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Escolha de Setores Econômicos a serem analisados 

1 – Introdução 

Este é o primeiro relatório da fase 2 (2009) do Termo de Parceria № 
130017.00/2005 entre o Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT e a OSCIP 
Economia e Energia – e&e. 

Este Termo de Parceria sofreu sucessivos adiamentos em virtude de proble-
mas de recursos do MCT. Na sua retomada, a partir da aprovação e transfe-
rência dos de x75% dos recursos no final de 2008, sofreu retardos operacionais 
resultantes do restabelecimento das interações previstas, já que o que se bus-
ca é o estabelecimento de uma rede de conhecimento na área que inclui a co-
operação de diversas entidades que atuam na área. 

Ainda nos anos de 2006 a 2008 houve uma importante mudança em relação ao 
tema produtividade de capital, tendo sido registrados vários estudos na área de 
produtividade total dos fatores que, como previsto na proposição que motivou o 
presente Termo de Parceria, começam a ter papel relevante na análise de em-
presas e de setores. 

Como conseqüência do atraso nas atividades previstas no projeto houve tam-
bém um retardo na execução das despesas previstas. No final do mês de junho 
o Termo de Parceria ainda tinha recursos de R$ 171.936,00 depositados na 
conta do convênio que corresponde a cerca de 70% dos recursos repassados 
nesta fase.  

A e&e estará propondo ao Comitê de Acompanhamento uma revisão do crono-
grama de trabalhos e gastos com o programa objetivando a conclusão dos es-
tudos propostos. 

Para subsidiar os trabalhos setoriais, foram elaborados quatro diagnósticos 
iniciais que se encontram anexos e que são comentados a seguir. O primeiro 
deles refere-se à comparação no Brasil e em países selecionados da trajetória 
relativa das produtividades de capital e trabalho e a dedução da produtividade 
total de fatores dos países por um procedimento único. Os seguintes se refe-
rem aos setores escolhidos: agropecuário, elétrico e petróleo. Os trabalhos es-
tão em anexos, tendo sido o primeiro publicado na revista Economia e Energia 
№ 73 (http://www.ecen.com). 

2 – Revisão da posição do Brasil no panorama mundial da produ-
tividade total dos fatores 

A evolução da produtividade total dos fatores não é acompanhada sistemati-
camente no Brasil, ao contrário do que é feito nos países da OCDE pela própria 
organização e por alguns órgãos governamentais dos países membros. No 
Brasil, o IPEA divulga sua avaliação do estoque de capital acumulado, que é a 
variável básica para a avaliação da produtividade de capital. A partir deste da-
do seria possível avaliar a produtividade de capital, como foi sugerido em rela-
tório anterior.  A avaliação do estoque de capital passa pela escolha de taxas e 
curvas de depreciação para os diferentes tipos de bem. 
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A partir da produtividade de capital e de dados disponíveis para o capital e tra-
balho, pode ser apurada a produtividade total dos fatores PTF. Para a elabora-
ção deste índice opções metodológicas devem ser adotadas. 

Interessa no estudo de produtividade de capital, objeto do presente Termo de 
Parceria, conhecer a posição do Brasil relativa à dos demais países. Como tra-
balho e capital são insumos concorrentes, a avaliação da produtividade dos 
dois fatores deve ser feita em conjunto e levando em conta o nível de desen-
volvimento do país. Este é normalmente avaliado pelo produto por habitante, 
que tem correlação direta com o produto por trabalhador que é a produtividade 
do trabalho. Ou seja, a avaliação conjunta das produtividades permite, ao 
mesmo tempo, levar em conta o estágio de desenvolvimento alcançado. 

Outra maneira de levar em conta os dois fatores e apresentar um índice que 
resuma a produtividade de uma atividade ou em um país é a apuração da pro-
dutividade total dos fatores. 

A produtividade total dos fatores é uma média ponderada das produtividades 
dos fatores (geralmente trabalho e capital) cujo peso, ou ponderação, depende 
de sua participação no produto. Isto faz com que essa ponderação varie entre 
os diversos setores e entre os diversos países. Este fato dificulta as inter-
comparações que só podem ser feitas a partir da eleição de pesos fixos para 
cada setor ou de um geral para os diversos países. Também são utilizadas di-
ferentes expressões para fazer a ponderação entre os fatores e outros podem 
ser incluídos na avaliação da PTF. Existem ainda critérios diferentes para con-
siderar o estoque de capital (exclusão de alguns investimentos) e o deflator a 
ser usado.  

A comparação da trajetória da produtividade do capital em relação à do traba-
lho fornece informações que independem do peso relativo adotado. No trabalho 
comparativo entre os países estudou-se tanto o comportamento relativo das 
duas produtividades como a evolução da PTF. 

Os países foram reunidos em três grupos: países desenvolvidos, países que se 
desenvolveram na segunda metade do século XX e países em desenvolvimen-
to. Apenas alguns exemplos de cada grupo foram examinados. 

Para uma comparação entre o Brasil e os demais países, algumas simplifica-
ções foram adotadas. O comportamento do segundo grupo de países foi bas-
tante semelhante e de acordo com a suposição simples de competição entre as 
produtividades expressa pela função de Cobb-Douglas. Os parâmetros desse 
grupo serviram de base para a avaliação da PTF do conjunto.   

Os resultados mostram que os países que conseguiram melhores resultados 
no crescimento apresentaram melhoria no comportamento da produtividade de 
capital nas últimas décadas. O Brasil parece ter saído de um longo período de 
comportamento que parece estar se revertendo nesta década. 

No Anexo 1 são apresentados os resultados referentes a esta parte do traba-
lho. 
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3 - Escolha dos Setores 

O programa de trabalho para esta etapa prevê a escolha de três setores e de 
três empresas a serem analisadas. 

Na escolha dos setores foram considerados dois critérios principais: a impor-
tância de sua participação na formação bruta de capital fixa e a importância 
que a produtividade de capital possa ter no desenvolvimento do setor e de sua 
influência sobre a economia global do País. Como critérios adicionais, foram 
consideradas a experiência da e&e nos setores escolhidos e a disponibilidade 
de dados e estudos anteriores na área. 

Dentro destes critérios foram selecionados dois setores ligados à área de ener-
gia: Setor de Petróleo e Gás Geração (1) e Agropecuário (2); o outro setor es-
colhido foi o Setor de Eletricidade (3).  

3.1 Setor Petróleo e Gás 

O setor de Petróleo e Gás reúne dois aspectos importantes para o objetivo do 
trabalho: é responsável por uma fração expressiva dos investimentos no Brasil 
e sendo intensivo em capital tem uma produtividade de capital bem superior à 
média nacional. Outro aspecto considerado na escolha é a importância dos 
investimentos das descobertas do pré-sal no futuro econômico e social do Bra-
sil. Pelo conteúdo tecnológico envolvido, o setor apresenta uma característica 
extra de estar vinculado ao progresso técnico e de ter experimentado, nos últi-
mos anos, paralelamente ao forte incremento de produtividade um forte incre-
mento de custos na área de capital.  

Os investimentos previstos para 2009, só na Petrobras, são da ordem de 50 
bilhões de dólares para um investimento total no País, da ordem de 250 bilhões 
de dólares. Isto corresponderia a 20% do investimento total brasileiro. O plano 
de investimento para 2009 pode, no entanto, vir a ser atípico, mas em 2008, 
quando a Petrobras investiu 23 bilhões de dólares, os investimentos da empre-
sa representaram cerca de 9% do investimento total brasileiro. 

3.2 Setor Geração de Eletricidade 

No Brasil o setor elétrico é predominantemente hídrico, onde a participação do 
capital nos custos é predominante. É um setor intensivo nesse insumo e pas-
sou por uma reforma institucional importante que, em princípio, pode ter altera-
do sua produtividade. Além disto, outras modalidades de geração apresentam 
crescimento e, por seu caráter complementar à hídrica, influem na produtivida-
de de capital do setor. 

O setor assim atende aos critérios de alta participação nos investimentos na-
cionais e, pela limitação na disponibilidade de recursos para investimento, pode 
ser gargalo para o crescimento nacional.  É interessante notar que boa parte da 
produtividade de capital é definida na fase de construção das usinas, o que faz 
com que seja relevante para a análise setorial tanto o histórico de investimen-
tos como o investimento planejado, que é onde pode ser feita a atuação mais 
efetiva sobre a produtividade de capital. 
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3.3 O Setor Agropecuário 

O terceiro setor escolhido, o Agropecuário, vem apresentando forte crescimen-
to no Brasil. É um setor onde a importância de capital é crescente e onde mais 
nitidamente se verifica no País a substituição dos insumos capital e trabalho.  

O setor vem sendo objeto de várias análises sobre sua produtividade que não 
se restringem à produtividade da mão de obra, como é usual na indústria. São 
feitas análises da produtividade total dos fatores, onde a terra joga papel rele-
vante, mas não ficam mais restritas à produtividade por hectare, como foi cor-
rente no passado. Dentre esses insumos aparece o capital normalmente avali-
ado pelo estoque de máquinas agrícolas.  Estes estudos mostram o setor com 
alto índice de produtividade total dos fatores em relação ao mundial e apresen-
tando ainda expressivo crescimento. Nas análises realizadas, o insumo capital 
não tem recebido muita ênfase mas sua importância é crescente. 

4 - Estabelecimento da rede de cooperação 

Dentro da idéia de se estabelecer uma rede de conhecimento na área, foram 
feitos contactos com a Coppe/UFRJ tendo resultado em cooperação já estabe-
lecida em duas áreas: O Espaço Centro e Redes de Excelência ECENTEX da 
COPPE no âmbito de projeto específico com a Petrobras que objetiva obter 
assistência para a formação da rede e a eventual constituição de rede de exce-
lência na área e com o Laboratório Naval-Oceânica que desenvolveu programa 
operacional de otimização de transportes cuja experiência pode ser aplicada no 
problema mais genérico de incrementar a produtividade de capital. 

No caso do ECENTEX, está em elaboração a proposta de rede de produtivida-
de de capital. No caso do Laboratório Naval-Oceânica, foi firmado um projeto 
de cooperação com a COPPETEC na área de Produtividade de Capital. No 
trabalho, estamos contando com a cooperação de José Fantine e Levi Ferreira. 

Um convênio mais amplo foi submetido à direção da COPPE. Do contrato re-
sultou a concessão de bolsa de pesquisa a Cláudio David Dimande. Foram a-
inda estabelecidos contactos iniciais com o IPEA, Ministério da Agricultura (co-
ordenação Geral de Planejamento Estratégico) e com Instituto de Estudos do 
Comércio e Negociações Internacionais (Icone). 

Na área de energia elétrica foram contratados serviços de Lothario Deppe, a-
través de firma individual, que passou a integrar a equipe do projeto. 
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A Produtividade dos Fatores em Alguns Países  

Resumo:  

A importância da produtividade de capital no crescimento econômico dos paí-
ses é enfatizada. O caso brasileiro é analisado e são feitas comparações com o 
comportamento histórico desse parâmetro em países desenvolvidos, mostran-
do que estão em desvantagem aqueles países que não contiveram a queda de 
produtividade de capital. Essas comparações podem servir para orientar a polí-
tica de desenvolvimento do Brasil. 

Abstract:  

The importance of capital productivity for economical growth is emphasized. 
The Brazilian case is analyzed and comparisons are made regarding the histor-
ical behavior of this parameter in developed countries, showing that those that 
did not control the capital productivity decrease are in a disadvantageous situa-
tion.  

Palavras-chave: Brasil, produtividade de capital, produtividade total dos fatores, 
desenvolvimento, crescimento econômico 

1 - Introdução 

Este trabalho tem por finalidade chamar a atenção da importância da produtivi-
dade de capital no crescimento econômico. Para isso, o comportamento histó-
rico das produtividades do capital e do trabalho foi analisado para alguns paí-
ses desenvolvidos e “emergentes”. Para permitir inter-comparações entre os 
países, os dados foram tratados de uma forma homogênea e explícita.  

O trabalho mostra que os países de desenvolvimento tardio e que tentaram nas 
últimas décadas emergir do subdesenvolvimento apresentam um comporta-
mento relativo das produtividades de capital e do trabalho bastante distintos do 
observado historicamente nos países desenvolvidos. Além disto, os países de-
senvolvidos também apresentam trajetórias de crescimento bastante distintas 
entre si e são analisados aqui em dois grupos. O primeiro, constituído de paí-
ses que se desenvolveram no pós-guerra e o segundo por alguns países que 
conseguiram deter a queda de produtividade de capital. Pelo menos até a re-
cente crise financeira, os primeiros encontram-se em desvantagem. 

