornecedores de tecnologia também tiveram sua 

participação aumentada de 1,5% em 1992 para 2,2% em 1999, um aumento real de 

mais de 46%. Os consultores também melhoraram relativamente saindo de 0,6% em 

1992 para 1,7% em 1999, mais de 180% de aumento. 

Primeiro vale notar que todos melhoraram relativamente, tirando participação dos 

fornecedores de combustíveis, que como mostra a Tabela 7.9, de 1992 a 1999 viram 

sua participação cair de 89,5% para 77,5%. Em segundo lugar vale destacar que em 

termos relativos os que melhoraram mais foram os consultores, seguidos de perto dos 

fornecedores de insumos outros, e de longe dos fornecedores de tecnologia. 

 

Tabela 7.10 
Fluxo financeiro pago pelo Setor Elétrico (produção e distribuição) para...                                                                               

£ milhões - a preço de compra de 1999 - inflacionados pelo IPP
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total

FORNECEDORES 21,892   19,700   19,578   18,758   17,736   18,739   19,624   21,859   157,887   
Tecnologias 333        311        551        379        437        409        380        489        3,290       

Tanks, reservoirs and containers of metal; manufacture of central
heating radiators and boilers; manufacture of steam generators 118        66         82          70          100        119        134        132        821          
Electric motors, generators and transformers; manufacture of
electricity distribution and control apparatus 78         136        192        137        174        158        145        207        1,229       
Insulated wire and cable 65         48         167        109        114        92          65          96          757          
Electrical equipment not elsewhere classified 72         61         110        63          49          40          35          54          483          

Insumos e Serviços Outros 1,685     1,637     1,779     1,539     1,736     2,376     3,367     3,835     17,954     
  Construction 207        129        332        34          155        158        252        399        1,666       
  Wholesale and retail trade 77         81         95          97          84          89          79          90          692          
Intermediation, except insurance & pension funding 211        182        121        176        184        245        240        270        1,630       
Insurance and pension funding, except compulsory social security 176        188        156        171        164        163        144        143        1,304       
Computer and related activities 135        154        143        169        171        237        247        337        1,594       
Advertising 12         15         13          33          42          61          78          88          343          
  Other services 36         45         46          54          65          68          65          83          462          
Outros 829        842        874        806        871        1,354     2,262     2,424     10,262     

CONSULTORES 138        173        130        178        232        349        319        387        1,906       
Research and development 36         42         29          46          62          68          54          70          407          
Legal activities 13         20         13          22          25          39          35          39          207          

Accounting, book-keeping and auditing activities; tax consultancy 26         32         31          40          41          59          46          56          331          
Market research and public opinion polling; business and
management consultancy activities; management activities 6           12         12          17          22          34          41          47          192          
Architectural and engineering activities and related technical
consultancy; technical testing and analysis 57         67         45          52          83          148        142        175        769          

Fonte: Cálculos baseados em dados do Office for National Statisitics:United Kingdom Input-Output analysis  

 

Portanto a primeira constatação é que a Reforma do Setor Elétrico de fato foi favorável 

ao objetivo deste grupo, já que as transferências de recursos financeiros aumentaram 

substancialmente para todos os participantes. 

Aprofundando a análise observa-se que dentro de insumos e serviços outros, quase 
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todos foram beneficiados em termos relativos sendo a única exceção o setor de 

seguros (insurance) e de fundos de pensão (pension funding) cuja participação relativa 

caiu de 0,6% para 0,8% entre 1992 e 1999. Nesse mesmo período, vale destacar o 

aumento de participação de serviços de publicidade (678,72%), computação 

(149,30%) e construção (92,46%). Ao que parece, estes fornecedores de serviços 

foram os mais beneficiados em termos relativos, especialmente a área de publicidade. 

Embora considerando a magnitude absoluta de transferência de recursos foi a área de 

construção a mais favorecida, saindo de £207 milhões (em moeda de 1999) para £399 

milhões (em moeda de 1999). 

 

Tabela 7.11 
Fluxo financeiro pago pelo Setor Elétrico (produção e distribuição) para...                                                         

AV - (% do Total Intermediate Consumption, preços de 1999)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total

FORNECEDORES 98.6% 98.2% 98.5% 97.8% 97.3% 96.6% 97.0% 96.6% 97.6%
Tecnologias 1.5% 1.6% 2.8% 2.0% 2.4% 2.1% 1.9% 2.2% 2.0%

Tanks, reservoirs and containers of metal; manufacture of central
heating radiators and boilers; manufacture of steam generators 0.5% 0.3% 0.4% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.6% 0.5%
Electric motors, generators and transformers; manufacture of
electricity distribution and control apparatus 0.4% 0.7% 1.0% 0.7% 1.0% 0.8% 0.7% 0.9% 0.8%
Insulated wire and cable 0.3% 0.2% 0.8% 0.6% 0.6% 0.5% 0.3% 0.4% 0.5%
Electrical equipment not elsewhere classified 0.3% 0.3% 0.6% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3%

Insumos e Serviços Outros 7.6% 8.2% 9.0% 8.0% 9.5% 12.2% 16.6% 17.0% 11.1%
  Construction 0.9% 0.6% 1.7% 0.2% 0.8% 0.8% 1.2% 1.8% 1.0%
  Wholesale and retail trade 0.3% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Intermediation, except insurance & pension funding 1.0% 0.9% 0.6% 0.9% 1.0% 1.3% 1.2% 1.2% 1.0%
Insurance and pension funding, except compulsory social security 0.8% 0.9% 0.8% 0.9% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.8%
Computer and related activities 0.6% 0.8% 0.7% 0.9% 0.9% 1.2% 1.2% 1.5% 1.0%
Advertising 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.2%
  Other services 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.3%
Outros 3.7% 4.2% 4.4% 4.2% 4.8% 7.0% 11.2% 10.7% 6.3%

CONSULTORES 0.6% 0.9% 0.7% 0.9% 1.3% 1.8% 1.6% 1.7% 1.2%
Research and development 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Legal activities 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%

Accounting, book-keeping and auditing activities; tax consultancy 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Market research and public opinion polling; business and
management consultancy activities; management activities 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Architectural and engineering activities and related technical
consultancy; technical testing and analysis 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.5% 0.8% 0.7% 0.8% 0.5%

Fonte: Cálculos baseados em dados do Office for National Statisitics:United Kingdom Input-Output analysis  

 

Já quanto aos fornecedores de tecnologias, os mais favorecidos em termos relativos 

foram os fornecedores de motores elétricos, geradores e transformadores etc., os 

quais tomaram a liderança dos fornecedores de tanques de metal, boilers etc., e 

saíram de 0,4% em 1992 para 0,9% em 1999 como mostra a Tabela 7.11. Um 

aumento real de mais de 165% no período. 
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Tabela 7.12 
Fluxo financeiro pago pelo Setor Elétrico (produção e distribuição) para...                                                       

A H - ( 1992=100, preços de 1999)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

FORNECEDORES 89.99     89.43     85.69     81.02     85.60     89.64     99.85     
Tecnologias 93.48     165.51   113.84   131.11   122.93   113.96   146.75   

Tanks, reservoirs and containers of metal; manufacture of central
heating radiators and boilers; manufacture of steam generators 55.82     69.93     59.35     84.48     100.92   114.11   112.47   
Electric motors, generators and transformers; manufacture of
electricity distribution and control apparatus 175.04   246.62   176.02   223.78   203.45   186.62   265.55   
Insulated wire and cable 74.06     255.34   167.17   174.22   140.42   99.54     146.69   
Electrical equipment not elsewhere classified 84.45     152.49   87.25     67.98     55.93     48.20     74.36     

Insumos e Serviços Outros 97.19     105.61   91.35     103.08   141.02   199.90   227.66   
  Construction 62.35     159.98   16.28     74.71     76.34     121.73   192.46   
  Wholesale and retail trade 105.77   123.47   126.45   109.00   115.41   103.17   117.73   
Intermediation, except insurance & pension funding 86.17     57.21     83.45     87.04     115.86   113.38   127.91   
Insurance and pension funding, except compulsory social security 106.73   88.33     97.01     93.34     92.31     81.56     80.96     
Computer and related activities 113.83   105.40   124.70   126.50   175.28   182.38   249.30   
Advertising 125.27   106.14   265.36   342.96   495.81   636.38   718.72   
  Other services 126.73   130.09   150.01   181.74   191.73   182.92   231.59   
Outros 101.47   105.36   97.13     105.02   163.28   272.69   292.25   

CONSULTORES 125.39   94.31     128.91   168.49   252.98   231.30   280.21   
Research and development 115.33   80.00     127.65   171.35   189.45   150.16   193.36   
Legal activities 155.30   98.63     168.21   187.41   300.75   267.79   297.90   

Accounting, book-keeping and auditing activities; tax consultancy 123.46   120.75   155.38   159.27   230.54   179.73   219.37   
Market research and public opinion polling; business and
management consultancy activities; management activities 187.37   182.46   269.02   347.90   525.19   641.30   723.24   
Architectural and engineering activities and related technical
consultancy; technical testing and analysis 118.67   80.33     92.55     145.96   261.49   251.17   308.53   

Fonte: Cálculos baseados em dados do Office for National Statisitics:United Kingdom Input-Output analysis  

 

Agora no que se refere aos Consultores, seguindo a mesma tendência mencionada 

acima para a área de publicidade, os que mais se beneficiaram em termos relativos 

foram os consultores de marketing e de negócios. De 1992 a 1999 viram sua 

participação sair de praticamente 0% para 0,2% (Tabela 7.11), um aumento real de 

mais de 623% (Tabela 7.12). Os consultores técnicos de engenharia e arquitetura 

também melhoraram significativamente no período (208,53% em termos reais), 

principalmente por serem os líderes deste segmento em termos absolutos (alcançando 

0,8% em 1999). Não menos importante foi a melhoria da participação dos consultores 

jurídicos (197,90%), dos consultores fiscais e contábeis (119,37%) e da área de P&D 

(93,36%) como atestam as tabelas 7.11 e 7.12. 

De modo que desta análise mais detalhada constata-se que os mais beneficiados em 

termos relativos foram os da área de publicidade e marketing & negócios, seguidos 

dos da área de engenharia e construção, seguido da área de informática e 

consultorias fiscais, contábeis e jurídicas. 
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Consumidores – Industrial, Comércio-Serviços e Doméstico 

Os recursos financeiros (K$) que entram para o Setor Elétrico são oriundos deste 

grupo, cujos participantes são diversificados. Possuem objetivos semelhantes, porém, 

em graus diferentes de prioridades. Os consumidores industriais, que vêm a Indústria 

de Energia como fornecedora de um de seus insumos para produção, têm o objetivo 

de reduzir o custo da energia na sua estrutura de custo. A intensidade do esforço para 

conseguir este objetivo é diretamente proporcional a participação da energia na 

estrutura de custos, bem como da flexibilidade de escolha da fonte energética ou da 

tecnologia de produção. Outro participante deste grupo é o Setor de comércio-serviços 

também um usuário intermediário da eletricidade para sua atividade econômica. Seu 

objetivo assemelha-se ao do Setor industrial embora com menor importância relativa. 

Por fim, os consumidores domésticos, mais numerosos e usuários finais de 

eletricidade, têm como objetivo pagar menos por serviços úteis de energia como 

iluminação e aquecimento. 

A Tabela 7.13 mostra entre 1989 e 2000 o consumo de eletricidade e a evolução da 

participação de cada um destes consumidores em relação ao consumo total de 

eletricidade. Nota-se que a estrutura de consumo variou muito pouco entre os anos 

sendo o Setor industrial responsável por cerca de 34-37%, o Setor doméstico 

responsável por cerca de 34-35%, o Setor comércio-serviços por 27-29% e o Setor de 

transporte pelo restante (trens). 

 

Tabela 7.13 
Consumo Eletricidade 1989 - 2000 United Kingdom GWh

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Doméstico 92,270     93,793      98,098     99,482    100,456   101,407   102,210   107,513   104,455   109,410   110,308   111,842   
Standard Tariff - 60,983      62,457     61,739    - - - 59,089     58,123     60,541     60,708     61,543     
Econo.7 / White meter / off peak - 25,843      28,410     31,283    - - - 32,114     30,177     32,570     32,445     32,880     
Prepayment tariff (standard) - 4,670        4,731       3,959      - - - 10,896     10,488     11,314     11,779     12,109     
Prepayment tariff (off-peak) - - - - - - - 5,060       4,913       4,447       4,860       5,007       
Other tariff - 2,297        2,501       2,501      - - - 354          754          538          516          303          
Industrial 99,417     100,643    99,570     100,902  96,842     95,067     99,909     103,129   104,743   107,237   110,856   113,500   
Comercial e Serviço 75,543     74,715      78,106     77,453    81,381     80,820     84,422     86,896     91,647     90,767     93,048     94,761     
Transporte 3,168       5,283        5,274       5,361      7,451       6,970       7,401       8,118       8,406       8,469       8,558       8,816       
Total 270,398   274,434    281,048   283,198  286,130   284,264   293,942   305,656   309,251   315,883   322,770   328,919   

Análise Horizontal
Doméstico 34.12% 34.18% 34.90% 35.13% 35.11% 35.67% 34.77% 35.17% 33.78% 34.64% 34.18% 34.00%
Industrial 36.77% 36.67% 35.43% 35.63% 33.85% 33.44% 33.99% 33.74% 33.87% 33.95% 34.35% 34.51%
Comercial e Serviço 27.94% 27.23% 27.79% 27.35% 28.44% 28.43% 28.72% 28.43% 29.64% 28.73% 28.83% 28.81%
Transporte 1.17% 1.93% 1.88% 1.89% 2.60% 2.45% 2.52% 2.66% 2.72% 2.68% 2.65% 2.68%
Análise Vertical
Doméstico 100 101.65 106.32 107.82 108.87 109.90 110.77 116.52 113.21 118.58 119.55 121.21
Industrial 100 101.23 100.15 101.49 97.41 95.62 100.49 103.73 105.36 107.87 111.51 114.17
Comercial e Serviço 100 98.90 103.39 102.53 107.73 106.99 111.75 115.03 121.32 120.15 123.17 125.44
Transporte 100 166.76 166.48 169.22 235.20 220.01 233.62 256.25 265.34 267.33 270.14 278.28

Fonte: Cálculos baseados em dados do DTI (Digest of UK Energy Statistics, 1993, 1998, 2001)  
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As tarifas de eletricidade, em média, são maiores para o Setor doméstico, como pode 

ser observado na Tabela 7.14. A diferença de tarifas entre os Setores doméstico e 

industrial tem variado ao longo dos anos, entre 1989 e 2000, como se observa na 

Tabela 7.14, embora a média das tarifas domésticas tem sempre sido maior que o 

dobro da média das tarifas industriais. Percebe-se que mesmo tomando a média no 

período dos menores valores cobrados pelo conjunto das REC’s aos consumidores 

domésticos (7,97p), e comparando com a média dos consumidores industriais 

pequenos (os de maior tarifa) (6,03p), estes últimos ainda têm uma tarifa mais baixa. 

O desvio padrão do preço da eletricidade doméstica praticamente dobrou entre 1988 

(0,24p) e 2000 (0,44p), atingindo o pico em 1955 (0,58p). Isto sinaliza que após a 

Reforma do Setor houve uma diferença entre a distribuição dos resultados para os 

consumidores dentre as REC’s. O mesmo pode ser constatado para os diferentes 

consumidores do Setor Industrial. Pela Tabela 7.14 nota-se que as tarifas cobradas 

aos industriais varia não apenas em termos absolutos, mas também a volatilidade no 

período é diferente conforme mostra a última coluna da direita. 

Esta tabela também mostra que a volatilidade das tarifas cobradas dos consumidores 

domésticos pelas REC’s no período de 1988 a 2000 é maior do que a volatilidade para 

os consumidores industriais. Isto é revelado comparando-se o desvio padrão da média 

das médias das REC’s (3,61) com o desvio padrão da média dos diferentes 

consumidores industriais (tamanho) (0,25). Isto significa que, também ao longo do 

tempo, a distribuição dos ganhos de produtividade obtidos pelas empresas (como visto 

acima) foi repartido de maneira diferente entre as diferentes classes de consumidores. 

 

Tabela 7.14 
Preços Correntes de Eletricidade (pence/KWh) - Setor Industrial e Setor Doméstico na Grã-Bretanha
Industrial 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Max Média Min D.Pad.
Pequenos 5.152 5.490 6.128 6.736 7.058 6.879 6.612 6.196 6.058 5.725 5.575 5.377 5.361 7.06 6.03 5.15 0.64
Médios 4.237 4.489 4.435 4.515 4.711 4.903 4.711 4.671 4.573 4.289 4.247 4.193 4.044 4.90 4.46 4.04 0.25
Grandes 3.053 3.305 3.253 3.328 3.572 3.810 3.739 3.581 3.496 3.296 3.295 3.267 3.100 3.81 3.39 3.05 0.23
Extra Grandes 2.489 2.692 2.794 3.030 3.226 3.458 3.388 3.083 3.046 2.899 2.922 2.903 2.739 3.46 2.97 2.49 0.27
Moderado Grandes 3.489 3.778 3.608 3.559 3.839 4.082 4.010 3.966 3.844 3.603 3.584 3.548 3.380 4.08 3.71 3.38 0.22
Média 3.473 3.729 3.718 3.825 4.061 4.264 4.150 4.007 3.916 3.687 3.667 3.623 3.469 4.26 3.81 3.47 0.25
Doméstico
REC's Max 7.55 8.01 8.92 9.86 10.02 10.02 10.67 10.67 10.35 9.71 8.97 8.66 8.29 10.67 9.36 7.55 1.03
REC's Média 7.13 7.59 8.31 9.21 9.41 9.24 9.74 9.51 9.23 8.59 7.90 7.72 7.44 9.74 8.54 7.13 0.90
REC's Min 6.71 7.13 7.77 8.63 8.88 8.75 9.00 8.68 8.41 8.04 7.39 7.33 6.95 9.00 7.97 6.71 0.80
REC's Des.Pad. 0.24 0.27 0.36 0.39 0.37 0.48 0.49 0.58 0.55 0.50 0.49 0.45 0.44 0.58 0.43 0.24 0.10

REC's / Ind. (Médias) 2.05 2.04 2.23 2.41 2.32 2.17 2.35 2.37 2.36 2.33 2.15 2.13 2.15 2.28 2.24 2.06 3.61

Fonte: Baseado nos dados dos Digest of United Kingdom Energy Statistics (1985-2001)

(1) Para as REC's até 1997 consumo base de 3.300KWh e cálculo pelo Custo Unitário - conta/consumo, depois Faixa de consumo anual 
     de 2500 kWh, tarifa em p/kWh incluindo impostos em Dezembro, Debito Direto
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Tabela 7.15 
Indices de Preços Reais - Deflacionado pelo RPI 1988=100

Tamanho 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Carvão Pequenos 100 93.68 86.46 80.71 80.98 79.50 70.87 64.88 60.38 57.55 59.40 57.62 54.76
(£ por tonelada) Médios 100 86.64 79.24 82.54 80.28 79.07 76.39 69.12 64.89 56.45 56.25 54.38 52.40

Grandes 100 91.36 84.37 79.18 76.19 68.56 66.10 59.27 54.78 52.18 51.76 50.36 49.67
Todos consumidores média 100 90.73 84.74 79.67 76.97 70.52 67.83 60.94 56.52 53.01 52.70 51.21 50.26

Eletricidade Pequenos 100 98.94 101.00 106.27 108.55 103.79 96.96 88.02 84.00 76.60 72.60 68.81 66.65
(Pence por kWh) Médios 100 98.37 88.88 86.62 88.10 89.95 84.00 80.69 77.10 69.78 67.25 65.24 61.14

Grandes 100 100.51 90.47 88.60 92.71 97.00 92.52 85.85 81.80 74.42 72.41 70.55 65.04
Dos quais: Extra Grandes 100 100.42 95.32 98.95 102.70 107.99 102.84 90.66 87.42 80.29 78.76 76.90 70.49

Moderado Grandes 100 100.54 87.81 82.91 87.19 90.94 86.83 83.20 78.71 71.19 68.92 67.04 62.05
Todos consumidores média 100 99.69 90.90 89.52 92.65 95.43 90.27 84.45 80.55 73.19 70.84 68.78 63.98

Gás Pequenos 100 94.17 88.33 92.66 91.79 83.33 77.70 67.79 56.11 51.78 51.74 48.85 51.01
(Pence por kWh) Médios 100 86.15 80.08 77.27 74.20 71.54 67.38 60.07 44.80 45.52 47.49 45.60 46.49

Grandes 100 89.38 83.62 77.80 76.72 76.55 77.01 64.50 42.72 45.51 49.11 46.72 51.23
Todos consumidores média 100 89.86 83.82 78.77 77.10 76.93 75.84 63.77 42.66 45.16 48.35 46.33 49.96

firme 100 92.85 85.45 79.91 78.90 76.26 71.17 61.01 38.54 40.97 44.75 42.03 44.34
interruptivel 100 92.85 93.17 86.36 86.39 86.37 87.35 72.30 51.59 54.10 58.01 55.74 61.05
tarifa 100 92.85 100.53 105.25 101.84 94.97 91.31 85.18 84.64 77.68 75.60 74.29 72.17

Fonte: Cálculos baseados nos dados dos Digest of United Kingdom Energy Statistics (1983,1998,2001)  

 

Pela Tabela 7.15 constata-se que no período em termos reais as tarifas de energia 

caíram bastante para o Setor Industrial como um todo. Tomando a média, nota-se que 

a redução da tarifa de eletricidade foi sempre menor do que a redução dos preços de 

carvão e gás em todos os anos. Tomando como base o ano de 1988, no ano 2000 a 

redução foi de aproximadamente 36% para eletricidade, 50% para gás e 50% para 

carvão. Tomando apenas a eletricidade, nota-se que a redução variou de 

aproximadamente 30% para os consumidores industriais classificados como 

extragrandes a cerca de 39% para os consumidores industriais médios. 

No entanto, a evolução das tarifas foi diferente entre consumidores de diferentes 

tamanhos. Da mesma tabela observa-se que até 1994 a evolução não seguiu uma 

lógica única entre os consumidores, diferente de 1994 a 2000 quando todas as tarifas 

para cada consumidor caíram, embora não na mesma proporção. Até 1994 os 

principais beneficiados com redução de preços foram os consumidores industriais 

médios (16% de redução), sendo que as tarifas aumentaram para os consumidores 

industriais extragrandes (2,84%). Já de 1994 a 2000 os maiores beneficiados foram 

justamente os extragrandes (mais de 32 pontos percentuais de redução), seguidos dos 

pequenos (30 pontos %), grandes (27,5 pontos %), moderados grandes (24,8 pontos 

%) e médios (22,8 pontos %). 

Portanto, percebe-se que os consumidores industriais foram beneficiados com a 

Reforma do Setor Elétrico, embora os benefícios variem ao longo do tempo e dentre 

os tipos de consumidores industriais. Além disto, também foram beneficiados com a 

queda de preços dos demais energéticos no período. 
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Tabela 7.16 
Indicador -   Indice de Preço dos Produtores no Reino Unido /  Indice de Preço Eletricidade - Indústria (Anual Dez 1988=100)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Pequenos 1.00 0.99 0.86 0.76 0.76 0.77 0.85 0.96 0.94 0.90 0.84 0.98 1.04
Médios 1.00 0.99 0.98 0.94 0.93 0.88 0.99 1.05 1.02 0.99 0.91 1.04 1.13
Grandes 1.00 0.97 0.96 0.92 0.89 0.82 0.90 0.99 0.96 0.93 0.85 0.96 1.06
Extra Grandes 1.00 0.97 0.91 0.82 0.80 0.74 0.81 0.93 0.90 0.86 0.78 0.88 0.98
Moderado Grandes 1.00 0.97 0.99 0.98 0.94 0.88 0.95 1.02 1.00 0.97 0.89 1.01 1.11
Média geral 1.00 0.98 0.96 0.91 0.89 0.83 0.92 1.00 0.98 0.94 0.86 0.98 1.08
Fonte: Cálculo baseado em dados dos Digest of United Kingdom Energy Statistics (1993,1996,2001) e Office for National Statistics  

 

Entretanto de maneira geral esta queda de preços de insumos parece não ter sido 

integralmente apropriada pelos consumidores intermediários, mas sim pelos 

consumidores finais como mostram os dados ano a ano da Tabela 7.16. Apenas no 

ano 2000 os preços dos produtos industriais ficaram relativamente mais valiosos do 

que a eletricidade. 

 

Quanto aos consumidores domésticos os gráficos 7.4 e 7.5 mostram a evolução dos 

preços em termos reais para cada uma das REC’s. A tabela 19 do anexo deste 

capítulo também apresenta a série de preços correntes para cada uma das REC’s. Em 

primeiro lugar nota-se que até 1994 os preços não caíram, refletindo um 

comportamento parecido com o Setor Industrial. De 1994 a 2000 é o período em que 

os ganhos de produtividade são repassados aos preços. 

 

Gráfico 7.4 
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Gráfico 7.5 

Fonte : C álculo baseado em  dados dos D igest of U nited K ingdom  Energy S tatistics (1987-2001)
N otas:
[a ] C onsum o base de 3.300KW h e cálcu lo pelo C usto Unitário  - conta/consum o
[b] Fa ixa de consum o anual de 2500 kW h, ta rifa  em  p/kW h inclu indo im postos em  D ezem bro, Debito D ireto
[c] De 1998 em  diante os valores se referem  a Canterbury e a Southam pton
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Entre 1987 e 2001 para o consumidor doméstico na Inglaterra e País de Gales a 

redução de preços em termos reais situa-se entre a faixa de 27,5% (Wales) e 32,5% 

(East Midlands). Observando a tabela 28 do anexo nota-se que de maneira geral os 

preços da eletricidade doméstica em Wales são mais elevados do que na Inglaterra, e 

que até 1993 os preços para o Setor doméstico na Escócia eram mais baixos do que 

no restante do Reino Unido. Com a Reforma ocorrida na Inglaterra e País de Gales os 

consumidores domésticos da Inglaterra parecem ter sido mais beneficiados do que os 

da Escócia e País de Gales. 

 

Tabela 7.17 
Indicador -   Indice de Preço dos Salários na Gra-Bretanha /  Indice de Preço Eletricidade (Anual Dez 1987=100)

1987[a] 1988[a] 1989[a] 1990[a] 1991[a] 1992[a] 1993[a] 1994[a] 1995[a] 1996[a] 1997[a] 1998 [b] 1999 [b] 2000 [b] 2001 [b]

Midlands 1.000 1.015 1.043 1.051 1.013 1.051 1.125 1.099 1.132 1.202 1.343 1.311 1.540 1.826 2.016
South East [c] 1.000 1.006 1.031 1.037 0.999 1.030 1.095 1.070 1.203 1.259 1.414 1.547 1.776 2.036 2.357
South Wales 1.000 1.004 1.022 0.994 0.961 1.005 1.034 0.992 1.022 1.095 1.222 1.338 1.630 2.054 2.047
Eastern 1.000 1.007 1.032 1.038 0.999 1.017 1.047 1.004 1.075 1.094 1.311 1.416 1.737 2.028 2.429
Yorkshire 1.000 1.010 1.028 1.041 1.019 1.017 1.121 1.075 1.145 1.306 1.408 1.569 1.757 1.958 2.117
Merseyside and North Wales 1.000 1.010 1.035 1.045 1.009 1.038 1.068 1.043 1.092 1.170 1.314 1.610 1.851 2.033 2.348
London 1.000 1.016 1.041 1.042 0.997 1.039 1.091 1.075 1.134 1.197 1.376 1.633 1.911 2.173 2.346
North West 1.000 1.031 1.055 1.066 1.024 1.062 1.093 1.135 1.203 1.267 1.386 1.547 1.755 1.979 2.272
North East 1.000 1.000 1.021 1.005 0.962 0.982 1.011 1.049 1.081 1.202 1.296 1.349 1.522 1.757 2.125
East Midlands 1.000 1.034 1.062 1.075 1.032 1.046 1.118 1.072 1.124 1.168 1.358 1.540 1.830 2.212 2.611
South West 1.000 0.972 0.992 0.983 0.952 0.965 0.993 0.998 1.055 1.166 1.297 1.462 1.708 1.869 2.030
South [c] 1.000 0.981 1.000 1.008 0.969 0.993 1.047 1.004 1.055 1.141 1.326 1.477 1.674 1.791 1.892

Fonte: Cálculo baseado em dados dos Digest of United Kingdom Energy Statistics (1985-2001) e Office for National Statistics
Notas:
[a] Consumo base de 3.300KWh e cálculo pelo Custo Unitário - conta/consumo
[b] Faixa de consumo anual de 2500 kWh, tarifa em p/kWh incluindo impostos em Dezembro, Debito Direto
[c] De 1998 em diante os valores se referem a Canterbury e a Southampton  
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Portanto, a Reforma na ESI em termos absolutos também trouxe benefícios para os 

consumidores domésticos. A Tabela 7.17 reforça este argumento mostrando que no 

período a evolução da remuneração pelo trabalho (parte da renda dos consumidores 

domésticos) evoluiu favoravelmente em relação à evolução de preço da eletricidade. 

Ou seja, em termos relativos tomando a mesma proporção da renda das famílias antes 

de 1990, se adquire mais eletricidade após 10 anos de Reforma. Considerando a 

manutenção da eficiência dos equipamentos e da iluminação doméstica constante 

nesse período, deduz-se que houve benefício em termos de redução do custo da 

energia útil para o Setor doméstico. 

 

Reguladores & Governo 

Embora os ganhos tenham sido evidentes para os consumidores de eletricidade, os 

benefícios de redução de tarifa de eletricidade potencialmente poderiam ter sido 

maiores como retrata a análise feita acima sobre os ganhos das empresas e dos 

investidores no período. Entretanto, as estruturas de incentivo vigentes não foram 

capazes de transferir de maneira mais justa os ganhos de produtividade das empresas 

para os consumidores. As tabelas 7.18, 7.19 e 7.20 abaixo mostram a divisão do valor 

adicionado pelo Setor Elétrico entre 1992 e 1999, e confirmam a argumentação sobre 

a redistribuição entre agentes ocorrida como fruto da Reforma Setorial.  

Nota-se na Tabela 7.19 que em 1992, três anos após o início da Reforma, os 

empregados se apropriaram de 39,6%, os investidores de 52,1% e o Governo de 8,3% 

do valor adicionado no ano. De 1993 a 2000 a participação relativa dos investidores 

cresceu ano a ano as custas da participação principalmente dos empregados, embora 

também do Governo. No ano de 1999 as participações foram de respectivamente 

27,7%, 64,2% e 8,1%, ou seja, uma redução de 11,9 pontos percentuais para os 

empregados e um aumento de 12,1 pontos percentuais para os investidores. 

 

Tabela 7.18 
Fluxo financeiro pago pelo Setor Elétrico (produção e distribuição) para...                                                                 

£ milhões - a preço de compra de 1999 - inflacionados pelo IPP
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

INVESTIMENTO EM Ki 43         53         47          60          74          81          79          87          
  Public administration 4           4           3            4            4            0            0            3            
  Education, health and social work 39         49         44          56          69          81          79          85          

TOTAL INTERMEDIÁRIOS 22,204   20,068   19,867   19,172   18,230   19,405   20,238   22,624   
EMPREGADOS  Compens. of employees (Ind.Elet) 4,076     4,350     4,105     3,394     3,205     3,054     2,838     2,738     
INVESTIDORES  Gross operating surplus 5,355     6,310     6,223     6,832     7,384     7,068     6,554     6,340     
GOVERNO  Taxes less subsidies on production 853        777        775        726        741        742        763        799        
Fonte: Cálculos baseados em dados do Office for National Statisitics:United Kingdom Input-Output analysis  
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Tabela 7.19 
Fluxo financeiro pago pelo Setor Elétrico (produção e distribuição) para...                                                         

AV - (% do Total Intermediate Consumption, preços de 1999)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total

INVESTIMENTO EM Ki 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
  Public administration 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  Education, health and social work 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%

TOTAL INTERMEDIÁRIOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
EMPREGADOS  Compens. of employees (Ind.Elet) 39.6% 38.0% 37.0% 31.0% 28.3% 28.1% 27.9% 27.7% 32.3%
INVESTIDORES  Gross operating surplus 52.1% 55.2% 56.0% 62.4% 65.2% 65.1% 64.5% 64.2% 60.5%
GOVERNO  Taxes less subsidies on production 8.3% 6.8% 7.0% 6.6% 6.5% 6.8% 7.5% 8.1% 7.2%
Fonte: Cálculos baseados em dados do Office for National Statisitics:United Kingdom Input-Output analysis  

 

Tabela 7.20 
Fluxo financeiro pago pelo Setor Elétrico (produção e distribuição) para...                                                       

A H - ( 1992=100, preços de 1999)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

INVESTIMENTO EM Ki 122.95   110.91   141.20   172.37   188.62   185.00   204.03   
  Public administration 111.15   88.14     110.94   119.61   0.98       1.02       70.42     
  Education, health and social work 124.04   113.03   144.02   177.28   206.10   202.13   216.47   

TOTAL INTERMEDIÁRIOS 90.38     89.47     86.35     82.10     87.39     91.14     101.89   
EMPREGADOS  Compens. of employees (Ind.Elet) 106.72   100.72   83.27     78.64     74.92     69.62     67.18     
INVESTIDORES  Gross operating surplus 117.83   116.21   127.58   137.88   131.98   122.39   118.39   
GOVERNO  Taxes less subsidies on production 91.12     90.88     85.15     86.85     87.01     89.50     93.67     
Fonte: Cálculos baseados em dados do Office for National Statisitics:United Kingdom Input-Output analysis  

 

É interessante perceber que o valor absoluto total do valor adicionado não tem variado 

muito em ordem de grandeza. Somando-se os últimos valores para cada ano da 

Tabela 7.18 tem-se uma variação entre £10.284 milhões em 1992 (moeda de 1999) a 

£9.877 milhões em 1999 (moeda de 1999), sendo este último o valor mínimo no 

período. O valor máximo foi alcançado em 1993 (£11.437 milhões). De modo que o 

Setor Elétrico, apesar do esforço de aumento de produtividade, não logrou aumentar 

substancialmente o valor adicionado após a Reforma. Além disto, observando o total 

de intermediários (Tabela 7.18) nota-se que apesar da queda até 1996 (£18.230 

milhões) os valores se elevam novamente até 1999 sinalizando falta de 

sustentabilidade nas economias. De maneira que a Reforma foi mais efetiva em 

causar uma redistribuição do “bolo” dentre os agentes envolvidos com o Setor, do que 

gerar um caminho sustentável de redução de custos na cadeia de eletricidade. 

Portanto nesse processo os grupos mais prejudicados foram os fornecedores de 

combustíveis, seguidos dos empregados do Setor. Já os beneficiados foram os 

acionistas das empresas do Setor, os gestores dos conselhos de admnistração, os 

consultores, prestadores de serviço e fornecedores de insumos e equipamentos, e por 

fim os consumidores de maneira geral.  
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Para finalizar a análise de desempenho através da observação dos resultados para os 

agentes falta analisar os fluxos para o Governo e para os Reguladores (Offer - 

Ofgem).  O objetivo do governo ao estabelecer a Reforma do Setor Elétrico resume-se 

em reduzir o tamanho do Estado, arrecadar recursos financeiros, aumentar a 

produtividade e a competitividade da economia britânica (custos de eletricidade), e por 

fim diversificar fontes de geração. 

Em relação ao tamanho do Estado e a arrecadação de recursos, as tabelas 7.18, 7.19 

e 7.20 esclarecem que em termos dos fluxos fiscais o Governo manteve mais ou 

menos inalterada sua participação nos recursos financeiros adicionados pelo Setor 

Elétrico. Os valores em moeda de 1999 variam de £853 milhões (1992), passando 

pela menor contribuição em 1995 (£726 milhões), chegando a £799 milhões em 1999. 

Já com as privatizações a arrecadação de recursos financeiros para o Governo foi 

considerável, como mostra a Tabela 7.21. Só com a alienação de ativos do Setor 

Elétrico o caixa do Governo foi agraciado com cerca de £12,7 bilhões (somatório dos 

fluxos em moeda corrente de 90 a 95) ou cerca de 21% dos £60 bilhões arrecadados 

entre 79-95. Além disto, esta tabela mostra a enorme transferência de propriedade 

pública para o Setor privado nesse período. De modo que em relação aos primeiros 

dois objetivos a Reforma do Setor Elétrico cumpriu seu papel. 