Da análise do caso brasileiro e sua comparação com a trajetória dos outros 
países, pode-se encontrar indicações para a política de desenvolvimento brasi-
leira. 

2 - O crescimento do PIB e os fatores de produção capital e trabalho  

De uma maneira geral, os modelos de crescimento consideram que a substitui-
ção dos insumos trabalho e capital dá-se em função do seu custo relativo. Esta 
relação entre os dois fatores de produção é mediada pela tecnologia adotada 
que pode também ser encarada como um terceiro fator de produção. Um papel 
cada vez mais importante tem sido assinalado para o chamado capital humano 
que influenciaria a adoção de novas tecnologias e a eficiência do processo 
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produtivo. A relação entre os fatores de produção capital e trabalho segue sen-
do, no entanto, a base de modelos de crescimento. 

Quando se usa a função de Cobb-Douglas, a representação do logaritmo da 
produtividade de capital em função da produtividade do trabalho é uma reta 
para tecnologia constante. Esta característica já foi usada na Revista Economia 
e Energia N° 441 para analisar o desenvolvimento de alguns países. Para con-
teúdo tecnológico crescente, existe uma curvatura no sentido de se alcançar 
maior produtividade por trabalhador para o mesmo estoque de capital por pro-
duto. Em termos de país, isto representa um maior aumento do PIB per capita 
para o mesmo investimento. A Figura 1, da referência citada, mostra exemplos 
da trajetória esperada das produtividades de capital e2 trabalho para tecnologia 
(A) constante e para taxas anuais de crescimento tecnológico (g) de 1% e de 
2%.  

 

Produtividade do Capital x Produtividade do Trabalho 

(escala logarítmica) 

 
Figura 1: Produtividades de capital e trabalho com e sem crescimento da tecnologia (escalas loga-

rítmicas). 

3 - Uso da produtividade de capital no programa projetar_e 

Como este trabalho destina-se a fornecer subsídios para projeção da produtivi-
dade de capital para estimar o crescimento econômico, interessa discutir em 
particular o comportamento temporal desta variável no Brasil.O programa pro-
jetar_e tem sido usado pela OSCIP Economia e Energia para projeções eco-

                                            
1
 http://ecen.com/eee44/eee44p/prod_cap_lim_cresc.htm#_ftn7. A função utilizada foi: Y = A(t) 

K
α
 L

(1-α)
; onde Y é o produto, K o estoque de capital e L o trabalho medido, no presente artigo, 

pela mão de obra potencial (como proxi da mão de obra disponível), mas que também pode ser 
medido em pessoas. ano ou horas trabalhadas no ano. A(t) é um coeficiente que pode variar 
com o tempo e está ligado à tecnologia adotada.   

2
 A(t)= A0.(1+t)

g 
onde A0 corresponde ao valor do ano inicial e t é o tempo em anos. 

http://ecen.com/eee44/eee44p/prod_cap_lim_cresc.htm#_ftn7
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nômicas. Muitas das escolhas no tratamento das variáveis adotadas neste tra-
balho têm a ver com essa finalidade.  

O programa projetar_e se baseia na extrapolação de algumas variáveis cuja 
escolha obedeceu aos seguintes princípios: 

- Descrição da economia com o menor número possível de variáveis3; 
- Variáveis de comportamento previsível; 
- Uso de variáveis ligadas aos limites para o crescimento. 

No programa, o valor das variáveis, consideradas independentes é extrapolado 
com a ajuda de grupo de especialistas. A capacidade de avaliação do grupo é 
orientada por estudos de comportamento histórico das variáveis no Brasil e em 
outros países do mundo. Este estudo tem, pois, como finalidade compreender 
melhor o comportamento da produtividade do capital visando ancorar as proje-
ções do modelo. 

Um aspecto importante quando se considera o uso de uma variável para um 
programa de projeção é a facilidade de extrapolá-la. Esta é uma razão que jus-
tifica, por exemplo, a quantificação de todas as variáveis no programa referidas 
ao PIB. Como é usado o valor real do PIB referido a um ano, isso implica usar 
o deflator implícito do PIB como único índice de preços para todos os setores 
da economia e, no caso, para os valores associados aos fatores de produção 
em estudo: o capital e o trabalho.  

Para o funcionamento do programa, usar índices de preços diferentes para os 
dois fatores de produção implica a necessidade de projetá-los para o futuro. 
Além disto, os índices de preço para os salários e o capital têm comportamen-
tos distintos ao longo do tempo. Se a relação capital X trabalho é estudada u-
sando-se índice de preços diferentes, está sendo subtraída da relação em es-
tudo uma informação importante para a compreensão do fenômeno em estudo, 
com o inconveniente adicional, no caso do programa, de que essa relação en-
tre os índices tem que ser projetada.  

Outro fator a ser considerado é que o programa toma como base as contas 
nacionais e suas características de sistema de contabilidade coerente. Introdu-
zidos índices diferentes para os diversos setores ou fatores de produção, a 
contabilidade nacional perde a melhor característica de um sistema contábil: a 
capacidade de “fechar” as contas. Essa foi, aliás, a principal razão ou, pelo 
menos, uma das principais razões de haver sido abandonado o sistema de ba-
se fixa nas contas nacionais. 

Para a avaliação do estoque de capital, necessária para quantificar a produtivi-
dade de capital, a adoção do mesmo índice de preços significa que não se está 
tentando avaliar o valor de sua reposição mas seu valor histórico relativo aos 
demais fatores de produção. 

                                            
3
 Freqüentemente a inserção de novas variáveis melhora a descrição do passado e piora a do 

futuro. Em um modelo de projeção ,cada nova variável independente introduzida implica em um 
novo processo de projeção. 
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4 - Produtividades de capital e trabalho em uma dimensão nacional  

Nesse trabalho, a questão da produtividade é tratada no nível de cada país. Ao 
se considerar a produtividade de trabalho e capital em uma dimensão nacional, 
naturalmente são estabelecidos contornos de um tipo diferente do que pode ser 
considerado para um estabelecimento de produção (industrial, agrícola ou de 
serviços). O principal deles é a lenta variação da força de trabalho potencial 
sujeita, fundamentalmente, a fatores demográficos. Naturalmente existe a mo-
bilidade da mão de obra entre países, que pode ser importante em alguns ca-
sos. No Brasil está presente um limitador fundamental estabelecido por sua 
dimensão continental, que reduz a mobilidade internacional da mão de obra. 
De qualquer forma, em todo o mundo, continuam existindo importantes restri-
ções econômicas e culturais para deslocamentos de trabalhadores entre os 
países. Neste trabalho, considera-se como força de trabalho de um país a po-
pulação entre as idades de 15 e 64 anos. 

Esta escolha simplifica o tratamento do problema na medida em que um incre-
mento local da produtividade do trabalho só passa a fazer sentido quando a-
companhado com um aumento real do produto nacional que compense a ado-
ção do novo processo produtivo. Enquanto uma empresa reduz ou aumenta 
sua força de trabalho por demissões e contratações, em um país só o aumento 
do produto nacional em ritmo superior ao do contingente de mão de obra pode 
gerar aumento na produtividade do trabalho da população potencialmente ati-
va. 

O que poderia ser considerado uma limitação dessa abordagem, na realidade 
corresponde na economia real a uma preocupação que deveria estar sempre 
presente nas políticas nacionais e setoriais. Com efeito, um aumento isolado na 
produtividade do trabalho pode significar apenas um maior desemprego sem 
uma conseqüência realmente positiva sobre o produto nacional.4 Freqüente-
mente, confia-se demasiadamente em que o mercado resolva uma distorção 
induzida por um mecanismo de substituição de tecnologia que, nos países peri-
féricos, muitas vezes não considera o custo dos fatores no mercado local por-
que a forma de produção e a tecnologia são determinadas no exterior e, como 
conseqüência, o uso dos fatores de produção. 

Outro aspecto importante, e que tem a ver com as finalidades de uso dos da-
dos aqui levantados, é a não separação do estoque de capital de construção 
residencial do da construção civil para essa finalidade. Para que houvesse coe-
rência na apuração da produtividade pelo programa, seria necessário dispor 

                                            
4
 É comum deixar a cargo do mercado a resolução de problemas induzidos por políticas setori-

ais. Um exemplo recente é a mecanização da colheita de cana, induzida por força de restrições 
ambientais e estímulos de crédito, sem que seja encontrada uma solução para o emprego que, 
embora considerado pelos formuladores da política como de má qualidade, era aprovado pelo 
mercado de trabalho por preencher um vazio sazonal de ocupação agrícola (a colheita da cana 
acontece na época seca quando é menor a demanda de mão de obra em outras culturas). Ao 
não se criar uma alternativa para a mão de obra, gera-se um problema maior que o trabalho de 
má qualidade, que é a falta de trabalho. Não se cuida de uma solução para melhorar as condi-
ções de trabalho no processo manual e a solução muitas vezes mencionada de re-treinar mão 
de obra para funções na própria lavoura de cana não é uma solução quantitativamente válida, 
face ao número limitado de empregos gerados pela nova tecnologia. 
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dos percentuais de Formação Bruta de Capital Fixo para as construções resi-
denciais (não fornecido nas Contas Nacionais) e separar do PIB o produto ge-
rado pelos alugueis reais e presumidos. Além disto, seria necessário projetar 
estas variáveis. 

Neste trabalho, o comportamento das produtividades de capital e trabalho foi 
estudado para diversos países e apresentam uma tipologia bastante distinta e 
que são reveladoras do processo de desenvolvimento.   

Foram estudados doze países que foram reunidos nos seguintes grupos: 

- Países que alcançaram o desenvolvimento no último meio século (Co-
réia, Japão, Espanha e Itália) e que seguiram uma trajetória de produti-
vidade de capital decrescente na medida em que aumentavam a produ-
tividade e o custo da mão de obra; 
- Países desenvolvidos que conseguiram limitar a queda da produtivida-
de de capital (França, Reino Unido, Austrália e EUA); 
- Países emergentes (China, Índia, Brasil e Chile). 

No cálculo das produtividades foram usados valores anuais de crescimento real 
do PIB e valores relativos ao PIB da formação bruta de capital fixo (investimen-
tos)5. Para as comparações entre países, os valores de produto e capital foram 
referidos ao PIB de cada país no ano 2000 em paridade de poder de compra 
(PPP - purchasing parity power). Para estimar o rendimento por trabalhador foi 
considerado como força de trabalho a população residente de 15 a 64 anos. 

5 - Produtividade de países que alcançaram o desenvolvimento 

As Figuras 2 e 3 mostram o comportamento da produtividade de capital em 
função da do trabalho para países que alcançaram o desenvolvimento na se-
gunda metade do século passado (Coréia do Sul, Japão, Espanha e Itália).  

Na Figura 2 os dados são mostrados em escala natural. O produto por traba-
lhador, que normalmente tem reflexo direto na remuneração por trabalhador, é, 
por essa razão, tomado como proxi da remuneração por trabalhador. A produti-
vidade de capital decresce com o aumento da produtividade de trabalho. 

                                            
5
 Isto corresponde, conforme assinalado anteriormente, a adotar para PIB e estoque de capital 

o deflator implícito do PIB fornecido pelas Contas Nacionais. 
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Figura 2: A produtividade de capital decresce na medida em que aumenta o produto por trabalha-
dor e, conseqüentemente, o custo por trabalhador. 

O comportamento mostrado na Figura 2 é basicamente o esperado quando 
existe a substituição de um fator (no caso trabalho) por outro (capital). Note-se 
que esta substituição já implica em uma mudança da tecnologia. Por exemplo, 
quando se substitui a colheita manual pela mecânica em uma lavoura existe 
uma mudança tecnológica que foi adotada porque o mercado decidiu que era 
uma forma de produção mais rentável. Ou seja, a tecnologia foi colocada à dis-
posição do proprietário do empreendimento que decidiu pela melhor forma de 
produção. Supõe-se que essa decisão tenha sido adotada por ser a que maxi-
miza os ganhos. A simples troca de insumos pode ou não significar um ganho 
na produtividade total, que é avaliada pelo custo global de produção. Na lógica 
econômica, a decisão é tomada avaliando o custo de aumentar a produção u-
sando um ou outro fator.  