 

Tabela 7.21 
Recursos Arrecadados com as Privatizações incluindo transferência de débito (£ milhões)

1979-1985 1986-1990 1990-1995 Total %
Petróleo 2,264.0         3,863.0           1,363.0           7,490.0         12.39%
Telecomunicações 1,402.0         3,391.0           10,149.0         14,942.0       24.72%
Carvão 826.0              826.0            1.37%
Gás 6,133.0           1,658.0           7,791.0         12.89%
Eletricidade 12,677.0         12,677.0       20.97%
Água 496.0              2,963.0           3,459.0         5.72%
Outros(1) 1,574.0         6,949.0           4,738.0           13,261.0       21.94%
Total 5,240.0         20,832.0         34,374.0         60,446.0       100.00%

Fonte: Nationalised industries and Privatisation, Table 5.6 Privatisation proceeds, 1979-80 to 1994-95, pg 69-70
(1) Inclui British Airways, BAA plc e diversos  

 

Em relação ao aumento de competitividade (via produtividade) o gráfico 7.6 abaixo 

mostra que de fato houve uma melhoria em termos relativos em base a alguns de seus 

concorrentes internacionais (exportação). No que se refere à diversificação de fontes a 

Tabela 7.2 já esclareceu que houve uma melhoria, embora pequena em se tratando de 

soluções estruturais e sustentáveis. O gráfico 7.7 abaixo através do indicador 

Shannon-Weiner confirma e justifica que houve uma parca melhoria relativa em termos 

de diversificação de fontes primárias. 
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Gráfico 7.6 

F o n te : A d a p ta d o  d o s  d a d o s  d o  IE A
N o ta s :  P e rc e n tu a l d e  m u d a n ç a s  in c lu in d o  im p o s to s
(1 ) D e fla c io n a d o  p e lo  G D P  d e fla to r a  p re ç o s  d e  m e rc a d o . 
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Gráfico 7.7 

Fonte: DTI - Energy Indicators
(1) Medida de Shannon-Weiner para diversidade baseada na participação das 
 5 principais fontes: carvão, óleo, gás, eletricidade primária e renováveis.
Quanto maior mais diversificado.
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De modo que em termos gerais a Reforma foi favorável para o Governo, 

principalmente para o caixa do Governo (K$). 

 

Dentre os objetivos institucionais do Regulador Setorial está a manutenção da 

sustentabilidade econômico-financeira do Setor Elétrico, além de fazer com que as 

empresas sejam mais produtivas e repassem os ganhos de produtividade aos 
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consumidores. Como pode ser observado ao longo da análise, o desempenho da 

atividade do Regulador pode ser considerada adequada, embora insuficiente no que 

se trata em forçar as empresas a repassarem os ganhos de produtividade para os 

consumidores.  

 

Tabela 7.22 
 OFFER - OFGEM 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-2000 00-2001 
Receita Bruta (£ 000) 9,255 10,954 10,955 11,201 10,132 12,210 16,272 17,704 23,604 51,799 71,720 
Custo anual de pessoal (£ 000) 3,929 4,581 4,582 5,205 5,257 5,675 6,074 6,554 8,738 11,465 17,522 
Publicidade e Consultoria (£ 000) 1,051 1,437 1,326 1,345 789 1,276 2,926 3,309 4,745 17,337 25,192 
Número de empregados (média) 210 234 224 223 229 221 230 244 402 521 479 
Ganho médio empregado (£ 000) 18.71 19.58 20.46 23.34 22.95 25.68 26.41 26.86 21.74 22.01 36.58 
Custo pessoal / Receita Bruta (%) 42.5% 41.8% 41.8% 46.5% 51.9% 46.5% 37.3% 37.0% 37.0% 22.1% 24.4% 
Pub.e Consult. / Receita Bruta (%) 11.4% 13.1% 12.1% 12.0% 7.8% 10.4% 18.0% 18.7% 20.1% 33.5% 35.1% 
Receita Bruta (£ 000) 100 118 118 121 109 132 176 191 255 560 775 
Custo anual de pessoal (£ 000) 100 117 117 132 134 144 155 167 222 292 446 
Publicidade e Consultoria (£ 000) 100 137 126 128 75 121 278 315 451 1,650 2,397 
Número de empregados (média) 100 111 107 106 109 105 110 116 191 248 228 
Fonte : Annual Reports OFFER (1990 - 1998); ;Annual Reports OFGEM (1999, 2000); Plan and Budget OFGEM (2000a) 
(1) Os anos são fiscais de março a março valendo o ano de início. Até 1988 os dados são do Offer, após do Ofgem. 
(2) A partir de 1999 cerca de 140 postos de trabalhos são criados no Gas and electricity Consumer Council  que passa a assumir as 
 funções de consumer affair antes do Offer. Em 1999 e 2000 ao número de empregados é adicionado de 140 para manter a comparabilidade. 
(3) Os dados de publicidade e consultoria de 97-98 e 98-99 são estimativas para o Offer baseadas em dados agregados para o Offer e Ofgas 
     respectivamente de £7046 mil em 97-98 e £10102 mil 98-99 
 

 

No período, como mostra a Tabela 7.22 o Regulador (Offer) foi adquirindo mais e mais 

recursos financeiros e recursos humanos (Kh) e tecnológicos (Kt). Os recursos 

financeiros passaram da faixa dos £9 milhões no início da Reforma para cerca de 

£23,6 milhões em 1998, antes da fusão Offer – Ofgas, e chegando a mais de £71 

milhões em 2000 (Ofgem). Nota-se que o número de empregados foi crescendo de 

1990 a 2000 chegando a mais do dobro neste ano (mais de 402 pró-rateando para a 

regulação de eletricidade). Observa-se também o impressionante aumento dos 

recursos destinados principalmente a pagamentos de consultorias. Em 1990 este valor 

situava-se entorno de £1 milhão, passando a pouco menos de £4,8 milhões em 1998 

(cerca de 4 vezes mais) e chegando a mais de £25 milhões no ano 2000 (cerca de 24 

vezes mais) (para o Ofgem). 

Se destinação de recursos sinaliza aumento de importância, ao longo do período pós 

Reforma certamente o órgão regulador foi ganhando importância em termos relativos. 
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7.2. Análise de desempenho através da observação do 
resultado para os Sistemas 

 

Para complementar a análise de desempenho do sistema de Regulação da Indústria 

de Eletricidade da Inglaterra e País de Gales, além da análise por agente a seguir 

realiza-se a análise por sistema como mostra a Figura 7.2. 

 

 

Figura 7.2 – Análise de Sustentabilidade e Convergência (Sistemas) 
 

 

Vale reiterar, que cada sistema no processo de interação com o sistema seguinte, de 

menor escopo, delimita um conjunto de restrições as quais limitam as possibilidades 

deste último sistema. Como visto na parte teórica, os determinantes deste conjunto de 

restrições são as características e os estados dos sistemas, e as instituições e 

estruturas de incentivo presentes no processo.   

Sendo assim, o Sistema Ambiental impõe restrições para o Sistema Sócio-Político e, 

por sua vez, recebe impactos ambientais sob a forma de redução de estoques naturais 

(Kn) e influência nos serviços ambientais (Sn). A análise da eficiência ambiental se 
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propõe  justamente avaliar o papel do Sistema de Regulação do Setor Elétrico em 

relação a estes impactos ambientais. 

Já o Sistema Sócio-Político delimita restrições para o Sistema Econômico, 

principalmente através do conjunto de instituições informais e formais (Ki). Em troca, 

recebe impactos sociais, os quais, alteram as características e o estado da Sociedade. 

A análise de eficiência distributiva procura avaliar a participação do Setor Elétrico 

neste processo medindo a redistribuição dos fluxos de K$ e Kh entre 1989 e 2000. 

Da mesma maneira, o Sistema Econômico estabelece restrições para o Sistema 

Elétrico (como parte do conjunto de restrições para o Energético). Estas restrições 

(KEi Macro) ao serem percebidas pelos diversos agentes econômicos, perfazem uma 

cesta de alocação de recursos (K$, Kn, Kt, Kf) entre os diferentes Setores 

econômicos. A análise da eficiência alocativa, a seguir, procura avaliar o impacto que 

KEi Macro gerou entre 1989 e 2000 no grau da alocação de recursos do Setor Elétrico 

através do acompanhamento da margem de lucro das empresas do Setor (diferença 

entre preço e custo marginal) e utilização da capacidade instalada de geração. 

O Sistema Elétrico delimita diretamente as organizações envolvidas na cadeia de 

eletricidade. A análise da eficiência dinâmica se destina a avaliar a performance das 

estruturas de incentivo do Setor Elétrico (KEi Micro) em fazer com que o conjunto 

dessas organizações ao longo do tempo inove e efetive a implantação de alternativas 

produtivas que envolvam novas tecnologias que utilizem menos recursos por unidade 

produzida. 

Por fim, como mostra a Figura 7.2 as Organizações estabelecem estruturas de 

incentivo (KEi Org) para os agentes individuais (principalmente gestores e 

empregados). Como resultado destas restrições o comportamento dos indivíduos gera 

distintos graus de eficiência produtiva. Para avaliar a variação deste grau nas 

Organizações do Setor Elétrico mede-se a evolução do custo marginal ao longo da 

cadeia de produção de eletricidade. 

Vale lembrar aqui que os ciclos regulatórios desempenham um papel determinante na 

relação entre efetivação de um impacto e percepção deste impacto. No caso extremo 

do Sistema Ambiental, por exemplo, como o ciclo regulatório é de séculos percebe-se 

pouco as mudanças nas características e estado deste Sistema. E isto sucede por 

dois motivos; primeiro porque a percepção deste tipo de impacto ultrapassa a vida útil 

de um indivíduo e até de gerações de indivíduos, o que torna o processo de percepção 

mais complexo, pois deixa de ser individual para ser grupal; segundo porque o próprio 

processo de regulação ambiental é complexo e de difícil análise especialmente em se 
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tratando de identificar o resultado efetivo das alterações dos fluxos de Kn e Sn 

associadas a um Setor e a um período de tempo curto e determinado, como, por 

exemplo, o Setor Elétrico entre 1989-2000. Embora o caso do Sistema Ambiental seja 

extremo esta propriedade vale para todos os sistemas e é representada na Figura 7.2 

pela distância entre as linhas da borda superior dos sistemas (Nível 0 – Nível 1 – Nível 

2 – Nível 3). 

 

 

Sistema Ambiental (Eficiência Ambiental) 

O gráfico 7.8 e as tabelas 7.23 a 7.25 apresentam indicadores de evolução dos fluxos 

de impactos ambientais oriundos principalmente do Setor Elétrico entre 1982 e 2000. 

Em primeiro lugar nota-se pelo gráfico 7.8 que a intensidade energética do PIB no UK 

tem reduzido ao longo do tempo, embora nesta última década (90-99) a taxa de 

redução tenha sido inferior (10,73%) às taxas das duas décadas anteriores, 

respectivamente 18,65% e 18,10%. Entretanto, nota-se também que esta tendência 

não é exclusiva do UK. 

Isto é positivo em termos de uso de recursos energéticos e em termos de impactos 

causados por emissões oriundas de queima de combustíveis fósseis.  Entretanto, 

como mostra a Tabela 7.23 o total de consumo de energia primária continua 

aumentado embora a taxas decrescentes (de 1989 a 2000 a taxa de aumento foi de 

8,30% contra 14,7% entre 1982-1989).  

 

Gráfico 7.8 
In ten s id ad e en erg é tica  d o  P IB
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Nota-se também pela Tabela 7.24 que o Setor Elétrico tampouco tem reduzido o 

consumo de energia primária para geração (de 1989 a 2000, aumento de cerca de 

4%), embora tenha mudado o uso de fontes ao longo do tempo. De fato, as principais 

mudanças para os fluxos de Kn e Sn resultantes da Reforma no Setor Elétrico foram a 

mudança da matriz energética da década de 80 para o final da década de 90, o que 

resultou em um efeito de redução de emissões em valores absolutos. 

Como já mencionado em item anterior, e confirmado pelas tabelas 7.23 e 7.24 

observa-se que o carvão foi reduzindo participação como combustível para geração 

desde 1983 quando era responsável por cerca de 74% da eletricidade gerada, 

chegando a 63% em 1989, a 31,7% em 1999 e a 35,2% no ano 2000. Nota-se que a 

queda foi acentuada entre 1989 e 1999, quase 28 pontos percentuais (tabela 7.23), ou 

50% no período (Tabela 7.24). É notório que foi o gás o principal substituto do carvão 

como combustível para geração, saindo de 0,7% em 1989 para 33,1% no ano 2000, 

um aumento de 32,3 pontos percentuais ou mais de 2.300%.  

Porém nesse mesmo período o aumento de participação de energias renováveis, seja 

em termos de energia primária, seja como uso para geração foi muito pouco 

significativo. Na Tabela 7.23 observa-se que lixo e renováveis detinham uma 

participação de 0,33% da energia primária utilizada e no ano 2000 passaram a 1,08%. 

Estas informações são corroboradas pelos dados do Energy Trends de junho de 2001 

que mostram para 1990 uma participação de fontes renováveis no total de geração de 

eletricidade abaixo de 2% (incluindo lixo e hidro) e para 2000 abaixo de 3% (DTI, 

2001, gráfico 1, p.29). Vale destacar que nesse mesmo gráfico a meta apresentada 

para o ano 2010 era de 10%. 

De modo que a estrutura de incentivos do Sistema de Regulação do Setor Elétrico pós 

Reforma, no que se refere ao uso de energia, ou seja, ao fluxo de Kn, gerou uma 

substituição de hidrocarboneto, do carvão para o gás, e basicamente continuou 

melhorando a razão intensidade energética – PIB (supondo aqui que o efeito da 

estrutura dos Setores da economia é pouco flexível em 10 anos) embora com menor 

esforço do que a KEi anterior a Reforma. Da mesma forma que a estrutura de 

incentivo anterior, continuou sem reduzir o uso absoluto de energia nem tampouco a 

investir substancialmente em energias renováveis. 

Em termos de contribuição para a qualidade dos serviços ambientais (Sn), medidos 

através dos indicadores de emissões observa-se na Tabela 7.25 que quase todos os 

indicadores melhoraram com exceção do indicador de descargas radioativas. A 
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contribuição do Setor Elétrico na redução absoluta de emissões de CO2 melhorou de 

1989 a 2000 (em média emissão de 46,22 MtC por ano), mais do que de 1982-1989 

(em média emissão de 52,56 MtC por ano), mais uma vez explicado pela substituição 

do carvão pelo gás. Notar que isto também pode explicar a melhoria do indicador de 

SO2 por eletricidade gerada de 1982-2000 embora de 1989-2000 tenha melhorado 

mais do que de 1982-1989. 

Pela Tabela 7.25 nota-se que em relação aos demais Setores (doméstico, Indústria, 

transporte e outros) o Setor elétrico foi o que mais contribuiu em termos absolutos e 

relativos para redução das emissões de CO2 e SO2 no período de 1989-2000. Entre 

1989 e 2000 a redução de CO2 foi de 20,82% (-11,02 MtC) no Setor Elétrico contra 

14,36% em Outros (-1,67 MtC) e 7,33% na Indústria (-2,9 MtC) e aumentos de 8,84% 

no Setor Transporte (2,91 MtC) e 3,36% no Setor Doméstico (0,76 MtC). Entre 1989 e 

2000 a redução de SO2 foi de 68,31% (-1,86 Mt) no Setor Elétrico contra 65,33% na 

Indústria (-0,37 Mt) e 55,03% em Outros Setores (-0,30 Mt).  
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Tabela 7.23 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Consumo fontes Primárias
% em relação ao total de energia primária (todos os setores)

Carvão 34.66 34.86 24.80 31.50 33.33 33.98 32.79 31.69 31.31 30.57 29.06 24.92 23.58 22.39 19.87 18.09 17.80 15.95 16.42
Petróleo 36.03 34.15 43.13 35.10 33.86 32.89 34.66 35.67 36.13 35.13 35.75 35.39 35.25 34.52 33.83 33.42 33.00 32.99 32.41

Gás Natural 23.04 23.93 24.54 25.18 25.10 25.64 24.07 23.23 23.96 25.24 25.42 28.50 29.83 31.68 35.17 36.66 37.43 39.72 40.91
Electricidade Primária (nuclear, hidro e M líq.) 6.27 7.06 7.54 8.22 7.71 7.49 8.48 9.08 8.28 8.75 9.41 10.65 10.62 10.62 10.35 10.99 10.86 10.39 9.18

Renováveis e lixo 0.33 0.33 0.32 0.37 0.54 0.74 0.78 0.78 0.84 0.91 0.96 1.08
Consumo Final de Energia (toe) 136.7 136.1 135.8 141.9 145.7 146.1 148.6 146.2 147.3 151.8 151.9 152.7 150.0 148.8 158.5 153.8 155.4 156.8 158.3
% Eletricidade gerada por combustível

Carvão 73.6 74.2 47.8 63 70.4 68.3 64.9 63.3 64 63 58.2 50.8 49.2 46.2 41.7 36.4 36.7 31.7 35.2
Petróleo 8.9 6.9 32.2 15.4 8.1 7.7 8.4 8.4 9.9 8.7 9.5 5.8 5.4 5.3 5.0 2.9 1.8 1.8 1.8

Gás Natural 0.3 0.3 0.7 0.8 0.3 1.3 1.4 0.7 0.8 0.8 2.1 10.1 13.4 16.9 21.3 27.0 27.5 33.0 33.1
Outros combustíveis 0.2 0 0 0 0 1 1 1.3 1 1.3 1.5 1.5 1.4 2.3 2.4 2.6 3.4 3.7 3.8

Electricidade Primária (nuclear, hidro e M líq.) 17 18.6 19.3 20.8 21.2 21.7 24.3 26.3 24.3 26.2 28.7 31.8 30.6 29.4 29.7 31.1 30.6 29.8 26.2

Fonte: DTI - Energy Indicators  

 

Tabela 7.24 
Combustível usado pelos maiores Geradores de eletricidade no Reino Unido 
Volume - Milhões de toe 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Carvão 48.5 47.4 48.6 49.0 46.0 38.3 35.9 35.0 32.4 27.7 28.7 24.5 27.8
Oleo Combustível 5.4 5.5 6.7 5.9 5.0 4.4 3.6 3.1 3.0 1.4 0.8 0.8 0.8
Gas Natural 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.3 9.1 11.4 15.2 19.2 20.3 24.2 24.4
Nuclear 12.4 14.2 13.2 16.3 17.5 20.2 20.1 20.4 22.2 23.0 23.4 22.2 19.6
Hidro (fluxo natural) 1.3 1.2 1.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4
Outros combustíveis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Importações líquidas 3.1 3.0 2.9 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.1 1.2 1.2
Total 70.7 71.3 72.7 72.8 71.3 70.9 70.5 71.8 74.6 73.2 75.0 73.6 74.4

Indice 1992=100 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Carvão 106 103 106 107 100 83 78 76 70 60 62 53 60
Oleo Combustível 109 111 135 118 100 89 72 63 61 28 17 16 16
Gas Natural 0 0 0 0 100 627 908 1144 1519 1923 2032 2425 2440
Nuclear 71 81 75 93 100 115 115 116 127 131 134 127 112
Hidro (fluxo natural) 333 308 333 82 100 77 95 90 62 74 94 98 95
Outros combustíveis 0 0 0 0 100 600 800 1200 1310 1390 2010 2190 2190
Importações líquidas 215 208 201 98 100 100 101 97 100 99 74 85 85
Total 99 100 102 102 100 100 99 101 105 103 105 103 104

Fonte: Dados dos Digest of United Kingdom Energy Statistics (1985-2001) e Office for National Statistics  
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Tabela 7.25 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Emissões
Índice de emissões de SO2 por unid.GDP 100.00 88.62 82.90 80.70 80.72 77.26 72.16 68.45 68.64 66.23 63.94 56.30 46.31 39.68 33.11 26.05 24.42 18.13 16.00

Emissões de SO2 por combustível (Mt)
Carvão 2.87 2.90 2.00 2.63 2.91 3.01 2.90 2.77 2.77 2.67 2.58 2.17 1.84 1.64 1.36 1.15 1.18 0.87 Nd

Óleo 1.17 0.80 1.56 0.94 0.83 0.72 0.76 0.78 0.81 0.75 0.75 0.84 0.72 0.60 0.56 0.39 0.30 0.22 Nd
Gas 0.08 0.08 0.07 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.06 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 Nd

Outros 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 Nd
Emissões de SO2 por setor (Mt)

Plantas de geração 2.75 2.63 2.59 2.63 2.72 2.83 2.73 2.64 2.72 2.54 2.43 2.08 1.76 1.59 1.32 1.03 1.07 0.78 Nd
Combustão Industrial 0.70 0.58 0.50 0.49 0.55 0.50 0.56 0.54 0.51 0.51 0.53 0.54 0.47 0.37 0.31 0.27 0.22 0.17 Nd

Outros Setores 0.76 0.67 0.62 0.63 0.64 0.58 0.55 0.54 0.53 0.52 0.48 0.49 0.44 0.39 0.38 0.34 0.27 0.24 Nd
Índice de Em. de SO2 por eletricidade gerada 100.00 93.86 90.34 87.09 89.41 92.85 87.90 83.68 84.84 78.27 75.65 64.38 54.08 47.59 38.00 29.86 30.32 21.78 Nd

Índice de Emissões de CO2 por unid. GDP 100.00 95.29 90.41 90.19 88.48 85.65 81.43 78.44 79.05 80.78 78.75 74.98 71.47 68.49 69.12 63.85 62.41 59.63 58.95

Emissões de CO2 por combustível (MtC)
Carvão e outros combustíveis sólidos 68.36 69.04 49.61 65.51 70.21 71.81 69.39 66.70 66.65 66.22 62.21 54.18 50.95 47.79 44.81 39.62 39.43 35.29 37.32

Óleo 53.79 50.72 64.90 54.57 53.07 51.53 54.67 55.24 56.75 56.72 56.82 56.91 55.91 54.59 55.91 53.44 52.17 50.12 49.99
Gas 27.24 27.80 28.97 29.32 29.97 31.40 30.36 29.63 30.44 32.72 32.88 37.00 39.52 42.22 48.96 49.95 52.06 55.18 57.26

Outros 6.06 6.13 5.92 5.25 4.85 5.08 5.37 5.61 5.62 4.89 4.73 4.50 5.47 4.97 5.11 5.01 4.83 4.54 4.54
Emissões de CO2 por setor (MtC)

Plantas de geração 53.02 51.90 49.32 51.95 53.43 54.52 52.94 52.01 54.14 53.30 50.38 45.49 44.36 44.09 43.47 39.62 40.63 38.46 41.92
Domestico 22.69 22.37 21.06 24.15 24.88 24.28 22.72 21.53 21.50 23.87 23.13 24.18 22.95 21.70 24.74 22.74 23.24 23.21 23.48

Industria 40.20 39.27 37.97 37.41 37.67 38.07 39.64 38.48 37.74 37.07 36.64 36.53 37.68 37.80 38.75 38.72 38.29 37.94 36.74
Transporte 26.23 26.96 28.02 28.56 30.03 31.21 32.89 34.18 35.03 34.64 34.99 35.28 35.29 34.89 36.20 36.39 36.06 35.66 35.80

Outros 13.29 13.19 13.02 12.58 12.08 11.76 11.61 10.99 11.04 11.69 11.49 11.11 11.57 11.09 11.64 10.54 10.27 9.86 9.95
Índice de Em. de CO2 por eletricidade gerada 100.00 95.97 89.21 89.27 90.99 92.71 88.38 85.43 87.44 85.30 81.16 72.88 70.58 68.37 64.87 59.84 59.57 55.93 60.00

Cesta de Gases de Efeito Estufa (MtC) 208 208 201 195 194 191 197 191 191 178 Nd
Cesta alvo definida em Kyoto (UK para 2008-12) 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182

Índice de Descargas Radioativas (Geração Nuclear) 100.00 107.62 122.45 118.06 109.78 126.72 144.84 133.60 142.93 157.44 184.42 182.10 183.55 195.44 203.46 206.30 199.66 Nd

Fonte: DTI - Energy Indicators  
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Em relação ao cumprimento da meta definida em Kyoto as mudanças em KEi Setor 

Elétrico ajudaram bastante como fica claro pela Tabela 7.25. Entretanto, este cenário 

pode ser alterado caso o consumo de carvão comece a aumentar novamente como 

parece ser o caso em função das revisões na Política Energética182 ; além disso, ao 

optar preferencialmente pela substituição energética (entre fontes não renováveis) em 

vez de investimentos em fontes alternativas ou em tecnologias inovadoras para 

redução de emissões, as estruturas de incentivo deixam de criar competências 

capazes de lidar de maneira sustentável com o problema de impactos ambientais. 

Ou seja, embora no curto prazo os efeitos sejam percebidos como positivos em termos 

ambientais, as estruturas de incentivo não adotam uma postura sustentável de longo 

prazo, e mais uma vez parecem não atentar de maneira correta para o aspecto dos 

ciclos regulatórios, onde a ênfase nas eficiências está diretamente ligada a capacidade 

de percepção dos resultados obtidos para os agentes que executam as medidas. 

 

 

Sistema Sócio-Político (Eficiência Distributiva) 

Olhando a Figura 7.1 percebe-se que dentro do Sistema Sócio-Político estão os 

indivíduos pessoas físicas propriamente ditas. Nas análises focando os agentes do 

Setor Elétrico ficou evidente que houve uma redistribuição de recursos financeiros 

após a Reforma. Os dados mostrados nos gráficos 7.9 e 7.10 e no gráfico 5 do Anexo 

do capítulo confirmam esta redistribuição mostrando que os grupos empregados e 

fornecedores de energia foram os mais prejudicados. De 1989 a 2000, ou seja, ao 

longo da Reforma no Setor Elétrico a contribuição das Indústrias de Energia no GDP 

(K$ relativo) caiu aproximadamente 1,5 pontos percentuais enquanto a redução de 

empregados (Kh) foi de cerca de 200 mil.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
182 Ver DTI (1998), Review of Energy sources for power generation; e DTI (2001a), Social, 
Environmental and Security of Supply Policies in a Competitive Market. 
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Gráfico 7.9 

Fonte: Office for National Statistics

Contribuição das Indústrias de Energia para o GDP e para o total de em pregos (1980 - 2000)
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Tabela 7.26 
K$ pago pelo Setor Elétrico para... AV - (% do Total Intermediário, preços de 1999)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
FORNECEDORES 98.59% 98.17% 98.55% 97.84% 97.29% 96.57% 96.97% 96.62%

Fontes Secundárias de Energia 89.51% 88.46% 86.82% 87.84% 85.37% 82.22% 78.45% 77.51%
Tecnologias 1.50% 1.55% 2.78% 1.98% 2.40% 2.11% 1.88% 2.16%
Insumos e Serviços Outros 7.59% 8.16% 8.96% 8.03% 9.52% 12.24% 16.64% 16.95%

CONSULTORES 0.62% 0.86% 0.65% 0.93% 1.27% 1.80% 1.58% 1.71%
INVESTIMENTO EM Ki 0.19% 0.26% 0.24% 0.31% 0.40% 0.42% 0.39% 0.39%

  Public administration 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01%
  Education, health and social work 0.18% 0.24% 0.22% 0.29% 0.38% 0.42% 0.39% 0.37%

TOTAL INTERMEDIÁRIOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EMPREGADOS  Compens. of employees (Ind.Elet) (1) 39.6% 38.0% 37.0% 31.0% 28.3% 28.1% 27.9% 27.7%
INVESTIDORES  Gross operating surplus(1) 52.1% 55.2% 56.0% 62.4% 65.2% 65.1% 64.5% 64.2%
GOVERNO  Taxes less subsidies on production(1)

8.3% 6.8% 7.0% 6.6% 6.5% 6.8% 7.5% 8.1%

Fonte: Cálculos baseados em dados do Office for National Statisitics:United Kingdom Input-Output analisys

(1) Percentuais em relação ao valor adicionado  

 

Nota-se que a partir de 1982 quando os primeiros sinais de Reforma nas Indústrias de 

Energia iniciaram (como mostra a Figura 7.3) os números são ainda mais críticos. 

Tomando os últimos 18 anos a queda da contribuição para o GDP (K$ relativo) foi de 

11 pontos percentuais e o enxugamento de empregos de aproximadamente 400 mil 

(Kh). 
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Tabela 7.27 

Electricity Board em 1986 Vendas % das Consumidor MWh GWh
Antigas áreas e nomes (GWh) Vendas por km2 por km2 por consumidor
North of Scotland Hydro-Electric 6,661       2.79% 10.10 115.64 11.45
South of Scotland 18,906     7.91% 79.05 896.05 11.33
North Eastern 13,854     5.80% 92.64 938.83 10.13
North Western 19,111     8.00% 166.46 1554.10 9.34
Yorkshire 20,934     8.76% 180.04 1972.22 10.95
East Midlands 20,182     8.45% 126.82 1247.30 9.84
Midlands 20,402     8.54% 155.04 1545.22 9.97
Merseyside and North Wales 15,731     6.58% 107.34 1279.24 11.92
South Wales 10,897     4.56% 74.96 925.09 12.34
Eastern 25,387     10.63% 140.15 1265.31 9.03
London 16,925     7.08% 2880.01 26150.29 9.08
South Eastern 15,779     6.60% 229.02 1966.10 8.58
Southern 22,655     9.48% 138.94 1346.29 9.69
South Western 11,494     4.81% 82.19 799.96 9.73
Total 238,918   100.00%
Média 17,066     7.14% 318.77 3000.12 10.24
Desvio Padrão 5,076       2.12% 739.14 6680.54 1.16
Mínimo 6,661       2.79% 10.10 115.64 8.58
Máximo 25,387     10.63% 2880.01 26150.29 12.34

Fonte: Calculado com dados do Department of Energy 1989 - Digest of United Kingdom Energy Statistics

Densidades

 

 

Tabela 7.28 

Vendas % das Consumidor MWh GWh 
Electricity Board em 2000 (GWh) Vendas por km2 por km2 por Consumidor
North Scotland 9,064          3.01% 15.26 166.65 10.92
South Scotland 19,407        6.45% 90.41 845.62 9.35
North East 16,297        5.42% 107.50 1131.74 10.53
North West 24,095        8.01% 184.00 1927.60 10.48
Yorkshire 23,368        7.77% 202.71 2183.93 10.77
East Midlands 27,301        9.07% 153.69 1706.31 11.10
Midlands 26,555        8.83% 179.17 1996.62 11.14
Merseyside and North Wales 17,297        5.75% 118.28 1417.79 11.99
South Wales 12,535        4.17% 89.24 1062.29 11.90
Eastern 33,749        11.22% 167.19 1662.51 9.94
London 24,267        8.07% 3466.17 36491.73 10.53
South East 20,563        6.83% 260.49 2507.68 9.63
South 31,539        10.48% 167.28 1866.21 11.16
South West 14,847        4.93% 100.97 1031.04 10.21
Total 300,884      100%
Média 21,492        7.14% 378.74 3999.84 10.69
Desvio Padrão 7,110          2.36% 890.66 9371.84 0.77
Mínimo 9,064          3.01% 15.26 166.65 9.35
Máximo 33,749        11.22% 3466.17 36491.73 11.99

Fonte: Calculado com dados do Department of Energy 1989 - Digest of United Kingdom Energy Statistics

Densidades

 

 

Além disto, como mostram as tabelas 7.27 e 7.28 e as tabelas 19, 22, 23 e 24 do 

Anexo do capítulo, os consumidores nas diferentes regiões da Inglaterra e País de 

Gales também tiveram uma redistribuição de participação relativa no consumo de 

eletricidade, e conseqüentemente no desembolso financeiro pago ao Setor elétrico. 

Entre 1986 e 2000, Yorkshire, East Midlands, Midlands, Eastern, Londres, South East, 
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South e South West aumentaram suas participações em detrimento das demais áreas. 

Houve também um aumento do desvio padrão, o qual embora pequeno reflete um 

aumento nas diferenças regionais no que se refere ao consumo de eletricidade. 

 

Gráfico 7.10 

Fonte: Office for National Statistics

Gastos em combustível como % dos gastos totais (por classe de renda UK)
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Por outro lado, confirmando a análise em relação aos consumidores domésticos, com 

os resultados da estrutura de incentivos do Setor Elétrico pós Reforma, como mostra o 

gráfico 7.10, os extremos das classes (pessoas físicas) foram beneficiados em termos 

reais. Os de renda mais baixa tiveram maiores benefícios do que os de renda mais 

alta, fato que sinaliza positivamente em termos de eficiência distributiva. 

 

 

Sistema Econômico (Eficiência Alocativa) 

Todos os segmentos da cadeia de eletricidade e (com exceção do comercial) bem 

como praticamente todas as organizações partícipes de cada segmento tiveram a 

margem operacional aumentada após a Reforma do Setor elétrico em 1989/90, como 

mostram as tabelas 7.29 e 25 do Anexo do capítulo. 
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Tabela 7.29 
 Indicador Preço x Custo Marginal - Margem de Lucro Operacional por Eletricidade Vendida  (1) 

Margem Por  Margem Por  Margem Por  Total de 
Operacional TWh Indicador Operacional TWh Indicador Operacional TWh Indicador Vendas TWh 

1985 -20.33% 217 -0.094% - - - - - - 217 
1986 8.05% 227 0.035% - - - - - - 227 
1987 9.47% 233 0.041% - - - - - - 233 
1988 6.98% 239 0.029% - - - - - - 239 
1989 3.98% 243 0.016% - - - - - - 243 
1990 - - - 4.8% 78 0.062% 6.0% 125 0.048% 259 
1991 - - - 8.4% 74 0.112% 8.1% 120 0.068% 266 
1992 - - - 11.2% 72 0.155% 5.4% 109 0.050% 266 
1993 - - - 16.1% 72 0.225% 14.3% 101 0.141% 271 
1994 - - - 14.8% 70 0.211% 13.1% 92 0.143% 270 
1995 - - - 16.8% 64 0.262% 16.5% 87 0.190% 280 
1996 - - - 21.3% 61 0.350% 18.1% 70 0.259% 291 
1997 - - - -12.6% 60 -0.211% 17.0% 63 0.272% 299 
1998 - - - 26.6% 57 0.464% 24.2% 66 0.365% 301 
1999 - - - 15.2% 49 0.311% 24.2% 58 0.418% 305 

Fonte : Cálculos baseados nos dados dos Annual Reports OFFER (1990, 1993, 1994, 1998) e OFGEM (2001) 
            e Central Electricity Generating Board Statistical Yearbook 1988/89. 
(1) Anos fiscais de março a março iniciando em 84/85 = 1985 

CEGB PowerGen National Power 

 

 

Especificamente para o segmento de geração, tomando-se os dois principais atores 

neste segmento (Tabela 7.29) observa-se que a margem operacional por unidade de 

eletricidade vendida aumentou substancialmente após o ano de 1989, indicando que a 

diferença entre preço e custo marginal aumentou. Pela teoria econômica clássica 

sabe-se que quanto maior a diferença entre preço e custo marginal maior a ineficiência 

alocativa, dado que ceteris-paribus, os recursos financeiros buscam maior 

rentabilidade independente da necessidade real da demanda. E isto de fato ocorre 

principalmente em Indústrias cuja barreira à entrada é alta e cujos incumbentes 

possuem poder de monopólio, como foi o caso do segmento de geração do Setor 

elétrico no UK como visto nos capítulos anteriores (ver os elevados Hi-He para 

capacidade instalada e geração Tabela 7.34). 

Estas constatações são confirmadas pelas evidências apresentadas no gráfico 7.11. 

Notar que após 1989 houve um aumento da diferença entre capacidade instalada 

declarada e demanda máxima atendida, especialmente nos anos de 1991 e 1992. De 

fato este indicador foi melhorando ao longo do período chegando ao final da década 

de 90 aos níveis do final da década de 80. Vale lembrar que ao longo dos últimos dez 

anos também houve fechamento de plantas geradoras devido às regras do Pool, que 

como já explicado em capítulos anteriores remunerava o risco de escassez de 

capacidade. 

Portanto, no que se refere à eficiência alocativa pode-se dizer que houve uma piora 
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após a Reforma, e que o desempenho da Regulação do Setor Elétrico foi falha em 

montar uma estrutura de incentivo que atentasse para este requisito. As recentes 

mudanças nas estruturas de incentivo especialmente as relacionadas ao arranjo de 

mercado (NETA) foram no intuito principalmente de melhorar esta falha. 

 

Gráfico 7.11 

Fonte: DTI - Energy Indicators

Capacidade de Geração, demanda média e demanda máxima atendidos pelos maiores 
geradores , 1982 a 2000
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Setor Elétrico – Energético (Eficiência Dinâmica) 

Como já mencionado e como mostra o gráfico 10 do Anexo deste capítulo ao final da 

segunda metade da década de 80 houve uma espécie de quebra de paradigma no 

segmento de geração relacionado à tecnologia de geração e a economias de escala.  

Ao mesmo tempo o tamanho das plantas ótimas se reduziu e o grau de eficiência 

aumentou. De 1985 ao final da década de 90 as plantas ótimas reduziram de 700 MW 

para 200 MW e o grau de eficiência técnica aumentou de 35% para cerca de 55% 

(CCGT).  

Esta nova tecnologia de geração de ciclo combinado usando o gás (CCGT) como 

combustível se mostrou bastante atrativa para os tomadores de decisão de 
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investimento na geração no caso britânico, como mostra os dados das tabelas 7.31 e 

26 do Anexo do capítulo. Percebe-se que a partir de 1992, dos MW adicionais 

instalados, a maioria consistiu da tecnologia CCGT, sendo que de 1989 a 2000, 

13.634 MW do total de 23.358 MW instalados decidiram por CCGT. 

Adicionalmente, após a Reforma, a cogeração também se expandiu em virtude das 

possibilidades de autogeração, e ao final do ano 2000, 2.343 novos MW tinham sido 

instalados com esta tecnologia. 

Quanto ao segmento de transmissão, os dados da Tabela 7.30 indicam manutenção 

do desempenho técnico da rede de transporte, também confirmados pelos dados de 

qualidade do segmento de distribuição apresentados nas tabelas 29 (disponibilidade) e 

30 (segurança) do anexo. Aliás, estes dados sinalizam para manutenção ou melhoria 

na qualidade de fornecimento nas diversas REC’s, com exceção da segurança na 

Midlands. 

 

Gráfico 7.12 

Fonte: Office for National Statistics

(1) inclui dados de agua e mineiração

Pesquisa e Desenvolvimento pelas Indústrias de Energia (1) 
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Tabela 7.30 
 

Perdas 
(TWh) 

Supriment
líquido 
(TWh)

% do 
i tlíquid

1982 20.48 242.48 8.45%
1983 21.21 246.15 8.62%
1984 21.06 251.47 8.37%
1985 22.63 263.56 8.59%
1986 22.91 278.48 8.23%
1987 22.96 279.71 8.21%
1988 23.35 285.71 8.17%
1989 24.98 291.75 8.56%
1990 24.99 297.50 8.40%
1991 26.22 300.65 8.72%
1992 23.79 298.55 7.97%
1993 22.84 301.87 7.57%
1994 31.00 306.94 10.10
1995 30.32 317.63 9.55%
1996 31.30 330.41 9.47%
1997 26.95 329.47 8.18%
1998 29.67 342.76 8.66%
1999 29.79 347.90 8.56%
2000 30.86 355.20 8.69%
Fonte : DTI ( 2001) 

Perdas na Transmissão e Distribuição 
(TWh %)

 

 

Tabela 7.31 
Entrada de Nova Capacidade Instalada por tecnologia na Inglaterra e País de Gales desde 1990 (% do Acumulado)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
CCGT 0.0% 0.0% 0.0% 70.3% 46.7% 54.7% 46.6% 57.8% 64.0% 63.3% 64.8% 63.8%
CCGT/CHP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 39.7% 28.4% 19.2% 13.9% 11.3% 11.8% 11.1% 11.0%
CHP 79.5% 70.9% 81.0% 17.6% 8.0% 7.6% 9.1% 8.4% 8.0% 8.4% 8.0% 9.2%
PWR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.5% 8.3% 6.8% 6.3% 5.6% 5.6%
Coal/Oil 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0% 4.4% 3.5% 3.3% 3.0% 2.9%
OCGT+OCGTil-Fired 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 1.3% 1.0% 1.4% 2.1% 2.0%
Wind 0.0% 0.0% 1.5% 3.3% 2.5% 2.1% 1.9% 2.1% 1.9% 1.9% 1.8% 1.9%
Waste+Waste/CHP 0.0% 19.4% 11.7% 4.6% 1.4% 2.9% 1.9% 1.4% 1.3% 1.6% 1.4% 1.6%
Hydro 12.8% 6.1% 3.7% 0.7% 0.2% 2.6% 1.7% 1.3% 1.1% 1.0% 0.9% 0.9%
Gas+Methane+Sour Gas 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.1% 0.4% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Chicken Litter 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.3% 0.3%
Oil/CHP+Diesel 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2%
Sewage Gas/CHP+Tyres 7.7% 3.6% 2.2% 2.2% 0.9% 0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Geoth. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Fonte: Cálculo baseado nos dados obtidos da Electricity Association  
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Tabela 7.32 

Ano acabando em Dezembro por 1000

% de 
mudança 98 

para 91 por 1000
% de mudança 

98 para 91
1991 1153 736
1992 3232 850
1998 3704 221% 1427 94%
Fonte: Ofgem - Prepayment Meters - A consultant Document, October 1999

Número de Medidores com tecnologia de Pre-pagamento
Eletricidade Gás

 

 

O segmento de comercialização (medição) igualmente tem incorporado novas 

tecnologias de medição como mostram as tabelas 7.32 e 27 - 28 do Anexo.  

O gráfico 6 do Anexo realmente atesta que a relação entre uso de combustível para 

geração e eletricidade vendida para uso final tem se reduzido de maneira mais 

acentuada após a Reforma. O dados de investimento em pesquisa e desenvolvimento 

apresentados no gráfico 7.12 confirmam um aumento do nível absoluto de 

investimentos atingindo o auge em 1992 e embora reduzindo chega em 1999 ainda 

acima dos patamares pré Reforma. 

Portanto, tanto pela medida dos esforços quanto pelos resultados observa-se que a 

estrutura de incentivos foi favorável no caso do aumento de eficiência dinâmica para o 

Setor Elétrico. No entanto vale destacar que isto não ocorreu dissociado do esforço de 

aumento de eficiência produtiva, como ficará evidente a seguir. Entretanto, da mesma 

forma como foi constatado na análise da eficiência ambiental, aqui também se 

confirma pela Tabela 7.31 que as estruturas de incentivos não foram suficientes para 

direcionar o desenvolvimento de tecnologias renováveis. 

 

 

Organizações (Eficiência Produtiva) 

A Tabela 7.33 abaixo é bem ilustrativa no que se trata de melhoria de eficiência 

produtiva. Considerando o Setor como um todo, entre 89/90 e 99/00 todos os 

indicadores melhoraram, o custo operacional por KWh vendido saiu de 8,740p para 

7,603p, o número de empregados por consumidores (‘000) caiu de 5,83 para 2,59, 

empregado por GWh vendido caiu de 0,58 para 0,23, sem ter comprometido a 

qualidade como mostram os indicadores de média de minutos sem fornecimento e 

número de interrupções (para maiores detalhes ver tabelas 29 e 30 do Anexo). 

Já observando de maneira agregada os segmentos de geração e transmissão e 

Março 2004 288



Ricardo Gorini de Oliveira, DSc   gorini@ppe.ufrj.br 
 

distribuição e comercialização observa-se que de 89/90 a 98/99 os primeiros lograram 

reduzir seus custos relativamente mais do que os segundos, possivelmente pela 

melhoria de produtividade medida pela relação empregados por GWh vendido. 

 

Tabela 7.33 
Análise da Eficiência Produtiva - Regulação da Indústria de Eletricidade Britânica

1982/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91
Custo Operacional por kWh vendido (p)(4) (A+B) 3.868 3.830 4.930 4.038 3.977 4.059 4.414 8.740 8.443

(A)                       Geração + Transmissão (1) 3.096 3.061 4.143 3.247 3.17 3.231 3.529 3.609 3.664
(B)          Distribuição + Comercialização(2) 0.772 0.769 0.787 0.791 0.807 0.828 0.885 5.132 4.779

Empregados por 1000 consumidores (3) 6.19 5.91 5.68 5.50 5.38 5.29 5.18 5.83 5.67
Empregados por GWh vendido  (A+B) 0.65 0.60 0.57 0.54 0.52 0.50 0.48 0.58 0.56

(A)                       Geração + Transmissão (1) 0.26 0.24 0.22 0.21 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17
(B)          Distribuição + Comercialização(2) 0.39 0.36 0.35 0.33 0.31 0.30 0.29 0.32 0.31

Média dos minutos sem fornecimento (3) 90.4 111.8 76.9 91.2 94.1 348.0 86.8 Nd 226
Número de interrupções (3) Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd 111

Segue 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/2000
Custo Operacional por kWh vendido (p)(4) (A+B) 9.051 9.102 9.026 8.322 9.394 7.523 7.965 8.373 7.603

(A)                       Geração + Transmissão (1) 3.982 3.956 2.972 2.550 3.884 2.188 2.981 2.803  2.411    
(B)          Distribuição + Comercialização(2) 5.069 5.146 6.054 5.771 5.510 5.336 4.985 5.570 5.191

Empregados por 1000 consumidores (3) 5.35 4.85 4.30 3.74 3.56 3.13 3.04 2.76 2.59
Empregados por GWh vendido  (A+B) 0.53 0.48 0.43 0.38 0.33 0.28 0.27 0.25 0.23

(A)                       Geração + Transmissão (1) 0.15 0.12 0.10 0.09 0.10 0.09 0.09 0.08 0.03
(B)          Distribuição + Comercialização(2) 0.30 0.28 0.26 0.22 0.18 0.16 0.15 0.14 0.07

Média dos minutos sem fornecimento (3) 102 106 96 97 97 87 88 81 71
Número de interrupções (3) 88 95 85 88 91 89 88 78 81

Fonte: Cálculos baseados nos Annual Reports Electricity Council, Electricity Association, e Ofgem
(1) Ate 1989 correspondem a CEGB, depois a NGC mais geradores. Os valores em itálico contem valores aproximados nas planilhas de input.
(2) Ate 1989 correspondem as Area Boards, depois as REC's. Os valores em itálico contem valores aproximados nas planilhas de input
(3) Electricity Supply Industry, por 1000 consumidores. De 89-92 total de consumidores apenas das RECs. Dados do Ofgem.
(4) Dados de custo financeiros em moeda corrente, Current cost basis. 
     Os dados de custo ate 88/89 excluem appliance marketing, contracting activities, appliance servicing e statutory e outros rechargeable work.
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De maneira que não há dúvidas quanto à capacidade da estrutura de incentivo após 

Reforma em incentivar redução de custos. Entretanto, embora os dados de custo para 

antes da Reforma estejam excluídos dos custos de appliance marketing e contracting 

activities etc. (ver nota 4 da tabela), uma comparação pouco rigorosa entre o período 

de 82/83 a 88/89 contra 89/90 e 90/00 sugere um elevado aumento  do indicador custo 

operacional por kWh vendido, principalmente por causa dos segmentos distribuição e 

comercialização.  

Isto pode estar confirmando um aspecto teórico que trata do aumento dos custos de 

transação (consultores jurídicos, fiscais etc.) oriundos da necessidade de coordenação 

intra-segmentos devido à separação vertical, e outros custos relacionados a marketing 

e consultorias e serviços até então inexistentes antes de 1989 (como já visto na 

Tabela 7.10). 
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7.3. Análise da gestão do Risco Regulatório na ESI Britânica 

 

Geração e implantação das Estruturas de Incentivo do Setor Elétrico 
(1982 – 1990) 

Como visto anteriormente diversas foram as motivações para a transformação do 

Setor Elétrico Britânico. Entre 1982 e 1989 merece destaque o papel das instituições 

no processo. Nota-se uma grande atividade no Sistema Sócio-Político onde a 

comunicabilidade, a legitimidade, a transparência, e a accountability (controle e 

supervisão) criaram o ambiente propício para a gestão da KEi do Setor Elétrico. 

Notar também que a definição dos parceiros para implantar a nova estrutura de 

incentivos, incluindo o DGES (Offer) e os consultores ocorreu pelo menos 3 anos 

antes do Vesting Day (1987 a 1989). Da vontade política (1982) para a viabilização do 

primeiro ato contratual com terceiros para a Reforma (1987) passaram-se cerca de 5 

anos.  

Ao longo destes 8 anos a atenção e o esforço do Sistema de Regulação do Setor 

Elétrico esteve concentrado na relação entre o Governo e o Parlamento.  

Antes do Vesting Day também houve mudanças nas KEi Org das empresas estatais, 

principalmente das geradoras, as quais foram separadas da CEGB, e subdivididas. 

Neste processo de ajustamento de KEi Org a nova estrutura de incentivos KEi Micro já 

houve uma primeira priorização de aumento de eficiência produtiva. Aliás, seguindo a 

lógica definida nos objetivos de Política Energética. 

Portanto, nesta etapa pelo que se percebe houve um planejamento da gestão do risco 

regulatório, especialmente para aqueles stakeholders mais influentes no processo de 

desenho regulatório. 

 

 

Operacionalização e Aperfeiçoamento das Estruturas de Incentivo do 
Setor Elétrico (1990-1996) 

Da mesma forma, durante os primeiros três anos da Reforma o papel de Ki também 

merece ser destacado, principalmente a atividade de accountability e controle da nova 

estrutura de incentivo do Setor Elétrico. Nesse período a preocupação com os 

objetivos ambientais já manifestada pelos Lords durante a gestão de KEi Micro foram 

reforçados com esquemas de incentivos para energias renováveis. Embora a atenção 
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para a eficiência ambiental começasse a crescer, foi a preocupação com a eficiência 

alocativa a que mais tomou recursos e tempo do Sistema de Regulação do Setor 

Elétrico. 

 As informações de aumento excessivo de margem de lucro das utilities, 

especialmente das geradoras (Tabela 7.37 eficiência alocativa), e o alto Grau de 

concentração nesse segmento (Tabela 7.34) instigou a percepção de que não havia 

competição efetiva no mercado de eletricidade, ou seja, que a estrutura de incentivo 

KEi não estava adequada (tendo em perspectiva a eficiência alocativa). Notar que já 

em 1992, menos de 2 anos após a privatização das geradoras, já apareceram 

preocupações quanto aos riscos relacionados ao excesso da corrida pelo gás. 

Principalmente em se tratando dos impactos negativos para a Indústria do carvão 

(eficiência alocativa e distributiva) e para os riscos de falta de gás (não 

sustentabilidade). 

Entretanto, este período foi caracterizado por diversas tentativas de aperfeiçoar a KEi 

Micro já existente; assim, aumentou-se o grau de abertura do mercado (Tabela 7.34), 

reduziu-se o grau de concentração na geração (Tabela 7.34), investiga-se as altas 

remunerações dos diretores das utilities (Figura 7.3), e revisam-se preços para as 

REC´s (Figura 7.1). 

Mas a persistência do aumento de ineficiência alocativa e distributiva (Tabela 7.36) 

resultou em mudanças nas regras do jogo (em KEi Micro) como a separação do 

segmento transmissão – distribuição (Figura 7.5) e modificação de licenças para os 

second tiers supply.  

Ao final desse período o desenho regulatório também foi alterado com a temporada de 

takeovers, a qual retomou a verticalização geração-distribuição (comercialização) 

(Figura 7.5). 

De modo que se por um lado KEi Micro em combinação com KEi Org das empresas foi 

efetivo em promover aumento de eficiência produtiva e dinâmica, o sistema de 

Regulação do Setor Elétrico (nas figuras de Ki e KEi Macro) não foi eficaz em resolver 

a questão das eficiências alocativa e distributiva, embora as diversas tentativas de 

aperfeiçoamento. E tampouco sinalizava de maneira adequada a sustentabilidade da 

eficiência ambiental. 

Portanto, a percepção de elevação de risco regulatório foi premente, instigando os 

formuladores de política a promoverem novas reestruturações. 
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Reestruturação das Estruturas de Incentivo do Setor Elétrico (1997-2001) 

Apesar da redução do grau de concentração na geração e aumento da abertura de 

mercado em torno de 1997 (Tabela 7.34) os indicadores de eficiência alocativa e 

distributiva (Tabela 7.36) não se alteram substancialmente, embora sinalizem uma 

arrefecida. A magnitude, no entanto, não foi suficiente para desestimular uma 

reestruturação em KEi. Em 1998 o Review of power generation sinaliza mudanças em 

KEi Micro, e no ano 2000 o Utilities Act e o NETA surgem como forma de melhorar as 

eficiências alocativa e distributiva. 

 

Tabela 7.34 
Estruturas de Incentivo do Setor Elétrico (Inglaterra e País de Gales)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Grau de Propriedade Pública

% privada na geração(1) 99.00     84.00    82.00    81.00     80.00    78.00     93.00     92.00     93.00     95.00     96.00     
% privada no transporte 100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   

Grau de Abertura de Mercado
Market Shares por volume fornecido (>1MW)
 REC First Tier 57% 46% 46% 42% 37% 33% 27% 24% 20% 21% 21%
 REC Second Tier 4% 7% 12% 15% 15% 16% 20% 26% 31% 45% 58%
 Outros 39% 47% 42% 43% 48% 51% 53% 50% 49% 35% 21%
Market Shares por volume fornecido (100KW - 1MW)
 REC First Tier 100% 100% 100% 100% 70% 59% 53% 49% 39% 37% 34%
 REC Second Tier - - - - 22% 30% 34% 38% 41% 48% 55%
 Outros - - - - 8% 11% 13% 13% 20% 16% 11%

Grau de Concentração e Competição(2)

Hi - He para Capacidade Instalada 3,250     3,250     2,800     2,600     2,500     2,400     1,800     1,550     1,570     1,300     Nd
Hi - He na geração de eletricidade 5,005     2,621     2,542     2,218     2,042     1,919     1,653     1,432     1,358     1,135     936        
Hi - He na venda de eletricidade para o Setor Industrial Nd 702        708        710        799        824        813        759        994        883        1,050     
Hi - He na venda de eletricidade para o Setor Comercial Nd 881        877        858        786        804        809        996        946        888        1,195     
Hi - He na venda de eletricidade para o Setor Doméstico 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   5,462     924        1,102     
Hi - He na venda de gás para Geradores de eletricidade 10,000   10,000   3,898     2,644     1,910     1,957     1,728     1,421     1,643     2,119     3,011     
Hi - He na venda de gás para o Setor Industrial 9,369     8,255     6,545     5,106     3,658     1,511     1,157     1,152     1,078     1,316     1,067     
Hi - He na venda de gás para o Setor Comercial 9,999     9,972     8,892     6,026     3,593     1,883     1,419     1,037     949        868        787        
Hi - He na venda de gás para o Setor Doméstico 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   9,912     9,528     7,929     6,096     5,212     

Fontes: Annuals Report Offer, Ofgem - Introduction of the Market Abuse Condition into the license of certain generators (Junho 2000)
(1) Exclui participação das plantas nucleares em propriedade do Governo, inclui importação da Escócia e França. Valores em itálico são estimados.
(2) Dados de Hirchman - Herfindhal obtidos do Gráfico 5.1, pg 41 do Ofgem (junho 2000) & DTI - Energy Indicators

O Herfindahl-Hirschman Index é calculado somando-se os quadrados dos market shares de todas as empresas do segmento analisado. Quanto maior o Herfindahl Index, maior o potencial 
poder de mercado presente.  Quando o Herfindahl Index fica abaixo de 1000 o mercado não é considerado concentrado. Industrias com Herfindahl Index entre 1000 e 1800 possuem um grau 
de concentração médio. Já um Herfindahl Index maior que 1800, sinaliza que o poder de monopólio de mercado potencialmente exercido pelas empresas dominantes é significativo.  
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Tabela 7.35 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Grau de Intervenção Regulatória
Número de empregados nas Agências Offer (Ofgem) 210 234 224 223 229 221 230 244 402 521 479
Gross income das Agências Offer (Ofgem) (£ 000) 9,255     10,954   10,955   11,201   10,132   12,210   16,272   17,704   23,604   51,799   71,720   

Número de documentos publicados 46 68 71 63 62 81 77 77 96 86 Nd
Licenças: 38 22 9 8 8 7 11 9 17 13 Nd
  de geração 11 9 9 6 4 2 6 7 13 6 Nd
  second tier (Inglaterra e País de Gales) 14 13 0 2 4 5 5 2 4 7 Nd
  transmissão 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nd
  Public Electricity Supply 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nd
  modificações de licenças 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nd
Determinações 3 34 24 16 20 23 22 25 15 22 Nd
  sobre acordos de conexão 1 6 2 2 2 3 3 2 4 4 Nd
  sobre termos de Stanby 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Nd
  sobre acordos de uso do sistema 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 Nd
  sobre se localização é na franquia 1 19 3 1 0 0 0 0 0 0 Nd
  sobre Section 23 (disputas sobre cobranças) 1 7 16 12 18 17 8 16 7 17 Nd
  sobre Section 39 (disputas sobre qualidade) 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 Nd
  sobre acordos do Pooling and Settlement 0 0 0 1 0 3 7 3 3 1 Nd
Outros Documentos 5 12 38 39 34 51 44 43 64 51 Nd
  geral 1 2 4 1 2 3 1 1 5 1 Nd
  proteção consumidor 0 1 4 8 3 2 3 4 4 5 Nd
  eficiência energética 0 2 3 2 4 1 0 0 3 2 Nd
  regulação e licenciamento 0 1 0 1 0 2 1 1 10 6 Nd
  takeover & mergers 0 0 0 0 1 4 12 7 8 9 Nd
  competição na comercialização 2 1 1 2 1 6 3 10 5 2 Nd
  cobrança por conexão 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 Nd
  controle de preço 0 0 4 5 2 4 6 6 4 12 Nd
  recursos energéticos & geração 0 0 1 4 5 5 2 2 5 0 Nd
  Electricity Pool 0 1 4 2 2 3 0 0 1 4 Nd
  serviços de transmissão 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 Nd
  revisão acordos comerciais 0 0 0 0 0 0 0 1 11 4 Nd
  aspectos técnicos 2 1 3 2 1 3 4 2 5 2 Nd
  palestras 0 2 12 10 13 18 12 8 0 0 Nd

Fonte: Dados obtidos de Offer - Publication List (December 1999) & Web-site  

 

Tabela 7.36 
Indicadores de Eficiência

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Eficiência Produtiva

Custo Operacional por kWh vendido ESI (p) 8.74 8.44 9.05 9.10 9.03 8.32 9.39 7.52 7.97 8.37 7.60
Geração + Transmissão 3.61 3.66 3.98 3.96 2.97 2.55 3.88 2.19 2.98 2.80 2.41

Distribuição + Comercialização 5.13 4.78 5.07 5.15 6.05 5.77 5.51 5.34 4.98 5.57 5.19
Empregados por 1000 consumidores ESI 5.83 5.67 5.35 4.85 4.30 3.74 3.56 3.13 3.04 2.76 2.59

Eficiência Dinâmica
Investimento em P&D (£milhões) 676 690 699 646 597 610 576 523 543 391 350
DEC (Disponibilidade) - minutos 100 226 102 106 96 97 97 87 88 81 71
FEC (Segurança) - Número interrupções 110 111 88 95 85 88 91 89 88 78 81
Perdas no transporte (% supri. Líq.) 8.40     8.72     7.97      7.57     10.10   9.55     9.47     8.18     8.66     8.56       8.69     

Eficiência Alocativa
Margen de lucro operacional
National Power - geração 3.98% 5.95% 8.09% 5.42% 14.32% 13.07% 16.47% 18.06% 17.04% 24.22% 14.78%
NGC - transmissão 26.04% 27.45% 26.09% 27.67% 32.37% 38.11% 43.02% 40.81% 4.15% 17.15% 30.14%
Média RECs - distribuição 3.52% 19.71% 26.97% 27.47% 27.51% 30.65% 26.22% 30.29% 31.68% 32.62% 34.24%

Eficiência Distributiva
Participação Relativa no fluxo $ anual
FORNECEDORES(1) 98.6% 98.2% 98.5% 97.8% 97.3% 96.6% 97.0% 96.6%
CONSULTORES(1) 0.6% 0.9% 0.7% 0.9% 1.3% 1.8% 1.6% 1.7%
EMPREGADOS(1) 39.6% 38.0% 37.0% 31.0% 28.3% 28.1% 27.9% 27.7%
INVESTIDORES(1) 52.1% 55.2% 56.0% 62.4% 65.2% 65.1% 64.5% 64.2%
GOVERNO(1) 8.3% 6.8% 7.0% 6.6% 6.5% 6.8% 7.5% 8.1%

Eficiência Ambiental (1982 = 100)
Índice de Em. de SO2 por eletricidade gerada 84.84 78.27 75.65 64.38 54.08 47.59 38.00 29.86 30.32 21.78 21.78
Índice de Em. de CO2 por eletricidade gerada 87.44 85.30 81.16 72.88 70.58 68.37 64.87 59.84 59.57 55.93 60.00

(1) Os dois primeiros são proporções em relação ao total intermediário gasto, os demais em relação ao valor adicionado pelo setor elétrico  
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8. Lições da Experiência Britânica de regulação do ESI 

Analisado o desempenho da reforma britânica, afinal, quais as verdadeiras lições que 

podem ser obtidas da experiência de regulação britânica? E ademais, dentre estas 

lições, quais os fatores críticos de sucesso e quais as competências necessárias para 

a prática da atividade regulatória? 

 
 

8.1. Avaliação de Impacto Regulatório na Indústria de 
Eletricidade Britânica 

A Política Energética Britânica tem focado tradicionalmente em três grandes 

prioridades: (1) garantia de segurança e de suprimentos adequados (diversificação de 

fonte e de combustíveis), (2) uso eficiente de energia (ao longo de toda a cadeia da 

indústria, incluindo conservação de energia) e (3) menor custo possível (do suprimento 

energético) para a nação (BENDING & EDIN, 1984, p. 273). Ademais, a Política 

Energética Britânica deve estar em acordo com outras políticas: Bem estar Social, 

Ambiental, Segurança Nacional, Política Externa e de Cooperação Internacional 

(DEPARTMENT OF ENERGY, 1978). 

Como mostrado ao longo desta pesquisa, a Reforma da ESI Britânica definiu uma 

nova estratégia para alcançar estes objetivos. Afinal, a Reforma foi capaz de cumpri-

los? Quão efetiva ela tem sido na promoção de eficiências e do bem estar social? – 

(entendido como o ‘mundo melhor’ se a escala de ganhos e perdas é tal que, os 

ganhadores podem compensar totalmente os perdedores, e, ainda assim, ficarem em 

posição melhor do que antes). E como foram afetados os stakeholders? A Reforma 

levou em conta transferências intra e inter gerações como condição de promover a 

sustentabilidade e a equidade (STAVINS et al., 2002, p. 4)? 

A pesquisa confirma que a performance do SRIE proporcionou benefícios no período 

de análise (de 1989 a 2001) sob a lógica do ótimo de Pareto a la Kaldor-Hicks (como 

definido na página 21). Entretanto, estes benefícios não foram para todos os 

stakeholders e muito menos foram distribuídos entre os beneficiados da maneira mais 

justa possível. 

Além disto, os benefícios alcançados podem não se consolidar em virtude de estarem 

baseados em uma estratégia de internalização de economias locacionais (graças às 

reservas de gás natural do Mar do Norte), ao mesmo tempo em que prejudicava a 

indústria do carvão, e no aumento da dependência do gás natural na matriz de 
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geração; situação esta que eleva a exposição ao risco de preço e ao risco de 

desabastecimento no futuro próximo, pois no médio e longo prazo o Reino Unido, junto 

com a Europa, passam a depender cada vez mais de importação de gás natural, 

principalmente da Rússia. 

A trajetória escolhida também parece não ser sustentável, pois fere princípios de 

transferência inter-geracional, princípio básico como forma de promover a equidade e 

sustentabilidade (para futuras gerações). 

Os grupos mais severamente afetados foram os fornecedores de combustíveis, 

especialmente a indústria de carvão, seguidos dos empregados. Os mais beneficiados 

no processo foram os investidores e acionistas das utilities, os gestores dos conselhos 

de administração, os consultores, os fornecedores de serviços e de equipamentos. Os 

consumidores e o governo obtiveram alguns benefícios, entretanto bem aquém do 

possível e do desejável. 

Segundo NEWBERY (2000, p. 246) a criação de um mercado de atacado competitivo 

e contestável de eletricidade parece ser o passo necessário para promover a eficiência 

e transferir ganhos para os consumidores. Se isto é ou não verdade, depende muito 

da performance das instituições nacionais (STERN & HOLDER, 1999) e de uma bem 

qualificada, custosa (cara) e persistente dinâmica do arcabouço regulatório, capaz de 

acompanhar e reagir prontamente às conseqüências negativas das estratégias dos 

players, incluindo dos fornecedores de combustíveis. Mesmo assim, não assegura as 

eficiências ambiental e distributiva, que requerem cuidados extras e políticas 

específicas. 

Diante das transformações recentes, um dos maiores desafios a ser enfrentado pelos 

formuladores de política da British ESI pelos próximos anos, será melhorar no 

gradiente de eficiências, ambas eficiências alocativa e distributiva, repartindo de 

maneira mais justa dentre os vários grupos envolvidos as rendas do setor elétrico 

britânico, obviamente sem afetar de maneira adversa as eficiências ambiental, 

dinâmica e produtiva. 

 

Como fruto desta avaliação da performance da regulação na ESI britânica, identificam-

se a seguir os fatores críticos de sucesso (FCS) e as competências regulatórias em 

cada etapa do ciclo regulatório, a saber: (1) elaboração e implantação do arcabouço 

regulatório; (2) operacionalização e aperfeiçoamento do processo regulatório; (3) 

reestruturação do SRIE. 
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8.2. Fatores críticos de sucesso e competências regulatórias 
básicas durante a etapa de elaboração e implantação do 
Arcabouço Regulatório 

8.2.1. Planejar estrategicamente 

Como explicado anteriormente, o arcabouço regulatório da indústria de eletricidade é 

composto das esferas de macro-governança, micro-governança e da governança 

organizacional, os quais dependem do telos dos stakeholders (Cf. Figura 2.2). O 

sistema de regulação engloba as regulações dos sistemas ambiental, sócio-cultural, 

econômico e organizacional. Não necessariamente os objetivos do arcabouço 

regulatório coincidem com os objetivos do sistema regulatório. Por isso, é importante 

que exista um planejamento estratégico capaz de convergir os objetivos e de 

coordenar as três esferas de governança. 

 

8.2.2. Criar grupos de trabalhos com representantes dos 
stakeholders (promover a sustentabilidade da accountability) 

Para isto é importante que o desenho do marco regulatório seja feito de maneira 

participativa, principalmente para respeitar o princípio da legitimidade, que se baseia 

justamente na representatividade das diversas motivações. Além disto, o engajamento 

dos stakeholders é o primeiro passo para a sustentabilidade da accountability. Nesta 

fase, é desejável que os formuladores de política fomentem a criação de grupos de 

trabalhos para a instauração de um marco regulatório convergente com os múltiplos e 

diversos objetivos, bem como para instaurar um processo regulatório sustentável. 

A experiência britânica mostra que não respeitar esta etapa e ceder a grupos de 

interesses específicos que desejam agilidade nos processos é iniciar um processo 

sem constituir os alicerces de maneira adequada. Para escolher este caminho é 

preciso estar ciente de que o risco de descontentamentos e de novas exigências por 

revisões é maior, e conseqüentemente de maiores custos com ajustes de 

governanças.  

 

8.2.3. Identificar as motivações dos stakeholders e diagnosticar os 
problemas da indústria 

Neste caso, é de grande utilidade identificar as diferentes motivações dos 

stakeholders, no intuito de analisar possíveis impactos decorrentes das suas 
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estratégias sobre o gradiente de eficiências (para isto seria pertinente criar um 

instrumento do tipo Relatório de Impacto Regulatório - RIR).  

Através deste procedimento se obtêm material suficiente para a realização de um 

diagnóstico sobre o estado e sobre os gargalos de funcionamento da indústria. Por 

exemplo, insuficiência de atendimento, insuficiência de recursos humanos qualificados 

(Kh), ou insuficiência de recursos financeiros para investimento (K$), ou altas tarifas e 

baixa produtividade etc. 

Em seguida, deve-se partir para o início do estudo da melhor alternativa dentre o 

conjunto de possibilidades de organização industrial, regime de propriedade, arranjo 

comercial, regulação de preço e técnica etc. 

 

8.2.4. Identificar e priorizar as ênfases de eficiências (Política 
energética) 

Através destes grupos de trabalho é possível e desejável identificar quais são as 

ênfases de eficiências (ambiental, distributiva, alocativa, dinâmica e produtiva) 

almejadas pelos diversos stakeholders, e dessa forma elaborar e apresentar uma 

política energética que seja respaldada pelos anseios da sociedade. 

Embora não tenha explicitado o gradiente de eficiências, a política energética britânica 

vem ao longo dos últimos 13 anos abordando todas as esferas de eficiências. E mais 

ainda, como mostrado na pesquisa, existe um ranking de priorização destas 

eficiências para cada grupo de stakeholder.  

De modo que como lição prática, para a elaboração da política energética deve-se 

priorizar a clareza e a objetividade dos objetivos de política energética, bem como 

classificá-los segundo sua prioridade. 

Vale frisar, que é importante, para evitar conflitos e para reduzir tanto custos de 

transação como custos de ajustes nas governanças, que antes de estruturar e 

implantar o desenho regulatório exista realmente uma classificação legítima do 

gradiente de eficiências. 

Para se ter uma idéia, o processo de definição deste gradiente na Inglaterra foi 

iniciado no começo da década de 80, e apenas em 1989 a reforma foi implantada (e 

sem consenso), de modo que talvez este seja o processo mais demorado e incerto, 

haja vista as diferentes preferências. Portanto, é recomendável que este seja 

considerado o primeiro passo do processo de reforma, e que realmente seja 
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amplamente debatido e discutido com os stakeholders logo de início. 

Como visto anteriormente esta tarefa é complexa, pois existem diferenças entre as 

preferências por ênfases de eficiências, tais quais manifestadas pelos stakeholders, e 

os seus respectivos objetivos individuais. Ou seja, provavelmente não existe 

convergência entre os objetivos individuais, os quais impulsionam as estratégias dos 

stakeholders, e as práticas de promoção das eficiências. 

 

8.2.5. Analisar as competências existentes: Respeitar as 
competências iniciais da nação e explorar os pontos fortes 

A necessidade de adequar o desenho regulatório à realidade e ao contexto ambiental, 

cultural-social, econômico, tecnológico e organizacional do país e da indústria é uma 

das lições principais da experiência de regulação britânica. 

Inicialmente não apenas a reforma procurou aproveitar (e agregar valor) as 

descobertas de gás no Mar do Norte, como promoveu o uso da tecnologia da CCGT, 

iniciou a reforma na indústria de gás antes da de eletricidade etc., mas principalmente 

respeitou as etapas do ciclo de vida da indústria e do ciclo de vida do processo 

regulatório. Como visto, para cada etapa do ciclo de vida da ESI existe um conjunto de 

competências requisitadas para que os objetivos prioritários da respectiva etapa sejam 

efetivados. Esta lição foi reiterada com a experiência do “dash for gas” exagerado, que 

combinado as perspectiva de desabastecimento de gás, levaram a um novo fomento 

do uso de carvão para geração.  

De modo que se deve analisar quais as competências presentes perante o contexto do 

processo de desenho regulatório, e contrapô-las às competências necessárias para 

que se obtenha sucesso no desempenho regulatório, em virtude da etapa do ciclo de 

vida da indústria e do SRIE. 

 

8.2.6. Desenhar as estruturas de incentivo segundo a priorização 
de eficiências 

Após o mapeamento do sistema de regulação, através destas análises, é chegada a 

hora de definir uma primeira proposta de arcabouço regulatório. Duas observações 

merecem destaque. 

Em primeiro lugar, as estruturas de incentivo devem atender aos objetivos de política 

energética, na ordem de prioridades pré-definida. Segundo, as estruturas de incentivo 
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devem estar adequadas às instituições. Por isso, ao desenhar as estruturas de 

incentivo e a própria governança é preciso diagnosticar primeiro as deficiências 

institucionais, de modo que o desenho facilite o aprimoramento institucional ao longo 

do funcionamento. 

A seguir algumas considerações retiradas do caso britânico sobre as competências 

das estruturas de incentivo: 

• (1) Sobre o regime de propriedade e sobre a estrutura da 
indústria 

NEWBERY AND GREEN (1994) destacam que a “a performance relativa da Indústria 

sobre propriedade pública e privada não envolve a simples comparação entre as duas 

alternativas, mas depende do estado de desenvolvimento da Indústria, o qual depende 

muito da história, da tecnologia e do balanço de forças políticas e econômicas que 

modelaram seu desenvolvimento. Em vez de indagar sobre a melhor forma de 

propriedade é mais apropriado identificar as circunstâncias sob as quais a propriedade 

pública apresenta vantagens comparativas, e sob quais circunstâncias a propriedade 

privada é preferível” (p.2). Referindo-se ao caso britânico, os mesmos autores 

constatam que “a propriedade pública possui uma vantagem comparativa onde a 

coordenação e a reestruturação são requeridas (...) enquanto a propriedade privada, 

especialmente se combinada com competição, pode ser capaz de evitar algumas 

ineficiências inerentes à falta de clareza nos objetivos que freqüentemente decorre do 

conflito de grupos de interesses sob gestão estatal.” (p.2 ) 

Recentemente o DTI (2000) descrevendo sobre os efeitos sociais da liberalização do 

setor energético afirma que os benefícios desse processo na verdade são frutos da 

introdução da competição no setor e não da privatização, reconhecendo 

explicitamente que ‘a liberalização do mercado, no qual empresas públicas competem, 

poderia, portanto, ter sido feita sem privatização’ (p.3, parágrafo 3). 

 

A experiência na Regulação de Indústrias de rede no Reino Unido remarca a 

importância que deve ser dada à etapa de desenho do apropriado Marco Regulatório, 

especialmente quando a Reforma também envolve a privatização de empresas 

(NEWBERY & GREEN, 1994, p. 33 e 35). A mudança de regras regulatórias em um 

ambiente liberalizado é bem custosa do ponto de vista da segurança de investimentos 

e promoção das eficiências. Além disto, o próprio Estado na função de garantir os 

direitos de propriedade muitas vezes cria barreiras para evitar ou reduzir o risco de 
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mudanças de regras, inflexibilidade esta que combinada a um Marco Regulatório 

inadequado acaba comprometendo um dos objetivos regulatórios que é justamente a 

proteção do consumidor. 