A decisão real leva em conta outros fatores como a modernidade do método de 
produção, fatores ambientais e humanos, mas se supõe, em linhas gerais, que 
a lógica econômica seja respeitada.  

A tecnologia de produção depende, pois, do equipamento disponível, cuja dis-
ponibilidade é definida no mercado dominante. É neste nível, na verdade, onde 
se toma a decisão fundamental sobre a proporção dos fatores de produção a 
serem empregados. Nem sempre existe nos países periféricos a real capacida-
de de escolha do equipamento, já que ela foi feita para outros mercados. Além 
disto, nem sempre a decisão é local; empresas globalizadas costumam unifor-
mizar suas decisões. No caso, os países mostrados na Figuras 2 e 3 têm eco-
nomias de dimensão suficiente e capacidade de decisão política para influir 
nesse tipo de decisão. 
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Na Figura 3, estão representadas as evoluções das produtividades de capital 
em função da do trabalho para essas quatro economias em escala log X log. 

 
Figura 3:  A produtividade de capital em função da do trabalho para Itália, Japão Coréia do Sul e 
Espanha pode ser descrita de forma aproximada por uma mesma função. 

Pode-se observar na Figura 3 que a mesma função descreve de forma satisfa-
tória o comportamento das quatro economias. A inclinação observada para os 
diversos países tem valor médio de -0,511 +/- 0,022 com desvio padrão, por-
tanto, de 4%. O ajuste que permite determinar a inclinação permite ainda dedu-
zir a constante α=0,66 na função mostrada na nota de rodapé 1. A determina-
ção deste parâmetro permite avaliar o comportamento da produtividade total 
dos fatores PTF.6 Na apuração das produtividades de capital dos diversos paí-
ses, a constante α=0,66 que “pondera” a média das produtividades na apura-
ção da produtividade total dos fatores foi mantida a mesma para que fosse 
possível a comparação entre os diversos grupos de países. 

O bom ajuste por uma reta quando se usa uma escala log X log significa que o 
valor do parâmetro tecnológico (A na função de Cobb-Douglas) pode ser toma-
do como constante. Como esse fator é normalmente associado à tecnologia, 
parece surpreendente que países como Japão e Coréia do Sul e mesmo Espa-
nha e Itália possam ser enquadrados neste caso. 

Por outro lado, uma produtividade de capital decrescente significa que um per-
centual cada vez maior do PIB tem que ser destinado ao investimento para 
manter uma taxa de crescimento desejada. Esta trajetória freia o desenvolvi-
mento, já que implica cada vez um maior percentual de PIB investido para a 
mesma taxa de crescimento. 

                                            
6
 PTF=A(t)=(K/Y)
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Não parece, pois, surpreendente que esses quatro países já viessem enfren-
tando dificuldades em manter o ritmo de crescimento apesar de, no caso do 
Japão e Coréia, continuarem investindo uma significativa fração do PIB. 

A evolução da Produtividade Total dos Fatores – PTF para estes quatro países 
é mostrada na Figura 4 em relação à PTF dos EUA em 1960. Também é mos-
trada a evolução da média de suas produtividades e seu valor oscila em torno 
de um valor médio de 107.7  A Produtividade geral dos fatores é uma média 
ponderada das produtividades de trabalho e capital. 

 
Figura 4:  A produtividade total de fatores para a Itália, Espanha, Coréia do Sul e Japão. 

 

6 - Produtividade de capital de países desenvolvidos que detiveram a 
tendência de sua queda  

A evolução da produtividade de capital em função da produtividade do trabalho 
apresentou mudanças significativas em alguns países, como é mostrado na 
Figura 5. Também se indica nelas a trajetória média dos quatro países mostra-
dos na Figura 3 (Coréia do Sul, Espanha, Japão e Itália). 

                                            
7
 Chama-se a atenção para o fato de que a forma de determinação da constante (através do 

ajuste do comportamento da curva log X log das duas produtividades de capital e trabalho) e o 
fato de que essa curva possa ser ajustada por uma reta determinam que A(t) ou o valor atribuí-
do a PTF sejam aproximadamente constantes. 
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Destaca-se na Figura 5 o ocorrido com os EUA onde a produtividade de capital 
tem uma trajetória ascendente ao longo do período, observando-se ao mesmo 
tempo um aumento do produto por trabalhador (produtividade do trabalho). Es-
ta trajetória, onde tem se conseguido aliar crescimento das duas produtivida-
des, realça o especial desempenho da economia americana do pós-guerra on-
de as tecnologias “soft” e os serviços ganharam destaque. Naturalmente que 
os continuados déficits na balança comercial contribuem para que seja possível 
agregar valor naquele país a partir de investimentos fora de seu território. O 
setor serviços tem forte participação no PIB inclusive, como a crise atual cha-
mou a atenção, o setor financeiro, que depende pouco do capital fixo existente.  

 
Figura 5: Trajetória das produtividades de capital e trabalho de países que conseguiram incremen-
tar a produtividade do trabalho sem queda na produtividade de capital 

O comportamento especial da economia americana permitiu que, mesmo com 
uma taxa de investimento relativamente modesta (média de 18% do PIB), os 
EUA conseguissem manter uma taxa de crescimento média de 3,3% na déca-
da de noventa, ao passo que o Japão investiu 29% do PIB para crescer 1,2% 
na mesma década. 

Para Austrália, Reino Unido e França pode-se observar uma mudança de com-
portamento, que passou de uma trajetória de perda na produtividade de capital 
(paralela a tendência observada para os países da Figura 3) para uma manu-
tenção de um valor constante ou, na verdade, um pequeno crescimento da 
produtividade de capital. Estes países (e os EUA) passaram a ter um melhor 
resultado do crescimento do PIB com menor taxa de investimento. Em contras-
te com eles, os países do primeiro grupo mergulharam em uma fase adversa, 
onde o crescimento passou a exigir maior taxa de investimento a cada ano.  

Examinando-se na Figura 6 o comportamento da produtividade de capital em 
função do tempo, podemos observar que ele foi decrescente até o início da 

0,1

1

10 100

P
ro

d
u

iv
id

ad
e

 d
e

 C
ap

it
al

Produtividade do Trabalho

Produtividade de Capital e Trabalho - Países Desenvolvidos com 
Mudança no Comportamento (escala log x log)

Ajuste ITL COR JPN ESP France Reino Unido Austrália EUA

Austrália

EUA

França

Reino Unido

Ajuste ITL, COR, JPN  e ESP



       

Economia e Energia – OSCIP  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

18 

década de oitenta, tendo se estabilizado e até recuperado nos anos seguintes. 
Já para os EUA, esse valor cresce ligeiramente ao longo do período. 

A mudança mais notável é a do Reino Unido, cuja produtividade de capital vi-
nha caindo sistematicamente durante as décadas de setenta e oitenta e cuja 
queda foi interrompida nos anos oitenta. É verdade que a produtividade de ca-
pital do Reino Unido era muito superior à dos outros países e o decréscimo 
cessou quando foi atingido o nível de produtividade americano. A mudança de 
comportamento coincide com dois acontecimentos importantes para o Reino 
Unido: a produção de petróleo e gás no Mar do Norte (e decréscimo da de car-
vão) e o início da era Thatcher.  ` 

 

Evolução da Produtividade de Capital  
EUA, Reino Unido, França e Austrália 

 
Figura 6: Reino Unido, França e Austrália conseguiram interromper a queda na produtividade de 
capital nos anos oitenta e os EUA experimentaram um crescimento constante no período mostra-
do 

A trajetória da produtividade para os países desse grupo mostra um valor as-
cendente do parâmetro A(t), tomado como PTF, como é mostrado na Figura 7.  
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Figura 7: Produtividade total dos fatores do Reino Unido, França e Austrália e EUA com trajetórias 
ascendentes comparadas com a média para Itália, Japão Coréia e Espanha (IJCE). 

7 - O Brasil e outros países emergentes 

O Brasil seguiu no gráfico das produtividades e na vida econômica uma trajetó-
ria particularmente infeliz para seu desenvolvimento nas duas últimas décadas 
do século XX, com queda acentuada na produtividade de capital e praticamen-
te uma estagnação no produto por trabalhador (e produto per capita). Este 
comportamento pode ser observado na Figura 8. Este fenômeno dominou as 
décadas de oitenta e noventa, existindo sinais de recuperação nesse início de 
século. Note-se que a recuperação dos últimos anos ainda é insuficiente para 
reverter significativamente o quadro e se aproximar da curva “normal” dos paí-
ses que se desenvolveram na última metade do século passado. 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1960 1970 1980 1990 2000 2010

V
al

o
r 

R
e

la
ti

vo
 E

U
A

1
9

6
0

=
1

0
0

 
Produtividade Total dos Fatores EUA, 

Reino Unido, França e Austrália

EUA

Reino Unido

França

Austrália

Média IJCE



       

Economia e Energia – OSCIP  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

20 

 
 

Figura 8: O comportamento das curvas de produtividade mostra que os países em desenvolvimen-
to apresentam produtividades, de modo geral, inferiores a que seria de se esperar para seu grau 
de desenvolvimento; na trajetória do Brasil houve um grande período de queda com ligeira recupe-
ração nos últimos anos.  

Na escolha da trajetória futura é importante para o Brasil incrementar sua pro-
dutividade de capital. Tradicionalmente, acreditava-se que a alta produtividade 
de capital era uma vantagem competitiva dos países subdesenvolvidos que 
eventualmente os levaria ao desenvolvimento. Na década de noventa, após o 
encerramento do regime militar, o Chile viveu um período em que se aproximou 
da trajetória normal de desenvolvimento. Nos primeiros anos desse século a 
economia chilena voltou a experimentar queda na sua produtividade de capital 
sem incremento do PIB por trabalhador. Índia e China estão em um período de 
rápido crescimento baseada em altas taxas de investimento (acima de 35%). 
Como a produtividade do Brasil está entre a da índia e a da China, só expressi-
vos ganhos na produtividade de capital e na taxa de investimento podem apro-
ximar o Brasil da taxa de crescimento daqueles países. 

A Figura 9 compara a produtividade total dos fatores para os quatro países 
emergentes. Em relação à China e Índia, o Brasil apresenta uma maior produti-
vidade total de fatores, que significa uma maior produtividade em relação ao 
nível de renda de sua população. Isto significa uma vantagem comparativa em 
relação àqueles países. Entre os três países, a China se destaca, no entanto, 
pela trajetória constante de crescimento de sua PTF. Todos os três países atu-
almente estão ainda longe da produtividade de capital de uma trajetória “nor-
mal” de desenvolvimento. O Chile estaria mais próximo deste padrão. 
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Figura 9: Evolução da produtividade total dos fatores para países em desenvolvimento compara-
das com a média de Itália, Japão, Coréia do Sul e Espanha (IJCE). 

Na Figura 10 mostra-se a produtividade de capital para os anos de 1970, 1990 
e 2004 para os países estudados. Na figura, os países estão ordenados por 
grupo, o que facilita resumir o que foi aqui discutido: Nos quatro primeiros paí-
ses houve uma sensível queda na produtividade de capital. No caso do Japão 
essa baixa produtividade já se constitui em um handicap negativo para o país. 
Todos eles atingiram nível de produtividade de capital inferior ao dos EUA. Um 
fato interessante é que Austrália e Reino Unido, que mantiveram programas 
explícitos de incremento ou atenuação da queda da produtividade de capital, 
conseguiram incrementá-la entre 1990 e 2004. O Brasil apresenta produtivida-
de de capital superior à maioria dos países desenvolvidos, mas inferior à dos 
EUA e teoricamente incompatível com seu estágio de desenvolvimento. Índia e 
Chile têm produtividade de capital superior à do Brasil, mas estão em estágios 
de PIB per capita bem diferentes, e ao que parece, a China escolheu manter o 
alto nível de investimento e baixo nível de produtividade de capital para atingir 
o desenvolvimento. 
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Figura 10: Produtividade de capital para os diversos países em três anos selecionados. 

Um dos problemas que enfrentaram os países subdesenvolvidos durante as 
últimas décadas do século passado foi o do crescimento da urbanização devido 
ao deslocamento da população rural, que exigiu e exigirá altas taxas de inves-
timento em infra-estrutura. É interessante que o fenômeno tenha se dado no 
Brasil, não obstante um forte crescimento do setor agrícola, onde houve um 
brutal deslocamento da mão de obra com a mudança ou simplesmente a ado-
ção de novas (ou já antigas, em termos mundiais) tecnologias.  