Neste sentido, a manutenção da propriedade pública tem um alto valor de opção em 

Reformas cuja inexperiência regulatória seja comprovadamente um risco e onde a 

instabilidade institucional exija inflexibilidade de regras para reduzir as incertezas 

sobre retorno de investimentos. Por outro lado, como esclarecem NEWBERY & 

GREEN (1994, p. 35) a experiência britânica mostrou que de fato a privatização aliada 

à contestabilidade de mercado (“competição”) causam uma nova dinâmica Industrial 

caracterizada por ganhos de produtividade. 

Como também mostram GREEN & PRICE (1997) a expectativa dos agentes quanto à 

reestruturação e quanto à nova Regulação da Indústria é um componente básico na 

formação do valor dos seus ativos no mercado, já que tanto o lucro futuro (associado 

ao preço) quanto o custo futuro (associado aos insumos) são influenciados pela 

organização Industrial e por novas regras regulatórias (p. 77).  

Portanto, como visto, tanto a estrutura de propriedade da Indústria como o timing do 

processo de desenho do Marco Regulatório vis à vis o processo de desestatização 

causam impactos expressivos sobre o desempenho regulatório. De modo que fica 

evidente que a questão da transferência de propriedade (pública para privada) não 

pode ser descontextualizada, muito pelo contrário deve fazer parte da etapa de 

desenho do Marco Regulatório. E mais ainda as etapas de uma Reforma devem seguir 

uma seqüência lógica para que o resultado seja adequado. 

 

Se a Indústria começa com uma estrutura não competitiva, mesmo com novas 

legislações ou com a presença maciça de uma Regulação pró-ativa, torna-se difícil 

alcançar uma situação onde a competição se auto-sustente. E mais ainda, promover 

esta competição torna-se uma tarefa significantemente complexa, mesmo para 

reguladores já experientes (STERN J., 1997, p.391). 

 

 

• (2) Sobre o arranjo comercial 

(i) Minimizar a complexidade do mecanismo de formação de preço 

Como visto, o complexo mecanismo do Pool foi um dos facilitadores do poder de 
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mercado das geradoras. De fato, a complexidade para formação de preços, a natureza 

não firme do mercado, o fato das Bids não refletirem os custos de operação, e a pouca 

participação ativa da Demanda na formação do preço esclarecem o porquê da 

complexidade do mecanismo do Pool e justificam as críticas (1) de má sinalização de 

preço e do mau funcionamento como shadow market (MIDTTUN & THOMAS, 1998, 

p.191; WRIGHT & THOMAS, 2000, p.2), (2) de pouca participação dos agentes 

durante os primeiros cinco anos (MIDTTUN AND THOMAS, 1998, p.191), (3) de falta 

de transparência na operação (OFFER, 1998b, p.13) e (4) de excesso de informação 

demandada (OFFER, 1998b, p.13). 

Na verdade, a experiência britânica mostra que a complexidade de regras é 

contraproducente e constitui barreira à entrada, além de aumentar os custos dos 

agentes com pagamento de consultores e advogados. Ao estruturar um mercado de 

atacado, a preocupação principal deve ser definir regras transparentes e de fácil 

entendimento. Dependendo do caso, vale a pena simplificar o mecanismo de formação 

de preço mesmo que este comprometa a eficiência do sinal preço; de outra forma, as 

resistências dos agentes e a possibilidade de manipulação do preço são facilitados. 

 

(ii) Estabelecer mecanismos para combater o poder de mercado das geradoras 
incumbentes 

A habilidade dos geradores de manipular parâmetros técnicos, assim como de operar 

Bids baseadas em informações sobre restrições de transmissão e de excesso de 

demanda, ou ainda, as estranhezas das peculiaridades do algoritmo do GOAL levaram 

o DGES a tornar público uma série de críticas sobre o poder das duas grandes 

geradoras de determinar o preço dentro do Pool.  

Dentre as causas do poder de mercado das geradoras incumbentes estão (1) as 

estratégias das geradoras com multiplantas com domínio de grande parcela do 

mercado (GREEN, 1991), (2) o mecanismo do CfD’s fortalecendo as barreiras à 

entrada (GREEN, 1998, p.6), (3) a fragilidade do arranjo de mercado que permitia a 

manipulação do Capacity Payment (EXELBY & LUCAS, 1993; NEWBERY, 1997b, p. 

8; OFFER, 1998b, p.14; GREEN, 1998, p.6; WRIGHT & THOMAS, 2000, p.2), (4) o 

desenvolvimento das táticas de conluio inclusive para ‘operar’ a restrição da 

capacidade de transmissão (GREEN, 1996, p. 11; NEWBERY, 1997b, p. 9; OFFER, 

1998b, p.16), e (5) a possibilidade das CCGT’s ‘operarem’ os mercados de eletricidade 

e gás (OFFER, 1998b, p.19 e 21), e por fim, (6) o fato da maioria das CCGT’s serem 

de propriedade das REC’s (reverticalização) ou das duas grandes geradoras (GREEN, 
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1998; GREEN, 1998, p.11; WRIGHT & THOMAS, 2000, p.2). 

Por outro lado, a contestabilidade do mercado não se mostrou efetiva como retratam 

as críticas sobre os contratos entre REC’s e IPP’s, e IPP’s e gas-traders, os quais, 

segundo consta, não refletiam os custos reais de geração das CCGT’s. Outra crítica 

diz respeito ao Non Fossil Fuel Obligation e ao Fossil Fuel Levy, os quais estariam 

viesando o mercado a favor da geração nuclear e contra os combustíveis fósseis 

(NEWBERY, 1997b, p. 9). Ou ainda, a crítica de que a pressão feita pelo DGES às 

duas grandes geradoras para venderem parte de suas plantas a carvão não foi bem 

sucedida, já que o alto preço pago pela transação não permitia que estas plantas 

ofertassem a um baixo preço (ou seja, não se tornaram contestadoras do mercado); 

além do mais a empresa compradora, a Eastern Group por ser uma distribuidora (re-

verticalização) e ter mais flexibilidade para repassar seus custos aos seus 

franqueados não tinha como prioridade à operação a baixo custo de geração (GREEN, 

1998, p.11). 

É fato que as geradoras sempre buscam aumentar o poder de determinar o preço de 

mercado, e para isso se valem inclusive de estratégias conjuntas, independentemente 

de quão baixo é o poder de mercado da maior geradora. Este fato precisa ser 

incorporado no processo diário da regulação e deve servir como motivação para os 

reguladores desenvolverem competências adequadas para minimizar estas práticas.  

Da experiência britânica observa-se que o mecanismo de formação de preços no 

mercado de gás foi vital para a competitividade deste energético na base geradora. 

Portanto, não apenas o timing da reforma da indústria de gás foi estratégico para a 

regulação da indústria de eletricidade, quanto à convergência regulatória destas 

indústrias tem sido essencial. De maneira, que o planejamento estratégico da reforma 

de eletricidade necessariamente situa-se num contexto mais amplo de planejamento 

estratégico da indústria de energia. 

 

(iii) Desenhar uma Governança adequada para regular o Mercado 

Lembrar que mesmo após vários relatórios do Offer e do House of Commons Trade 

and Industry sobre o mau funcionamento do Pool, este se mostrou inflexível em 

promover mudanças. Como as regras foram estabelecidas em contrato comercial 

(Pooling Settlement Agreement) assinado por todos os membros, não era possível 

modificação alguma a não ser com o prévio consentimento formal da maioria dos 

participantes. 

De modo que é preciso um cuidado especial durante a montagem das regras de 
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funcionamento e da governança do mercado, para permitir que estas regras sejam 

aperfeiçoadas a medida em que se mostrem ineficientes ou insuficientes. A 

experiência britânica, neste sentido, é reveladora ao mostrar que não se deve associar 

a implantação de um mercado livre de eletricidade com a redução do papel do Estado 

nessa indústria. Na verdade, o papel do Estado apenas muda, mas a capacidade 

institucional de intervenção do Estado (Regulador) deve ser preservada e até 

reforçada, inclusive para viabilizar o funcionamento adequado e sustentável do 

mercado. 

 

(iv) Lições do NETA 

Utilizar na medida do possível mecanismos tradicionais conhecidos pelos agentes do 

mercado (financeiro), de maneira que os agentes já estão familiarizados e percebem o 

mecanismo como menos complexo (padronização e redução de custos de transação). 

Prever e instituir regras mais flexíveis e possíveis de serem mudadas mais facilmente. 

Separar a operação do Sistema de despacho da operação do Mercado, e instituir 

mecanismos de participação do lado da demanda na formação de preço.  

O NETA é parte de um o processo de aperfeiçoamento e se torna mais eficaz quando 

focado nas competências já existentes em determinada indústria e país. As vezes, por 

mais engenhosa que seja a nova estrutura de incentivo, provavelmente a alta 

resistência dos agentes venha a comprometer o seu funcionamento. 

 

• (3) Sobre estrutura e funcionamento regulatório 

O desempenho regulatório é fundamentalmente vinculado à estrutura e ao 

funcionamento regulatório. A fusão do Offer e Ofgas, a separação do atendimento ao 

cliente via Energy Watch, o aperfeiçoamento da Competition Commission e dos 

Committes foram aperfeiçoamentos buscando otimizar a estrutura regulatória e 

focando a regulação por objetivos. 

De modo que a governança regulatória podem e devem ser aperfeiçoadas conforme o 

objetivo de política energética e conforme as competências institucionais. Por 

exemplo, com o tempo podem ser criadas agências diferenciadas para o fomento a 

cada eficiência. De modo, que a segmentação das agências não mais se daria por 

indústrias (energia, telecom, água, etc), mas sim voltadas para o seu objetivo 

(gradiente de eficiências). 
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A seguir algumas lições em destaque sobre este processo de otimização da 

governança. 

 

(i) Estabelecer a autonomia e o escopo de responsabilidades 

Como visto, com a Reforma a regulação passou a cargo do Office of Electricity Supply 

(Offer), agência autônoma e independente dirigida de maneira centralizada pelo 

Director General of Electricity Supply (DGES). Entretanto, como definido por Lei, os 

deveres e as responsabilidades do Agente Regulador são compartilhados pela 

Secretary of State/DTI.  Operacionalmente existe uma separação de tarefas: 

• o Governo é responsável por preparar a legislação e outros instrumentos que 

definam a estrutura regulatória. A Secretary of State possui o poder de veto 

sobre propostas de modificações de licenças e sobre certas recomendações da 

Mergers and Monopoly Commission (MMC, atual Competition Commission). 

Como se percebe, institucionalmente o Estado manteve a possibilidade de 

interferir no processo regulatório; 

• e o Regulador responsável por levar adiante a prática regulatória dentro dos 

limites definidos pelo Governo. Também existem funções a serem 

desempenhadas pelo Regulador como a de conceder, de modificar, de 

fiscalizar e de fazer cumprir as licenças.  

A experiência britânica mostra que é preciso um aperfeiçoamento contínuo das 

estruturas institucionais. Em se tratando de estruturas reguladoras este processo deve 

ser seguido enfaticamente com a mesma eficácia e agilidade que os agentes 

regulados se aperfeiçoam para burlar as práticas regulatórias. Caso contrário estarão 

em desvantagem. Por isso é aconselhável clareza e foco no escopo de 

responsabilidades de cada organização participante do processo regulatório. Isto evita 

conflitos e facilita a aprendizagem. 

 

(ii) Primar pela clareza nos objetivos da agência e nas etapas do processo 
decisório 

Como visto anteriormente os objetivos do Offer e Ofgem são definidos explicitamente 

de maneira clara e transparente. O escopo de atuação e as responsabilidades são 

conhecidos pelos participantes. É interessante frisar, que a segurança de fornecimento 

aparece no topo dos objetivos do regulador, e vem acompanhada da ‘promoção da 

competição’. Ambos são sinais do reconhecimento institucional da dificuldade de 
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viabilizar uma competição efetiva na Indústria de eletricidade. 

 

(iii) Definir uma estrutura colegiada e formar pessoal próprio 

Na época, para lutar por estes objetivos a estrutura regulatória contava com pessoal 

próprio e com consultores externos, embora o processo decisório estivesse a cargo do 

DGES. A centralização das decisões na figura de uma única pessoa era criticada por 

diversos agentes, os quais sugeriam uma estrutura mais impessoal, de preferência 

formada por um Board of Directors permanente (colegiado) (HOUSE OF COMMONS, 

1996, parágrafo 148). A insuficiência e o despreparo do quadro de pessoal foram 

levantados por algumas empresas receosas de uma possível prática discricionária. 

Entretanto, a estrutura centralizada assessorada por consultores permaneceu (até o 

Utilities Act 2000) segundo recomendação dos legisladores (idem, parágrafo 149).  

 

(iv) Estabelecer mecanismos para garantir o acesso e a organização das 
informações sobre a indústria 

Outra grande dificuldade enfrentada pelo aparato Regulador para alcançar os objetivos 

propostos, já mencionado na época, tratava-se do acesso à informação das empresas, 

principalmente devido à falta de padronização e à barganha destas em disponibilizar 

informações para publicação. 

 

(v) Aprofundar capacitação das Agências e internalizar ganhos de escala e 
escopo 

A partir do ano 2000 por determinação do DTI o Offer e Ofgas se juntaram e formaram 

o Ofgem. A partir do Utilities Act 2000, o Ofgem sofreu mudanças estruturais. A figura 

do Diretor Geral foi abolida e este passou a ser conduzido por uma diretoria colegiada 

formada por 5 membros executivos e 6 não executivos. Seu nome foi mudado para 

Gas and Electricity Market Authority e suas funções foram redirecionadas. Atualmente, 

o Ofgem é responsável pela regulação dos mercados de gás e eletricidade na Grã-

Bretanha, e seus direitos e deveres são estabelecidos em forma de lei sob o Gas Act 

1986, o Electricity Act 1989 e o Utilities Act 2000.  

Observa-se que também vêm acontecendo mudanças substanciais na estrutura 

regulatória. Não apenas as agências reguladoras vêm mudando continuamente sua 

estrutura, como os procedimentos e regras vêm sendo aperfeiçoados. A capacitação 

dos órgãos reguladores assume uma importância vital e necessita ser contínua e 
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sustentável, de modo a garantir a formação de uma competência dentro da instituição 

que seja permanente; neste sentido, o uso de consultores externos deve atender a tal 

propósito. Além disto, um cuidado especial deve ser dado para que as regras 

regulatórias assegurem o livre acesso à informação das empresas. 

 

(vi) Assegurar mecanismos especiais para garantir o abastecimento 

Com relação à segurança de abastecimento e à qualidade do serviço, o Regulador 

através das licenças determinava (e ainda determina) obrigações e standards (of 

performance) para os geradores, para o operador da transmissão e para os suppliers. 

Estes últimos são obrigados a garantir que podem atender à demanda dos 

consumidores; os geradores são obrigados a seguir os padrões de segurança e de 

qualidade e a cooperarem durante a operação do grid de transmissão (e podem ser 

obrigados a manterem estoques); o operador da transmissão é obrigado a desenvolver 

e a manter um sistema de transmissão eficiente, econômico e coordenado, além de 

oferecer termos de conexão não discriminatórios (DTI, 2001a, p.25). 

O Utilities Act 2000 reiterou o dever do Governo e do Regulador em defender os 

interesses dos consumidores, remarcando especialmente a garantia de abastecimento 

e o equilíbrio econômico-financeiro das licenças (DTI, 2001a, p.27). 

Em abril de 2001 o Regulador introduziu o Information and Incentives Project, um 

esquema de incentivos para melhoria de qualidade da prestação do serviço, baseado 

em prêmios financeiros por performance (Incentive regulation).  

A preocupação com a segurança de abastecimento, como visto acima, é de fato 

comprovada pela análise das legislações setoriais. O Energy Act 1976 já 

proporcionava direitos especiais para o Governo intervir em caso de emergência, 

neste caso através de um plano de contingência assessorado pela NGC (Contingency 

Planning Review Panel - CPRP). Pelo Electricity Act 1989 o Governo pode instituir o 

Fuel Security Period, quando então por lei lhe é permitido obrigar os geradores a 

reterem estoques de combustíveis e outros materiais, bem como usar e dirigir estes 

estoques. O mesmo esquema existe na Indústria de gás, chamado de Gas Safety 

(Management) Regulations, e na Indústria de petróleo (definido pelo Energy Act) (DTI, 

2001a, p.27-28). 

Ao exigir a segurança de abastecimento a regulação deve fornecer também as 

condições econômico-financeiras para as empresas. O mesmo vale para a qualidade 

do suprimento. Por outro lado, o inverso também é válido, ou seja, as utilities devem 

ser desincentivadas de não cumprir o seu devido papel de garantir o abastecimento e 
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a qualidade do suprimento. Esta competência é fundamental para o fomento da 

credibilidade regulatória. 

 

(vii) Definir no desenho regulatório mecanismos de intervenção planejada em 
casos de urgência 

No caso inglês, desde 1976 existem procedimentos especiais que garantem ao poder 

concedente o poder de intervir para executar um plano de contingenciamento. Em 

1989, como visto, estes procedimentos foram reforçados incluindo o Fuel security 

period que garante ao governo o poder de obrigar os geradores a reterem estoques de 

combustível, bem como fazer uso e gestão destes estoques. 

 

(viii) Regular para assegurar as políticas sociais e ambientais 

O Regulador é obrigado por lei a seguir as diretrizes das Políticas Sociais e 

Ambientais definidas pelo Governo. Em março de 2000 o Regulador publicou o Social 

Action Plan esclarecendo a sua participação na promoção das políticas sociais. 

Basicamente isto ocorre via licenças outorgadas as utilities. Através destas impõe 

obrigações sociais e ambientais, como a obrigatoriedade dos suppliers de suprirem os 

consumidores domésticos, a publicarem seus preços e a oferecerem alternativas de 

pagamentos, além de garantirem o tratamento facilitado para consumidores com reais 

dificuldades de pagamento, e a promoverem a eficiência energética (DTI, 2001a, 

p.14).  

O Utilities Act 2000 reforçou a ênfase de proteção dos interesses do consumidor, e 

inclusive aumentou o poder de intervenção do Governo permitindo que este institua 

subsídios cruzados para atender às necessidades dos consumidores carentes caso 

estes não estejam sendo atendidos de maneira adequada. Em fins do ano 2000 um 

grupo ministerial (Ministerial Group on Fuel Poverty) foi instituído para definir uma 

estratégia para coordenar as políticas sociais ligadas à energia, resultando em 

fevereiro de 2001 no Fuel Poverty Strategy (DTI, 2001a).  

Também existem programas sociais executados pelo Governo voltados para a 

população carente e para a promoção da eficiência energética, como o Home Energy 

Efficiency Scheme e o Energy Efficiency Commitment, e outros esquemas bancados 

com recursos públicos e executados por meio da Ong Energy Saving Trust (DTI, 

2001a, p.15). 

Através do Climate Change Programme, publicado em novembro de 2000, o Governo 

redefiniu sua estratégia para alcançar os objetivos definidos no Protocolo de Kyoto. Na 
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verdade, neste programa o Governo estabeleceu uma meta de redução de 12,5%, isto 

é mais restrita que a definida em Kyoto. Via o Environmental Action Plan o Regulador 

especificou o seu papel na contribuição para a política ambiental. A forma preferida de 

atuação é através de instrumentos econômicos; inclusive o Governo vêm apoiando a 

iniciativa da UE de criar um mercado de certificados negociáveis de emissão dentro do 

bloco. 

Outro instrumento utilizado desde o início da Reforma para estimular o uso de 

energias renováveis foi o Non-Fossil Fuel Obligation (NFFO) Orders; o qual obrigava 

as utilities a contratarem montantes específicos de energia de fontes não fósseis 

(nuclear e renováveis). A diferença do custo destes combustíveis em relação aos 

preços de mercado era reembolsada as utilities através da Fossil Fuel Levy, cobrada 

de todos os consumidores. O Utilities Act 2000, acabou com novos NFFO e introduziu 

outro mecanismo para incentivar fontes renováveis, o Renewables Obligation (DTI, 

2001a, p.21). O Governo também tem investido em P&D para dar suporte ao 

desenvolvimento de energias sustentáveis; de 2001 até 2004 o montante projetado de 

investimento é de 260 milhões de libras esterlinas. 

Em abril de 2001, para reforçar a prática ambiental, o Governo estabeleceu o Climate 

Change Levy na Indústria de energia. Esta taxa é paga pelos consumidores 

industriais, comerciais e pelo setor público, e a receita é alocada para reduzir as taxas 

pagas pelos trabalhadores do setor e para realizar medidas de redução de consumo 

de energia (DTI, 2001a, p.19). 

A experiência britânica mostra que o aumento da participação privada na indústria de 

eletricidade precisa ser acompanhado de um aumento da abrangência tanto das 

políticas públicas ambientais e sociais quanto da regulação. Este alerta é fundamental 

especialmente para os países em desenvolvimento, já que em geral apresentam 

graves problemas sociais: caso abram mão de políticas sociais, via indústria de 

energia, precisam criar novos instrumentos e políticas para continuar a atender as 

demandas sociais. Caso contrário, dentre outros problemas, a própria reforma na 

indústria pode vir a ser comprometida por ser excludente e não atender aos interesses 

sociais e políticos do país. 

 

(ix) Estimular as competências para Accountability 

Como visto, no modelo inglês a prestação de contas (ou accountability) das atividades 

regulatórias fica a cargo do próprio Regulador e é feita (i) a Secretary of State 

(Executivo) a qual detém o poder de eleger e de demitir o DGES , (ii) ao Parlamento 

(Legislativo) através dos annual reports fornecidos pela Secretary of State, e através 
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das supervisões dos Committees (Comptroller and Auditor General and Parliamentary 

Comissioner for Administration, o Public Accounts Committee e o Select Committee on 

the Parliamentary Commissioner for Administration), e (iii) à Corte (Judiciário), através 

das revisões judiciais. 

O modelo de prestação de contas pelo Regulador tem sido alvo das críticas de 

diversos agentes, inclusive do próprio Ministério. O argumento principal tem sido a 

falta de uma estrutura suficientemente especializada para avaliar o desempenho 

regulatório, mas outros argumentos também foram citados como, por exemplo, a 

ausência de consenso entre os diferentes avaliadores sobre certas práticas 

regulatórias (Committees). 

Uma das sugestões para fortalecer o processo de controller e para qualificar o debate 

sobre regulação (aliás, vinda do próprio Ministro de Energia e MP Rt Hon Tim Eggar) 

foi a de criar o Select Committee on Regulated Industries; esta iniciativa foi apoiada 

pela NGC, pelo GCC e pelo EIUG, e criticada por algumas empresas como a 

PowerGen e a Eastern Group (HOUSE OF COMMONS, 1996, parágrafo 153) e por 

alguns Reguladores (DGT, DGWS, DGGS e DGES), os quais argumentaram que caso 

fosse criado, o Committee deveria abranger tanto as Indústrias reguladas quanto as 

não reguladas. 

No entanto, a Comissão de Revisão Regulatória recomendou a permanência do 

sistema de accountability, alegando que com o tempo os atuais Committees 

ganhariam experiência e se especializariam, e que a existência de um único Committe 

poderia minar o atual esquema de funcionamento da avaliação. 

Pelo que se percebe, a capacitação efetiva para exercer a accountability é a primeira 

condição para uma boa performance regulatória. Isto é de interesse geral, incluso das 

empresas a serem reguladas, as quais ficam expostas ao risco regulatório. Entretanto 

a prática do accountability leva tempo e requer experiência. A falta desta tradição em 

países em desenvolvimento precisa ser reconhecida e manejada de maneira 

inteligente e adequada. 

 

(x) Velar pela transparência no processo decisório 

Por transparência nas decisões entenda-se o esclarecimento sobre a forma e sobre as 

razões por trás de uma decisão. Tradicionalmente uma das formas de aumentar a 

transparência nas decisões é através das consultas públicas. O mecanismo utilizado 

pelo Offer (e Ofgem) tem consistido de um convite aberto às partes interessadas para 

comentar sobre determinados tópicos, seguido da disponibilização via internet para 
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comentário do público em geral. 

Entretanto, a falta de transparência no processo decisório tem sido uma crítica 

unânime (HOUSE OF COMMONS, 1996, parágrafo 157). Apesar das reclamações e 

das recomendações do Parlamento (desde o 11th Report of 1994-95), o DTI tem se 

mostrado inflexível reiterando que precisam existir limites sobre até que ponto o 

Regulador deve explicar os motivos de suas decisões, pois caso contrário os 

questionamentos e litígios contra o Regulador podem tornar-se rotineiros (como nos 

EUA). 

A transparência realmente é fundamental para que exista participação e legitimidade 

no processo regulatório. Entretanto, a prática da transparência está ligada à cultura 

das instituições e dos agentes envolvidos no processo regulatório, e também possui 

uma curva de aprendizagem. Um país em desenvolvimento precisa esforçar-se para 

difundir esta prática reconhecendo suas limitações. 

 

(xi) Aumentar o poder dos órgãos de defesa dos Consumidores 

Até fins da década de 90 existiam dois órgãos representantes dos consumidores. Um 

ligado oficialmente ao Offer, chamado nacionalmente de ECCCG (desde 1993) e 

formado por Electricity Consumers Committees regionais, e outro chamado de 

National Consumer Council que atendia a interesses gerais dos consumidores. Os 

recursos de pessoal e financeiro do ECCCG vinham do Offer, ou seja, este órgão não 

era uma entidade independente e autônoma. Na verdade funcionava como um canal 

de recolhimento e processamento de reclamações dos consumidores; entretanto, era 

alvo de críticas justamente por não possuir a liberdade adequada para criticar as 

decisões do Offer (HOUSE OF COMMONS, 1996, parágrafo 166). 

Seguindo as recomendações já feitas quatro anos antes pelo Relatório de Revisão 

Regulatória, o Utilities Act 2000 estabeleceu a figura do Gas and Electricity Consumer 

Council ou EnergyWatch. Este foi criado como uma organização de consumidores 

independente, com a autoridade para proteger os interesses dos consumidores de 

eletricidade e gás, tanto domésticos, comerciais quanto industriais. 

Após a fusão Offer e Ofgas as reclamações dos consumidores eram recebidas pelo 

Ofgem, no caso da eletricidade, e pelo Gas Consumer Council, no caso do gás. A 

partir de julho de 2000, quando este Act entrou em vigência estas funções passaram a 

ser executadas pelo EnergyWatch. Os Conselhos de Consumidores foram abolidos. 

As funções para este novo órgão definidas pelo Utilities Act 2000 se referem a obter e 

manter atualizadas as informações referentes aos consumidores de energia (gás e 
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eletricidade). Para isto o Act dá liberdade de escolha quanto à organização e estrutura 

do órgão. Até início de 2002 o EnergyWatch estava organizado em um escritório 

nacional e sete escritórios regionais. 

Para os consumidores este novo agente da Indústria funciona como um canal de 

comunicação e de enforcement dos direitos. Para os suppliers de eletricidade e gás 

funciona como um canal de comunicação com os consumidores e como mais um 

agente controlador. Para o Ofgem, Governo e demais organizações de consumidores, 

o Energy Watch constitui mais um aliado na maximização dos benefícios para os 

consumidores. 

Em novembro de 2000 o Ofgem e o Gas and Consumer Council (Energy Watch) 

assinaram um Memorandum of Understanding, especificando as funções e o trabalho 

em conjunto de cada órgão, segundo as determinações do Utilities Act 2000. Dentre 

outras estabeleceu reuniões trimestrais para revisão de performance quanto a preços, 

processos e qualidade de serviços. 

Pelo que se percebe na experiência britânica, para que a regulação seja efetiva é 

fundamental a participação dos consumidores no processo. Como visto a 

transparência e autonomia do órgão representante dos consumidores é condição 

básica para se conseguir credibilidade; entretanto, não é condição suficiente. É preciso 

criar as condições para que o órgão participe como um aliado atuante do órgão 

regulador, especialmente na sistemática de acompanhamento das reclamações dos 

consumidores. De um lado, as empresas precisam perceber que estão sendo 

acompanhadas por este órgão, e de outro, os consumidores precisam perceber que o 

órgão está sendo útil em defender seus direitos. 

 

(xii) Definir o grau de limitação do questionamento das decisões do Regulador 

As decisões dos Reguladores podem ser questionadas. Caso os concessionários 

discordem do DGES (atualmente Ofgem) quando este deseje efetivar mudanças em 

alguma licença, estes podem submeter a questão ao MMC (atual Competition 

Commission). E caso os concessionários discordem de alguma ordem dada pelo 

DGES (atualmente Ofgem) também podem apelar através de procedimentos legais 

especiais. Revisões Judiciais (Corte) também são possíveis e constituem a última 

possibilidade de apelo. Mas na prática os questionamentos têm sido resolvidos no 

nível da MMC (atual Competition Commission). 

No entanto, várias empresas têm defendido a necessidade de um mecanismo 

adicional de apelação capaz de resoluções mais rápidas, inclusive para apelações de 
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menor importância as quais não deveriam ser levadas ao MMC (HOUSE OF 

COMMONS, 1996, parágrafo 171). 

Inicialmente, a limitação da participação dos consumidores no processo de apelo a 

MMC (atual Competition Commission) e à Corte, juntamente com a pouca experiência 

e conseqüentemente fragilidade do sistema de accountability constituíram uma 

combinação insuficiente para o bom funcionamento da regulação.  

A inexistência de mecanismos de apelação para os consumidores também tem sido 

criticada; dentre os argumentos fortes que suportam esta crítica está o de que o 

Regulador pode estar sendo pouco estrito no desempenho regulatório já que não 

existe ameaça de questionamento pelos consumidores. Entretanto, os formuladores 

de política não recomendam a instituição deste direito argumentando que a sua 

implantação seria impraticável e contraprodutiva, já que reduziria a agilidade das 

decisões e aumentaria o risco regulatório (e possivelmente os preços) (HOUSE OF 

COMMONS, 1996, parágrafo 174). 

Embora tenha havido uma evolução na curva de aprendizagem, tanto para o Agente 

Regulador, quanto para os Committes e demais agentes controladores, os 

consumidores de verdade não tiveram transferido para as tarifas o potencial de 

redução possível. 

Mais uma vez observa-se mudanças institucionais no processo regulatório, não 

apenas na estrutura, mas também nas funções. Ambas mudanças buscando 

credibilidade e agilidade nas decisões judiciais. Esta questão é muito séria para países 

em desenvolvimento, os quais apresentam problemas de credibilidade e de atraso de 

julgamentos no judiciário. Este fato deve ser incorporado pelos formuladores de 

política durante o desenho de reformas. 

 

(xiii) Resolver os problemas de superposição de funções e intercambiar 
informações 

O Fair Trading Act 1973 e o Competition Act 1980 responsabilizam o DGFT por 

funções como a promoção da competição e a garantia do livre comércio, inclusive nas 

Indústrias de Energia. Quando o Electricity Act of 1989 foi promulgado algumas das 

atribuições do DGES acabaram se superpondo às do DGFT, o que levou os 

Reguladores a assinarem uma espécie de ‘regra de conduta’ onde acordam sobre 

como um e outro devem agir perante as responsabilidades comuns (STERN J., 1997). 

Este tipo de problema também ocorreu quando em 1995 surgiu a Agência Reguladora 

Ambiental. A solução também foi assinar uma regra de conduta entre o Ofgem e esta. 
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A definição clara de responsabilidades entre órgãos, bem como a prática da 

cooperação, são princípios que tornam a estrutura regulatória mais eficaz e eficiente. 

Muitas vezes mesmo esta definição é difícil de ser implantada em países em 

desenvolvimento devido a aspectos políticos, o que acaba prejudicando a regulação. 

 

(xiv) Desenvolver competência na aplicação da regulação por incentivos 

As vantagens atribuídas a RPI-X em relação à regulação pela taxa de retorno são de 

maior incentivo para as empresas reduzirem custos, menor custo regulatório e maior 

desincentivo para as empresas se engajarem em práticas de captura regulatória (EIA, 

1999). 

Embora o RPI-X tenha sido escolhida pelas vantagens teoricamente observadas, uma 

série de problemas tem aflorado desde a sua implementação no Reino Unido. O 

cálculo do nível inicial de preços apropriado foi um problema. No Reino Unido o 

Governo desejava maximizar o valor das companhias no leilão de desestatização, o 

que constitui um trade-off do ponto de vista dos ganhos para o consumidor. 

DOBS & ELSON (1999) defendendo a necessidade de melhorar a regulação por 

incentivos, mostram que existem inconsistências na forma como a fórmula estabelece 

um benchmark para calcular qual a necessidade de financiamento (e, portanto de 

rentabilidade) que seria adequada para uma companhia eficiente. Eles argumentam 

que de um lado, os constantes esforços da cúpula da empresa para impressionar 

(influenciar) o Regulador a respeito da performance futura da empresa, e de outro, os 

esforços constantes dos Reguladores para estimarem adequadamente a performance 

das empresas, acaba gerando um custo excessivo para a gestão do negócio e da 

própria regulação, prejudicando o foco central que é justamente a busca pelo aumento 

de produtividade e eficiência. 

Além disto, estes mesmos autores também mencionam problemas já conhecidos 

como a distorção de melhorias (investimento / qualidade) à medida que o período de 

revisão se aproxima, sobre a falta de incentivos para melhorar a eficiência do capital 

(devido ao bias para redução de custos operacionais em vez de ganhos de 

produtividade decorrentes de maior eficiência dos investimentos) e sobre o problema 

do trade-off entre redução de custos e qualidade dos serviços. 

WRIGHT & THOMAS (2000) criticam a performance da regulação por incentivos na 

Inglaterra e remarcam que pelo fato da definição do fator X exigir que o Regulador leve 

em conta os custos operacionais, os investimentos requeridos e a taxa de retorno 

sobre os ativos próprios que seria apropriada para a empresa regulada, esta 
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metodologia se torna muito parecida com a antiga regulação pela taxa de retorno. 

Reforçando esta crítica o documento EIA (1999) coloca que ‘em ordem de alcançar a 

alocação desejada dos benefícios futuros oriundos dos ganhos de produtividade, o 

Regulador igualmente precisa de conhecimentos técnicos detalhados sobre o 

desenvolvimento da Indústria e do mercado, para que possa definir um valor inicial 

adequado bem como projetar os futuros ganhos de produtividade’ (pp.9). 

Além disto, WRIGHT & THOMAS (2000) destacam que a natureza ex-ante do RPI-X e 

o tratamento dado aos investimentos podem causar controversa, pois desde que a 

empresa regulada convença o Regulador da efetividade dos mesmos, os 

investimentos necessários são considerados previamente no período de revisão. Isto 

permite que a empresa regulada inicie o repasse das despesas com investimentos 

projetados antes de realizá-los efetivamente, e caso estes não sejam realizados ou 

caso os custos sejam inferiores aos esperados a companhia pode estar se 

apropriando indevidamente de fluxos financeiros. 

Como mostram ARMSTRONG et al. (1994), VICKERS & YARROW (1997) e 

NEWBERY (1997a) existem outros problemas com a regulação do preço, relativos à 

(1) determinação da base de ativos (RAB Regulatory Asset Base) e à (2) forma de 

depreciação e de cálculo da taxa de retorno sobre a RAB (ROR Rate of Return). 

De modo que o funcionamento do RPI-X depende bastante da capacitação do órgão 

regulador, especialmente da disponibilidade de dados e de pessoal qualificado para 

participar do cálculo da definição dos preços iniciais, e ao longo dos períodos de 

revisão regulatória, da definição do fator X. Estas etapas são decisivas para a 

credibilidade regulatória, que pode vir a ser comprometida caso algum agente perceba 

falta de seriedade nesse processo, principalmente caso este agente venha a ser 

penalizado. Este alerta é bem relevante para países com pouca mão-de-obra 

qualificada, com poucos recursos e com dificuldades de obtenção de dados, haja vista, 

que o custo de oportunidade de montar uma estrutura regulatória capacitada é maior.  

 

(xv) Minimizar a complexidade da tarifação da logística 

Além de destacarem a complexidade do mecanismo de tarifação da transmissão e 

distribuição, TURVEY & CORY (1997) criticam o fato da restrição e das perdas devido 

à transmissão não estarem endogenamente incluídas no cálculo da tarifa. Isto, gera 

distorções geográficas e má sinalização de preço, além de permitir que as empresas 

realizem estratégias operacionais ineficientes (p. 287). 

Embora várias mudanças tenham sido incorporadas após o início da Reforma, o 
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processo de tarifação da logística ainda constitui uma barreira na sinalização eficiente 

dos preços. 

De fato, enquanto as novas tecnologias a custos acessíveis não estiverem disponíveis, 

a tarifação da logística continuará permitindo distorções nas decisões de investimento. 

Neste sentido, quanto menor a complexidade do mecanismo de cálculo da tarifa, 

menores as incertezas e as distorções de investimento. 

 

8.2.7. Implementar nova legislação e governança, e Montar 
sistemas e pessoal qualificado 

Após finalizar a primeira proposta de arcabouço regulatório (por inteiro), submetê-la à 

consulta dos stakeholders, e fomentar grupos de trabalhos para incorporar ou rejeitar 

sugestões, sempre justificando. 