A falta de planejamento urbano acarreta maiores investimentos a posteriori ou 
mesmo investimentos desperdiçados como as construções prediais em favelas 
que mais tarde terão que ser refeitas ou reinstaladas.  

O impasse para sair do subdesenvolvimento está em que ele exige altas taxas 
de investimento. Isto pode ser minimizado com o aumento da produtividade de 
capital, que deveria ser prioridade na política econômica. É bom que se diga 
que para um determinado valor do PIB existe uma escolha entre consumo e 
investimento, que não é óbvia. Investimento pressupõe o adiamento de consu-
mo, o que não é fácil de fazer em uma sociedade consumista. O Brasil só con-
seguiu crescer nos últimos anos porque interrompeu o ciclo de queda na produ-
tividade de capital. Aceitar níveis de investimento como os praticados pelo Ja-
pão, Coréia, Índia e China pressupõe uma escolha social que não condiz com 
as ilusões muitas vezes vendidas à população. 

Uma das razões para a baixa produtividade de capital no Brasil é a opção 
“commodista”, que foi anteriormente assinalada (Revista Economia e Energia 
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№ 67). A solução para o desenvolvimento seria buscar um mix de incremento 
na taxa de investimentos e melhoria na produtividade de capital. O Brasil tem 
uma oportunidade magnífica nos próximos anos que encerra, no entanto, desa-
fios importantes. Com efeito, o petróleo apresenta, não obstante ser intensivo 
em investimentos, mesmo nos atuais preços de petróleo já reduzidos pela cri-
se, alta produtividade de capital. Este esforço pode ser perdido, tanto na hipó-
tese da opção pelo menor investimento comprando os equipamentos no exteri-
or, como na hipótese de gastos excessivos na indústria nacional, que acabari-
am tendo por efeito a redução da produtividade de capital. Deve-se ainda con-
siderar o retardo que naturalmente existe na indústria de petróleo e energética 
em geral (é mais grave na geração hidrelétrica) entre o investimento e sua con-
tribuição para a produção. 

Um programa de produtividade de capital ou, melhor ainda, de produtividade 
geral dos fatores é condição essencial para, ao mesmo tempo, aproveitar as 
oportunidades do pré-sal e aquela que existe nessa como em todas as crises. 
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A Produtividade de Capital no Setor Petróleo 

1. Introdução 

O setor de Petróleo e a Petrobras vêm desempenhando um papel importante em 
várias áreas da economia brasileira. A Petrobras deteve por longo período o 
monopólio do petróleo (1954 a 1995) no Brasil. O estudo do setor petróleo passa 
assim obrigatoriamente pelo estudo da Petrobras.  

A Petrobrás produz em média 1.500.00 barris de petróleo por dia, emprega direta-

mente mais de 50 mil funcionários, e contribui decisivamente para a formação do 
superávit fiscal primário do País, sendo o maior contribuinte individual do Brasil. 
O superávit primário, próprio da Petrobras representa cerca de 10% do superávit 
primário do governo. Só em 2008, a empresa faturou mais de R$ 215 bilhões, 
tendo investido mais de R$ 50 bilhões e auferido um lucro de mais de R$ 30 bi-
lhões. É uma empresa internacionalizada, quer em joint ventures ou na modali-
dade de Project Finance (Petrobras, 2009). 

Mas ao apresentar números esparsos, ou elucidar apenas a produtividade parci-
al não é possível avaliar de maneira concreta a produtividade de uma determi-
nada organização. Para tal é necessário avaliar a produtividade de capital e a 
total dos fatores. Esta é definida como a razão entre o valor agregado e o esto-
que de capitas, ou, como assinala Feu (2005), o inverso da razão capital/produto 
(K/Y), que representa a quantidade média de produto gerada por uma unidade 
de estoque de capital.  

O mesmo autor pondera que, teoricamente, uma maior produtividade pode advir 
de uma elevação na produtividade total os fatores, nomeadamente o capital, o 
trabalho e/ou tecnologia ou no aumento na produtividade isolada de um só fator, 
sendo este maior do que a queda do outro fator.  

Assim, em tese, as produtividades do trabalho e do capital podem estar negativa 
ou positivamente correlacionadas. Quando correlacionadas negativamente, a 
maior intensidade de capital diminuiria a quantidade de trabalho por unidade de 
produto, aumentando a produtividade do fator trabalho e reduzindo a produtivi-
dade de capital. Este é o comportamento teoricamente esperado na substituição 
dos dois insumos.  

Em casos excepcionais, as duas produtividades podem estar positivamente cor-
relacionadas, a melhor alocação de recursos elevaria a produtividade de todos 
os fatores de produção. 

O objetivo deste trabalho é entender como se dá a produtividade de capital no 
setor de petróleo, mormente da Petrobrás, para, a partir deste diagnóstico inicial, 
fazer proposições para incrementar tal produtividade. Para tal finalidade, existe a 
vantagem da disponibilidade de informações da Petrobras, em parte devido ao 
fato de ter ações na bolsa e estar obrigada por lei a divulgar informações contá-
beis e financeiras e a boa base de dados em seu sítio na internet. Assim, após 
esta breve introdução, a seguir apresenta-se a produtividade da Petrobras, pos-
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teriormente analisam-se os investimentos e o estoque de capital da organização 
e finalizando com a conclusão.  
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2. A Produtividade da Petrobrás 

Desde a sua fundação, a Petrobrás vem incrementando a sua produção anual-
mente, como ilustra a tabela 1, onde nota-se que a média de Produção de 1980 
– 1990 foi aproximadamente três vezes maior quando comparada ao período 
anterior, portanto de 1970 -1980. Se nos fins da década de 70, a média de pro-
dução era de aproximadamente 200 mil barris/ano, em 2009, a Petrobrás atingiu 
uma média aproximada de 1.500.000 de barris/ano. Isto se deve em parte, como 
se verá a seguir, ao aumento do estoque de capital, a experiência acumulada ao 
longo dos anos e o acesso a poços mais produtivos. 

 

Tabela 1 – Média de Produção da Petrobras 

 

Ano 
Média de Produção 

Barris/dia 

1960 - 1970 130.758,28 

1970 - 1980 185.173,53 

1980 - 1990 503.205,26 

1990 - 2000 911.571,06 

2000 - 2009 1.424.757,45 

 

Quando se deixa de lado a produtividade parcial e se analisa a produtividade 
total dos fatores da Petrobrás, como mostrado no gráfico 1, nota-se que este 
ultimo teve um aumento expressivo, pois parte-se de uma base 100, em 1994, 
bem no inicio das discussões relativas à quebra do monopólio e emissão de 
American Depositary Receipts (ADR´s) - papéis emitidos e negociados no mer-
cado de capitais dos Estados Unidos -, e atingindo quase 200 em 2002 (Boura, 
2007 e Bridgman, Gomes e Teixeira, 2006). 
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Gráfico 1 – Produtividade Total dos Fatores na Petrobras. 

 

Alguns trabalhos (Boura, 2007; Bridgman, Gomes e Teixeira, 2005; Bridgman, 
Gomes e Teixeira, 2008) procuram relacionar o aumento da produtividade parci-
al e total dos fatores da Petrobrás ao processo de início das discussões sobre a 
quebra do monopólio (1994) da mesma organização.  A tese defendida por tais 
autores é que a simples ameaça de quebra do monopólio, portanto, a ameaça 
de competição com outros players, foi suficiente para gerar largos ganhos de 
produtividade.  

Essa tese é duvidosa, pois se se observar atentamente o gráfico 2 pode  nota-se 
claramente que em 1994, portanto, quando se iniciam as discussões relativas à 
quebra de monopólio da Petrobras, paralelamente, inicia-se o processo de au-
mento da produção em poços marítimos, de maior porte, na Bacia de Campos. 

Outro fator a ser ponderado está relacionado com a variação das reservas, que 
em 1990 eram de 600 mil barris. Coincidentemente, em 1994, quando do inicio 
da discussão acerca do monopólio, a produção de petróleo no mar inicia uma 
trajetória ascendente de maneira sólida. Já a variação das reservas atingiram 
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aproximadamente 1,8 bilhões de barris, um aumento de 64% no ano como pode 
ser visto no gráfico 3. 

 

Gráfico 2 – Produção de Petróleo da Petrobrás (Petrobrás, 2007) apud Boura 
(2007) 

 

No Gráfico 3 pode-se observar a evolução das reservas e a variação anual das 
reservas que é aproximadamente a curva diferencial da relativa às reservas. No-
te-se o grande crescimento das reservas, fruto da descoberta de poços gigantes 
a partir de 1984 que surge justamente quando o preço do petróleo e os investi-
mentos já estavam em declínio.  
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Gráfico 3 - Reservas e acréscimo de reservas da Petrobras (BEN/MME, 2008). 

 

Outro fator importante a ser considerado é que os preços reais do petróleo e as 
perspectivas geológicas existentes para as descobertas determinam o ritmo dos 
investimentos. Sobre a influência do preço real, o gráfico 4 ilustra a correlação 
preço do petróleo e os investimentos no setor, isto é, se o preço do petróleo so-
be os investidores incrementam o capital na prospecção, exploração e produção 
de petróleo na esperança de auferir esses lucros. O gráfico elucida isso clara-
mente, pois sempre que houve um pico no aumento do preço de petróleo os in-
vestimentos também aumentaram.  
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Gráfico 4 – Investimentos da Petrobras X Preços do Petróleo. 

 

Curiosamente, os preços de petróleo a partir de 1994 (ano do inicio da discus-
são sobre o fim do monopólio) começam uma trajetória ascendente, excetuando 
os anos de 97-98, quando houve uma retração (devido as crises da Ásia e da 
Rússia). Em 1994 a média do preço do barril era de USD 23, em 2000 passou 
para USD 36 e em 2007 atingiu os USD 75. Fica obvio que com o preço prati-
camente crescendo entre 25 – 50% por ano os investimentos na produção de 
petróleo iriam aumentar para incrementar tal produtividade. Em todos esses pe-
ríodos citados os investimentos aumentam proporcionalmente. 

O Gráfico 5 mostra, em contrapartida, que também os custos de extração (com 
grande participação de equipamentos e serviços externos à Petrobras) mostran-
do claramente que quando o preço do petróleo sobe os fornecedores também 
aumentam os seus preços, e é visível a ascendência de ambas as curvas de 
forma paralela. Será interessante acompanhar este parâmetro no passado pró-
ximo quando houve retração nos preços de petróleo. 
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Gráfico 5 – Preço de exploração X Custo de Petróleo 

 

Ainda dentro do mesmo contexto, observe-se no gráfico 6 como o estoque de 
capital em E & P e a produção de petróleo aumentaram (e se estabilizaram) de 
maneira coerente. Também é visível que a partir da descoberta de poços gigan-
tes (ou da liberalização do setor, como acreditam alguns) a produção passou a 
crescer com menores investimentos.  

 

Gráfico 6 – Estoque de capital em E&P e Produção de Petróleo. 
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A tabela 2 ilustra que a quantidade de capital e do insumo por trabalhador cres-
ceu ao ritmo de 2% ao ano ao longo do período descrito, o que implica que não 
se pode, por si só, atribuir a esses fatores o aumento da produtividade após 
1994.  

Tabela 2 – Fatores de Produtividade (Bridgam, Gomes e Teixeira, 2008) 

 

Período 
Produtividade 
por trabalha-
dor 

Capital por 
trabalhador 

Insumos 
por trabal-
hador 

Produtividade 
Total dos 
Fatores 

       1976-1993 4,6 2,1 2,2 0,3 

       1994-2001  13,6 2,3 2,4 8,5 

 

Enquanto no período 1977-1993 o crescimento da produção da Petrobras de-
veu-se principalmente à acumulação de capital, no período 1994-2000 o cresci-
mento da produção deveu-se quase exclusivamente ao aumento da produtivida-
de. No período 1977-1993, a produtividade do trabalho cresceu 4,3% ao ano, 
principalmente devido ao aumento da relação capital-trabalho. No período 1994-
2000, a produtividade do trabalho cresceu 11,8% ao ano, quase exclusivamente 
pelo crescimento da produtividade total dos fatores (Bridgam, Gomes e Teixeira, 
2008). 