Utilizar o Relatório de Impacto Regulatório (RIR) como guia para estas discussões 

analisando o impacto das sugestões e emitindo pareceres favoráveis ou 

desfavoráveis. Só após encaminhar para o Congresso, para que seja analisado e 

votado na forma da lei. Notar que nesta etapa o projeto de lei já terá sido submetido 

com forte legitimidade, haja vista o processo de elaboração participativa. 

 

Em paralelo, formar pessoal qualificado (via universidades e cursos direcionados) e 

montar sistemas regulatórios específicos para alimentar o RIR. É importante que 

ambas etapas de aprovação na forma da lei e montagem de pessoal/sistemas tenham 

o seu término no mesmo período. Então iniciar reestruturação, a começar pelo Agente 

Regulador, que necessita estar com todos os processos e rotinas internas 

funcionando.  

Em seguida implantar o novo arranjo de mercado, a nova ordem industrial, as 

modificações no regime de propriedade. Notar que no caso inglês a primeira etapa do 

processo de implantação tardou mais de um ano. 
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8.3. Fatores críticos de sucesso e competências regulatórias 
básicas durante a etapa de operacionalização e 
aperfeiçoamento do processo regulatório 

8.3.1. Criar um círculo virtuoso pró-legitimidade 

As regras de funcionamento da macro governança, i.e do Parlamento, das eleições, do 

Judiciário e do Executivo promovem um ciclo virtuoso pró-legitimidade. É um exemplo 

de como estruturas de incentivo podem (e devem) ser moldadas para fomentarem um 

desenvolvimento das instituições (informais e formais). 

Uma das lições do processo regulatório britânico é que a legitimidade permite 

flexibilidade nas regras sobre mudanças de regras. A própria Constituição segue os 

princípios da tradição e da jurisprudência. Quando não há legitimidade suficiente 

grupos de interesse podem se apropriar de facilidades nas mudanças de regras, e a 

flexibilidade passa a ser menos desejável. 

Para evitar isto um esquema de controle social é bem propício. Como visto, isto foi 

montado ao longo da história no Reino Unido, e atualmente existe uma malha de 

accountability, onde a instância máxima é a Comunidade Européia. Mas o Parlamento 

“vigia” o executivo (existe o shadow cabinet), os committes “vigiam” as agências etc. 

Em países onde não existe esta malha de controle institucional a legitimidade (das 

instituições e decisões políticas) passa a ser questionável. Neste caso o processo 

regulatório apresenta custos maiores de ajustes nas governanças, custos de 

transação e custos de coordenação. Na verdade, é como se estivesse em uma etapa 

mais “entrópica” do ciclo de vida da evolução do processo regulatório.  

 

8.3.2. Fomentar e fortalecer grupos organizados para exercer a 
accountability e o enforcement 

Além de ser fundamental para a legitimidade, a transparência nos processos internos 

e nas regras de tomada de decisão, devem ser incentivados para que a accountability 

sobre os reguladores seja efetiva, e dessa forma permita um aumento da credibilidade 

do agente regulador. Credibilidade esta que lhe proporcione autoridade para exercer 

com mais eficácia a arbitragem entre conflitos, e conseqüentemente reduz os riscos 

regulatórios, e os custos de transação, custos de coordenação e custos de ajustes na 

governança. 

O fortalecimento sustentável do SRIE se faz através da organização de grupos para 
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exercer a accountability. O papel do Estado deveria ser de avaliar a organização 

daqueles grupos (stakeholders) que se encontram em desvantagem em termos de 

capacidade de organização, e conseqüentemente de se fazerem representados da 

maneira justa. 

O caso inglês é bem ilustrativo neste sentido; a liberdade de escolha de todos os 

consumidores em relação aos fornecedores, na verdade, foi uma atribuição de um 

direito (de propriedade) para capacitar e incentivar o lado da demanda de ser mais 

pró-ativo no processo regulatório, incluindo a formação de preço. 

Embora os Conselhos de Consumidores tenham falhado pela falta de autonomia e de 

clareza quanto a este papel, estes foram substituídos pelo Energy Watch. Como outro 

exemplo têm-se os Committes (HC) que a cada processo de revisão regulatória se 

especializam e exercem com mais destreza e objetividade a accountability. A 

Competition Commission também é uma evolução institucional da Monopolies and 

Mergers Commission (MMC), que foi aperfeiçoada e aumentada para incorporar 

especialistas em diversos setores, inclusive no setor elétrico. 

Tampouco se pode deixar de mencionar o avanço do papel da Electricity Association, 

de agregação e de divulgação de informações, contribuindo para práticas mais 

transparentes das utilities. A própria Secretaria de Energia, a cada relatório anual 

sobre o panorama energético do Reino Unido, apresentava os dados de maneira mais 

organizada e de fácil processamento (diretamente em planilhas). As universidades 

também lançam papers criticando as diretrizes regulatórias, e neste sentido 

contribuem de maneira ativa com o processo de accountability (Oxford Energy Institue; 

Cambridge Energy; Sheffield Energy Studies; SPRU etc.). 

 

8.3.3. Minimizar os custos de transação entre o Executivo e o 
Legislativo 

Na Inglaterra as diretrizes políticas e regulatórias são elaboradas por membros do 

Executivo que ao mesmo tempo são MP’s (que compõe o Cabinet), que estão 

submetidos a permanente processo de accountability pelo Parlamento. Esta 

modalidade (participativa) de funcionamento reduz as assimetrias de informação entre 

os representantes destes dois poderes, e favorece a continuidade das diretrizes 

políticas e regulatórias. Neste sentido, reduz os custos com ajustes de governança, 

além de reduzir os custos de transação e de coordenação. 
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8.3.4. Padronizar e customizar processos operacionais para 
facilitar ganhos de aprendizagem 

Com relação às Instituições e à Estrutura de Incentivo Organizacional do Governo, o 

servidor público permanece em seu departamento por anos independente das 

mudanças políticas no cenário nacional. Em termos práticos isso significa que no 

Reino Unido a equipe que elaborou uma legislação na área de energia, por exemplo, é 

a mesma que se esforça para acompanhar e avaliar a sua performance no dia a dia, e 

é a mesma que se esforça para instituir melhorias nessa legislação. Esta diferença, 

portanto, permite que no Reino Unido exista uma continuidade de monitoramento e 

uma performance mais adequada no processo que vai da elaboração até a avaliação 

de performance da lei. E não só em termos de eficácia, mas também eficiência já que 

com esta estrutura de incentivo as economias de aprendizagem são apropriadas de 

maneira satisfatória pela equipe.  

Logo, um dos fatores críticos de sucesso é a estruturação de equipes permanente 

para lidar com a regulação do setor elétrico não só na agência reguladora, mas 

também no ministério (Política Energética). 

 

8.3.5. Testar a objetividade e a consistência das diretrizes 
regulatórias 

Aproveitar o processo de elaboração do RIR e testar a consistência e a objetividade 

das diretrizes regulatórias. Nesta linha, a partir do ano 2000 o governo inglês 

estabeleceu a Better Regulation Task Force. Este grupo foi montado focado no 

objetivo de aprimorar as práticas regulatórias. Para isso atua agregando e difundindo 

práticas regulatórias de sucesso, bem como identificando as sinergias existentes entre 

os diversos organismos reguladores (de indústrias diferentes). Nesta linha os 

princípios da objetividade e da consistência foram estabelecidos para a prática 

regulatória. Eles surgiram decorrentes da constatação de diretrizes regulatórias 

inócuas e contraditórias. 

 

8.3.6. Utilizar a regulação por incentivos e os instrumentos 
econômicos de maneira pedagógica 

Como visto, quanto menor a consciência e a efetividade de instituições informais, mais 

custos de transação, de manutenção, de coordenação e de ajustes em governanças. 

Nestes casos, a regulação por incentivos e os instrumentos econômicos podem e 
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devem ser utilizados de maneira pedagógica, para sinalizarem corretamente o que é 

certo (e deve ser fomentado) e o que é errado (e deve ser suprimido). 

Porém não se deve achar que estes são substitutos das instituições informais. Esta 

postura é equivocada e contraprodutiva. Na verdade, como mostrado anteriormente, 

as instituições são base da regulação. 

 

8.3.7. Estabelecer mecanismos de acompanhamento e de avaliação 
de desempenho regulatório 

Como uma das etapas do RIR, é desejável estabelecer indicadores de monitoramento 

à semelhança dos apresentados anteriormente. Acompanhar o desempenho 

regulatório permite correções de rumo e minimização de risco e redução de custo. 

Estes monitoramentos podem ser elaborados por redes de universidades, 

coordenados e agregados por um órgão de Estado (Comitê de Acompanhamento de 

Desempenho Regulatório). 

Além disto, seria interessante resgatar normas de conduta e regular a conduta dos 

servidores e critérios de performance (Tipo Public Service Agreement and the Service 

Delivery Agreement). 

 

8.3.8. Estabelecer uma governança regulatória autônoma, mas 
subordinada a accountability institucional 

Na prática, o foco de defesa dos reguladores é para assegurar sua autonomia. 

Entretanto, a autonomia deve ser uma conquista da credibilidade derivada do 

escrutínio do processo de accountability institucional. A credibilidade da governança 

regulatória é oriunda do relacionamento entre o conjunto dos stakeholders e o órgão 

em questão, e está ligada ao fortalecimento da instituição informal confiança. A 

autonomia é uma conquista, portanto, no sentido de que finda relacionamentos 

baseados na dependência. De modo que, a confiança e a autonomia constituem a 

base de uma prática regulatória interdependente (e não independente). 

Para que a governança regulatória seja autônoma, portanto, deve haver a priori um 

mecanismo de accountability institucional, bem como um relacionamento de confiança 

e credibilidade. É isto que torna este órgão um órgão de Estado e não de Governo.  

Em países onde não existe accountability em funcionamento, e onde não existe uma 

preocupação em estabelecer uma comunicação entre regulador e stakeholders na 
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base da confiança e credibilidade, não é possível estabelecer-se uma estrutura de 

governança autônoma e interdependente. Ela será dependente do governo e sem 

autonomia. 

 

8.3.9. Viabilizar um sistema de informação autônomo e sustentável 

Independentemente do regime de propriedade que prevalece na indústria, é de 

fundamental importância para o planejamento e para a coordenação da operação e da 

expansão, a existência de informações atualizadas e de fácil processamento. Para isto 

não é recomendável que isto fique a cargo de nenhuma das empresas da indústria, e 

muito menos subordinado a estruturas políticas (de governo). Portanto, é 

recomendável criar uma estrutura institucional com autonomia de recursos (taxa da 

própria indústria) que seja capacitada em número e qualificação para coletar, 

sistematizar e processar dados sobre as características ambientais, sociais, 

econômicas, tecnológicas e organizacionais da indústria em questão. 

Este sistema poderia estar disponibilizando informações, com diferentes níveis de 

acesso segundo a confidencialidade, para os stakeholders, universidades, 

reguladores, secretaria de energia etc. Este sistema necessita estar conectado a redes 

de manutenção. 

 

8.3.10. Identificar a dinâmica de priorização no gradiente de 
eficiências e ajustar as governanças (instituições e estruturas 
de incentivo) 

Como o processo de regulação é por natureza contínuo, com o tempo, não 

necessariamente a classificação feita pelos stakeholders das prioridades no gradiente 

de eficiências é mantida. Por isso, pode acontecer das governanças estarem 

desajustadas para viabilizarem os objetivos desejados socialmente. Portanto, é 

desejável que estas prioridades sejam acompanhadas no intuito de alerta para o 

desempenho das governanças. Isto pode ser feito, como feito na Inglaterra, via 

pesquisas de opinião / satisfação. 
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8.3.11. Manter o poder do Estado de intervir na governança de 
empresas privatizadas 

Para minimizar custos de transação para formação de banco de informações, para 

facilitar a condução inicial da regulação e para evitar takeovers indesejados, o Estado 

na Inglaterra manteve golden shares nas empresas que lhe garantiam o poder de veto 

em decisões estratégicas nas empresas privatizadas. 

Este tipo de salvaguarda é de extrema utilidade, como foi comprovado no caso inglês. 

Países com instituições mais fracas que a Inglaterra poderiam utilizar-se deste 

mecanismo com até mais intensidade e abrangência. 

 

8.3.12. Não deixar de corrigir falhas regulatórias (tanto no 
desenho quanto na dosagem) por temor de risco regulatório 

Como visto, o processo regulatório da Inglaterra ao diagnosticar que o valor de 

alienação do capital das empresas foi baixo, determinou uma taxação extraordinária 

(windfall taxes) apropriando-se de benefícios extras por conta da rentabilidade 

alcançada nos preços das ações. 

Este evento deve ser compreendido como um exemplo de correção de falhas 

regulatórias. Como parte do jogo regulatório, é uma sinalização para os stakeholders 

de seriedade e de credibilidade na prática da regulação. 

 

8.3.13. Promover a credibilidade do regulador 

Como visto, o mecanismo do price-cap primeiro avaliza a apropriação dos ganhos de 

redução de custos pelas empresas, e apenas depois da etapa revisória é que 

compartilha estes ganhos com os consumidores. Sendo assim, no curto prazo os 

agentes, especialmente os consumidores (formuladores de política, sindicatos, ou 

sociedade de maneira geral)183 percebem as empresas como as maiores beneficiadas 

do mecanismo regulatório. Além disto, em geral a percepção da opinião pública sobre 

o preço de venda das empresas públicas nos leilões de desestatização não é muito 

favorável, e muito menos sobre a prática regulatória nos primeiros anos de 

funcionamento. Como mostra o DTI (2000) este foi o caso no Reino Unido. 

                                                 
183 Um consumidor familiarizado com a lógica financeira perceberia o mecanismo ainda mais 
favorável para as empresas já que estas recebem primeiro o fluxo financeiro equivalente, e 
sabidamente o efeito do tempo e do risco do ‘futuro’ embutidos na taxa de desconto penalizam 
aqueles que recebem ‘mais na frente’ o fluxo de benefícios financeiros. 
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Este fenômeno, aqui atribuído aos ciclos regulatórios do processo regulatório, gera um 

problema de credibilidade para o Regulador. Este problema dificulta a gestão 

regulatória já que quanto menor a credibilidade maior a percepção de risco regulatório 

pelos agentes, especialmente pelos investidores.  

Portanto, observa-se que existe uma incongruência (ou um desafio estrutural) durante 

a etapa transitória: por um lado o Regulador está desenvolvendo competências, mas 

ainda por ser inexperiente sua credibilidade ainda é posta a prova pelos agentes, o 

que diminui o grau de liberdade e a segurança por (re)definição de regras regulatórias; 

de outro, justamente por ser uma etapa transitória as regras regulatórias necessitariam 

ser ajustadas para otimizar o desempenho setorial (assim como regulatório). No 

entanto, o ciclo vicioso se forma entre falta de credibilidade, risco regulatório, 

inflexibilidade de alteração de regras, mau desempenho setorial, piora da 

credibilidade.  

Por este motivo, a Regulação não deve ser estática, muito pelo contrário deve estar 

sempre se adequando às mudanças nos mercados e nas políticas governamentais 

(DTI, 2000, parágrafo 13; ALTOMONTE, 2001, p.42) e mais ainda, deve promover as 

cinco eficiências de maneira pró-ativa. 

 

8.3.14. O Regulador como promotor da contestabilidade 

Como bem colocam MIDTTUN & THOMAS (1998) a liberalização do mercado de 

eletricidade segundo a escola austríaca seria suficiente para que o monopólio (ou 

oligopólio) dos incumbentes fosse contestado. Entretanto, como ficou evidenciado pelo 

estudo da Reforma Britânica, o regulador (Offer) constantemente teve que interferir no 

processo para ‘promover a competição’, e incluso ao longo do processo teve seus 

poderes (formais) intervencionistas aumentados seguindo o modelo vigente para o 

Offgas. 

Como colocam estes mesmos autores cada modelo de liberalização (se referem ao 

britânico e ao norueguês) possui suas próprias forças e fraquezas, e não poderiam ser 

institucionalizados fora de seu contexto, principalmente por causa da relevância da 

herança histórica de cada país determinando as Instituições e a estrutura e 
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funcionamento da Indústria184 (p. 196). 

Como visto no capítulo teórico o desempenho de um sistema está relacionado à sua 

capacidade de lidar com os diferentes ciclos regulatórios e com os objetivos de seus 

subsistemas (competência adquirida pela herança histórica). Relacionando com o 

mercado de eletricidade, quanto mais padronizados os ciclos regulatórios dos agentes 

maior o grau de contestabilidade desse mercado. Isto ocorre, pois quanto mais 

imediata a dinâmica de interação, maior a freqüência da pressão por reações dos 

agentes (estímulo-resposta; estrutura-desempenho) e conseqüentemente mais 

contínuo o esforço e mais alerta (ativa) a participação dos agentes no mercado. 

Estas observações têm exigido um reposicionamento do papel do Regulador frente a 

liberalização (competição e privatização) na Indústria de Eletricidade. Tanto pelas 

evidências empíricas quanto pela abordagem teórica fica evidente que a Regulação no 

setor é fundamental, até mesmo para promover a competição (HOUSE OF 

COMMONS, 1992, parágrafo xxxi; VOGEL, 1996). Portanto, a questão de mais ou 

menos (des)regulação cada vez mais dá lugar à questão de como o Regulador pode 
intensificar a promoção da contestabilidade dos mercados de eletricidade. 

 

8.3.15. Instrumentos de mercado para as políticas sociais – 
ambientais 

Ao analisar os impactos da introdução da competição no mercado de energia britânico, 

o DTI (2001a) conclui que ‘a competição por si mesmo traz benefícios para os 

consumidores, para as companhias e para a segurança de abastecimento’ (p.1, 

parágrafo 3); embora reconheça que alguma Regulação seja necessária para prevenir 

abuso de poder de mercado e para incentivar positivamente o comportamento dos 

agentes no sentido de atender carências sociais e ambientais, bem como promover 

P&D (p.2, parágrafo 5). Entretanto, segundo o DTI os instrumentos de mercado são 

mais efetivos para a prática de políticas públicas, pois estão mais próximos da rotina 

do consumidor, e por responderem mais rápido permitem ajustes mais finos. 

 

                                                 
184 Ou seja, tratam da questão das distintas formas de organização Industrial (britânica 
centralizada e norueguesa municipalizada) condicionando a etapa seguinte da transformação 
industrial, bem como determinando o estilo de competição a ser instituído. 
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8.3.16. Fomentar a liberalização como incentivo a inovação 
tecnológica 

O Relatório do DTI (2000a) argumenta que a liberalização, como ocorreu na Grã-

Bretanha leva a mudanças estruturais no longo prazo as quais podem resultar em 

aumento de eficiência na prestação do serviço de eletricidade; segundo o relatório a 

tecnologia da CCGT e a difusão da cogeração foram viabilizadas pela entrada de 

novos capitais e pela abertura do mercado (parágrafo 9). 

Este exemplo é importante para a promoção de eficiência dinâmica. Um maior grau de 

liberdade na gestão das empresas e na indústria, favorece a inovação tecnológica, ao 

instigar as empresas a buscar soluções mais vantajosas em relação a sua concorrente 

(notar que não necessariamente mais barata). Por outro lado, como visto, dificulta o 

fomento de eficiências distributiva e ambiental. Deve-se seguir a hierarquia de 

prioridades socialmente definidas, através de análise custo-benefício.  

 

8.3.17. Sobre a concentração na Geração e o Poder de 
Mercado 

Decidindo por privatizar a geração e manter o mercado livre é aconselhável pulverizar 

as participações dos grupos no segmento de geração, caso contrário ocorre prática de 

poder de mercado. O caso inglês, bem como outros no mundo, tem demonstrado a 

veracidade desta afirmativa. O regulador apenas não é capaz de combater práticas de 

poder de mercado quando a organização industrial lhe é desfavorável. 

Por outro lado, a desverticalização com o intuito de facilitar o acesso à rede e 

incentivar a competição na geração, não se dá sem custo. Existe uma perda oriunda 

de aumento de custos de transação e de coordenação. Os grupos empresariais 

buscam apropriar-se destes custos através de processos de reverticalização. 

Processos estes que aumentam o custo do controle regulatório e os custos de ajustes 

de governança para todo o sistema. 

  

8.3.18. Convergir diretrizes regulatórias entre países e tornar 
consistente as diretrizes entre indústrias 

Quando um mercado / indústria fornece condições regulatórias mais favorecidas que 

outra, é natural que exista um fluxo de recursos (Kh, Kn, Kt, Kf, K$) maior para o 

primeiro. Quando existe um processo de formação de áreas de livre comércio ou de 
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mercado comum, a questão das convergências de práticas regulatórias se torna 

fundamental. Caso contrário, as utilities (grupos controladores) desenvolvem 

estratégias de arbitragem para obter ganhos econômicos. 

Da mesma maneira, quando indústrias fazem parte de uma mesma cadeia de 

agregação de valor, como o caso das indústrias de gás natural – eletricidade, é 

importante que exista uma coordenação nas diretrizes regulatórias no intuito de evitar 

custos / incertezas adicionais. 

 

8.3.19. Iniciar a reestruturação e o mercado de atacado com 
um colchão de capacidade instalada 

A lógica de funcionamento de mercado está baseada na oferta e demanda. Se os 

agentes do mercado perceberem a premência da necessidade de expansão de oferta 

no curto prazo os preços sobem e os stakeholders perceberão negativamente a 

reestruturação. Assegurar que no início da reforma os preços cairão e antecipar-se à 

escassez como um mecanismo de ajuste entre oferta e demanda no mercado. 

 

8.3.20. Prever mecanismos para introduzir possíveis 
correções na governança do mercado 

A complexidade do mecanismo de formação de preço do Pool foi uma das barreiras 

para que a sinalização de preço fosse correta, além do poder das duas geradoras 

incumbentes, por certo. No entanto, mesmo após o problema diagnosticado, a 

governança (auto-regulação) do Pool não foi capaz de solucionar o problema.  Apenas 

7 anos depois foi que o DGES oficializou o descontentamento e abriu revisões sobre o 

Pool, dando origem ao NETA. 

 

8.3.21. Utilizar as licenças (contratos de concessão) como 
instrumento regulatório 

Ao liberar licenças remeter seus artigos a documentos que tenham maior flexibilidade 

de mudanças nas regras regulatórias. Por exemplo, documento sobre performance e 

padrões técnicos, sobre atendimento e universalização. Isto facilita a prática da 

regulação por incentivos ao tornar mais flexível a concessão de benefícios ao mesmo 

tempo em que exige mais das empresas. 
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8.4. Fatores críticos de sucesso e competências regulatórias 
básicas durante a etapa de reestruturação do SRIE 

8.4.1. Sobre o papel das Instituições 

O desempenho regulatório do Setor Elétrico, como visto no caso da Inglaterra, 

definitivamente é afetado pelas Instituições e Estruturas de Incentivo.  

LEVY & SPILLER (1994) estudando o papel das Instituições na prática regulatória 

concluem que “o sucesso de um sistema regulatório depende de quão bem este se 

adequa às Instituições pré-existentes do país. Caso um país não possua as 

Instituições necessárias ou construa um sistema regulatório que seja incompatível com 

a estrutura institucional vigente, os esforços de privatização podem finalizar em 

desapontamento, recriminação, e na resurgência de pressões por re-nacionalização” 

(p.242). 

Como mostra ALTAMONTE (2001), ao analisar as Reformas dos países da América 

Latina, e como observado no caso inglês, os novos mecanismos de organização da 

Indústria de eletricidade, incluindo a Regulação, prescindem de uma 

“institucionalidade” para funcionar adequadamente. Caso a reestruturação ocorra sem 

que as devidas Instituições e quadros normativos e regulatórios estejam 

estabelecidos, o processo resulta em sistemas ineficientes, sem transparência e de 

fácil captura (p. 41-42). Faltam Instituições básicas (Justiça, organismos para garantir 

competição, estado de direito estabelecido) e Instituições específicas do setor 

energético, especialmente em um ambiente onde os recursos humanos têm um alto 

custo de oportunidade. 

Quando as Instituições informais e formais não são fortes, os agentes de todo o 

sistema sofrem por falta de transparência, por falta de competência, ou por falta de 

informação. Como conseqüência o Agente Regulador fica sobrecarregado de 

responsabilidades e a performance regulatória prejudicada (Cf. Figura 8.1). 

Quando existe fragilidade nos mecanismos de accountability e de controle social do 

comportamento das utilities no mercado, em outras palavras, quando a estrutura de 

incentivos informal, oriunda da interação de agentes sociais, (eleitores, cidadãos, 

consumidores, trabalhadores, administradores, políticos) é ineficaz, a tendência é 

suplementar com instituições formais (sempre baseadas em contratos jurídicos) 

excessivamente detalhadas e inflexíveis. No entanto, esta tendência é contraprodutiva 

e viciosa, pois quanto menor a força das Instituições informais, menor a efetividade 
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das Instituições formais e (via de regra) maior a demanda social por Instituições 

formais. 

Frente a esta situação o Agente Regulador do sistema se vê atribuído de 

responsabilidades de definição de regras e de controle (incluindo às vezes a definição 

de políticas, tarefa que caberia ao Ministério) as quais não conta com o apoio da 

‘pressão social’. Além de dificultar a prática regulatória no dia a dia, este problema 

aumenta o risco regulatório já que a possibilidade de erros ou práticas discriminatórias 

aumenta, e ainda, penaliza a imagem do Regulador e conseqüentemente a confiança 

dos agentes (consumidores e investidores) na sua capacidade de regular. 

A sugestão neste caso seria para o Regulador criar uma rede de colaboração junto à 

sociedade, e adotar uma prática regulatória sistêmica. 

 

 

Figura 8.1 – A maturidade institucional 
 

8.4.2. Sobre o papel das Estruturas de Incentivo 

O papel das Estruturas de Incentivo, antes de qualquer outro, é manter a legitimidade 

ao longo do tempo. Assim uma Estrutura de Incentivo que não gere um círculo virtuoso 

pró-legitimidade vai de encontro ao SRIE já que deprecia sua comunicabilidade, e 
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assim sua performance, previsibilidade etc. 

Um segundo requisito para estruturas de incentivo é estar em consonância com os  

Sistemas, ou seja, não ser deletério ou ir de encontro aos objetivos de nenhum dos  

Sistemas. Em última instância isto significa respeitar o trade off socialmente desejado 

para as eficiências ambiental, alocativa, distributiva, dinâmica e produtiva. 

A sustentabilidade de uma estrutura de incentivo é condição necessária para sua 

promulgação. Isto significa que uma estrutura de incentivo deve ser adequada às 

Instituições existentes, e capaz de melhora-las para que, no futuro, também a 

estrutura de incentivo possa ser melhorada. 

Por isso, não é desejável copiar “modelos prontos” de países com tantas diferenças 

institucionais, mas o importante é obter ensinamentos que venham a contribuir para 

melhorar as instituições existentes na ótica do planejamento estratégico da regulação 

(Cf. Figura 8.2). 
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Figura 8.2 - Planejamento da reestruturação regulatória 
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Conclusão  

Reformas no setor elétrico a partir da década de 80 romperam com o paradigma, até 

então, vigente de organização industrial. A separação vertical e horizontal dos 

segmentos de GTD e das empresas públicas incumbentes veio acompanhada, na 

maioria dos casos, de privatização e de novos paradigmas regulatórios. Esta 

transformação se caracteriza pela maior presença de mercado e menor presença de 

hierarquias no funcionamento setorial. 

A Inglaterra e o País de Gales foram, dentre outros, precursores deste novo 

paradigma, o qual logo sofreu um largo processo de influência em diversas Reformas 

Energéticas que se seguiram em diferentes países ao redor do Mundo.  

A despeito da importância do impacto da Reforma Inglesa sobre as decisões quanto 

ao desenho de outras Reformas, em especial ao modelo regulatório adotado nos 

demais países, a Reforma Inglesa vem passando por uma série de novas revisões 

profundamente significativas, as quais ensejam experiências e lições importantes, 

ainda mais paradigmáticas do que a primeira Reforma per se. 

Estas experiências e lições não apenas contradizem algumas teorias que foram 

seguidas no momento da Reforma inicial britânica, como permitem a construção de 

novas teorias, em especial relacionadas ao fundamental papel das instituições no 

desenho e no processo regulatório, e ao processo de ajuste em torno de uma 

combinação ótima de mercado e governança. Especialmente a teoria de que mercado 

é preferível a hierarquias se mostra falsa (devido à insuficiência de transparência, 

competência e informação dos agentes envolvidos), bem como a teoria de que instituir 

mercado e privatizar é condição suficiente para ótimo social.  

O objeto desta pesquisa foi analisar em detalhe o funcionamento do sistema de 

regulação da indústria de eletricidade do Reino Unido tendo como meta trazer maior 

transparência ao processo regulatório e obter lições que viessem a contribuir para 

otimizar as Reformas Regulatórias em curso ou futuras.  

Este objetivo foi cumprido conforme os capítulos anteriores transcrevem, entretanto, é 

chegada a hora de concluir sobre os aspectos fundamentais das experiências e lições, 

bem como destacar as contribuições específicas da pesquisa relativas aos avanços 

metodológicos no que se refere a analise de desempenho regulatório. 

Pois bem. Este capítulo está dividido em dois itens. O primeiro, logo a seguir, trata das 

principais contribuições e conclusões da pesquisa e o segundo, não menos 

importante, trata das sugestões para futura pesquisa. Cabe neste momento um 
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adendo: este campo de pesquisa teórica e aplicada ainda é bastante novo e 

inexplorado, em especial no que se refere à visão do sistema regulatório e de seu 

processo de funcionamento. É importante que futuros pesquisadores venham a 

interessar-se por este tema de tamanha relevância para o desafio que é a promoção 

do bem-estar e sua sustentabilidade. 

 

Principais Contribuições e Conclusões 

Avanços metodológicos na avaliação de desempenho regulatório 

Quanto aos aspectos do arcabouço metodológico desenvolvido, o mais determinante é 

a visão de um sistema regulador. A internalização das instituições na análise exige 

necessariamente esta abordagem já que todo e qualquer stakeholder transaciona 

instituições. A visão sistêmica da regulação obriga o cientista regulador a atentar para 

os condicionantes e competências necessários para cada combinação mercado – 

governança. Isto reduz o risco de desenhos regulatórios inapropriados para cada 

realidade institucional. 

Esta abordagem contribui para o aprofundamento de alguns paradigmas em relação à 

unidade de análise mercado. O mercado e a hierarquia, nesta abordagem de sistema, 

não estão dissociados das instituições da região analisada. Isto implica na existência 

de diferentes mercados e hierarquias conforme a pluralidade de instituições existentes. 

Pois, se de um lado, o mercado possui o mesmo objetivo em todo e qualquer lugar: 

transacionar bens e serviços; estes não apresentam o mesmo desempenho, o qual 

varia conforme variam as instituições. Esta observação tem extrema relevância 

quando aplicada à escolha da combinação ótimo de mercado e hierarquia em 

determinada Reforma de Energia. 

Adicionalmente, a governança também apresenta desempenhos diferenciados 

conforme variam os hábitos e costumes e os contratos formais existentes. Portanto, à 

escolha da combinação ótima incorpora-se outro critério: o trade-off entre desempenho 

de mercado e desempenho da hierarquia em determinada região e indústria. 

Conforme a Figura 9.1 sintetiza são vários os fatores críticos de sucesso e as 

competências necessárias para o bom desempenho do sistema regulatório. 
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Figura 9.1 – Síntese dos fatores críticos de sucesso e competências 

 

Neste momento, surge outra questão tratada pela abordagem metodológica da análise 

de desempenho: a questão dos objetivos e metas a serem alcançados. A Reforma de 

um Setor Energético (e de qualquer outro) necessariamente deve ser precedida de 

diagnóstico e detalhamento dos objetivos e metas a serem alcançadas, os quais 

devem ser priorizados. São estes que auxiliam no balizamento da relação mercado – 

hierarquias. Vale mencionar, como já explicado ao longo dos capítulos precedentes, 

que os objetivos e as metas definidos devem ser legítimos e amplamente conhecidos 

pelos stakeholders.  

Esta necessidade de objetivos e metas claras e transparentes remete a outro ponto 

fundamental: a necessidade de planejar estrategicamente a Reforma regulatória, de 

preferência utilizando-se de instrumentos de análise de desempenho, como cenários 

prospectivos e estudo de impacto regulatório (RIR), também apresentados em capítulo 

precedente. Lembrar que este planejamento estratégico da Reforma regulatória 

contempla a etapa de elaboração e implantação de modelo regulatório, a etapa de 

operacionalização e aperfeiçoamento do processo regulatório, e a etapa de 

reestruturação ou revisão do modelo regulatório (Cf. Figura 9.2). 
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Figura 9.2: Planejamento estratégico da regulação. 
 

Vale destacar que o planejamento estratégico inclui a definição de marcos, 

cronogramas e seqüência de transformações, e que quando bem elaborado pode 

economizar recursos em ajustes de governança. O caso inglês mostrou-se 

emblemático quando a pressa pela privatização da CEGB levou a duas grandes 

geradoras com poder de mercado, e à necessidade de persistentes intervenções 

regulatórias, além da modificação do arranjo de mercado. 

Outra contribuição fundamental da parte 1 desta pesquisa se trata da identificação de 

três esferas de governança (macro, micro e corporativa), as quais necessariamente 

devem ser dinamicamente ajustadas para convergirem para os objetivos pré-definidos, 

caso se deseje otimizar o desempenho do sistema regulatório. Não se pode deixar de 

destacar neste momento que as hierarquias podem e devem ser utilizadas para 

atuarem sobre aquelas instituições que elevam os custos de transação na indústria em 

questão. Neste caso haverá um caminho desejável de promoção de sustentabilidade 

regulatória. 

De modo que o desafio da promoção do bem-estar coloca a sustentabilidade 
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regulatória e a convergência das esferas de governança como objetivos essenciais a 

serem buscados pelos cientistas da regulação. As metas utilizadas nesta pesquisa 

para monitoramento e avaliação do desempenho do sistema regulatório foram as 

eficiências produtiva, dinâmica, alocativa, distributiva e ambiental. Foram utilizados 

indicadores como proxy para mensurar e avaliar a tendência de cada uma destas 

eficiências. 

Ainda no campo metodológico pode-se destacar outros aspectos como: (i) o efeito 

cíclico dos ajustes de governança devido às mutações nas percepções dos 

stakeholders ao longo do tempo, as quais levam a modificações nas prioridades e 

objetivos, bem como na redefinição de política energética, que por sua vez exige 

novas formas de governança e novas estruturas de incentivos; (ii) o problema do 

aumento de investimento em Ki formal em detrimento de investimento em Ki informal devido 

aos problemas de direitos de propriedade (regulação como um bem público). 

Por fim, ainda no que se refere ao arcabouço metodológico, vale destacar algumas de 

suas vantagens como a flexibilidade de análises temporais, horizontais, verticais e 

estudos prospectivos, além de sistematização de diagnóstico e contextualização de 

ambientes regulatórios. Adicionalmente destaca-se sua aplicabilidade a outras 

indústrias de infra-estrutura. 

Existem inúmeras vantagens no processo de análise de desempenho regulatório, 

como a gestão mais eficiente de processos regulatórios, a redução de custos nas 

esferas de governança, a coordenação da priorização do gradiente de eficiências, a 

coordenação da convergência das esferas de governança, a redução de custos de 

ajustes de governança, a redução de incertezas e riscos regulatórios etc. 

Entretanto, existem dificuldades de viabilizar a implantação deste processo, pois a 

análise do desempenho de um sistema regulatório exige a consideração de diversos 

fatores, de várias naturezas, os quais devem ser monitorados. 

A criação de um processo de análise de desempenho regulatório e de um instrumento 

de acompanhamento, do tipo Relatório de Impacto Regulatório (RIR), apresenta-se 

como uma contestação técnica de cada etapa do processo regulatório, enquanto 

consolida os princípios de transparência, accountability, previsibilidade e participação, 

e enquanto facilita a avaliação regulatória segundo os critérios de efetividade, de 

adequabilidade, de convergência e de sustentabilidade. 

 

Março 2004 336



Ricardo Gorini de Oliveira, DSc   gorini@ppe.ufrj.br 

Avanços na análise do caso britânico de regulação da ESI 

Quanto ao caso britânico foram várias as experiências e lições obtidas, conforme 

descrito em capítulos precedentes. A pesquisa confirma que a performance do SRIE 

proporcionou benefícios no período de análise (de 1989 a 2001) sob a lógica do ótimo 

de Pareto a la Kaldor-Hicks. Entretanto, estes benefícios não foram para todos os 

stakeholders e muito menos foram distribuídos entre os beneficiados da maneira mais 

justa possível.  

Além disto, os benefícios alcançados podem não se sustentar em virtude de terem se 

baseado em uma estratégia de internalização de economias locacionais numa alta 

taxa de explotação (graças às reservas de gás natural do Mar do Norte), ao mesmo 

tempo em que prejudicava a indústria do carvão. 

A trajetória escolhida também parece não ser sustentável, pois neste sentido, fere 

princípios de transferência intergeracional, princípio básico como forma de promover a 

equidade e sustentabilidade (para futuras gerações). 