Portanto, a explicação mais razoável para o aumento da produtividade da Petro-
brás  parece convergir para o uso mais eficiente do capital e dos insumos, por-
tanto, da produtividade total dos fatores. Note-se que até 1993 a produtividade 
total dos fatores crescia uma taxa quase irrisória de 0,3% ao ano até 1993, e a 
partir de 1994 o crescimento saltou para 8,5% ao ano. Deve-se lembrar no en-
tretanto que na produtividade de petróleo incidem vários fatores como, no caso, 
a tecnologia e a qualidade das jazidas. 

3. Estoque de Capital / Investimentos 

Segundo Pinto Junior (2007), cada um dos segmentos da indústria petrolífera 
tem atividades intensivas em capital, mormente na fase de exploração e produ-
ção, em função do alto risco (geológico, político, etc.). No caso do Brasil, onde a 
maior parte do petróleo extraído está em águas profundas, existe ainda um mo-
tivo técnico para os altos investimentos.  

O investimento contínuo em exploração pode limitar a margem desse risco, mas 
não obstante, todo o investimento e conhecimento acumulados ao longo dos 
anos, a ocorrência de petróleo em quantidades economicamente rentáveis é 
provada somente no ato de uma perfuração bem sucedida e não teoricamente 
dedutível. Ainda assim, existem outros fatores de risco que devem ser levados 
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em consideração, como a relação competitiva ente custos e preços praticados 
globalmente. 

 

 

Gráfico 7 – Investimentos em E&P e em Abastecimento. 

 

No Gráfico 7 nota-se que os investimentos em E & P, com exceção do início da 
década de setenta, sempre superaram os investimentos em abastecimento. Em 
comparação com a figura anterior observe-se que quando da crise de preços de 
1979 a prioridade absoluta dos investimentos foi colocada na área de E&P, já 
que o abastecimento de petróleo era o gargalo para a balança comercial do pa-
ís.  Em 2008, esses investimentos aproximaram-se dos 14 bilhões. Já a área de 
abastecimento que envolve o refino e o transporte tem uma trajetória de ondas, 
em parte devido à natureza de sua atividade. 

Para Boura (2007) o estoque de capital é o nível de investimentos realizados por 
uma determinada organização depreciados a uma determinada taxa. Neste caso 
específico considera-se a área de Exploração & Produção de Petróleo, e uma 
taxa de depreciação de 5%. 
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Gráfico 8 – Estoque de Capital e Investimento em E&P. 

 

O Gráfico 8 elucida claramente como os investimentos em E & P seguem uma 
curva de tendência ascendente desde os primeiros anos da fundação da Petro-
bras. Com os dois choques de petróleo, tanto em 1973, como em 1979 houve 
um incremento importante nos  investimentos. Em 1986 com o “choque frio” os 
preços de petróleo que despencaram para o nível de US$20/barril (valores de 
2008), mas mesmo assim os investimentos em prospecção e produção não ces-
saram.  

Nota-se uma retração nesses investimentos na década de 80 que podem ser 
creditadas a crises (Carneiro, 1988) e a queda na década de 90 pode ser decor-
rente da segunda onda das crises que abalaram o México, Rússia e países asiá-
ticos e das incertezas sobre o modelo institucional a ser adotado.  

Paralelamente nota-se, ainda no mesmo Gráfico, uma evolução do estoque de 
capital, que parte de aproximadamente 40 US$bi em 1986 e atingindo quase 80 
US$bi em 2008. Pondere-se também o fato de que a curva do capital acumulado 
pela Petrobras ser sempre ascendente e nunca decrescente. 

Segundo Boura (2007) quando uma dada organização decide investir, mira pelo 
menos um dos seguintes objetivos: aumentar a capacidade produtiva, substituir 
equipamentos ou modernizar suas instalações.  

Ainda nesse contexto, quando analisamos a produção de petróleo/estoque de 
capital no gráfico 9, desprezando o primeiro ano, nota-se uma curva decrescente 
nos primeiros anos; isso é plenamente justificável pois era o início dessa ativida-
de, operando em poucos poços, pouco capital acumulado e pouca experiência.  
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Porém, quando se chega à década de 80, nota-se uma ascensão, atingindo seu 
pico em 2006 tendo como principais causas o aumento da produtividade per si e 
o acumulo de capital. Estes resultados coincidem com os achados de Bridgam, 
Gomes e Teixeira (2008) e de Boura (2007). 

A curva da produção de petróleo em função do estoque de capital (ano anterior 
ou 3 anos antes) é uma indicação da produtividade de capital que é ascendente 
entre o início da década de noventa até o início deste século (Gráfico 9). 

 

 

 

Gráfico 9 – Produção Barril/Dia e Estoque de Capital   

 

Este dado é extremamente importante, pois como na produção de petróleo (e 
gás) o insumo preponderante é o capital; uma primeira aproximação da produti-
vidade de capital é obtida pelo valor de produção (quantidade x preço) dividida 
pelo estoque de capital. 

Uma melhor aproximação do valor agregado por estoque de capital pode ser 
obtida subtraindo-se do preço de petróleo seu custo de extração (fundamental-
mente externo). Estes dados, disponíveis a partir de 1999, são uma medida da 
produtividade de capital, que vem subindo desde 1999 (Gráfico 10). 
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Gráfico 10 -  Produtividade de Capital: Valor Agregado/Estoque de Capital   

 

4 - Conclusões 

A Petrobras vem investindo maçiçamente em E & P, o que permitiu um acúmulo 
de estoque de capital e um aumento na produtividade total dos fatores. Como já 
foi constatado anteriormente, houve um extraordinário aumento na produtividade 
de capital. Um trabalho mais acurado, considerando todos os fatores envolvidos 
poderia elucidar tal questão e culminar com proposições para incrementar a pro-
dutividade de capital. Novas descobertas, o preço do petróleo e as mudanças 
institucionais tiveram certamente influência sobre este extraordinário aumento de 
cerca de 300%. 
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A Produtividade Industrial no Setor Agronegócios 

1 - Introdução 

O agronegócio desempenha um papel vital na economia brasileira, e as pers-
pectivas de crescimento nos próximos anos são muito animadoras uma vez que 
o Brasil possui recursos naturais como água, eletricidade, mão de obra e terra 
em abundancia invejável (Fergie e Satz, 2007). Para se ter uma idéia mais con-
creta, observe-se que o Brasil dispõe de 4.1 milhões de hectares com potencial 
agrícola, com uma utilização atual de apenas 17% dessa área, sendo líder abso-
luto na exportação de carne bovina, aves, açúcar, suco concentrado, café, óleo 
e farelo de soja, além de outros produtos em que ocupa posições intermediárias.  

As projeções do agronegócio brasileiro são as melhores possíveis, e estudos 
prospectivos (Contini, et. al, 2006 e Gasques, et. al., 2009) mostram que existe 
um grande potencial de crescimento ao longo dos próximos 10 anos. Enquanto 
que em outros países, mormente aqueles populosos, se projetam dificuldades 
no atendimento as suas demandas, em parte, por esgotamento das áreas agri-
culturáveis, o Brasil ainda conta com extensas áreas virgens e tecnologia para 
fazer face a esses desafios. 

Segundo o Ministério de Agricultura e Pesca (2009), as exportações do agrone-
gócio do Brasil totalizaram 71,9 bilhões de dólares em 2008, superando em 23% 
os valores do ano anterior, de modo semelhante, o superávit da balança comer-
cial do setor também registrou recorde de 60 bilhões de dólares, e a participação 
nas exportações totais brasileiras foi de 36,3%, e em 2004 a agropecuária em-
pregava 37% dos trabalhadores brasileiros ao longo de suas cadeias produtivas. 

Para se ter uma idéia do que esse potencial realmente significa projeta-se que a 
produção de grãos (soja, milho, trigo, arroz e feijão) deva passar das atuais 140 
milhões de toneladas, aproximadamente, para 180 milhões em 2018/19. A pro-
dução de carnes (bovina, suína e aves) deverá aumentar 51,0% em relação à 
produção de carnes de 2008 (Gasques et. al, 2009). 

Este sucesso do agronegócio se deve a diversos fatores, entre eles os investi-
mentos maciços em pesquisa e desenvolvimento que permitiram uma maior 
produtividade, à estabilização da moeda brasileira nos últimos anos, à desregu-
lamentação dos mercados com a diminuição da intervenção do estado no setor 
(Jank et. al, 2005; Gasques et. al, 2004), a disponibilidade de linhas de financi-
amentos especiais do BNDES que permitiram uma maior modernização da frota 
e equipamentos (FIESP, 2006), entre outros fatores. 
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Gráfico 1 – Evolução dos gastos com pesquisa e crédito (Gasques et. al, 2008).   

 

Ainda que este setor apresente crescimentos espetaculares, ano após ano, al-
guns problemas como a precariedade da infra-estrutura, alta carga tributaria, 
morosidade no uso da biotecnologia e questões ambientais para o uso da terra, 
ainda persistem (Nogueira, 2008). 

Muitos dos resultados apresentados sobre a agropecuária referem-se a produti-
vidade parcial. Para Veemam (1995) apud Gasques e Conceição (1997) existe a 
necessidade de estabelecer medidas de produtividade baseadas na produtivida-
de total dos fatores (PTF) e não meramente nas produtividades parciais, como 
aquelas relativas à terra ou ao trabalho, porque isso pode induzir a conclusões 
equivocadas. Para Alves (1979) apud Gasques e Conceição (1997), o compor-
tamento de um indicador parcial pode estar sinalizando uma direção diferente 
daquela obtida, quando se consideram os indicadores da Produtividade Total 
dos Fatores. 

Christensen (1975) pondera que, a PTF é a melhor medida de produtividade, 
pois compara o produto com o uso combinado de todos os recursos, isto porque, 
ela expressa o crescimento do produto que é devido ao uso mais eficiente dos 
fatores de produção.  

O crescimento da PTF deve-se a melhorias na qualidade do trabalho e do capital 
físico, de modo que se obtém mais com a mesma quantidade de insumo. A tec-
nologia, a inovação, a gestão e a própria organização são alguns dos fatores 
que podem afetar a PTF no agronegócio (Contini et.al., 2006). 
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Assim, quando se considera a produtividade total dos fatores na agricultura Bra-
sileira nota-se que no período 1970 -1995, esta teve uma trajetória crescente. 
Esse crescimento capta o aumento do produto que é devido ao uso mais eficien-
te dos fatores de produção, proporcionado pela melhoria tecnológica (Reis, 
2005).  

Para Gasques et. al. (2004) e Contini et.al., (2006), historicamente o crescimento 
da PTF no setor agropecuário sempre esteve atrelado ao uso racional da terra, 
mas nos últimos anos a produtividade do capital e do trabalho tem sido prepon-
derantes para o aumento da PTF devido ao aumento da mecanização da agro-
pecuária que tem impacto direto no aumento do produto, mas com menor uso da 
mão de obra. 

Merece realce o uso de estoque de capital na agropecuária brasileira, que vem 
crescendo praticamente em todos os estados, com maior intensidade para Acre, 
Roraima, Maranhão, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso. Regionalmente, no 
entanto, os níveis de tecnificação e educação da mão de obra no setor agrope-
cuário ainda são bastante desiguais.  

Segundo Vicente e Anéfalos (2000), as dimensões das safras agrícolas bra-
sileiras vêm sendo divulgadas anualmente com base na quantidade esperada ou 
obtida, em toneladas de grãos, e tal medida apresenta dois problemas, a saber: 
(i) os chamados grãos - cereais, leguminosas e oleaginosas - representam so-
mente cerca de 40 % do valor da produção das lavouras, (ii) a produção agríco-
la, enquanto representativa dos resultados de uma atividade econômica, deveria 
ser medida através de um método capaz de agregar os diferentes bens produzi-
dos considerando os distintos preços relativos.  

Essa deficiência de medida faz com que quantidades de produtos com diferen-
tes estruturas de custo, produtividade e preço sejam consideradas como homo-
gêneas, o que não corresponde à verdade. Os números-índices agregativos 
permitem uma melhor mensuração das diferenças de quantidades produzidas 
em safras distintas.  

Mesmo medindo a produtividade total de fatores na Agricultura em detrimento da 
produtividade parcial, um trabalho mais eficiente seria o estudo da produtividade 
total dos fatores de uma determinada cultura de maneira isolada. Existe já um 
ressentimento da falta de literatura que foque em uma abordagem baseada em 
tais indicadores, que forneça uma análise individual por produto (Coura, 2004). 

Assim, o objetivo deste documento é o de apresentar a escolha do agronegócio 
como um dos setores a serem estudados, a justificativa para tal, a metodologia a 
ser utilizada, e alguns resultados preliminares fruto de uma revisão bibliográfica, 
como parte do objetivo dois - Levantamento de dados e estudos de caso-, do 
projeto “Bases para o Programa de Incremento da Produtividade de Capi-
tal”.  
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2 - Justificativa 

A escolha do setor do agronegócio para a realização de estudo (s) de caso (s) 
se justifica por várias razões: em primeiro, dada a suma importância que este 
setor desempenha para a economia Brasileira como demonstrado acima; em 
segundo, suspeita-se que a produtividade de capital neste setor é alta, o que por 
si constitui um problema; em terceiro lugar, não existem trabalhos sobre a produ-
tividade de capital neste setor considerando os diferentes contextos, tais como o 
de analisar a PTF em uma determinada cultura. 

3 - Objetivo 

O objetivo deste trabalho é o de apresentar a justificativa da escolha do setor 
agropecuário para a realização dos estudos de caso relativos a produtividade de 
capital.  

4 - Metodologia 

Para estudar a produtividade de capital no agronegócio será usado o método de 
estudo de caso e, para calcular a produtividade total dos fatores se fará o uso 
dos índices de Tornqvist. 

4.1 - O Estudo de Caso. 

Para entender a produtividade de Capital no setor do agronegócio será feito um 
trabalho exploratório onde se utilizará o método de estudo de caso citado por Yin 
(2001), como estratégia de coleta, registro e análise de informações. Para o 
mesmo autor, um estudo de caso averigua um acontecimento recente dentro de 
uma conjuntura da vida real, notadamente quando os limites entre o dito fenô-
meno e o contexto não estão bem definidos. 

Segundo Maximiano (1994), “o método de estudo de caso é ao mesmo tempo 
uma forma de pesquisa, ou seja, uma estratégia de formação de conhecimento, 
uma forma de transmiti-lo, portanto um recurso educacional, e uma forma de 
elaboração de princípios gerais, desse modo, um recurso para produção teóri-
ca.” 

4.2 - Tipo de Estudo de Caso. 

Optou-se por conduzir estudos de casos múltiplos porque pode significar uma 
contribuição importante á base de conhecimento e á construção de teoria. Esta 
abordagem é adequada para aqueles eventos em que (Yin, 2001): 

- Deseja-se fazer estudos exploratórios de casos considerados raros (o 
sucesso do Agronegócio Brasileiro é um caso de raridade, considerando 
que o Brasil é um país subdesenvolvido e com altas demandas sociais); 
 
- É um caso revelador (a pesquisa expõe a realidade da produtividade de 
capital neste setor), 
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- Deseja-se fazer proposições (este trabalho culmina com observações e 
proposições para a melhoria na produtividade de capital).  

4.3 - Os Índices de Quantidade: O Índice de Tornqvist. 

Existem vários índices para calcular a produtividade total dos fatores conforme 
ilustração da tabela 1, abaixo. Dentre todos os índices citados, a fórmula de 
Törnqvist parece ser uma das mais adequadas para o cálculo de índices de pro-
dução, porque diferentemente dos outros, como o de Laspeyres (que mantém os 
preços fixados em um período base), o de Tornqvist usa os preços tanto para o 
período base como para os períodos de comparação. Isto é, neste índice, os 
preços variam ano após ano, em todo o período a ser estudado ou comparado. 
O fator limitante deste índice reside na necessidade do conhecimento da estrutu-
ra de preços na chamada época atual (Gasques et. al, 1997; Pereira 2000). 

 

Tabela 1: Índices para calcular o PTF 
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4.4 - Medidas de Produtividade Total dos Fatores (PTF). 

A Produtividade Total dos Fatores (PTF) é a medida representada pela relação 
entre índice agregado do produto total e índice agregado do insumo total, ou 
melhor, é o aumento na quantidade produzida que não é explicada pelo aumen-
to na quantidade de insumos. Sua definição é expressa através da seguinte i-
dentidade (Pereira, 2000; Gasques et. al; 1997): 

 

∑ Pi Yi = ∑pj xj                                                                           (1) 

 

Onde: 

Pi = preço do produto, 

pj = preço do insumo,  

Yi = quantidade do produto e; 

 xj = quantidade de insumo. 

 

Através da identidade (1) se obtém a variação na PTF, como a diferença entre o 
crescimento do produto total e o crescimento dos insumos totais. A expressão 
(1) define o índice de Tornqvist que será utilizado no cálculo da PTF: 

 

PTFt/PTFt-1= П (Yt/Yt-1)(Sit+Sit-1)/2                                             (2) 

П(Xjt/Xjt-1) (Cjt+Cjt-1)/2         não faz`sentido 

 

Onde:  

Yit = quantidade de produtos; 

Xjt = quantidade de insumos utilizados na produção de Yit  no período t.  

Sit  = participação do produto i no valor agregado dos produtos; 

Cit = participação do insumo i no custo total dos insumos.  

 

Estes são obtidos através das seguintes formulações: 




PiYi

PiYi
Si                                                                                         (3) 




PjXj

PjXj
Ci
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Aplicando-se o logaritmo à expressão (2), chega-se a seguinte formulação geral 
de Tornqvist: 

ln (PTFt/PTFt-1) = 
1

2
 (𝑆𝑖𝑡 + 𝑆𝑖𝑡 − 1) ln

𝑌𝑖𝑡

𝑌𝑖𝑡−1 
  −   

1

2
 (𝐶𝑗𝑡 + 𝐶𝑗𝑡 − 1) ln

Xjt

Xjt−1
  (4) 

 

O lado esquerdo da expressão (4) representa a variação da PTF entre dois perí-
odos sucessivos de tempo. O primeiro termo do lado direito da expressão (4) 
representa o índice agregado de produto que é o somatório dos logaritmos da 
razão das quantidades de produto em dois períodos sucessivos de tempo, pon-
derados pela média móvel da participação de cada produto no valor total de pro-
dução. Da mesma forma, o segundo termo representa índice agregado de insu-
mos, sendo o somatório dos logaritmos da razão das quantidades de insumos 
em dois períodos de tempo sucessivos ponderados pela média móvel da partici-
pação de cada insumo no custo total. 

A partir da expressão (4) o índice de produtividade total dos fatores é obtido da 
seguinte forma: 

 

1-A razão entre PTFt e PTFt-1 é obtido calculando-se o exponencial da expressão 
(4). Feito isso, para obter o índice de PTF em cada ano, deve-se considerar um 
ano-base como 100, e encadear os índices dos anos subseqüentes por meio da 
fórmula a seguir: 

Yet = Yt . Yet-1 

Ye t+1 = Ye t+1 . Yet 

Yet+2 = Yt+2 . Yet+1, e assim sucessivamente. 

 

Os valores sem o subscrito e representam os índices antes do encadeamento; 
os valores com o subscrito e são os índices já encadeados. Observe-se que o 
índice de PTF é calculado em relação ao período imediatamente anterior e não 
em relação a um único ano-base.  

 

2- Alternativamente, calculam-se os índices de produto e de insumos. O índice 
de produto é calculado pela seguinte expressão: 

y == 
1

2
 ∑(Sit+Sit-1) ln 

𝑋𝑖𝑡

𝑋𝑗𝑡 −1
                                                                (5) 

Tomando-se o exponencial da expressão (4) e usando-se o processo de enca-
deamento, como o explicado acima, tem-se o índice do produto. 

O índice de insumo é obtido pela seguinte expressão: 

x = - 
1

2
 ∑(Cjt+Cjt-1) ln 

𝑋𝑗𝑡

𝑋𝑗𝑡
                                                                (6) 
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Calculando o exponencial da expressão (6) e encadeando os valores obtidos a 
partir de um ano-base fixado como 100, se obtém o índice agregado de insu-
mos. 

 

3 - Dividindo-se o índice do produto pelo índice de insumos e obtém-se também 
a PTF. 

 

4.4.1 - Fonte de Dados: 

Para desenvolver a pesquisa será tomado como base o (s) produto (s) de ori-
gem agropecuária do IBGE referentes aos Censos Agropecuários dos anos a 
serem considerados. O preço do (s) produto (s) a considerar, será o preço médio 
nacional do produto obtido no censo agropecuário para cada período de análise.  

Na construção do índice de insumo total serão considerados os seguintes fato-
res de produção: pessoal ocupado; utilização das terras (no caso a lavoura a ser 
considerada), números de tratores por potência, máquinas e equipamentos agrí-
colas, álcool, bagaço, carvão vegetal, gás liquefeito de petróleo, gasolina, lenha, 
óleo combustível, óleo diesel, querosene, resíduos vegetais.  

4.4.2 - Amostragem e Critérios de seleção do (s) caso (s). 

Para composição da amostra, adotaremos o método conhecido como amostra-
gem não aleatória (Kruglianskas, 1987), ou intencional, pois ele é adequado pa-
ra pesquisas de caráter exploratório, em que a generalização dos resultados não 
constitui um propósito importante. Far-se-á uma triagem de seis empresas de 
grande porte da indústria agropecuária, que tenham uma posição de destaque 
em seus setores, sendo que destas, selecionaremos três para serem objetos de 
pesquisa.  

Posteriormente, entrevistaremos os seus principais executivos, nos focando em 
aqueles que são responsáveis pelas áreas de Produção e Recursos Humanos. 
Por fim, faremos uma revisão da documentação da empresa, para saber sobre o 
histórico, crescimento, perspectivas, etc. 

4.4.3 - Procedimentos para acesso a empresas 

Das três empresas que serão selecionadas, estabeleceremos contatos formais, 
mediante carta de apresentação, caso se faça necessário, apresentaremos a 
proposta de pesquisa e de colaboração da referida empresa. Se as propostas 
forem aceites, serão marcadas reuniões e visitas regulares a empresa em con-
formidade com a disponibilidade do tempo do (s) entrevistado (s). 

4.4.4 - Procedimentos para coleta de dados e informações 

Prepararemos um roteiro de perguntas que será semi-estruturado, portanto, a-
berto a adaptações caso se faça necessário, proporcionando uma maior flexibili-
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dade na coleta de dados como afirma Yin (1989) e Durigam (2000), sem perder 
o rigor, o rumo da pesquisa original ou tocar em aspectos que não haviam sido 
previstos.  

4.4.5 - Análises dos dados, discussão e conclusões 

A apresentação dos resultados da pesquisa e suas análises se concentrarão nos 
indicadores produtividade total dos fatores (PTF) e em seus componentes, a sa-
ber: índice agregado do produto e índice agregado de insumo.  

Os indicadores de produtividades parciais da terra e trabalho e a evolução da 
participação do produto (objeto da pesquisa) da empresa e a participação dos 
insumos do custo total no período a ser analisado também serão estudados. 

Na posse dos dados e informações, estas serão avaliadas, analisando detida-
mente se os objetivos da pesquisa foram alcançados, através de uma análise 
conjunta do material coletado. Não se irão propor conclusões que estejam além 
dos pontos em comum das empresas pesquisadas.  

4.4.6 - Revisão da bibliografia 

Aqui faremos uma revisão de literatura, iniciando pela conceituação de termos, 
sobre o conhecimento, pesquisas realizadas, a evolução da produtividade parci-
al e total dos fatores os principais desafios e limitações especificamente neste 
setor. 

5 - Resultados Preliminares 

 Os resultados aqui apresentados são fruto de uma extensa revisão bibliográfica, 
com foco na produtividade total dos fatores (a relação entre todos os produtos 
produzidos e todos os insumos utilizados). Visando evitar comparar resultados 
de metodologias diferentes, o que poderia viciar tais achados, optou-se por con-
clusões baseadas na metodologia que se usará nos estudos de caso, o Índice 
de Tornqvist. Este método é também utilizado pelo Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USDA) que possui séries de produtividade desde 1948 
(Gasques et. al., 2008; Fuglie, et. al., 2007). 

Os resultados da pesquisa sugerem que de fato, houve um crescimento acentu-
ado da agricultura no Brasil que deve ser creditada ao aumento da produtividade 
(Gasques, et. al, 1997; Gasques et. al, 2004; Contini, et. al. 2006; Gasques et. 
al. 2009). 

Os gráficos 2 e 3 elucidam claramente esses resultados, onde se pode observar 
no primeiro que, a curva do índice de produto tem sido ascendente desde 1975, 
onde parte de 100, atingindo seu pico em 2007 com um índice de 338,0. 