Dentro deste processo, os grupos mais severamente afetados foram os fornecedores 

de combustíveis, seguidos dos empregados. Os mais beneficiados no processo foram 

os investidores e acionistas das utilities, os gestores dos conselhos de administração, 

os consultores, os fornecedores de serviços e de equipamentos. Os consumidores e o 

governo obtiveram alguns benefícios, entretanto bem aquém do possível e do 

desejável. 

Segundo NEWBERY (2000, p. 246) a criação de um mercado de atacado competitivo 

e contestável de eletricidade parece ser o passo necessário para promover a eficiência 

e transferir ganhos para os consumidores. Se isto é ou não verdade, depende da 

performance das instituições nacionais (STERN & HOLDER, 1999) e em uma muito 

bem qualificada, custosa (cara) e persistente dinâmica do arcabouço regulatório, 

capaz de acompanhar e reagir prontamente às conseqüências negativas das 

estratégias dos players. Mesmo assim, não assegura as eficiências ambiental e 

distributiva, que requerem cuidados extras e políticas específicas. 

Diante das transformações recentes, um dos maiores desafios a ser enfrentado pelos 

formuladores de política da British ESI pelos próximos anos, será melhorar no 

gradiente de eficiências, ambas eficiências alocativa e distributiva, repartindo de 

maneira mais justa dentre os vários grupos envolvidos as rendas do setor elétrico 

britânico, obviamente sem afetar de maneira adversa as eficiências ambiental, 

dinâmica e produtiva. 
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Como visto, portanto, a reforma britânica ainda está em andamento e o processo de 

regulação tem sido árduo e complexo. Entretanto, deve ser destacado que a 

performance satisfatória do modelo britânico tem sido conseguida em função de 

competências específicas presentes no Reino Unido. Existem barreiras à escolha 

desta modalidade regulatória, que se traduzem na forma de pré-requisitos ou 

competências básicas, os quais não necessariamente estão reunidos em outros 

países, especialmente nos países em desenvolvimento. 

Dentre estas competências básicas para a atividade regulatória destacam-se: (i) a alta 

especialização e experiência acumulada exigida para os agentes reguladores; (ii) a 

elevada capacidade de gestão, liderança e tomada de decisão exigida para os cargos 

regulatórios; (iii) a fundamental habilidade requerida em termos de comunicação e 

marketing institucional; (iv) a essencial capacidade de trabalho em grupo com equipes 

multidisciplinares; (v) a essencial capacidade de acesso e processamento de 

informações do sistema regulatório; (vi) o alto comprometimento com a capacidade de 

aprendizagem e com o senso de justiça (fairness) para o arbítrio de questões 

regulatórias; (vii) a capacidade de desenvolver, aperfeiçoar e utilizar instrumentos para 

análise de desempenho regulatório, incluindo diagnóstico e terapêutica; (viii) a 

necessidade de desenvolver a capacidade institucional de ser pró-ativo, e para isto 

fomentar a autonomia institucional e o fortalecimento da accountability institucional 

(auditorias externas); (ix) a capacidade de aplicar instrumentos regulatórios que 

fomentem princípios institucionais que reduzam os custos de transação; (x) 

capacidade de coordenação de diversas estruturas de incentivo; (xi) a capacidade de 

adoção conjunta de mecanismos promotores de eficiências; (xii) capacidade de 

incorporar os consumidores como stakeholders no processo regulatório (tipo Energy 

Watch); (xiii) capacidade de criar um fórum judicial especializado capaz de arbitrar 

sobre eventuais desavenças entre órgãos reguladores e outras partes; (xiii) 

capacidade de gestão de diferentes objetivos regulatórios, preferencialmente 

separando cada agente regulador com responsabilidade sobre um objetivo específico. 

Aos países que estão em processo de reforma na indústria de eletricidade, todo 

cuidado é pouco ao seguir a concepção original britânica caso venham a 

conscientizar-se de que não possuem as mesmas competências para lidar com os 

problemas regulatórios como, diga-se de passagem, tem sido demonstrado pela 

sociedade britânica. 

Para países que precisam investir em uma nova estrutura regulatória, especialmente 

aqueles com poucos recursos (K$ - financeiros e Kh - humanos), como é o caso dos 

países em desenvolvimento, o mais relevante seria escolher estruturas de incentivo de 
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maneira a respeitar e fortalecer as instituições do país, e focar os recursos no 

desenvolvimento de competência institucional para solucionar problemas regulatórios 

de maneira consistente e sustentável. 

A “diferença institucional” existente entre o Reino Unido e alguns países em 

desenvolvimento na América Latina que vêm seguindo sua tradição regulatória 

certamente é uma das causas do insucesso regulatório conforme reitera THE 

ENERGY GROUP OF THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION (2002). 

 

Sugestões para pesquisa 

Sendo o objetivo desta linha de pesquisa a promoção da capacitação regulatória, a 

comparação de experiências internacionais é de extrema relevância, embora de difícil 

execução. O arcabouço metodológico desenvolvido na presente pesquisa favorece 

este tipo de análise e abre novas frentes de pesquisa, em especial sobre a análise do 

funcionamento do sistema regulatório. Por isso, seria importante estender sua 

aplicação para outros países e outras indústrias. 

Adicionalmente, existe um campo vasto a ser aprofundado no que se refere a cenários 

regulatórios. O campo da análise prospectiva pode beneficiar-se dos estudos 

acumulados da teoria de regulação e economia institucional para aperfeiçoar seus 

instrumentos. Sendo o sistema de regulação determinante para a evolução de 

qualquer indústria e economia o detalhamento de sua influência e funcionamento é 

vital para a construção de cenários. 

Não poderia deixar de mencionar a necessidade de aplicar a metodologia ao caso 

brasileiro, certamente rico em experiências e aprendizados. 
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ANEXO DO CAPÍTULO 2 
  

Instrumentos Regulatórios do SRIE 

Comando e controle 

Regulação da tarifação a custo de serviço (ou custo histórico, ou cost plus) 

A regra tarifária tem sido  um dos principais pilares que se baseia o Regulador. O método 

cost plus consiste em estabelecer uma remuneração fixa do capital (taxa de retorno "r") em 

base a planilha de custos da empresa. De modo que a composição do valor da tarifa do 

serviço é tal que: (Receita – Despesa – Depreciação – Impostos) ÷ (Capital) = r. 

Há dois problemas na operacionalização deste método. O primeiro é a definição do "r" pelo 

Regulador. Esta taxa de retorno deve levar em conta o capital não depreciado (incluso sua 

correção monetária), as projeções futuras do custo de oportunidade do capital no mercado, 

a inflação entre os períodos de revisão tarifária, além da capacidade de auto financiamento 

da empresa para expansão e melhorias. O segundo problema, relacionado com o primeiro, 

diz respeito as firmas multiserviços ou multiprodutos. A definição da rentabilidade sobre o 

capital r’ para cada unidade de negócio torna-se complexa em função do uso conjunto da 

base de capital, o que implica no pro-rateio dos custos de investimento entre as unidades de 

negócio compartilhadoras. Em um contexto de assimetria de informações (risco moral ou 

seleção adversa) entre concessionário e Regulador tal tarefa pode ser ainda mais difícil. 

Existem três métodos mais usuais de rateio dos custos comuns: segundo os custos 

específicos dos diversos bens ou serviços, segundo as receitas obtidas pelos diversos bens 

ou serviços, ou segundo as quantidades dos diversos bens ou serviços vendidos no último 

período; há ainda uma variante usada pelo setor elétrico brasileiro depois de 1981 que 

mantinha a equação básica acima, e definia os preços para as diversas categorias de 

fornecimento em função dos custos marginais de longo prazo. 

Regulação da tarifação ao custo marginal 

Em função da necessidade de se considerar os custos de expansão e de mudanças 

tecnológicas em vez da rentabilidade dos investimentos passados, além do problema da 

ineficiência alocativa, surge como alternativa a tarifação baseada no custo marginal 
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(seguindo a regra da concorrência perfeita)1. O Regulador neste caso pode se defrontar com 

o problema de lucros insuficientes / déficits (monopólio natural forte) ou lucros excessivos e 

instabilidade de oferta (monopólio natural fraco). Uma alternativa usada é a restrição do 

orçamento equilibrado (receita igual a despesa, mais um lucro justo). 

Mais uma vez a regulação é dificultada pela presença de empresas multiserviços. A solução 

apontada por Ramsey-Boîteux2 segue a regra do monopolista maximizador para a 

distribuição da produção, ou seja propõe o estabelecimento do orçamento equilibrado 

segundo a elasticidade da demanda pelos serviços / bens. Aqueles com demanda mais 

inelástica pagam mais, enquanto aqueles com demanda mais elástica pagam menos. 

Regulação – tarifação horo-sazonal e social 

Devido a necessidade de fornecimento simultâneo e permanente para atender a demanda 

(característica de Indústrias de rede em especial eletricidade e telefonia) há considerações 

adicionais que o Regulador precisa ter em relação à formação das tarifas. O primeiro refere-

se à diversidade de produtos / serviços ofertados pela concessionária (economia de escopo) 

e o segundo à diversidade dos segmentos de consumo e aos objetivos do governo quanto a 

eficiência distributiva. 

A demanda varia de modo cíclico, com períodos de ponta, e fora de ponta (intermediários e 

de base). A classificação ainda é feita por dia da semana, e estação do ano. A exigência por 

maior capacidade instalada e maiores investimentos se deve aos períodos de ponta. No 

entanto, como as demandas não são independentes, o Regulador deve incentivar uma 

distribuição mais eficiente do consumo (gerenciamento da demanda) ao longo dos períodos 

acima classificados. Assim as tarifas horo-sazonais buscam incentivar via preço este 

comportamento do consumidor, respeitando a lei de oferta e procura. 

Por outro lado, a eficiência distributiva e a equidade social precisam ser consideradas nas 

regras de tarifação, em especial em regiões com forte desigualdade social. As tarifas sociais 

tem o papel de incorporar na estrutura tarifária a diferença de demanda em função destas 

considerações sociais. 

 

                                                      
1 Lembrar que o custo marginal pode ser de curto prazo, i.é. o custo adicional do fornecimento de uma unidade a 
mais do serviço / bem (com instalações fixas), ou pode ser de longo prazo, i.é. o custo de fornecer uma unidade 
a mais com expansão ótima da capacidade. 
2 (Pi – CMgi) ÷ (CMgi) = α÷εii , i = 1...k (sendo k número de serviços ou bens fornecidos, ε a elasticidade e α um 
fator de ajuste). Para maiores detalhes ver TRAIN (1995). Há críticas pelo caráter perverso em termos de 
eficiência distributiva. No caso da eletricidade por exemplo, o setor residencial é mais inelástico, e quanto mais 
pobre mais inelástico. 
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Regulação da qualidade 

A regulação da qualidade procura criar incentivos para garantir e aprimorar a qualidade dos 

bens e serviços. Atualmente tem sido empregada em complemento à regulação do preço. 

Em geral funciona ou definindo padrões mínimos de qualidade (estilo comando e controle), 

cujo controle exige grande esforço de fiscalização, ou definindo incentivos financeiros nas 

fórmulas de preço para melhorias de qualidade, alternativa com menor esforço de  

fiscalização. 

Os problemas deste método decorrem da operacionalização da fiscalização, da definição do 

nível dos padrões de qualidade e da mensuração destes padrões. 

 

Regulação por incentivos 

Com o advento da Regulação por incentivos, difundida de maneira central nos processos de 

Reforma de setores de infra-estrutura, alguns novos instrumentos regulatórios vem sendo 

desenvolvidos e aperfeiçoadas: a Regulação do preço-teto (price-cap), a Regulação por 

comparação (yardstick regulation), a Regulação da qualidade e a Regulação para 

concorrência3. 

Regulação do preço (performance-based regulation ou price-cap) 

Por este mecanismo (RPI-X+Y Regulation) o Regulador estabelece um teto máximo para a 

tarifa juntamente com incentivos embutidos para aumento de produtividade, como por 

exemplo um fator decrescente para a tarifa, que busca representar os ganhos de 

produtividade no período plurianual (X). Este fator X , também conhecido como fator de 

produtividade, pode ser calculado baseado em análises históricas ou projeções sobre os 

ganhos de produtividade. Pode ser positivo se se espera que no período subsequente a 

empresa venha a operar de maneira mais eficiente, ou negativo, caso contrário. A sua 

magnitude é calculada pelo Regulador de maneira a manter o equilíbrio econômico-

financeiro do negócio ao longo do tempo. 

Com relação ao preço teto inicial, em geral pode ser estabelecido por uma licitação com 

estudos prévios e concorrência entre vários candidatos. Os valores são corrigidos por um 

índice inflacionário (retail index price - RPI), no intuito de garantir o valor da tarifa em termos 

relativos à cesta de bens/serviços na economia (no Brasil o IGP-M foi o escolhido). Outro 

Março 2004 358 



Ricardo Gorini de Oliveira, DSc   gorini@ppe.ufrj.br 

fator da fórmula de reajuste representa choques exógenos que podem ser decisivos para a 

precificação (tanto na redução como no aumento da tarifa; exemplo: crise de abastecimento 

no fornecimento de gás para as termelétricas) e que podem, dessa forma, ser manejados 

pelo Regulador (Y). O prazo de reajustes também é estabelecido no contrato e deve ser tal 

a permitir ganhos de produtividade (por isso o prazo não pode ser muito curto) e ao mesmo 

tempo não viabilizar lucros econômicos excessivos (por isso o prazo não pode ser muito 

longo). Quando há multi-serviços a regulação pode ser sobre cada serviço ou pode ser 

sobre uma cesta de serviços.  

Dessa maneira o Regulador permite que a empresa se beneficie dos ganhos de 

produtividade alcançados por seu esforço de gestão durante o prazo de reajuste, e ao fim 

deste a tarifa sofre uma revisão para o período seguinte, afim de compartilhar com os 

consumidores os ganhos de produtividade logrados ao longo dessa fase. 

Os problemas deste mecanismo são: a complexidade da definição dos ganhos de 

produtividade, que deve ser para cada Indústria regional e exige conhecimento sobre as 

tecnologias existentes (estado da arte); no período de reajuste o processo gera pressões 

dos grupos de interesse e nem sempre o resultado é o mais eficiente; a qualidade tende a 

ser comprometida em função do trade off qualidade-custo; as estratégias empresariais que 

decorrem deste mecanismo exigem uma intensa presença do Regulador no mercado. 

Algumas propostas têm sido formuladas para diminuir estes problemas, como a fixação de 

uma faixa de lucro para as empresas (sliding-scale) e um complemento de regulação por 

qualidade (indicadores mínimos). No entanto, a implementação é difícil e custosa já que 

demanda um alto volume de informação sobre o regulado (assim como os esquemas 

tradicionais). 

Regulação por comparação (yardstick regulation) 

Neste mecanismo o Regulador utiliza-se dos dados das empresas operantes no mercado e 

estabelece tarifas para o ano seguinte em função das empresas mais eficientes, buscando 

incentivar as demais a aumentar os ganhos de produtividade. Este tipo de regulação procura 

amenizar a assimetria de informação entre Regulador e concessionários (risco moral e 

seleção adversa). 

Alguns dos problemas decorrentes deste método são: (1) pode haver excessos do 

Regulador no incentivo ao ganho de produtividade; (2) pode haver conluio das empresas, 

                                                                                                                                                                      
3 Para maiores detalhes ver LAFFONT AND TIROLE (1993), ARMSTRONG et al. (1994), TRAIN (1995), e  
PIRES (1999). 
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inclusive na apresentação da estrutura de custos; (3) os custos devem ser bem 

desagregados; (4) o Regulador deve considerar contextos específicos de cada empresas no 

mercado. 

 

Autoregulação 

Regulação por concorrência 

A abertura dos mercados à concorrência nos segmentos de infra-estrutura, principalmente 

aqueles com características de Indústria de rede, leva à necessidade de cuidar dos 

problemas relativos à tarifa de acesso, aos diferentes tipos de consumidores e à tendência 

de diversificação industrial. 

O problema da tarifa de acesso está relacionado aos competidores potenciais ou efetivos e 

se refere à necessidade de garantir custos homogêneos no transporte do produto / serviço 

para todos os participantes da Indústria. 

O problema associado ao tipo de usuários finais diz respeito aos diferentes graus de 

liberdade de escolha entre os diferentes consumidores. Os grandes consumidores no 

mercado livre possuem mais flexibilidade na troca de fornecedor (e as vezes de fonte 

energética). Dependendo da intensidade da rivalidade na Indústria pode haver um 

deslocamento expressivo dos grandes consumidores, fato que onera os custos para o 

mercado cativo (dado os custos fixos). Ou por outro lado, pode haver subsídios regressivos 

do mercado cativo para os grandes consumidores atendidos através do mercado livre. 

O problema relativo à estratégia de diversificação das utilities se assemelha a este último, 

embora trate mais especificamente do problema da existência de subsídios cruzados entre 

Indústrias (eletricidade versus gás, por exemplo). Este caso é mais complexo e de difícil 

identificação. Portanto exige um monitoramento especial, de preferência um trabalho em 

conjunto entre os Reguladores de ambas Indústrias (é o caso do gás – eletricidade). 
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ANEXO DO CAPÍTULO 7 
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Análise de desempenho através da observação dos fluxos de benefícios para 
agentes 
Setor Elétrico 

Investidores Acionistas e Financistas 

Tabela 1 
NGC
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total
Dividendos distribuidos (£milhoes) 104.50   117.00   129.30   149.10   162.00   1,735.80    190.70      957.80   192.00   205.50   223.00   4,166.70   
Dividendos ordinarios por ação - liquido (p) Nd 6.95       7.68       8.84       9.60       10.27         11.13        12.07      13.07     13.94     15.08     108.63      

Dividendos distribuidos (£ milhoes) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total
PowerGen(1) 43.00     72.00     82.00     99.00     112.00   153.00       160.00      189.00    157.00   236.00   Nd 1,303.00   
National Power 70.00     116.00   135.00   160.00   188.00   265.00       1,522.00   329.00    Nd Nd Nd 2,785.00   
Nuclear Electric(2) Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
British Energy(2) -        -             96.00        171.00    110.00   48.00     48.00     473.00      
Magnox(2) -        -             -            Nd Nd Nd Nd Nd

Dividendos por ação (p) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total
PowerGen(1) 5.55       9.25       14.45     13.70     16.50     22.30         26.40        30.00      24.90     34.80     Nd 197.85      
National Power 5.50       9.10       10.60     12.50     15.45     23.00         25.00        27.00      Nd Nd Nd 128.15      
Nuclear Electric(2) Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
British Energy(2) -        -             13.70        24.70      16.00     8.00       8.00       70.40        
Magnox(2) -        -             -            Nd Nd Nd Nd Nd

Fonte: Annual Reports das Empresas
(1) Em 12 março 1991 primeiro lote de privatizaçao, em 4 fevereiro de 1992 segundo lote. Os dividendos por ação incluem ordinarias e preferenciais.
(2) 03/96 a Nuclear Electric e a Scottish Nuclear tiveram seus Advanced Gas-cooled Reactor PWR transferidos para British Energy, e os magnox para a Nuclear Electric (Magnox Electric em 04/96).   
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Tabela 2 
Dividendos distribuidos (£ milhoes) 1991 1992 1993 1994 1995 1996(1) 1997 1998 1999 2000 2001
London (EdF ) 22.80     36.60      42.50      49.30     58.00     619.30   Nd Nd Nd Nd Nd
SEEBOARD (AEP ) Nd Nd Nd 29.80     35.10     275.00   69.00     65.00      Nd Nd Nd
Southern (SSEGroup ) Nd Nd Nd 63.50     77.90     584.00   104.90   114.20    Nd Nd Nd
South Western (WesternPower ) Nd Nd Nd 28.90     32.20     Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Eastern (TXU ) 45.10     51.80      59.60      70.80     Nd 49.60     140.00   Nd Nd Nd Nd
East Midlands (NGGroup(95-96) , Powergen Energy ) Nd Nd Nd 49.70     242.50   300.90   -        Nd Nd Nd Nd
Midlands (GPU Power ) 22.00     36.10      41.90      49.00     56.70     582.60   340.00   Nd Nd Nd Nd
SWALEC (WesternPower ) Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Manweb (Scottish Power ) 13.30     21.70      24.90      29.10     34.40     Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Yorkshire (MidAmerican 97- )(2) Nd Nd Nd 48.70     244.00   535.60   Nd Nd Nd Nd Nd
North Eastern (MidAmerican Energy ) 20.00     22.80      26.40      30.70     36.80     436.30   9.00       209.00    Nd Nd Nd
NORWEB (United Utilities ) 18.90     30.60      34.60      39.10     43.00     472.60   58.50     67.20      Nd Nd Nd

Dividendos por ação  (p) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
London (EdF ) 14.90     16.80      19.50      22.50     29.00     138.50   Nd Nd Nd Nd Nd
SEEBOARD (AEP ) 8.60        10.00      11.80     14.50     Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Southern (SSEGroup ) 10.12     16.66      19.60      22.70     28.50     214.60   27.95     24.53      Nd Nd Nd
South Western (WesternPower ) 10.57     17.40      20.00      23.50     29.00     Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Eastern (TXU ) 16.70     19.20      23.00      28.30     Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
East Midlands (Powergen Energy ) 15.04     17.10      19.50      22.70     114.00   151.60   -        Nd Nd Nd Nd
Midlands (GPU Power ) Nd Nd Nd Nd Nd 143.50   68.70     Nd Nd Nd Nd
SWALEC (WesternPower ) Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Manweb (Scottish Power ) Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Yorkshire (MidAmerican 97- )(2) Nd Nd Nd 23.48     120.42   139.18   Nd Nd Nd Nd Nd
North Eastern (MidAmerican Energy ) 18.37     20.97      24.25      28.09     37.30     434.90   -        196.97    Nd Nd Nd
NORWEB (United Utilities ) Nd Nd Nd Nd 28.40     428.57   37.30     Nd Nd Nd Nd

Fonte: Annual Report Offer 1990, 1993, 1994, 1998; Holmes A, Chesshire J & Thomas S (1987); The Regional Electricity Companies Share Offers - Kleinworth Benson Ltda (1990)
(1) Em 1996 a NGGroup deixou de ser propriedade das REC's, as quais receberam proporcionalmente as suas participações na holding através de dividendos especiais.
     Os valores de dividendos por ação nao incluem os dividendos especiais da NGGroup .
(2) Apartir de março de 1997 a Yorkshire é propriedade da MidAmerican Energy, empresa americana, e deixa de publicar Annual Reports pois não mais faz parte do London Stock Exchange.  
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Tabela 3 - Sumário da privatização das REC`s - 1990 
Nº de Valor de Dividend Dividendos esperados 

REC's (1) Ações (mil) Venda (mil £) yield (90) por ação  (p)
London (EdF ) 218,059        526,600             4.33% 10.45
SEEBOARD (AEP ) 127,381        305,700             4.32% 10.36
Southern (SSEGroup ) 269,875        647,700             4.22% 10.12
South Western (WesternPower ) 123,063        295,400             4.40% 10.57
Eastern (TXU ) 269,875        647,700             4.22% 10.12
East Midlands (Powergen Energy ) 218,059        523,300             4.40% 10.55
Midlands (GPU Power ) 209,423        502,600             4.38% 10.5
SWALEC (WesternPower ) 101,473        243,500             4.64% 11.13
Manweb (Scottish Power ) 118,745        285,000             4.67% 11.2
Yorkshire (MidAmerican Energy ) 207,264        497,400             4.50% 10.81
North Eastern (MidAmerican Energy ) 123,063        295,400             4.74% 11.38
NORWEB (United Utilities ) 172,720        414,500             4.56% 10.94

Fonte: Annual Report Offer 1990, 1993, 1994, 1998; Holmes A, Chesshire J & Thomas S (1987); The Regional 

             Electricity Companies Share Offers - Kleinworth Benson Ltda (1990).
(1) Valores de 1990 e 1991 obtidos de The Regional Electricity Companies Share Offers - Kleinworth Benson Ltda (1990).  
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Managers dos Boards e Empregados da Indústria 

Tabela 4 
Rendimentos finan
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ceiros dos Diretores e dos Empregados - Valores anuais a preços correntes (£milhões)(1)(2)(3)

REC's 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
London (EdF ) 142           141.90      150.60      137.00      133.60      129.50      107.10      99.30        91.50        109.70    Nd Nd

Diretores 1.04            1.04            1.04            1.04          1.27          1.18          1.18            1.35            1.52          1.39        
Empregados 140.86        140.86      149.56      135.96      132.33      128.32      105.92      97.95          89.99        108.31    

SEEBOARD (AEP ) 127           127           127           127.00      107.90      105.30      91.42        77.53        98.60        105.70    108.80      Nd
Diretores 0.97            0.97            0.97            0.97          0.98          1.14          1.02          1.43          0.97          1.26        1.36          

Empregados 126.03        126.03        126.03        126.03      106.92      104.16      90.40        76.10        97.63        104.44    107.44      
Southern (SSEGroup ) 162           162           162           162.00      155.30      149.00      143.30      148.10      152.20      Nd 204.50     203.70   

Diretores 1.07            1.07            1.07            1.07          0.99          0.97          1.10          1.24          1.20          2.42         2.47       
Empregados 160.93        160.93        160.93        160.93      154.31      148.03      142.20      146.87      151.00      202.08     201.23   

South Western (WesternPower ) 116           116           116           116.20      125.50      120.20      58.30        64.50        65.90        Nd Nd Nd
Diretores 0.93            0.93            0.93            0.93            0.93          0.87          2.25          0.77          0.79          

Empregados 115.27        115.27        115.27        115.27      124.57      119.33      56.05        63.74        65.11        
Eastern (TXU ) 185           184.50      164.50      146.40      147.10      Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd

Diretores 1.10            1.10          1.31          1.62          1.59          
Empregados 183.41        183.41      163.19      144.78      145.51      

East Midlands (Powergen ) 121.10      133.80      162.70      175.20      171.20      143.70      124.00      117.60      Nd Nd 78.50        48.80      
Diretores 0.60            0.60          1.06          1.18          1.14          1.29          1.30          1.79          1.50            1.50          

Empregados 120.50      133.20      161.64      174.02      170.06      142.41      122.70      115.81      77.00       47.30     
Midlands (GPU Power ) 154           154           154.20      137.70      137.70      107.40      81.20        105.20      Nd Nd Nd Nd

Diretores 1.00            1.00            1.00          1.10          1.03          0.93          0.89          1.15          
Empregados 153.20        153.20        153.20      136.60      136.67      106.48      80.31        104.05      

SWALEC (WesternPower ) Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Diretores

Empregados
Manweb (Scottish Power ) 94             94             94             94.00        98.80        97.10        Nd Nd Nd Nd Nd Nd

Diretores 1.04            1.04            1.04            1.04          0.99          0.99          
Empregados 92.96          92.96          92.96          92.96        97.81        96.11        

Yorkshire (MidAmerican Energy ) 110.70      125.70      137.00      135.80      127.90      114.80      103.50      Nd Nd Nd Nd Nd
Diretores 0.17          0.74          1.00          1.05          0.94          1.07          1.11          

Empregados 110.53      124.96      136.00      134.75      126.96      113.73      102.39      
North Eastern (MidAmerican ) 104.20      104.20      104.20      106.50      103.00      101.20      89.10        87.90        83.70        100.60    92.30        Nd

Diretores 0.63            0.63            0.63          0.88          0.99          1.17          1.43          2.63          0.41          0.48        0.82          
Empregados 103.57        103.57        103.57      105.62      102.01      100.03      87.67        85.27        83.29        100.12    91.48        

NORWEB (United Utilities ) 151.60      151.60      151.60      151.60      168.00      162.20      184.10      113.60      74.10        81.70      Nd Nd
Diretores 0.88            0.88            0.88            0.88          0.92          1.35          2.10          0.94          0.99          0.99          

Empregados 150.72        150.72        150.72        150.72      167.08      160.85      182.00      112.66      73.11        80.71     
Subtotal Diretores REC's 9.41          9.98          10.92        11.75        11.76        10.95        12.38        11.29        5.88          4.12        6.10          3.97        

Subtotal Empregados REC's 1,457.99   1,485.12   1,513.08   1,477.65   1,464.24   1,219.45   969.64      802.44      560.12      393.58    478.00      248.53    

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
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CEGB+REC's+Electricity Council 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Industria 1,959        2,082        2,245        

Diretores Nd Nd Nd
Empregados 1,959        2,082        2,245        

Empresa Transmissora(4) 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
NGC 147.30      182.10      188.57      195.03      195.20      169.50      171.90      175.70      147.80      137.00    151.30      181.92    

Diretores 0.42          0.74          0.90            1.06          1.23          1.27          1.67          1.50          1.39          1.63        1.83          2.50        
Empregados 146.89      181.36      187.67        193.97        193.97      168.23      170.23      174.20      146.41      135.37    149.47      179.42    

5 Maiores Empresas Geradoras 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
PowerGen(5) 199.80      209.90      205.00      175.43      146.00      140.00      112.37      100.11      128.00      135.96    192.18      Nd

Diretores 0.48         1.07          1.47          1.51          1.70          1.96          2.02         3.19         2.58         2.38       2.00         
Empregados 199.32      208.83      203.53      173.92        144.30      138.04      110.35     96.92       125.42     133.58   190.18     

National Power(6) 384.00      360.00      351.00      292.00      217.06      195.63      159.94      127.81      129.24      Nd Nd Nd
Diretores 0.94          1.22          2.14          1.94          2.44          2.85         3.09         2.21         1.74         

Empregados 383.06      358.78      348.86      290.06      214.62      192.78     156.85     125.61     127.49     
Nuclear Electric(7) 341.00      381.00      415.00      370.00      483.00      Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd

Diretores 0.01          0.63          0.92          1.14          1.14          
Empregados 340.99      380.37      414.08      368.86      481.86      

British Energy(7) 229.42      230.00      247.00      251.52    256.00      166.00    
Diretores 0.81          1.39          1.49          1.45        1.38          1.64        

Empregados 228.61        228.61      245.51      250.07    254.62      164.36    
Magnox(7) 296.00      336.00      156.00      Nd Nd Nd Nd

Diretores 1.07          1.42          0.92          
Empregados 294.93      334.58      155.09      

Subtotal Diretores Geração 1.43          2.92          4.52          4.60          5.27          5.88          7.34          7.70          5.80          3.83        3.38          1.64        
Subtotal Empregados Geração 923.37      947.98      966.48      832.83      840.79      625.75      830.38      606.21      498.43      383.65    444.80      164.36    

Total Diretores Nd Nd Nd 11.26        13.64        16.34        17.40        18.26        18.10        21.39        20.50        13.07        9.58        11.31        8.11        
Total Empregados 1,958.70   2,081.60   2,244.90   2,528.24   2,614.46   2,667.23   2,504.46   2,499.00   2,013.43   1,970.26   1,582.85   1,204.97   912.60    1,072.27   592.31    

��������������������
��������������������

���������������������������������������������������������������������������������������
����������  

Fonte: Até 1989 Electricity Council Annual Reports, de 1990 -2001 Annual Reports das empresas
(1) Estes dados excluem os ganhos com exercicios de opções de compra e as ações em propriedade dos diretores. Em todas as empresas analisadas os diretores possuem ações. 
     Em 1997 por exemplo, os diretores da EastMidlands ganharam 666 mil libras pelo exercicio das opções.
(2) Os emolumentos incluem fees  para diretores não executivos, e remuneração fixa, bonus anuais, contribuição pensão e beneficios indiretos, mais compensação por perda de escritório.
(3) Os emolumentos dos empregados incluem salarios, seguro social e contribuições pensão, e são excluidos os valores dos diretores.
(4) A NGC expandiu significativamente suas operações para os EUA nos anos de 2000 e 2001, estas operações são descontadas aqui. 
     Entretanto as operações na America Latina e no Resto do Mundo continuam. Ver nota 62 da contabilidade do ano 2001.
(5) Os dados de 1999 em diante são estimativas que descontam o negócio distribuição (EastMidlands) e se referem apenas a operação da UK geração. Os negocios internacionais também não são computados.
     Os montantes são prorateados conforme o número de funcionários. Ver notas 3 e 4 da contabilidade do ano 2000, Annual Report.
    Apartir de 1996 quando os negocios internacionais cresceram os dados excluem a parte internacional prorateando por número de funcionarios. 
(6) Apartir de 1994 os negócios internacionais crescem e os dados aqui mostrados estão descontados destes prorateados pelo número de funcionarios no UK e internacional.
(7) Em 03 de 1996 a Nuclear Electric e a Scottish Nuclear tiveram seus Advanced Gas-cooled Reactor PWR transferidos para British Energy, e os magnoxs para a Nuclear Electric, cujo nome mudou para Magnox Electric em Abril 1996.  
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Tabela 5 
Número de P
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

essoas trabalhando - médias anuais (1)

REC's 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
London (EdF ) 6,920      6,691       6,581      6,258      5,532       4,908     4,404     4,167      3,929      4,094      Nd Nd

Diretores 9               9               9             9             12            11          11            11            11            11            
Empregados 6,911      6,682       6,572      6,249      5,520       4,897     4,393     4,156     3,918      4,083      

SEEBOARD (AEP ) 6,343      6,340       6,257      6,039      5,339       4,278     4,146     4,158      3,991      3,828      3,699      Nd
Diretores 12             12             12             12           13            14          10          6             4             4             5             

Empregados 6,331      6,328       6,245      6,027      5,326       4,264     4,136     4,152      3,987      3,824      3,694      
Southern (SSEGroup ) 8,233      8,362       8,340      7,642      7,391       7,091     6,728     6,661      6,499      Nd 9,343     9,434     

Diretores 9             9             9             9             9              9            9            7             7             16          15          
Empregados 8,224      8,353       8,331      7,633      7,382       7,082     6,719     6,654      6,492      9,327     9,419     

South Western (WesternPower ) 5,641      5,676       5,553      5,569      5,400       5,005     3,838     2,821      2,681      Nd Nd Nd
Diretores 9               9               9               9               9              8            12          12           12           

Empregados 5,632      5,667       5,544      5,560      5,391       4,997     3,826     2,809      2,669      
Eastern (TXU ) 9,983      9,956       9,754      7,236      6,551       6,291     6,113     6,953      5,371      3,789      3,489      Nd

Diretores 11             11            13           13           11            11          11            11            11            11            11            
Empregados 9,972      9,945       9,741      7,223      6,540       6,280     6,102     6,942      5,360     3,778      3,478      

East Midlands (Powergen ) 7,478      7,382       8,243      8,684      7,590       6,151     5,051     4,604      Nd 2,444      2,444      1,590      
Diretores 9               9              9             11           11            8            8            10           9              9              

Empregados 7,469      7,373       8,234      8,673      7,579       6,143     5,043     4,594      2,435     2,435     1,590     
Midlands (GPU Power ) 7,729      7,643       7,370      6,270      6,207       5,815     5,114     4,864      Nd Nd Nd Nd

Diretores 10           10           10           10           10            9            7            8             
Empregados 7,719      7,633       7,360      6,260      6,197       5,806     5,107     4,856      

SWALEC (WesternPower ) 3,778      3,775       3,640      3,174      3,358       3,226     2,987     1,408      Nd Nd Nd Nd
Diretores 8               8               8               8               8               8              8              8              

Empregados 3,770      3,767       3,632      3,166      3,350       3,218     2,979     1,400      
Manweb (Scottish Power ) 5,551      5,483       4,623      4,533      4,604       4,582     3,245     2,975      Nd Nd Nd Nd

Diretores 11             11             11             11           12            12          11            11            
Empregados 5,540      5,472       4,612      4,522      4,592       4,570     3,234     2,964      

Yorkshire (MidAm. Energy ) 7,155      7,126       7,105      6,850      5,764       4,924     4,294     3,976      Nd Nd Nd Nd
Diretores 12           8              10           10           9              10          10          10          

Empregados 7,143      7,118       7,095      6,840      5,755       4,914     4,284     3,966      
North Eastern (MidAm. Energy ) 5,439      5,528       5,364      4,826      4,714       4,456     3,882     3,601      3,417      3,789      3,489      Nd

Diretores 9             9             9             8             8              9            9            9             9             8             8             
Empregados 5,430      5,519       5,355      4,818      4,706       4,447     3,873     3,592      3,408      3,781      3,481      

NORWEB (United Utilities ) 8,249      8,203       7,917      7,977      8,255       8,247     7,468     4,103      2,669      2,649      Nd Nd
Diretores 11           11           11           11           10            10          13          12           10           9            

Empregados 8,238      8,192       7,906      7,966      8,245       8,237     7,455     4,091      2,659      2,640     
Subtotal Diretores REC's 120         116          120         121         122          119        119        115         64           52           49           15           

Subtotal Empregados REC's 82,379    82,049     80,627    74,937    70,583     64,855   57,151   50,176    28,493    20,541    22,415    11,009    

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
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CEGB+REC's+Electricity Council 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Industria 131,891  131,398   131,179  

Diretores Nd Nd Nd
Empregados 131,891  131,398   131,179  

Empresa Transmissora(2) 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
NGC 6,442      6,550       6,217      5,666      5,127       4,871     3,950     3,873      3,641      3,628      3,676      3,701      