O índice de insumo não acompanha tal crescimento na mesma proporção do 
índice de produto. Note-se que tal índice permanece mais ou menos constante 
ao longo do período analisado, ou seja, parte de um índice de 100 em 1975, e 
culmina em 2007 com um índice, aproximado, de 120,0 (o que pode-se conside-



       

Economia e Energia – OSCIP  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

49 

rar um aumento insignificante quando comparado ao índice de crescimento do 
produto agropecuário).  

Em outras palavras, em 1970 com uma unidade de insumo produzia-se uma u-
nidade de produto. Em 2007, com a mesma quantidade de insumo produziu-se, 
aproximadamente, três vezes e meia unidades de produto. 

 

Gráfico 2 – Índice Produto/Insumo (Gasques et. al., 2008). 

 

O gráfico 3 ilustra, a evolução da  Produtividade Total dos Fatores, no período 
de 1975 a 2007, onde parte de 100 em 1975, alcançando 284,11 o que corres-
ponde a um aumento de produtividade de aproximadamente 200% nesse perío-
do.  
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Gráfico 3 – Índice de Produtividade Total dos Fatores. 
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Tabela 2 – Taxas de Crescimento (Gasques et. al., 2009). 

PERÍODO 1975-2007 1980-1989 1990-1999 2000-2007

PROD.  MÃO-DE-OBRA 3,67 3,16 3,10 5,36

PROD. TERRA 3,37 2,51 3,44 4,69

PROD. CAPITAL 3,11 2,38 2,92 4,88

PTF 3,27 2,34 3,23 4,75

ÍNDICE PRODUTO 3,60 3,38 3,01 5,42

ÍNDICE INSUMOS 0,32 1,02 -0,22 0,64

ÍNDICE MÃO-DE-OBRA -0,06 0,21 -0,09 0,06

ÍNDICE TERRA 0,23 0,85 -0,42 0,70

ÍNDICE CAPITAL 0,48 0,98 0,08 0,51  

 

A Tabela 2 ilustra que nos últimos 7 anos, portanto, de 2000 a 2007, a taxa anu-
al de crescimento do índice de produto foi de 5,42%, de insumos 0,64 e o da 
PTF 4,75%. As produtividades da terra, trabalho e capital também tiveram acen-
tuadas taxas de crescimento anuais: 5,36% para a mão-de-obra; 4,69% para a 
produtividade da terra, e 4,88% para o capital. 

Esses resultados reforçam a tese, defendida por alguns autores como Contini et. 
al. (2006) e Gasques, et. al. (2008), de que o crescimento da agropecuária no 
Brasil tem-se dado principalmente pelo aumento da produtividade (produzindo 
mais produto com a mesma quantidade de insumos).  

Certos dados secundam essa tese, tal como os da produtividade da soja (tone-
lada/hectare), que no Mato Grosso é da ordem de 3,10 ton/hectare contra 2,95 
ton/hectare em Illinois (EUA) e o custo em dólar por hectare no Mato Grosso fica 
em US$ 386 contra US$ 798 em Illinois. O custo de produção do açúcar brasilei-
ro (2003), no Estado de São Paulo, era da ordem de US$ 130/ton contra US$ 
335/ton na Austrália e na Tailândia.  

Nas carnes, o Brasil tem o menor custo de produção de suíno vivo: 0,50 dóla-
res/Kg vivo, contra US$0,65/kg vivo nos EUA e US$1,20/kg vivo na China. Para 
o frango, o custo brasileiro é de cents U$ 42,7/quilo peso vivo (dados referentes 
a 2003) contra cents U$54,7/quilo peso vivo nos EUA e cents U$ 60,6/- quilo 
peso vivo na Tailândia. Para a carne vermelha, a comparação é de U$1.000/ton 
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no Brasil (dados referentes a 1999) contra U$1.570 na União Européia (dados 
referentes a 1998) e U$2.630/ton nos EUA.  

Quando se faz comparações de uma amostra total de 57 países, no período de 
1960 a 2000, nota-se que pelo menos no setor agropecuário, como ilustra a ta-
bela 3, Brasil tem tido posição de destaque na PTF, haja vista que apenas dois 
países apresentaram taxas maiores que a do Brasil (1,93%), nomeadamente, 
Austrália (2,12%) e os Estados Unidos (2,11%). Países como China, Japão, 
França, o Reino Unido, Argentina e México tiveram uma taxa que varia de 1,67% 
a 1,85%. (Gasques, et. al., 2008). 

 

Tabela 3: Comparações da PTF em diversos países 

Comparações da PTF

País PTF % a.a.

Argentina 1,84

Brasil 1,93

México 1,85

Austrália 2,12

França 1,77

Alemanha 1,39

Japão 1,40

Estados Unidos 2,11

País Período

PTF 

% a.a.

Brasil 2000 a 2007 4,76

Brasil 2000 a 2004 5,2 

Estados

Unidos 2000 a 2004 2,30

Produtividade Total dos Fatores 

no Período 1960 a 2000

Produtividade Total

dos Fatores

Fonte: Ferranti et all (2005) apud Gasques, e.t.

al (2008)
Fonte: Gasques, Bastos e Bacchi (2008)  

 

As séries de dados do Economic Research Service - USDA, mostram que os 
Estados Unidos tiveram também um crescimento acentuado da PTF, onde os 
índices de produto partindo de uma base de 100 em 1948, atingiu 266 em 2004 
(Fuglie et. al, 2007). De 2000 a 2004, a taxa média de crescimento da PTF foi de 
2,34% ao ano, enquanto que no Brasil, no mesmo período, a taxa no Brasil foi 
de 5,2%, mais que o dobro da americana.  
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6 - Conclusões  

Neste trabalho foi feito uma revisão de literatura cujo objetivo primordial era o de 
apresentar uma justificativa, secundada por resultados preliminares, da escolha 
do setor agropecuário para a realização dos estudos de caso. Os resultados su-
gerem que o setor agropecuário e a PTF vêm crescendo a taxas impressionan-
tes impulsionadas pelos aumentos de produtividade da mão-de-obra, do capital 
e da terra. Porém não é possível saber por cultura, isoladamente, como se da à 
produtividade de capital e a contribuição isolada de uma determinada cultura 
para o aumento do desempenho do agronegócio e do crescimento da produtivi-
dade total dos fatores.  
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A PRODUTIVIDADE DO CAPITAL NO SETOR DE GERAÇÃO DE E-
NERGIA ELÉTRICA 

Resumo 

O presente relatório apresenta o cálculo do Indicador Produtividade do Capital 
para o setor Geração de Energia Elétrica, incluindo-se nesta definição a gera-
ção energia elétrica para venda nas usinas, mas excluindo a transmissão. A 
análise não contempla usinas de autoprodutores, mas apenas aquelas operan-
do para o Serviço Público. 

O Indicador é calculado para o período 1970 a 2030, utilizando-se principal-
mente dados das análises retrospectivas e prospectivas apresentadas nos rela-
tórios relativos ao Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030) emitido pelo 
Ministério das Minas e Energia em 2007. 

Neste período o setor já passou e ainda passará por transformações vigorosas. 
Passa-se de uma capacidade instalada internamente de cerca de 10.000 Mw 
em 1970 para cerca de 220.000 Mw em 2030. Passa-se também de uma gera-
ção térmica muito pequena no início do período para mais de 10% da geração 
total em 2030. 

A maior parte dos índices econômicos de construção e operação utilizados fo-
ram retirados do PNE 2030, e aplicados mesmo às avaliações feitas para o 
período passado desde 1970. São valores estimados atuais e não correspon-
dem necessariamente às realidades registradas nos livros contábeis das em-
presas. Os resultados obtidos para o período 1970 até hoje devem ser entendi-
dos como aqueles que teriam ocorrido num ambiente econômico normal. 
Sabe-se que o setor foi utilizado de maneiras não ortodoxas muitas vezes para 
que Governos sucessivos atingissem outros objetivos, meritórios sem dúvida, 
mas alheios ao setor, e isto certamente corrompeu os resultados contábeis. 
Adicionalmente a hiperinflação e os diversos planos econômicos pelos quais os 
país passou em décadas passadas também contribuíram para que distorções 
contábeis ocorressem. 

Com estas ressalvas, calculou-se que a produtividade do capital oscilou entre 
12% e 14 % por ano nos primeiros anos do período, e subirá no fim do período 
até cerca de 18%. A causa do acréscimo é o relativo aumento do preço da e-
nergia média, causada pelo aumento do custo das usinas hidroelétricas e pela 
introdução gradativa de usinas térmicas que requerem investimento menor mas 
um preço maior de venda da energia gerada. 

No período até 2007 a participação da energia elétrica no suprimento total de 
energia passou de 5% para 15%, demonstrando a gradual eletrificação do Bra-
sil. 

Para avaliações relacionadas ao PIB foram utilizados dados gerados pelo simu-
lador macroeconômico projetar_e que é proprietário da e&e. Com este simula-
dor foram gerados todos os dados macroeconômicos necessários para o perí-
odo 1970 a 2030. 

O setor tem sido responsável por cerca 2 a 2,5%% do investimento total do 
país, mas com grande queda nas décadas de 80 e 90, e recuperação acentua-
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da na década 2010. Nas próximas décadas estima-se que a percentagem do 
investimento suba com o gradual encarecimento das fontes hidroelétricas. Este 
fato poderá causar tensões na economia, porque será um nível de investimento 
razoavelmente elevado para apenas um setor econômico. 

A alternativa seria a construção de usinas a gas natural (que demandam inves-
timentos bem menores). Mas o PNE 2030 prioriza a construção de usinas hi-
droelétricas, porque sua lógica de decisões baseia-se na minimização dos cus-
tos de geração. Propõe-se que este fator seja avaliado futuramente. 

Trata-se portanto de um dos setores mais importantes da economia, sendo es-
pecialmente importante que seus investimentos sejam avaliados e sua produti-
vidade de capital incrementada. 

Os objetivos do presente estudo são: 

- justificar a escolha do setor de geração de energia elétrica como um 
dos setores da economia brasileira que serão avaliados com mais deta-
lhe posteriormente; e 

- avaliar “os grandes números” do setor, visando informar tendências 
globais que podem auxiliar na avaliação mais detalhada a ser feita. 

Propõe-se que três empresas do setor sejam avaliadas de uma maneira mais 
detalhada, visando-se obter os índices de produtividade do estoque de capital 
destas empresas, mas utilizando os dados “reais” obtidos na contabilidade das 
empresas. A comparação com os resultados obtidos no presente estudo permi-
tirá que se possa comparar: 

- a produtividade “real”, contábil, das empresas, e 

- a produtividade global do setor obtida no presente relatório 

Adicionalmente propõe-se que o presente estudo seja aprimorado melhorando-
se os seguintes aspectos: 

- utilização de valores mais precisos nos itens pessoal, manutenção e re-
investimentos para as usinas, uma vez que aqueles utilizados foram es-
timados; 

- utilização de valores mais precisos da capacidade instalada pelas di-
versas fontes no período anterior a 2005, uma vez que aqueles utiliza-
dos foram “lidos” a partir de gráficos; 

-realização de uma avaliação sobre a capacidade de investimento da 
economia para o programa de construção que está proposto no PNE 
2030; 

- utilização de valores de custo históricos obtidos das contas nacionais 
para as usinas construídas até 2005; como já foi mencionado, utilizaram-
se valores idênticos àqueles estimados pelo PNE 2030 e isto pode ser 
corrigido desde que estes dados estejam disponíveis na forma adequa-
da. 

Uma revisão do relatório será enviada posteriormente incorporando o último 
dos itens citados. Os demais dependerão da disponibilidade de dados.  
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1 - Introdução 

O presente relatório apresenta o cálculo do Indicador Produtividade do Estoque 
de Capital para o setor Geração de Energia Elétrica brasileiro, incluindo-se nes-
ta definição apenas a geração energia elétrica para venda nas usinas, mas ex-
cluindo a transmissão. A análise não contempla usinas de autoprodutores, mas 
apenas aquelas operando para o Serviço Público. 

O relatório apresenta a evolução do setor desde 1970 até 2005, e os resultados 
do planejamento setorial que contempla o desenvolvimento até o ano 2030. A 
base das avaliações é o Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030), tanto o 
relatório principal quanto estudos complementares que foram realizados para 
informá-lo, especialmente a Análise Retrospectiva 1970 a 2007. 