Diretores 9             9              10             10           10            11          11          12           12           12           13           13           
Empregados 6,433      6,541       6,208      5,656      5,117       4,860     3,939     3,861      3,629      3,616      3,663     3,688     

5 Maiores Empresas Geradoras 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
PowerGen(3) 9,430      8,840       7,771      5,715      4,782       4,171     3,558     2,833      2,856      3,116      3,459      Nd

Diretores 10           12            11           11           13            12          12          12           12           11           10           
Empregados 9,420      8,828       7,760      5,704      4,769       4,159     3,546     2,821     2,844     3,105     3,449     

National Power(4) 16,977    15,713     13,277    9,934      6,862       5,290     4,671     3,890      3,325      Nd Nd Nd
Diretores 11           14            14           15           15            16          13          15           15           

Empregados 16,966    15,699     13,263    9,919      6,847      5,274     4,658     3,875     3,310     
Nuclear Electric(5) 14,415    13,924     13,300    12,283    10,728     9,426     4,918     4,657      Nd Nd Nd Nd

Diretores 11           11            11           13           12            13          11            11            
Empregados 14,404    13,913     13,289    12,270    10,716     9,413     4,907     4,646      

British Energy(5) 6,572     6,366      5,672      5,437      5,202      5,265      
Diretores 10          10           10           10           11           11           

Empregados 6,562     6,356      5,662      5,427        5,191      5,254      
Magnox(5) 3,908     3,930      Nd Nd Nd Nd

Diretores 11          9             
Empregados 3,897     3,921      

Subtotal Diretores Geração 32           37            36           39           40            41          57          57           37           21           21           11           
Subtotal Empregados Geração 40,790    38,440     34,312    27,893    22,332     18,846   23,570   21,619    11,816    8,532      8,640      5,254      

Total Diretores Nd Nd Nd 161         162          166         170         172          171        187        184         113        85          83          39          
Total Empregados 131,891  131,398   131,179  129,602  127,030   121,147  108,486  98,032     88,561   84,660   75,656    43,938   32,689   34,718   19,951   
Total Geral(6)

131,891  131,398   131,179  129,763  127,192   121,312  108,656  98,204     88,732   94,570   84,445    82,135    75,480    34,801   19,990   

��������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
����������

 

Fonte: Até 1989 Electricity Council Annual Reports, de 1990 -2001 Annual Reports das empresas, Electricity Association
(1) O número de empregados não inclui o número de diretores .
(2) Nos anos de 2000 e 2001 a NGC expandiu-se para os EUA, respectivamente aumentando o número de funcionários em 140 e 3836. Estes não são considerados aqui.
(3) Apartir de 1996 quando os negócios internacionais cresceram os dados excluem a parte internacional prorateando por número de funcionários. 
     Apartir da aquisição da EastMidlands (em 1999) refere-se apenas as operações no UK descontando os empregados do negocio distribuição.
(4) Apartir de 1994 os negócios internacionais crescem e os dados aqui mostrados estão descontados destes prorateados pelo número de funcionários no UK e internacional.
(5) 03/96 a Nuclear Electric e a Scottish Nuclear tiveram seus Advanced Gas-cooled Reactor PWR transferidos para British Energy, e os magnoxs para a Nuclear Electric (Magnox Electric apartir de 04/96).
(6) De 1996 - 1999 os valores são da Electricity Association  
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Tabela 6 
Média anual 
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por pessoa dos Rendimentos financeiros dos Diretores e dos Empregados - a preços correntes (£mil)(1)

REC's 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
London (EdF ) 20.51     21.21      22.88      21.89      24.15      26.39     24.32     23.83      23.29     26.80       Nd Nd

Diretores 115.34   115.34    115.34    115.34    106.01    107.09   107.09   122.41    137.73   126.27     Nd Nd
Empregados 20.38     21.08      22.76      21.76      23.97      26.20     24.11     23.57      22.97     26.53       Nd Nd

SEEBOARD (AEP ) 20.02     20.03      20.30      21.03      20.21      24.61     22.05     18.65      24.71     27.61       29.41      Nd
Diretores 80.50     80.50      80.50      80.50      75.69      81.43     102.30   238.83    243.25   315.00     272.00    Nd

Empregados 19.91     19.92      20.18      20.91      20.07      24.43     21.86     18.33      24.49     27.31       29.09      Nd
Southern (SSEGroup ) 19.68     19.37      19.42      21.20      21.01      21.01     21.30     22.23      23.42     Nd 21.89      21.59     

Diretores 118.56   118.56    118.56    118.56    109.67    108.22   122.22   176.43    171.43   Nd 151.31    164.67   
Empregados 19.57     19.27      19.32      21.08      20.90      20.90     21.16     22.07      23.26     Nd 21.67      21.36     

South Western (WesternPower ) 20.60     20.47      20.93      20.87      23.24      24.02     15.19     22.86      24.58     Nd Nd Nd
Diretores 102.89   102.89    102.89    102.89    102.89    108.88   187.67   63.75      65.92     Nd Nd Nd

Empregados 20.47     20.34      20.79      20.73      23.11      23.88     14.65     22.69      24.39     Nd Nd Nd
Eastern (TXU ) 18.48     18.53      16.86      20.23      22.45      Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd

Diretores 99.55     99.55      100.69    124.62    144.73    Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Empregados 18.39     18.44      16.75      20.04      22.25      Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd

East Midlands (Powergen ) 16.19     18.13      19.74      20.18      22.56      23.36     24.55     25.54      Nd Nd 32.12      30.69     
Diretores 66.73     66.73      117.36    107.46    103.67    160.75   162.25   179.41    Nd Nd 166.67    Nd

Empregados 16.13     18.07      19.63      20.06      22.44      23.18     24.33     25.21      Nd Nd 31.62      29.75     
Midlands (GPU Power ) 19.95     20.18      20.92      21.96      22.18      18.47     15.88     21.63      Nd Nd Nd Nd

Diretores 100.00   100.00    100.00    110.00    102.90    102.78   127.14   143.88    Nd Nd Nd Nd
Empregados 19.85     20.07      20.82      21.82      22.05      18.34     15.73     21.43      Nd Nd Nd Nd

SWALEC (WesternPower ) Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Diretores Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd

Empregados Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Manweb (Scottish Power ) 16.93    17.14      20.33      20.74      21.46      21.19     Nd Nd Nd Nd Nd Nd

Diretores 94.64    94.64      94.64      94.64      82.17      82.17     Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Empregados 16.78    16.99      20.16      20.56      21.30      21.03     Nd Nd Nd Nd Nd Nd

Yorkshire (MidAmerican Energy ) 15.47     17.64      19.28      19.82      22.19      23.31     24.10     Nd Nd Nd Nd Nd
Diretores 13.92     92.00      100.00    104.92    104.18    107.04   111.13   Nd Nd Nd Nd Nd

Empregados 15.47     17.56      19.17      19.70      22.06      23.14     23.90     Nd Nd Nd Nd Nd
North Eastern (MidAm.Energy ) 19.16    18.85      19.43      22.07      21.85      22.71     22.95     24.41      24.50     26.55       26.45      Nd

Diretores 70.22    70.22      70.22      110.00    123.25    129.67   158.89   292.33    45.22     59.63       102.00    Nd
Empregados 19.07    18.77      19.34      21.92      21.68      22.49     22.64     23.74      24.44     26.48       26.28      Nd

NORWEB (United Utilities ) 18.38    18.48      19.15     19.00      20.35      19.67     24.65     27.69      27.76     30.84       Nd Nd
Diretores 80.00    80.00      80.00     80.00      92.00      135.00   161.52   78.25      99.20     110.22     Nd Nd

Empregados 18.30    18.40      19.06     18.92      20.26      19.53     24.41     27.54      27.49     30.57       Nd Nd
Subtotal Diretores REC's Nd Nd Nd 78.44     86.05      90.96      97.10      96.39      91.99     104.05   98.21      91.84     79.19       124.43    264.67   

Subtotal Empregados REC's Nd Nd Nd 17.70     18.10      18.77      19.72      20.74      18.80     16.97     15.99      19.66     19.16       21.33      22.58     

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

 

Março 2004 370 



Ricardo Gorini de Oliveira, DSc   gorini@ppe.ufrj.br 

�����������������
�����������������
�����������������
� ����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������

�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������

������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������ ���������������������������������

���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
��������������������������������� �����������

�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������

CEGB+REC's+Electricity Council 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Industria 14.85  15.84  17.11     

Diretores(3) Nd Nd Nd
Empregados 14.85  15.84  17.11     

Empresa Transmissora 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
NGC 22.87     27.80      30.33      34.42      38.07      34.80     43.52     45.37      40.59     37.76       41.16      49.16     

Diretores 46.11     82.67      94.79      105.70    122.60    115.27   151.64   124.92    115.67   136.00     140.92    192.50   
Empregados 22.83     27.73      30.23      34.30      37.91      34.62     43.22     45.12      40.34     37.44       40.80      48.65     

5 Maiores Empresas Geradoras 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
PowerGen 21.19     23.74      26.38      30.70      30.53      33.57     31.58     35.34      44.82     43.63       55.56      Nd

Diretores 47.84     88.89      133.25    137.26    130.48    163.43   167.99   265.83    214.67   216.36     200.00    Nd
Empregados 21.16     23.66      26.23      30.49      30.26      33.19     31.12     34.36      44.10     43.02       55.14      Nd

National Power 22.62     22.91      26.44      29.39      31.63      36.98     34.24     32.86      38.87     Nd Nd Nd
Diretores 85.32     87.35      152.65    129.64    162.68    178.25   237.60   147.01    116.19   Nd Nd Nd

Empregados 22.58     22.85      26.30      29.24      31.34      36.55     33.67     32.41      38.52     Nd Nd Nd
Nuclear Electric(2) 23.66     27.36      31.20      30.12      45.02      31.40     Nd Nd Nd Nd Nd Nd

Diretores 1.00       56.91      83.36      87.85      94.67      82.31     Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Empregados 23.67     27.34      31.16      30.06      44.97      31.33     Nd Nd Nd Nd Nd Nd

British Energy(2) 34.91     36.13      43.55     46.26       49.21      31.53     
Diretores 81.13     139.46    148.56   145.01     125.52    148.84   

Empregados 34.84     35.97      43.36     46.08       49.05      31.28     
Magnox(2) 85.98     39.69      Nd Nd Nd Nd

Diretores 129.27   101.67    Nd Nd Nd Nd
Empregados 85.86     39.55      Nd Nd Nd Nd

Subtotal Diretores Geração 44.62     78.80      125.55    117.86    131.81    143.49   128.74   135.17    156.88   182.39     160.99    148.84   
Subtotal Empregados Geração 22.64     24.66      28.17      29.86      37.65      33.20     35.23     28.04      42.18     44.97       51.48      31.28     

Total Diretores Nd Nd Nd 69.91     84.21      98.70      102.37    106.15    105.84   114.37   111.40    115.67   112.71     136.26    207.94   
Total Empregados 14.85  15.84  17.11     19.51     20.58      22.02      23.09      25.49      22.73     23.27     20.92      27.42     27.92       30.89      29.69     
Fonte: Ate 1989 Electricity Council Annual Reports, de 1990 -2001 Annual Reports das empresas
(1) Divisão dos totais dos rendimentos financeiros declarados pelo numero de diretores e empregados respectivamente.
(2) 03/1996 a Nuclear Electric e a Scottish Nuclear tiveram seus Advanced Gas-cooled Reactor PWR transferidos para British Energy, e os magnoxs para a Nuclear Electric (Magnox Electric apartir de 04/9
(3) Valores estimados para todos os diretores da Industria em base aos ganhos anuais medios dos diretores do Electricity Council. Informacao do Annual Report Electricity Council

6).
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Empresas de Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização 
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 Tabela 7 
Evolução da Rece
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ita Total - Milhões £ - moeda corrente (2)

Separação do Negócio - Geração 81/82(1) 82/83(1) 83/84(1) 84/85(1) 85/86(1) 1990 1991(6) 1992(6) 1993(6) 1994(6) 1995(6) 1996(6) 1997(6) 1998(6) 1999(7) 2000(7) 2001(7)

Central Electricity Generating (CEGB) 6,364   7,072   7,147  7,454   8,015   8,292   - - - - - - - - - - -

PowerGen(8) 2,412    2,670   2,544    2,232  2,255   2,202   2,105   1,922   1,685  1,893    Nd
National Power(4) 3,948    4,141   4,040    3,352  3,206   3,133   2,796   2,658   2,395  3,179    Nd
Nuclear Electric (9) 2,202    2,432   2,706    2,962  2,841   -       -       -       -       -        -       
British Energy (5)(9) -        -       -        -      -       1,902   1,278   1,282   1,374  1,632    1,593   
Magnox (9) -        -       -        -      -       895      832      703      Nd Nd Nd
First Hydro -        -       -        -      -       91.8     197.6   205.1   Nd Nd Nd

London 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.6    Nd
SEEBOARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nd
Southern 0 0 0 0 0.4      1.0       1.5       1.6       1.7       Nd Nd Nd
South Western 0 0.4        0.6       0.8        1.2      1.6       1.8       1.9       1.6       Nd Nd Nd
Eastern 0 1.8        3.5       0.2        0.1      39.0     83.8     664.9   912.5   Nd Nd Nd
East Midlands 0 0.7        2.1       1.1        0.8      0.5       0.6       0.8       0.8       Nd Nd Nd
Midlands 0 4.5        6.7       11.2      14.5    9.2       4.5       5.3       4.4       3.3       2.0        Nd
SWALEC 0 0 0 0 0.2      0.5       0.7       1.9       4.9       Nd Nd Nd
Manweb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nd Nd Nd
Yorkshire 0 0 0 0 16.9    57.1     62.0     66.1     70.2     48.3     -        Nd
Northern 0 0 0.3       0.2        0.6      1.2       1.0       1.2       1.4       Nd Nd Nd
NORWEB 0 0 0.7       0.9        1.4      2.3       3.3       3.8       0.4       Nd Nd Nd

Total 6,364   7,072   7,147  7,454   8,015   8,292   8,570    9,257   9,304    8,582  8,415   8,383   7,957   7,768   5,506   6,871    1,593   

Fonte: Annual Report Offer 1990, 1993, 1994, 1998; Holmes A, Chesshire J & Thomas S (1987); The Regional Electricity Companies Share Offers; Electricity Council Annual Reports 1985/86, 86/87, 87/88, 88/89
(1) Dados de Electricity Council Annual Reports 1985/86, 86/87, 87/88, 88/89, e Holmes A, Chesshire J & Thomas S (1987) - Financial Times Business Information - Power on the Market
(2) Até 2000 método de Current cost basis, inclui custos com juros e exclui lucro de contracting and appliance marketing. De 2001 é Historic cost basis. Todos os anos são de março a março.
(3) Prejuizo operacional deste ano para a CEGB de £m 1515.7 deve-se a greve dos mineiros. Cobranças por fora das tarifas foram impostas as 12 Areas Boards totalizando £m 933.7
(4) Em 1995 em diante os resultados excluem receitas envolvendo negocios com gás trading, e a partir de 1999 incluem gas e são dados dos Annual Reports Npower, generation, trading and supply.
(5) De 1999 os valores são estimativas para o negócio geração em base aos resultados totais do Annual Report. O cálculo de 99 mantem a media do negócio geração de 97 e 98 em base ao total.
(6) De 1991 a 1998 os dados são dos Offer Annual Reports
(7) De 1999 a 2001 os dados são dos Annual Reports das Empresas
(8) UK Operations Wholesale and trading - electricity and gas de 1999 a 2001
(9) Em 03 de 96 a Nuclear Electric e a Scottish Nuclear tiveram seus Advanced Gas-cooled Reactor PWR transferidos para British Energy, e os magnoxs para a Nuclear Electric (Magnox Electric em 04/96).  

 

 

 

Março 2004 373 



Ricardo Gorini de Oliveira, DSc   gorini@ppe.ufrj.br 

Tabela 8 
Evolução
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 da Margem de Lucro Operacional ou Milhões £ - moeda corrente(1) (2)

Separação do Negócio - Geração 81/82(1) 82/83(1) 83/84(1) 84/85(1) 85/86(1) 1990 1991(6) 1992(6) 1993(6) 1994(6) 1995(6) 1996(6) 1997(6) 1998(6) 1999(7) 2000(7) 2001(7)

Central Electricity Generating Board (CEGB) 4.65% 9.97% 8.89% -20.33% 8.05% ? - - - - - - - - - - -

PowerGen(8) -    4.82% 8.37% 11.15% 16.10% 14.80% 16.83% 21.35% -12.62% 26.59% 15.21% Nd
National Power(4) -    5.95% 8.09% 5.42% 14.32% 13.07% 16.47% 18.06% 17.04% 24.22% 14.78% Nd
Nuclear Electric (9) -    6.58% 14.72% 20.47% 24.14% 51.43% -           -         -        -        -        -      
British Energy (5)(9) -    -      -       -       -       -       -154.36% 14.40% 22.00% 19.07% 13.76% 9.58%
Magnox (9) -    -      -       -       -       -       -1.34% 116.71% -69.42% Nd Nd Nd
First Hydro -    -      -       -       -       -       54.68% 49.09% 46.17% Nd Nd Nd

London 0 (0.3)     (0.3)      (0.1)      (0.1)      (0.1)      (0.1)          (4.3)        (0.3)       0 30.6      Nd
SEEBOARD 0 0 (1.4)      (0.1)      (0.1)      (0.1)      (0.1)          (0.8)        (1.6)       0 0 Nd
Southern 0 (0.3)     (1.0)      (0.5)      (0.4)      (0.3)      (0.8)          0.1          (0.5)       Nd Nd Nd
South Western 0 0 0 0.1       0.2       0.2       0.3           0.5          0 Nd Nd Nd
Eastern 0 (1.2)     (3.0)      (0.7)      (2.4)      11.7     19.6         75.4        54.8       Nd Nd Nd
East Midlands 0 (1.3)     0.1       (0.7)      (0.9)      (1.0)      (0.7)          (0.2)        (0.5)       Nd Nd Nd
Midlands 0 0.1      (2.4)      (4.2)      (11.7)    (10.5)    (3.7)          (9.1)        (0.9)       0 0.8         Nd
SWALEC 0 (0.1)     (0.2)      (0.1)      (0.2)      (0.6)      (2.8)          1.1          3.3         Nd Nd Nd
Manweb 0 0 0 0.1       (0.2)      (0.2)      (0.9)          1.0          0.7         Nd Nd Nd
Yorkshire 0 (2.0)     (0.2)      0 10.5     13.1     14.9         16.5        16.5       41.5       -        Nd
Northern 0 (0.8)     (0.7)      (0.9)      (0.6)      (0.5)      (0.8)          (1.1)        (0.9)       Nd Nd Nd
NORWEB 0 (0.9)     (0.2)      (0.3)      (1.0)      (1.5)      (1.5)          (2.3)        (0.2)       Nd Nd Nd

Fonte: Annual Report Offer 1990, 1993, 1994, 1998; Holmes A, Chesshire J & Thomas S (1987); The Regional Electricity Companies Share Offers; Electricity Council Annual Reports 1985/86, 86/87, 87/88, 88/89
(1) Dados de Electricity Council Annual Reports 1985/86, 86/87, 87/88, 88/89, e Holmes A, Chesshire J & Thomas S (1987) - Financial Times Business Information - Power on the Market
(2) Até 2000 método de Current cost basis, inclui custos com juros e exclui lucro de contracting and appliance marketing. De 2001 é Historic cost basis. Todos os anos são de março a março.
(3) Prejuizo operacional deste ano para a CEGB de £m 1515.7 deve-se a greve dos mineiros. Cobranças por fora das tarifas foram impostas as 12 Areas Boards totalizando £m 933.7
(4) Em 1995 em diante os resultados excluem receitas envolvendo negocios com gás trading, e a partir de 1999 incluem gas e são dados dos Annual Reports Npower, generation, trading and supply
(5) De 1999 a 2001 os valores são estimativas para o negócio geração em base aos resultados totais do Annual Report. O cálculo de 99-01 mantem a média do negócio geração de 97 e 98 em base ao total.
(6) De 1991 a 1998 os dados são dos Offer Annual Reports
(7) De 1999 a 2001 os dados são dos Annual Reports das Empresas
(8) UK Operations Wholesale and trading - electricity and gas de 1999 a 2001
(9) Em 03 de 96 a Nuclear Electric e a Scottish Nuclear tiveram seus Advanced Gas-cooled Reactor PWR transferidos para British Energy, e os magnoxs para a Nuclear Electric (Magnox Electric em 04/96).  
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Tabela 9 
National Grid Company
Separação do Negócio - Transmissão 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997(5) 1998 1999 2000 2001

Receita Total - Milhões £ - moeda corrente (2) 1,071.0   1,166.4   1,339.9   1,398.3   1,463.4   1,465.1   1,470.8   1,361.0   1,475.1   -   1,406.7   1,399.2   
Transmissão Nd Nd 896.3      1,038.1   1,059.7   1,080.6   1,103.1   1,154.0   1,123.2   1,225.2   Nd 1,208.2   1,195.4   
Conexões Nd Nd 30.5        27.9        29.5        34.8        37.0        38.0        41.8        55.5        Nd Nd Nd
Geração e interconexões Nd Nd 125.5      160.9      186.9      186.3      213.8      142.4      72.7        75.7        Nd 86.6        83.6        
Serviços Anciliares Nd Nd 114.1      113.0      122.2      161.7      111.2      136.4      123.3      118.7      Nd 111.9      120.2      
Lucro Operacional Milhões £ - moeda corrente(1) (2) 278.9      273.1      320.8      359.8      419.0      522.7      549.6      495.5      94.1        -   410.8      372.0      
Transmissão Nd Nd 246.0      270.8      293.2      349.8      420.4      496.4      458.4      50.8        Nd 364.2      328.5      
Conexões Nd Nd 2.7          2.2          1.9          1.9          2.0          3.0          5.4          7.8          Nd Nd Nd
Geração e interconexões Nd Nd 24.2        47.6        64.4        67.0        100.1      50.0        31.6        35.3        Nd 46.5        43.2        
Serviços Anciliares Nd Nd 0.2          0.2          0.3          0.3          0.2          0.2          0.1          0.2          Nd 0.1          0.3          
Margem de Lucro Operacional Nd 26.0% 23.4% 23.9% 25.7% 28.6% 35.7% 37.4% 36.4% 6.4% Nd 29.2% 26.6%
Transmissão Nd Nd 27.4% 26.1% 27.7% 32.4% 38.1% 43.0% 40.8% 4.1% Nd 30.1% 27.5%
Conexões Nd Nd 8.9% 7.9% 6.4% 5.5% 5.4% 7.9% 12.9% 14.1% Nd Nd Nd
Geração e interconexões Nd Nd 19.3% 29.6% 34.5% 36.0% 46.8% 35.1% 43.5% 46.6% Nd 53.7% 51.7%
Serviços Anciliares Nd Nd 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% Nd 0.1% 0.2%

Fonte: Annual Report Offer 1990, 1993, 1994, 1998; Holmes A, Chesshire J & Thomas S (1987); The Regulatory Accounts 2000, 2001 disponiveis no website www.carol.co.uk
(1) Dados de Holmes A, Chesshire J & Thomas S (1987) - Financial Times Business Information - Power on the Market.
(2) Current cost basis
(3) O prejuizo operacional deste ano para a CEGB de £m1515.7 deve-se a greve dos mineiros ocorrida nesse mesmo ano. 
      Nesse mesmo ano cobranças por fora das tarifas foram impostas as 12 Areas Boards totalizando £m 933.7
(4) Em 1997 a NGC vendeu todas as suas restantes plantas de geração, passando apenas a ter receita de interconexões  
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 Tabela 10 
Receita Total - a preços correntes (£milhoes) (2)

Separação do Negócio - Distribuição 84/85(1) (3) (4) 85/86(1) (4) 1987(4)(5) 1988(4)(5) 1989(4)(5) 1990(4)(5) 1991(6) 1992(6) 1993(6) 1994(6) 1995(6) 1996(6) 1997(6) 1998(6) 1999(7) 2000(7) 2001(7)

London (EdF ) 827.7           895.3       961.8      968.1      1,045.5   1,147.7   319.0  374.1  360.7  366.6  379.1  357.1  336.1  338.8  358.4  302.4   Nd
SEEBOARD (AEP ) 693.9           746.4       826.0      833.8      907.8      982.1      238.4  275.1  285.3  292.0  306.1  277.3  271.4  266.0  282.0  242.1   Nd
Southern (SSEGroup ) 977.5           1,050.9    1,175.3   1,200.9   1,334.3   1,456.8   348.0  397.9  394.9  412.9  429.5  409.4  387.6  387.7  Nd Nd Nd
South Western (WesternPower ) 504.1           549.0       614.1      614.3      685.2      747.9      198.7  230.1  236.4  249.8  274.0  252.4  231.4  228.1  Nd Nd Nd
Eastern (TXU ) 1,094.5        1,181.5    1,330.1   1,363.1   1,494.1   1,616.3   362.6  423.7  428.2  447.1  457.1  441.0  421.7  421.4  Nd Nd Nd
East Midlands (Powergen Energy ) 835.3           915.4       1,037.5   1,080.8   1,161.7   1,263.1   291.7  335.8  342.9  327.6  392.5  371.3  339.3  352.6  376.8  355.1   287.1   
Midlands (GPU Power ) 905.8           977.4       1,060.1   1,077.9   1,181.1   1,295.2   306.1  349.0  357.6  364.5  388.5  362.6  346.8  343.9  353.6   361.8   Nd
SWALEC (WesternPower ) 430.3           467.1       499.0      500.2      549.7      604.0      162.3  191.2  188.6  205.4  228.4  201.2  184.2  190.5  Nd Nd Nd
Manweb (Scottish Power ) 622.3           675.0       719.8      740.8      807.6      891.4      206.4  249.9  248.6  254.6  268.2  256.9  253.3  236.8  Nd Nd Nd
Yorkshire (MidAmerican Energy ) 862.8           949.1       1,019.1   1,044.6   1,139.5   1,258.1   285.7  322.0  331.6  347.8  362.3  334.4  306.2  307.0  318.0   318.5   Nd
North Eastern (MidAmerican Energy ) 585.0           629.9       663.7      678.9      739.4      819.7      198.8  227.1  237.1  250.6  260.1  240.7  220.5  218.2  Nd Nd Nd
NORWEB (United Utilities ) 839.9           907.8       1,023.7   1,053.3   1,129.0   1,232.1   291.0  339.7  337.1  363.8  385.8  339.1  329.0  342.7  Nd Nd Nd
Total 9,179           9,945       10,930    11,157    12,175    13,314    3,209  3,716  3,749  3,883  4,132  3,843  3,628  3,634  1,689   1,580   287       

Fonte: Annual Report Offer 1990, 1993, 1994, 1998; Holmes A, Chesshire J & Thomas S (1987); The Regional Electricity Companies Share Offers - Kleinworth Benson Ltda (1990)
(1) Dados de Holmes A, Chesshire J & Thomas S (1987) - Financial Times Business Information - Power on the Market
(2) Até 2000 CCCBasis, inclui custos com juros e exclui lucro de contracting and appliance marketing. De 2001 é HCCBasis. Quase todos os anos são de 03-03, com exceção dos itálicos, de 12-12.
(3) O prejuizo operacional deste ano para a CEGB de £m1515.7 deve-se a greve dos mineiros.Nesse mesmo ano cobranças por fora das tarifas foram impostas as 12 Areas Boards totalizando £m 933.7
(4) De 1984 a 1990 os valores incluem distribuição e comercialização
(5) Estes dados são de The Regional Electricity Companies Share Offers - Kleinworth Benson Ltda (1990)
(6) De 1991 a 1998 os dados são dos Offer Annual Reports
(7) De 1999 a 2001 os dados ou são dos Annual Reports das Empresas ou das Regulatory Accounts divulgados pelas empresas. Os valores em itálico correspondem ao Annual Reports.
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 Tabela 11 
Evolução da Margem de Lucro Operacional (1) (2)

Separação do Negócio - Distribuição 84/85(1) (3) (4) 85/86(1) (4) 1987(4)(5) 1988(4)(5) 1989(4)(5) 1990(4)(5) 1991(6) 1992(6) 1993(6) 1994(6) 1995(6) 1996(6) 1997(6) 1998(6) 1999(7) 2000(7) 2001(7)

London -5.56% 3.81% 6.12% 5.75% 6.91% 7.61% 18.50% 29.67% 29.44% 29.84% 24.16% 26.30% 25.08% 31.46% 41.07% 40.91% Nd
SEEBOARD -5.95% 3.58% 3.96% 1.85% 2.76% 2.19% 14.60% 18.14% 19.77% 23.08% 27.44% 22.00% 41.30% 36.24% 40.60% 37.26% Nd
Southern -7.40% 2.35% 3.40% 1.78% 3.58% 3.58% 22.50% 30.49% 30.59% 29.14% 38.21% 44.85% 40.74% 43.95% Nd Nd Nd
South Western -7.76% 4.72% 3.96% 1.60% 4.76% 4.83% 21.69% 26.29% 25.21% 20.18% 21.28% 19.93% 33.71% 36.30% Nd Nd Nd
Eastern -8.42% 2.99% 3.74% 3.26% 3.54% 3.30% 19.36% 28.42% 24.40% 25.94% 31.59% 26.35% 25.61% 31.73% Nd Nd Nd
East Midlands (07/98 Powergen Energy ) -9.35% 1.57% 3.57% 3.59% 3.43% 3.07% 24.24% 31.92% 33.83% 42.00% 37.78% 34.39% 29.30% 30.40% 18.58% 23.51% 19.16%
Midlands -6.48% 3.77% 3.61% 2.46% 3.25% 3.57% 21.10% 27.13% 29.28% 27.87% 34.62% 33.89% 30.65% 28.35% 32.83% 34.13% Nd
SWALEC -8.31% 1.75% 2.87% 0.28% 1.93% 0.66% 17.25% 22.70% 20.78% 23.81% 28.20% 29.27% 33.98% 30.97% Nd Nd Nd
Manweb -5.51% 1.62% 2.54% 1.65% 2.91% 3.01% 17.34% 31.13% 28.72% 24.23% 29.90% 18.57% 33.52% 28.97% Nd Nd Nd
Yorkshire -10.44% 2.28% 2.98% 3.11% 4.12% 4.55% 24.75% 27.76% 27.93% 26.68% 37.01% 36.51% 27.01% 32.67% 30.03% 35.38% Nd
North Eastern -8.38% 3.81% 3.41% 2.11% 2.83% 2.89% 23.39% 26.02% 31.25% 27.93% 27.34% 21.69% 21.22% 21.26% Nd Nd Nd
NORWEB -9.31% 2.84% 3.22% 2.70% 2.84% 2.93% 11.86% 23.96% 28.48% 29.47% 30.30% 0.88% 21.37% 27.84% Nd Nd Nd

Fonte: Annual Report Offer 1990, 1993, 1994, 1998; Holmes A, Chesshire J & Thomas S (1987); The Regional Electricity Companies Share Offers - Kleinworth Benson Ltda (1990)
(1) Dados de Holmes A, Chesshire J & Thomas S (1987) - Financial Times Business Information - Power on the Market
(2) Até 2000 método de Current cost basis, inclui custos com juros e exclui lucro de contracting and appliance marketing. De 2001 é Historic cost basis. Todos os anos são financeiros de março a março.
(3) O prejuizo operacional deste ano para a CEGB de £m1515.7 deve-se a greve dos mineiros ocorrida nesse mesmo ano.  Nesse mesmo ano cobranças por fora das tarifas foram impostas as 12 Areas Boards totalizando £
(4) De 1984 a 1990 os valores incluem distribuição e comercialização
(5) Estes dados são de The Regional Electricity Companies Share Offers - Kleinworth Benson Ltda (1990)
(6) De 1991 a 1998 os dados são dos Offer Annual Reports
(7) De 1999 a 2001 os dados são dos Annual Reports das Empresas  
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 Tabela 12 
Market share dos principais competidores no mercado doméstico de eletricidade (Outubro 2000)

Nome Market Share por Consumidores
atendidos (%)

Market Share por Volume vendido
(%)

TXU Europe 17 18
Scottish & Southern Energy 17 15

Scottish Power 12 11
London Electricity 11 11

BGT 10 12
npower 9 8

Powergen 8 8
Seeboard 7 7
Yorkshire 6 7
Northern 3 4
Outros <1 <1

Fonte: Ofgem (2000)  - A Review of the Development of competition in Domestic Gas and Electricity Supply  
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 Tabela 13 
Receita Total - a preços correntes (£milhoes) (2)

Separação do Negócio - Comercialização 84/85(1) (3) (4) 85/86(1) (4) 1987(4)(5) 1988(4)(5) 1989(4)(5) 1990(4)(5) 1991(6) 1992(6) 1993(6) 1994(6) 1995(6) 1996(6) 1997(6) 1998(6) 1999(7) 2000(7)

London 827.7           895.3       961.8      968.1      1,045.5   1,147.7   1,145.0   1,262.2   1,266.0   1,227.5   1,113.6   1,188.9   1,264.5   1,149.4   1,318.1   1,763.7   
SEEBOARD 693.9           746.4       826.0      833.8      907.8      982.1      959.8      1,053.7   1,108.9   1,090.9   1,049.7   1,023.2   976.2      967.8      870.7      851.5      
Southern 977.5           1,050.9    1,175.3   1,200.9   1,334.3   1,456.8   1,413.2   1,610.5   1,687.2   1,634.1   1,486.4   1,511.8   1,539.8   1,511.2   Nd Nd
South Western 504.1           549.0       614.1      614.3      685.2      747.9      702.5      762.9      786.8      771.6      724.8      725.5      787.4      706.7      Nd Nd
Eastern 1,094.5        1,181.5    1,330.1   1,363.1   1,494.1   1,616.3   1,561.5   1,704.8   1,805.3   1,727.5   1,846.1   1,914.9   1,915.9   1,908.7   Nd Nd
East Midlands (07/98 Powergen Energy ) 835.3           915.4       1,037.5   1,080.8   1,161.7   1,263.1   1,208.5   1,364.1   1,325.1   1,244.4   1,180.0   1,166.8   1,121.7   1,067.0   Nd Nd
Midlands 905.8           977.4       1,060.1   1,077.9   1,181.1   1,295.2   1,213.2   1,322.7   1,381.5   1,300.7   1,322.7   1,308.7   1,190.3   1,141.9   1,194.7    248.0       
SWALEC 430.3           467.1       499.0      500.2      549.7      604.0      513.6      526.0      536.4      526.9      548.4      515.0      507.2      525.5      Nd Nd
Manweb 622.3           675.0       719.8      740.8      807.6      891.4      763.9      758.2      797.6      806.1      732.8      709.5      670.3      610.7      Nd Nd
Yorkshire 862.8           949.1       1,019.1   1,044.6   1,139.5   1,258.1   1,115.2   1,224.4   1,206.2   1,220.0   1,343.2   1,308.7   1,178.5   1,118.0   1,170.0    1,189.0    
North Eastern 585.0           629.9       663.7      678.9      739.4      819.7      712.5      736.1      809.0      957.6      982.9      865.6      834.6      825.2      Nd Nd
NORWEB 839.9           907.8       1,023.7   1,053.3   1,129.0   1,232.1   1,091.3   1,163.2   1,210.7   1,215.6   1,212.3   1,188.3   1,105.3   1,097.1   Nd Nd
Total 9,179           9,945       10,930    11,157    12,175    13,314    12,400    13,489    13,921    13,723    13,543    13,427    13,092    12,629    4,554       4,052       

Fonte: Annual Report Offer 1990, 1993, 1994, 1998; Holmes A, Chesshire J & Thomas S (1987); The Regional Electricity Companies Share Offers
(1) Dados de Holmes A, Chesshire J & Thomas S (1987) - Financial Times Business Information - Power on the Market
(2) Até 2000 método de Current count cost basis, inclui custos com juros e exclui lucro de contracting and appliance marketing. De 2001 é Historic count cost basis. Todos os anos são de março a março.
(3) O prejuizo operacional deste ano para a CEGB de £m1515.7 deve-se a greve dos mineiros. Nesse mesmo ano cobranças por fora das tarifas foram impostas as 12 Areas Boards totalizando £m 933.7
(4) De 1984 a 1990 os valores incluem distribuição e comercialização
(5) Estes dados são de The Regional Electricity Companies Share Offers - Kleinworth Benson Ltda (1990)
(6) De 1991 a 1998 os dados são dos Offer Annual Reports
(7) De 1999 a 2001 os dados são dos Annual Reports das Empresas
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 Tabela 14 
Evolução da Margem de Lucro Operacional (1) (2)

Separação do Negócio - Comercialização 84/85(1) (3) (4) 85/86(1) (4) 1987(4)(5) 1988(4)(5) 1989(4)(5) 1990(4)(5) 1991(6) 1992(6) 1993(6) 1994(6) 1995(6) 1996(6) 1997(6) 1998(6) 1999(7) 2000(7) 2001(7)

London -5.56% 3.81% 6.12% 5.75% 6.91% 7.61% -0.31% -0.81% 0.36% 0.32% 1.14% 0.72% 0.40% 0.77% 3.38% 1.28% Nd
SEEBOARD -5.95% 3.58% 3.96% 1.85% 2.76% 2.19% -0.01% 0.00% 1.05% 1.16% 1.52% 0.89% 3.28% 4.21% 1.77% 3.73% Nd
Southern -7.40% 2.35% 3.40% 1.78% 3.58% 3.58% 0.10% -0.42% 0.81% 1.52% 0.99% 1.12% 1.98% 2.29% Nd Nd Nd
South Western -7.76% 4.72% 3.96% 1.60% 4.76% 4.83% -0.53% -0.33% 1.56% 3.14% 2.10% 1.71% 0.85% 2.82% Nd Nd Nd
Eastern -8.42% 2.99% 3.74% 3.26% 3.54% 3.30% 0.19% -0.84% 1.54% 1.78% 1.63% 0.72% 1.18% -7.00% Nd Nd Nd
East Midlands (07/98 Powergen Energy ) -9.35% 1.57% 3.57% 3.59% 3.43% 3.07% 0.77% 0.01% 1.99% 2.19% 1.99% 2.10% 0.10% -1.79% Nd Nd Nd
Midlands -6.48% 3.77% 3.61% 2.46% 3.25% 3.57% -0.48% 0.37% 1.74% 3.02% 2.11% 2.13% 3.42% 1.71% 3.97% 11.45% Nd
SWALEC -8.31% 1.75% 2.87% 0.28% 1.93% 0.66% 0.55% 0.15% 1.03% 1.35% 1.70% 3.38% 3.53% 3.10% Nd Nd Nd
Manweb -5.51% 1.62% 2.54% 1.65% 2.91% 3.01% -0.10% -1.33% 0.75% 3.63% 2.02% 1.78% 2.94% 4.36% Nd Nd Nd
Yorkshire -10.44% 2.28% 2.98% 3.11% 4.12% 4.55% 0.98% 0.11% 0.33% 1.22% 1.62% 2.83% -11.34% 1.29% 10.75% 4.99% Nd
North Eastern -8.38% 3.81% 3.41% 2.11% 2.83% 2.89% 0.59% -0.14% 0.22% 0.74% 2.51% 1.92% 3.04% 2.84% Nd Nd Nd
NORWEB -9.31% 2.84% 3.22% 2.70% 2.84% 2.93% 0.38% 0.33% 1.21% 1.28% 2.40% 1.46% 13.14% 2.70% Nd Nd Nd

Fonte: Annual Report Offer 1990, 1993, 1994, 1998; Holmes A, Chesshire J & Thomas S (1987); The Regional Electricity Companies Share Offers
(1) Dados de Holmes A, Chesshire J & Thomas S (1987) - Financial Times Business Information - Power on the Market
(2) Até 2000 método de Current count cost basis, inclui custos com juros e exclui lucro de contracting and appliance marketing. De 2001 é Historic count cost basis. Todos os anos são de março a março.
(3) O prejuizo operacional deste ano para a CEGB de £m1515.7 deve-se a greve dos mineiros. Nesse mesmo ano cobranças por fora das tarifas foram impostas as 12 Areas Boards totalizando £m 933.7
(4) De 1984 a 1990 os valores incluem distribuição e comercialização
(5) Estes dados são de The Regional Electricity Companies Share Offers - Kleinworth Benson Ltda (1990)
(6) De 1991 a 1998 os dados são dos Offer Annual Reports
(7) De 1999 a 2001 os dados são dos Annual Reports das Empresas  
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Fornecedores de combustível 

 Gráfico 2 

D istribuição do F luxo F inanceiro para os fornecedores de hidrocarbonetos para
geração - R eino U nido
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Fonte: DTI – Energy Indicators 
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 Tabela 15 
Volume de combustível usado pelos maiores Geradores de eletricidade no Reino Unido (1)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Carvão    -   Milhões de toneladas   82.50 80.60 82.60 82.02 76.99 64.09 60.65 57.94 53.42 45.34 46.63 39.58

Oleo Combustível    -   Milhões de  tonelada   5.40 5.50 6.70 5.83 4.87 4.75 3.89 3.44 3.18 1.38 0.82 0.79
Gas Natural    -   GWh   0.00005 0.00006 101 202 11,602        72,901        105,668        133,065        176,702        223,691        236,300        281,988        

Fonte: Dados dos Digest of United Kingdom Energy Statistics (1985-2001) e Office for National Statistics
Notas:
(1)  Os Produtores considerados são listados a seguir em ordem alfabetica: (2) Estimativas: 1 milhão de tons carvão - 2400 GWh eletricidade produzida
       AES Electric Ltd., Anglian Power Generation, Barking Power Ltd., BNFL Magnox., British Energy plc., (3) Estimativas: 1 milhão de tons óleo - 4000 GWh eletricidade produzida
      Coolkeeragh Power Ltd., Corby Power Ltd., Deeside Power, Derwent Cogeneration Ltd., Edison Mission (4) Estimativas: 1 GWh electrical energy - 140 ton carvao
      Energy Ltd., Enfield Energy Centre Ltd., Entergy Power Group Ltd., Fellside Heat and Power Ltd., Fibrogen (4) Estimativas: 1 GWh electrical energy - 80 ton oleo combustivel
      Ltd., Fibropower Ltd., Fibrothetford Ltd., Fife Power Ltd., Humber Power Ltd., Innogy plc., International 
      Power plc., Killingholme Power Ltd.,  Lakeland Power Ltd., Medway Power Ltd., Midlands Power Ltd., 
      NIGEN, Peterborough Power Ltd., PowerGen plc, Premier Power Ltd., Regional Power Generators Ltd., 
      Rocksavage Power Company Ltd., Sita Tyre Recycling Ltd., Scottish Power plc., Scottish and Southern 
      Energy plc., Seabank Power Ltd., SELCHP Ltd., South Coast Power Ltd., South Western Electricity, Sutton 
      Bridge Power Ltd., Teesside Power Ltd., TXU Europe Power Ltd.  

 

 

 Tabela 16 
Preços Médios Correntes pagos pelos principais geradores de eletricidade no Reino Unido (1)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
£ por tonelada   47.11 45.81 43.77 43.47 45.84 42.44 36.35 35.11 35.22 33.74 30.17 29.01 29.35 

pence por kWh   0.684 0.665 0.635 0.626 0.660 0.611 0.528 0.500 0.507 0.474 0.421 0.405 0.406 
£ por tonelada   54.58 61.19 53.49 56.62 57.76 55.91 67.90 81.12 84.15 89.75 71.87 85.84 120.96 

pence por kWh   0.455 0.510 0.446 0.472 0.481 0.472 0.526 0.684 0.709 0.746 0.599 0.715 1.010 
Gás Natural pence por kWh   0.610 0.665 0.679 0.686 0.692 0.706 0.667 0.643 0.628 0.647 0.656 0.613 0.595 

Fonte: Dados dos Digest of United Kingdom Energy Statistics (1985-2001) e Office for National Statistics

Carvão
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 Tabela 17 
Volume de combustível usado pelos maiores Geradores de eletricidade no Reino Unido (Milhões de toe)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Carvão 48.5 47.4 48.6 49.0 46.0 38.3 35.9 35.0 32.4 27.7 28.7 24.5 27.8
Oleo Combustível 5.4 5.5 6.7 5.9 5.0 4.4 3.6 3.1 3.0 1.4 0.8 0.8 0.8
Gas Natural 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.3 9.1 11.4 15.2 19.2 20.3 24.2 24.4
Nuclear 12.4 14.2 13.2 16.3 17.5 20.2 20.1 20.4 22.2 23.0 23.4 22.2 19.6
Hidro (fluxo natural) 1.3 1.2 1.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4
Outros combustíveis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Importações líquidas 3.1 3.0 2.9 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.1 1.2 1.2
Total 70.7 71.3 72.7 72.8 71.3 70.9 70.5 71.8 74.6 73.2 75.0 73.6 74.4

Fonte: Dados dos Digest of United Kingdom Energy Statistics (1985-2001) e Office for National Statistics
(1) 1 toe - 11630 kWh  

 

 

Sistema Econômico 

Consumidores – Industrial, Comercio-Serviços e Doméstico 

 Tabela 18 
Consumo Final de Energia: 1989 - 2000 United Kingdom Milhões tons oleo equivalente

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Domestico 40.2 40.8 44.8 44.1 45.5 43.9 42.7 48.1 44.8 46.1 46.1 46.8
Industria 39.4 38.7 38.3 36.5 36.4 35.2 34.9 35.8 34.4 34 35.5 36.2
Comercial e Serviço 19.1 19.2 20.8 21 20.7 20.6 21 20.1 21.7 21.6 21.4 21.8
Transporte 47.4 48.6 48 49.4 50 50.3 50.2 52.2 53 53.6 53.8 55.2
Total 146.2 147.3 151.8 151.9 152.7 150 148.8 158.5 153.8 155.4 156.8 160.1
Fonte: DTI (Digest of UK Energy Statistics, 1998,2001)  
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 Tabela 19 
Preços Correntes (pence/KWh) 1987[a] 1988[a] 1989[a] 1990[a] 1991[a] 1992[a] 1993[a] 1994[a] 1995[a] 1996[a] 1997[a] 1998 [b] 1999 [b] 2000 [b] 2001 [b] Max Média Min Des.Pad.
Midlands 6.54 7.06 7.47 8.12 9.01 9.10 8.75 9.27 9.27 9.08 8.51 7.42 7.40 7.17 7.00 9.27 8.08 6.54 0.97
South East [c] 6.51 7.08 7.52 8.19 9.08 9.23 8.94 9.48 8.68 8.62 8.04 7.58 7.33 7.06 6.84 9.48 8.01 6.51 0.96
South Wales 6.79 7.41 7.91 8.92 9.86 9.88 9.88 10.67 10.67 10.35 9.71 8.97 8.66 8.29 8.25 10.67 9.08 6.79 1.19
Eastern 6.18 6.71 7.13 7.77 8.63 8.88 8.88 9.59 9.23 9.42 8.24 7.81 7.36 7.03 6.69 9.59 7.97 6.18 1.10
Yorkshire 6.59 7.14 7.63 8.26 9.02 9.47 8.84 9.55 9.23 8.41 8.18 7.39 7.33 7.19 7.11 9.55 8.09 6.59 0.97
Merseyside and North Wales 6.96 7.55 8.01 8.70 9.63 9.81 9.81 10.40 10.24 9.92 9.26 8.19 8.18 7.91 7.65 10.40 8.81 6.96 1.11
London 6.73 7.25 7.70 8.42 9.42 9.47 9.28 9.76 9.53 9.38 8.55 7.73 7.66 7.30 7.34 9.76 8.37 6.73 1.03
North West 6.56 6.96 7.40 8.02 8.93 9.02 9.02 9.00 8.74 8.63 8.27 7.62 7.50 7.23 7.00 9.02 7.99 6.56 0.87
North East 6.53 7.15 7.62 8.48 9.47 9.72 9.72 9.70 9.70 9.06 8.81 8.49 8.26 7.86 7.53 9.72 8.54 6.53 1.04
East Midlands 6.56 6.94 7.36 7.96 8.87 9.17 8.83 9.53 9.37 9.37 8.44 7.66 7.39 6.95 6.81 9.53 8.08 6.56 1.06
South West 6.62 7.45 7.94 8.78 9.70 10.02 10.02 10.33 10.06 9.46 8.91 8.33 8.06 7.91 7.79 10.33 8.76 6.62 1.14
South [c] 6.21 6.93 7.39 8.04 8.95 9.14 8.92 9.64 9.45 9.08 8.19 7.62 7.54 7.42 7.35 9.64 8.12 6.21 1.02
Aberdeen 6.01 6.53 7.08 7.71 8.40 8.81 8.81 8.96 9.23 9.05 8.96 8.22 8.04 7.82 7.67 9.23 8.09 6.01 0.97
Edinburgh 5.96 6.47 7.03 7.66 8.35 8.51 8.75 9.30 9.45 9.09 8.64 8.17 7.99 7.85 7.71 9.45 8.06 5.96 1.00
Belfast 10.13 10.78 11.47 10.84 10.01 9.60 9.60 9.07 8.72 11.47 10.03 8.72 0.89

Max 6.96 7.55 8.01 8.92 9.86 10.02 10.02 10.67 10.67 10.35 9.71 8.97 8.66 8.29 8.25 10.67 9.13 6.96 1.16
Média 6.57 7.13 7.59 8.31 9.21 9.41 9.24 9.74 9.51 9.23 8.59 7.90 7.72 7.44 7.28 9.74 8.33 6.57 1.02
Min 6.18 6.71 7.13 7.77 8.63 8.88 8.75 9.00 8.68 8.41 8.04 7.39 7.33 6.95 6.69 9.00 7.77 6.18 0.93
Desvio Padrão 0.22 0.24 0.27 0.36 0.39 0.37 0.48 0.49 0.58 0.55 0.50 0.49 0.45 0.44 0.46 0.58 0.42 0.22 0.11

Fonte: Dados dos Digest of United Kingdom Energy Statistics (1985-2001)
Notas:
[a] Consumo base de 3.300KWh e cálculo pelo Custo Unitário - conta/consumo
[b] Faixa de consumo anual de 2500 kWh, tarifa em p/kWh incluindo impostos em Dezembro, Debito Direto
[c] De 1998 em diante os valores se referem a Canterbury e a Southampton  
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 Gráfico 3 
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Fonte: Dados do DTI 
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 Tabela 20 
Indices de Preços Reais - Deflacionado pelo RPI 1987=100

1987[a] 1988[a] 1989[a] 1990[a] 1991[a] 1992[a] 1993[a] 1994[a] 1995[a] 1996[a] 1997[a] 1998 [b] 1999 [b] 2000 [b] 2001 [b]

Midlands 100.00 100.97 99.26 98.67 104.75 103.18 97.33 100.26 97.13 92.81 84.00 71.25 69.82 65.73 63.65
South East [c] 100.00 101.88 100.43 100.04 106.22 105.26 100.02 102.99 91.43 88.57 79.77 73.16 69.52 65.06 62.52
South Wales 100.00 102.09 101.26 104.41 110.48 107.92 105.86 111.12 107.65 101.88 92.30 82.96 78.70 73.20 72.26
Eastern 100.00 101.73 100.28 99.99 106.27 106.60 104.57 109.77 102.36 102.01 86.08 79.42 73.55 68.25 64.43
Yorkshire 100.00 101.47 100.68 99.63 104.19 106.62 97.66 102.51 96.05 85.41 80.14 70.46 68.68 65.45 64.20
Merseyside and North Wales 100.00 101.48 100.04 99.30 105.22 104.52 102.53 105.64 100.75 95.33 85.84 73.90 72.53 68.14 65.37
London 100.00 100.89 99.43 99.53 106.51 104.37 100.33 102.59 97.01 93.22 81.99 72.17 70.28 65.07 64.90
North West 100.00 99.40 98.15 97.32 103.69 102.15 100.20 97.14 91.40 88.07 81.40 73.03 70.64 66.16 63.53
North East 100.00 102.49 101.41 103.27 110.35 110.42 108.32 105.05 101.77 92.79 87.07 81.69 78.10 72.21 68.62
East Midlands 100.00 99.09 97.47 96.51 102.85 103.66 97.94 102.80 97.88 95.53 83.05 73.35 69.54 63.54 61.75
South West 100.00 105.40 104.35 105.56 111.56 112.41 110.27 110.44 104.22 95.69 86.97 79.11 75.22 71.72 70.06
South [c] 100.00 104.42 103.45 102.92 109.61 109.21 104.55 109.75 104.29 97.78 85.09 77.06 74.93 71.64 70.39
Aberdeen 100.00 101.79 102.42 102.04 106.47 108.81 106.74 105.49 105.28 100.76 96.33 85.97 82.63 78.08 75.97
Edinburgh 100.00 101.78 102.56 102.22 106.67 106.08 106.92 110.43 108.72 102.12 93.65 86.19 82.83 79.06 77.03

Fonte: Calculo baseado em dados dos Digest of United Kingdom Energy Statistics (1985-2001)
Notas:
[a] Consumo base de 3.300KWh e cálculo pelo Custo Unitário - conta/consumo
[b] Faixa de consumo anual de 2500 kWh, tarifa em p/kWh incluindo impostos em Dezembro, Debito Direto
[c] De 1998 em diante os valores se referem a Canterbury e a Southampton  
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 Tabela 21 
 Preços Correntes de combustíveis comprados pelo Setor Industrial na Great Britain

Tamanho do consumidor 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Carvão Pequenos 68.17 68.78 69.41 67.69 69.67 69.72 63.95 60.43 57.62 56.91 60.35 59.58 58.28
(£ por tonelada) Médios 55.52 51.81 51.81 56.38 56.25 56.48 56.14 52.43 50.43 45.46 46.55 45.79 45.42

Grandes 42.63 41.95 42.36 41.53 40.99 37.60 37.30 34.52 32.69 32.27 32.89 32.56 33.06
Todos consumidores média 44.76 43.74 44.67 43.87 43.48 40.61 40.19 37.27 35.41 34.42 35.16 34.77 35.12

Electricity Pequenos 5.152 5.490 6.128 6.736 7.058 6.879 6.612 6.196 6.058 5.725 5.575 5.377 5.361
(Pence por kWh) Médios 4.237 4.489 4.435 4.515 4.711 4.903 4.711 4.671 4.573 4.289 4.247 4.193 4.044

Grandes 3.053 3.305 3.253 3.328 3.572 3.810 3.739 3.581 3.496 3.296 3.295 3.267 3.100
Dos quais: Extra Grandes 2.489 2.692 2.794 3.030 3.226 3.458 3.388 3.083 3.046 2.899 2.922 2.903 2.739

Moderadamente Grandes 3.489 3.778 3.608 3.559 3.839 4.082 4.010 3.966 3.844 3.603 3.584 3.548 3.380
Todos consumidores média 3.473 3.729 3.718 3.825 4.061 4.264 4.150 4.007 3.916 3.687 3.667 3.623 3.469

Gas Pequenos 1.193 1.210 1.241 1.360 1.382 1.279 1.227 1.105 0.937 0.896 0.920 0.884 0.950
(Pence por kWh) Médios 1.054 0.978 0.994 1.002 0.987 0.970 0.940 0.865 0.661 0.696 0.746 0.729 0.765

Grandes 0.724 0.697 0.713 0.693 0.701 0.713 0.738 0.638 0.433 0.478 0.530 0.513 0.579
Todos consumidores média 0.777 0.752 0.767 0.753 0.756 0.769 0.780 0.677 0.464 0.509 0.560 0.546 0.606

firme 0.949 0.949 0.955 0.933 0.945 0.931 0.894 0.791 0.512 0.564 0.633 0.605 0.657
interruptivel 0.576 0.576 0.632 0.612 0.628 0.640 0.666 0.569 0.416 0.452 0.498 0.487 0.549
tarifa 1.136 1.136 1.345 1.471 1.460 1.388 1.373 1.322 1.346 1.280 1.280 1.280 1.280

Fonte: Dados dos Digest of United Kingdom Energy Statistics (1983,1998,2001)  
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Análise de desempenho através da observação do resultado 
para os Sistemas 

 

Sistema Sócio-Político (Eficiência Distributiva) 

 Tabela 22 – Indicadores de produtividade 
Tabela
Electricity Board em 1986 Consumidor MWh
Antigas áreas e nomes por km2 por km2 Total Domestico Rural Comercial Industrial
North of Scotland Hydro-Electric 10.10 115.64 11.45 6.37 13.61 40.12 154.00
South of Scotland 79.05 896.05 11.33 5.05 18.00 42.70 364.88
North Eastern 92.64 938.83 10.13 3.33 17.00 28.47 830.88
North Western 166.46 1554.10 9.34 3.70 13.50 26.43 726.70
Yorkshire 180.04 1972.22 10.95 3.63 19.50 29.68 515.19
East Midlands 126.82 1247.30 9.84 3.69 18.45 28.20 352.36
Midlands 155.04 1545.22 9.97 4.05 17.33 29.13 350.09
Merseyside and North Wales 107.34 1279.24 11.92 3.65 12.79 25.69 648.77
South Wales 74.96 925.09 12.34 3.56 9.89 25.61 689.11
Eastern 140.15 1265.31 9.03 4.36 21.67 31.26 397.00
London 2880.01 26150.29 9.08 3.71 - 38.76 115.00
South Eastern 229.02 1966.10 8.58 4.42 22.00 28.88 475.38
Southern 138.94 1346.29 9.69 4.64 17.67 41.28 212.20
South Western 82.19 799.96 9.73 5.07 14.06 26.01 372.38

Média 318.77 3000.12 10.24 4.23 16.58 31.59 443.14
Desvio Padrão 739.14 6680.54 1.16 0.83 3.59 6.25 217.42
Mínimo 10.10 115.64 8.58 3.33 9.89 25.61 115.00
Máximo 2880.01 26150.29 12.34 6.37 22.00 42.70 830.88

Fonte: Calculado com dados do Department of Energy 1989 - Digest of United Kingdom Energy Statistics

GWh / Consumidor
Densidades

 
 

 Tabela 23 – Indicadores de mercado A 
Electricity Board em 1986 Vendas % das 
Antigas áreas e nomes (GWh) Vendas Domestico Rural Comercial Industrial Outros
North of Scotland Hydro-Electric 6,661          2.79% 49.08% 3.68% 25.30% 20.81% 1.14%
South of Scotland 18,906        7.91% 41.02% 1.43% 22.59% 32.81% 2.15%
North Eastern 13,854        5.80% 30.22% 1.35% 18.70% 47.98% 1.75%
North Western 19,111        8.00% 35.68% 1.41% 23.79% 38.03% 1.09%
Yorkshire 20,934        8.76% 30.63% 1.12% 15.60% 51.68% 0.97%
East Midlands 20,182        8.45% 34.17% 1.83% 19.42% 43.65% 0.93%
Midlands 20,402        8.54% 36.87% 1.53% 21.27% 39.47% 0.86%
Merseyside and North Wales 15,731        6.58% 27.60% 1.54% 16.33% 53.61% 0.91%
South Wales 10,897        4.56% 25.92% 1.73% 14.57% 56.91% 0.86%
Eastern 25,387        10.63% 43.89% 2.05% 26.60% 26.58% 0.87%
London 16,925        7.08% 35.60% 0.01% 51.30% 10.87% 2.23%
South Eastern 15,779        6.60% 46.95% 1.12% 26.90% 24.10% 0.93%
Southern 22,655        9.48% 43.53% 1.40% 30.79% 23.42% 0.86%
South Western 11,494        4.81% 45.77% 3.79% 23.76% 25.92% 0.76%
Total 238,918      100.00%
Média 17,066        7.14% 37.64% 1.71% 24.07% 35.42% 1.17%
Desvio Padrão 5,076          2.12% 7.50% 0.98% 9.14% 14.06% 0.50%
Mínimo 6,661          2.79% 25.92% 0.01% 14.57% 10.87% 0.76%
Máximo 25,387        10.63% 49.08% 3.79% 51.30% 56.91% 2.23%

Fonte: Calculado com dados do Department of Energy 1989 - Digest of United Kingdom Energy Statistics

Distribuição do Consumo
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 Gráfico 5 

 

 

 Tabela 24a - Indicadores de mercado B 

Vendas % das Consumidor MWh GWh 
Electricity Board em 2000 (GWh) Vendas por km2 por km2 por Consumidor
North Scotland 9,064          3.01% 15.26 166.65 10.92
South Scotland 19,407        6.45% 90.41 845.62 9.35
North East 16,297        5.42% 107.50 1131.74 10.53
North West 24,095        8.01% 184.00 1927.60 10.48
Yorkshire 23,368        7.77% 202.71 2183.93 10.77
East Midlands 27,301        9.07% 153.69 1706.31 11.10
Midlands 26,555        8.83% 179.17 1996.62 11.14
Merseyside and North Wales 17,297        5.75% 118.28 1417.79 11.99
South Wales 12,535        4.17% 89.24 1062.29 11.90
Eastern 33,749        11.22% 167.19 1662.51 9.94
London 24,267        8.07% 3466.17 36491.73 10.53
South East 20,563        6.83% 260.49 2507.68 9.63
South 31,539        10.48% 167.28 1866.21 11.16
South West 14,847        4.93% 100.97 1031.04 10.21
Total 300,884      100%
Média 21,492        7.14% 378.74 3999.84 10.69
Desvio Padrão 7,110          2.36% 890.66 9371.84 0.77
Mínimo 9,064          3.01% 15.26 166.65 9.35
Máximo 33,749        11.22% 3466.17 36491.73 11.99

Fonte: Calculado com dados do Department of Energy 1989 - Digest of United Kingdom Energy Statistics

Densidades

 

 

Tabela 24b 
Tarifas de uso do Sistema de Distribuição para Consumidores domésticos standard

Parte Fixa Parte Variável Tarifa total Proporção da
(Abril 2000) £ / ano p/kWh £ / ano parte fixa %
Eastern 9.20 1.02 42.86 21
East Midlands 19.71 0.90 49.41 40
London 16.11 1.02 49.77 32
Manweb 16.06 1.32 59.62 27
Midlands 12.50 1.18 51.44 24
Northern 11.56 1.49 60.73 19
Norweb 10.73 1.14 48.35 22
Seeboard 12.92 0.87 41.63 31
southern 15.15 1.23 55.74 27
South Wales 26.65 1.68 82.09 33
South Western 0.00 1.97 65.01 0
Yorkshire 13.36 1.19 52.63 23
ScottishPower 11.76 1.95 76.11 16
Hydro-Electric 11.86 1.47 60.37 20

Média 13.40 1.32 56.84 24

Fonte: Ofgem (2000e)  
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Sistema Econômico (Eficiência Alocativa) 

Tabela 25 
E volução  da M argem  de Lucro  O peracional - base m oeda corren te (1) (2 )

S eparação  do  N egócio  - G eração 1990 1991 (6) 1992 (6) 1993 (6) 1994 (6) 1995 (6) 1996 (6) 1997 (6) 1998 (6) 1999 (7) 2000 (7) 2001 (7)

C entra l E lec tric ity  G enera ting  B oard  (C E G B ) (3) N d - - - - - - - - - - -
P ow erG en (8) - 4 .8% 8.4% 11.2% 16.1% 14.8% 16.8% 21.3% -12.6% 26.6% 15.2% N d
N ationa l P ow er(4) - 6 .0% 8.1% 5.4% 14.3% 13.1% 16.5% 18.1% 17.0% 24.2% 14.8% N d
N uclear E lectric  (9) - 6 .6% 14.7% 20.5% 24.1% 51.4% N d N d N d N d N d N d
B ritish  E nergy  (5 )(9 ) - - - - - - -154 .4% 14.4% 22.0% 19.1% 13.8% 9.6%
M agnox (9) - - - - - - -1 .3% 116.7% -69.4% N d N d N d

S eparação  do  N egócio  - T ransm issão 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 (5) 1998 1999 2000 2001
M argem  de Lucro  O peracional   (N G C ) (3) 26.0% 23.4% 23.9% 25.7% 28.6% 35.7% 37.4% 36.4% 6.4% N d 29.2% 26.6%
Transm issão N d 27.4% 26.1% 27.7% 32.4% 38.1% 43.0% 40.8% 4.1% N d 30.1% 27.5%
C onexões N d 8.9% 7.9% 6.4% 5.5% 5.4% 7.9% 12.9% 14.1% N d N d N d
G eração e  in te rconexões N d 19.3% 29.6% 34.5% 36.0% 46.8% 35.1% 43.5% 46.6% N d 53.7% 51.7%
S erv iços  A ncilia res N d 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% N d 0.1% 0.2%

S eparação  do  N egócio  - D is tribu ição 1990 (10) 1991 (6) 1992 (6) 1993 (6) 1994 (6) 1995 (6) 1996 (6) 1997 (6) 1998 (6) 1999 (7) 2000 (7) 2001 (7)

London 7.6% 18.5% 29.7% 29.4% 29.8% 24.2% 26.3% 25.1% 31.5% 41.1% 40.9% N d
S EE B O A R D 2.2% 14.6% 18.1% 19.8% 23.1% 27.4% 22.0% 41.3% 36.2% 40.6% 37.3% N d
S outhe rn 3 .6% 22.5% 30.5% 30.6% 29.1% 38.2% 44.8% 40.7% 44.0% N d N d N d
S outh  W estern 4 .8% 21.7% 26.3% 25.2% 20.2% 21.3% 19.9% 33.7% 36.3% N d N d N d
E astern 3 .3% 19.4% 28.4% 24.4% 25.9% 31.6% 26.3% 25.6% 31.7% N d N d N d
E ast M id lands (07 /98  P ow ergen E nergy ) 3 .1% 24.2% 31.9% 33.8% 42.0% 37.8% 34.4% 29.3% 30.4% 18.6% 23.5% 19.2%
M id lands 3.6% 21.1% 27.1% 29.3% 27.9% 34.6% 33.9% 30.7% 28.4% 32.8% 34.1% N d
S W A LEC 0.7% 17.3% 22.7% 20.8% 23.8% 28.2% 29.3% 34.0% 31.0% N d N d N d
M anw eb 3.0% 17.3% 31.1% 28.7% 24.2% 29.9% 18.6% 33.5% 29.0% N d N d N d
Y orksh ire 4 .6% 24.7% 27.8% 27.9% 26.7% 37.0% 36.5% 27.0% 32.7% 30.0% 35.4% N d
N orth  E aste rn 2 .9% 23.4% 26.0% 31.3% 27.9% 27.3% 21.7% 21.2% 21.3% N d N d N d
N O R W EB 2.9% 11.9% 24.0% 28.5% 29.5% 30.3% 0.9% 21.4% 27.8% N d N d N d

S eparação  do  N egócio  - C om ercia lização 1990 (10) 1991 (6) 1992 (6) 1993 (6) 1994 (6) 1995 (6) 1996 (6) 1997 (6) 1998 (6) 1999 (7) 2000 (7) 2001 (7)

London 7.6% -0.3% -0 .8% 0.4% 0.3% 1.1% 0.7% 0.4% 0.8% 3.4% 1.3% N d
S EE B O A R D 2.2% 0.0% 0.0% 1.0% 1.2% 1.5% 0.9% 3.3% 4.2% 1.8% 3.7% N d
S outhe rn 3 .6% 0.1% -0.4% 0.8% 1.5% 1.0% 1.1% 2.0% 2.3% N d N d N d
S outh  W estern 4 .8% -0 .5% -0 .3% 1.6% 3.1% 2.1% 1.7% 0.9% 2.8% N d N d N d
E astern 3 .3% 0.2% -0.8% 1.5% 1.8% 1.6% 0.7% 1.2% -7.0% N d N d N d
E ast M id lands (07 /98  P ow ergen E nergy ) 3 .1% 0.8% 0.0% 2.0% 2.2% 2.0% 2.1% 0.1% -1.8% N d N d N d
M id lands 3.6% -0 .5% 0.4% 1.7% 3.0% 2.1% 2.1% 3.4% 1.7% 4.0% 11.5% N d
S W A LEC 0.7% 0.5% 0.2% 1.0% 1.3% 1.7% 3.4% 3.5% 3.1% N d N d N d
M anw eb 3.0% -0.1% -1 .3% 0.8% 3.6% 2.0% 1.8% 2.9% 4.4% N d N d N d
Y orksh ire 4 .6% 1.0% 0.1% 0.3% 1.2% 1.6% 2.8% -11.3% 1.3% 10.8% 5.0% N d
N orth  E aste rn 2 .9% 0.6% -0.1% 0.2% 0.7% 2.5% 1.9% 3.0% 2.8% N d N d N d
N O R W EB 2.9% 0.4% 0.3% 1.2% 1.3% 2.4% 1.5% 13.1% 2.7% N d N d N d

F on te : Annual R eport O ffe r 1990, 1993, 1994, 1998; H o lm es A , C hessh ire  J &  Thom as S  (1987); The R eg iona l E lectric ity C om panies Share  O ffe rs - K le inw orth Benson L tda  (1990); 
            E lectric ity C ouncil Annua l R eports 1985/86, 86/87, 87/88, 88 /89.
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Setor Elétrico – Energético (Eficiência Dinâmica) 

 Gráfico 6 

Fonte: Department of Trade and Industry

Razão - Consumo de combustível para geração & Consumo 
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 Gráfico 7 

Fonte: Department of Trade and Industry

Razão  - Consumo Final / Consumo de Energia Primária
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 Gráfico 8 
Evolução da capacidade instalada por principais tecnologias - Inglaterra e País de Gales (1990 a 2001)

Fontes: Baracho (2001), Digest of United Kingdom Energy Statistics (2001) 
Energy Report (1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000), Electricity Association (1994-1995)
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Tabela 26 
Entrada de Novas Plantas Geradoras na Inglaterra e País de Gales desde 1990 (por tecnologia)
Acum ulado 

(M W ) desde CCGT
CCGT/
CHP CHP PWR Coal/Oil

CGTil-
Fired Wind

Waste/C
HP Hydro

Gas+Methane+Ga
s+Sour Gas

Chicken 
Litter

Oil/CHP
+Diesel

g
Gas/CHP
+Tyres Geoth.

tipos de 
tecnologia

1989 0 0 62 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6 0 2067
1990 0 0 117      0 0 0 0 32 10 0 0 0 6 0 2155
1991 0 0 221      0 0 0 4 32 10 0 0 0 6 0 2264
1992 1077 0 269      0 0 0 51 70 10 6 14 0 34 0 3523
1993 2337 1,985 400      0 0 0 123 70 10 6 27 0 45 0 6996
1994 3832 1,985 531      0 0 0 147 202 180 26 27 26 45 0 8995
1995 4,832 1,985 944      1188 624 40 193 202 180 67 27 38 45 0 12360
1996 8,277 1,985 1,198   1188 624 180 295 202 180 73 27 38 45 0 16308
1997 11,272 1,985 1,410   1188 624 180 343 230 185 73 27 38 45 0 19597
1998 12,032 2,235 1,600   1188 624 269 362 301 185 73 27 50 45 7 20996
1999 13,634 2,343 1,691   1188 624 435 374 301 185 87 67 50 45 7 23030
2000 13,634 2,343 1,956   1188 624 435 400 337 185 87 67 50 45 7 23358

Fonte: Dados obtidos da Electricity Association  
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 Gráfico 10 

Fonte: Energy Report 1997 Vol I  

 

Tabela 27 
Consumidores pagando com diferentes métodos (%por tecnologia)

Data
Débito 
direto

Outro 
Crédito

Prepagamen
to

Antes da competição doméstica 31 65 5
30 Novembro 1997 35 60 4
30 Setembro 1998 37 56 8
30 Junho 1999 37 55 9
30 Junho 2000 39 53 8
Fonte: Ofgem - Prepayment Meters - A consultant Document, October 1999

Tecnologias de Pagamento

 

 

Tabela 28 
Tecnologias empregada de medidores para Pré-pagamento (Eletricidade) em 1999

Smart Card Key Token
Eastern x x Smart Card Key Token
East Midlands x
London x
Manweb x
Midlands x x
Northern x
Norweb x x
Seeboard x
Southern x
Swalec x
South Western x
Yorkshire x
Hydro-Electric x
Scottish Power x
Fonte: Ofgem - Prepayment Meters - A consultant Document, October 1999

Características dos Medidores

Possibilidade 
mandar e 
receber 
informação 
remota, e de 
programação de  
interrupção e 
débito/Crédito; 
fornecido apenas 
pela Siemens.

Possibilidade de 
mandar e 
receber 
informação via 
remota; É 
protegido contra 
fraudes; 
possibilidade de 
programação de 
interrupção e 
débito/crédito. 
Fornecido 
apenas pela  
Schlumberger.

Necessidade de 
leitura no local do 
consumo e 
mudança de tarifa 
no medidor; 
sucetíveis a 
fraudes; Não 
fornecem 
informações 
sobre o 
consumidor e 
nem sobre a 
conta.
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 Tabela 29 
Disponibilidade - Numero de horas sem eletricidade por consumidor, média anual.

Fonte: Ofgem  
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 Tabela 30 
Segurança - Número de interrupções por 100 consumidores, média anual.

Fonte: Ofgem  

 

 Tabela 31 
Perdas na Distribuição para Consumidores de Baixa e Alta Voltagem (%)

1990/91 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00
Eastern 7.0 6.9 7.1 7.0 7.1 7.3
East Midlands 6.6 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
London 7.8 6.7 7.1 6.8 7.1 6.5
Manweb 9.8 8.8 8.8 9.0 9.0 8.9
Midlands 6.2 5.5 5.6 5.5 5.4 5.4
Northern 7.5 6.8 6.9 6.7 6.7 6.7
Norweb 7.1 4.8 5.0 5.7 6.0 5.9
Seeboard 7.9 7.1 7.6 7.7 7.6 7.4
southern 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
South Wales 8.9 6.7 8.0 6.9 6.1 7.7
South Western 8.6 7.2 7.9 7.3 7.5 7.3
Yorkshire 6.3 6.5 6.5 6.5 6.6 6.7
ScottishPower 8.5 6.7 7.2 7.2 7.2 7.2
Hydro-Electric 9.4 9.0 9.0 9.1 9.0 9.1

Média 7.8 6.9 7.1 7.1 7.0 7.1

Fonte: Ofgem (2000e)  
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