O setor de geração elétrica é, tipicamente, capital-intensivo em todo o mundo, 
mas especialmente no Brasil onde a geração de origem hidroelétrica sempre foi 
(e continuará a ser) privilegiada, e isto com sólidas justificativas econômicas e 
ambientais. É de se esperar, portanto, que índices relativamente baixos de 
produtividade do capital sejam obtidos. 

Os objetivos do presente estudo são: 

- justificar a escolha do setor de geração de energia elétrica como um 
dos setores da economia brasileira que serão avaliados através de em-
presas representativas posteriormente; e 

- avaliar “os grandes números” do setor, visando informar tendências 
globais que podem auxiliar na avaliação pontual destas empresas repre-
sentativas 

Propõe-se, como continuação, a escolha de três (3) empresas do setor que 
então serão avaliadas de maneira muito específica, clara e precisa, através de 
sua contabilidade pública e de outras informações oficiais. Obviamente diferen-
ças grandes podem surgir entre uma tal avaliação por empresa e a presente 
avaliação “por setor”. 

O presente estudo, devido ao seu caráter global, necessariamente introduziu 
simplificações que frequentemente não corresponderão à realidade contábil 
das empresas específicas. Assim, por exemplo, custos de investimento foram 
estimados (em US$/kw) para as usinas hidroelétricas construídas até 2005 co-
mo sendo iguais aos menores utilizados no PNE 2030, US$ 1.100,00/kw. Sabe-
se, no entanto, que isto certamente não corresponde à contabilização de ne-
nhuma empresa por causa de vários fatos que ocorreram no período como, por 
exemplo, as graves perturbações macroeconômicas que o país sofreu nas úl-
timas décadas e que exigiram providências contábeis ad-hoc. Mas, por outro 
lado, trata-se de uma suposição razoável, uma vez que é de se supor que as 
usinas mais baratas tenham sido sempre construídas. 

Como será visto no relatório, esta simplificação mencionada no parágrafo ante-
rior certamente introduziu distorções nas análises. Isto pode ser corrigido se 
dados “reais” de investimento forem utilizados. Não está muito claro se tais da-
dos de investimento “reais”, e especificamente para o setor de geração, sequer 
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existem de maneira consolidada nos estudos existentes. De qualquer maneira, 
numa primeira revisão do presente relatório se procurará corrigir esta deficiên-
cia. 

Adicionalmente, tomou-se como base recentes leilões da ANEEL com extrapo-
lações baseadas no PNE 2030 como preço de venda para toda a energia pro-
duzida para todo o período desde 1970. Assim, o preço de venda da energia 
hidroelétrica desde 1970 até 2010 foi tomado como R$ 75,00/Mwh (que é apro-
ximadamente o preço obtido pela ANEEL nos leilões do Rio Madeira recente-
mente) na suposição (certamente razoável) de que os empreendimentos hidro-
elétricos já construídos também eram os mais baratos do inventário então exis-
tente. No entanto, sabe-se que preços de venda de energia elétrica foram 
sempre utilizados como instrumentos para outras finalidades, como por exem-
plo o combate à inflação. Portanto, também neste item a contabilidade das em-
presas e os dados estatísticos existentes também não devem corresponder aos 
resultados do presente relatório. 

Talvez a melhor interpretação para  os resultados  obtidos no presente relatório 
é que se trata de resultados que teriam ocorrido num ambiente econômico 
normal. Com esta ressalva, os resultados certamente lançarão alguma luz so-
bre avaliações futuras mais detalhadas em empresas específicas. 

No item 2 será avaliado o desempenho do setor desde 1970 até 2007. Profun-
das mudanças ocorreram no período, culminando no fim do período com a gra-
dual introdução de geração térmica, especialmente a gás natural. Iniciou-se 
também a geração nuclear, que se prevê tenha um prosseguimento razoável 
nas próximas décadas. O período também foi marcado pelo “apagão” de 
2001,quando o consumo registrou expressiva queda, e as usinas térmicas fo-
ram despachadas a plena potência. 

No item 3 é avaliada a programação da expansão da geração até 2030, com 
base no Plano Nacional de Energia 2030. O PNE 2030 prioriza a construção de 
usinas hidroelétricas, e aumenta a proporção de usinas não hidroelétricas para 
em torno de 13% da necessidade. As hidroelétricas se tornarão progressiva-
mente mais caras, o que se refletirá diretamente no preço da energia a ser exi-
gido pelos empreendedores. Prevê-se que o preço exigido pelos investidores 
de usinas hidroelétricas passe dos atuais R$ 75,00/Mwh para cerca de R$ 
135,00/Mwh no fim do período. 

Adicionalmente, também o aumento da participação de usinas térmicas tam-
bém contribuirá para uma elevação geral no preço médio da energia no final do 
período em análise. 

No item 4 são calculados o estoque de capital do setor, o valor agregado na 
geração, e finalmente a produtividade do capital. 

No item 5 comentaremos a situação do setor dentro da economia nacional em 
geral. Será avaliada a importância do setor dentro do setor mais geral de su-
primento de energia, e quanto ao volume de investimentos realizados em rela-
ção aos investimentos totais do país. Demostra-se a importância do setor na 
economia do país, especialmente quanto aos seus investimentos, o que justifi-
ca que o desempenho seja avaliado com mais detalhe, como se propõe em 
continuação do presente trabalho. Especialmente importante será a avaliação 
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da necessidade de investimentos que o setor demandará, e a relação com o 
investimento global do país. 

No item 6 faz-se uma comparação com valores internacionais semelhantes. Há 
falta de valores comparáveis na literatura, ao nosso conhecimento. Por isto es-
te item fica um pouco prejudicado. 

No item 7 propõe-se trabalhos adicionais ao presente relatório, alguns dos 
quais estão já incluídos no presente contrato entre a e&e e o MCT. Mas, para 
os mais importantes será necessário um novo contrato. 

Todos os valores monetários utilizados (com exceção daqueles relativos ao 
PIB) correspondem a avaliações em US$ feitas em 2007. As avaliações rela-
cionadas ao PIB foram realizadas em R$, com o simulador macroeconômico 
projetar_e de propriedade da e&e e em R$ de 2007. Ao final todos os cálculos 
são feitos em R$ de 2007, tendo-se tomado a paridade de R$ 2,00 por US$. 
Não foram utilizadas atualizações inflacionárias de qualquer natureza, nem pa-
ra o passado nem para o futuro. 
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2 - Análise retrospectiva do setor de 1970 a 2005 

2.1 - Introdução 

O presente item é, na realidade, em grande parte um extrato do documento 
denominado “Análise Retrospectiva” elaborado pela EPE no contexto do Plano 
Nacional de Energia 2030. (Ref. 1). A citação destes dados pretende colocar 
em uma perspectiva econômica geral o setor de geração de energia elétrica, 
que é o objeto do presente relatório. 

A análise histórica da evolução da oferta de energia no Brasil a partir de 1970, 
objeto do presente capítulo, constitui um importante instrumento de análise dos 
impactos das diversas políticas energéticas e econômicas sobre a oferta de 
energia no país. Com base no histórico de dados, o capítulo está organizado 
da seguinte forma:  

- no sub-item 2.2, apresenta-se um breve histórico da economia brasilei-
ra nesse período com o objetivo de colocar a análise da evolução da 
produção de energia em um contexto mais amplo; 

- no sub-item 2.3 mostra-se a evolução da produção de energia primária 
global; e 

- no sub-item 2.4 mostra-se a evolução especificamente da produção de 
energia elétrica; 

2.2 - O contexto econômico 

A primeira crise mundial do petróleo, em 1973, foi um divisor de águas na pro-
dução de energia mundial. Tornava-se explícita a necessidade de diversifica-
ção da matriz energética, a fim de reduzir a vulnerabilidade econômica e ener-
gética que o petróleo impunha. No Brasil, a reação à crise veio na forma de três 
medidas: 

- a adoção de uma política de redução de importações; 

- o estímulo ao desenvolvimento de combustíveis nacionais em geral; e, 
em particular; e 

- a intensificação dos esforços de exploração e produção de petróleo na-
cional 

A política de substituição de importações, combinada ao II Plano Nacional de 
Desenvolvimento (II PND), durante o governo do Presidente Ernesto Geisel, 
visava completar a diversificação da matriz industrial brasileira. Foram desen-
volvidos projetos nas áreas de carvão, metais não-ferrosos, álcool combustível, 
energia elétrica, petróleo, dentre outros. Estes projetos foram implantados em 
várias partes do país, contribuindo para a desconcentração da atividade produ-
tiva no Brasil. 

Nessa época, a abundância dos petrodólares, oriundos das fortes rendas con-
seguidas pelos países exportadores de petróleo, permitiu que o governo desse 
continuidade ao processo expansivo, baseado no endividamento externo. Essa 
política consolidou o desenvolvimento da indústria nacional, aumentando o vo-
lume de exportações, em particular dos setores energo-intensivos, o que con-
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tribuía para amenizar o déficit na balança comercial. Assim, elevadas taxas de 
crescimento marcaram a década, levando a um clima de otimismo geral que 
ficou conhecido como “o milagre econômico”. 

No final da década de 70, a falta de ajuste da economia brasileira aos proble-
mas gerados no balanço de pagamentos do país pela elevação dos preços do 
petróleo no mercado internacional resultou em uma forte crise econômica, a-
gravada pela forte elevação dos juros no mercado internacional. O 2º Choque 
de Preços do Petróleo em 1979 encerrou o ciclo expansivo da economia brasi-
leira, que crescia à taxa média de 7% ao ano desde 1945. A então elevada de-
pendência do petróleo importado, que chegou a 50% do valor das importações 
entre 79 e 81, associada ao endividamento externo, inviabilizou a continuidade 
do desenvolvimento. 

O início dos anos 80 é então marcado pela recessão econômica com aumento 
das despesas causadas pelo pagamento dos juros da dívida externa. O Plano 
90 da Eletrobrás, baseado nos patamares de crescimento econômico verifica-
dos na década de 70, foi estruturado diante de um crescimento anual da de-
manda de energia elétrica a taxas superiores a 11%, o que, em retrospecto, se 
revelou otimista demais. 

Entre 1980 e 1989, no período dos governos dos Presidentes João Figueiredo 
e José Sarney, o país sofreu uma profunda deterioração da situação econômi-
ca e social. O modelo de desenvolvimento baseado no processo de substitui-
ção de importações, que atingiu o auge na década de 70, se esgotou no início 
dos anos 80 e nada foi feito em toda essa década no sentido de reestruturar a 
economia brasileira em novas bases, o que fez com que essa fosse chamada 
de “década perdida” no Brasil. 

O Governo do Presidente José Sarney, a partir de 1985, não teve êxito em criar 
as condições políticas para a introdução de um novo modelo de desenvolvi-
mento para o Brasil e viabilizar um novo ciclo de expansão para a economia 
brasileira. A partir de 1986, sucessivos planos econômicos (Cruzado em 1986, 
Bresser em 1987 e Verão em 1989 ) fracassaram na tentativa de conter a infla-
ção que corroia drasticamente o poder de compra dos salários, levando a uma 
retração do consumo de bens e consequentemente da produção. 

Em 1990, o governo do Presidente Fernando Collor de Mello iniciou o processo 
de abertura econômica do Brasil, criando facilidades para o ingresso de capi-
tais externos orientados para o financiamento de novos investimentos, conside-
rados indispensáveis para o desenvolvimento do país, devido à insuficiência da 
poupança interna. Outro evento que marcou o Governo Collor foi o Plano Collor 
I que bloqueou os ativos financeiros estagnando a economia nacional, e com 
isso reduziu a necessidade de expansão da oferta de energia. 

No ano seguinte, o Plano Collor II e a perda progressiva da credibilidade da 
política econômica estimulam os fluxos de expansão monetária e realimentam 
o processo inflacionário. 

Em 1991, o recém criado Mercosul passou a atrair investimentos externos dire-
tos e ajuda a transformar o país em uma base regional de exportação de mui-
tas corporações multinacionais. 
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Em 1994, finalmente, foi anunciado o Plano Real que teve êxito no controle da 
inflação no país. A estabilidade econômica resultou em uma elevação dos ní-
veis de eficiência da economia, estimulando a competitividade e atraindo no-
vamente investimentos estrangeiros. Em contrapartida, provocou o aumento 
dos déficits gêmeos (fiscal e conta corrente), levando ao aumento das obriga-
ções públicas e externas. O déficit fiscal foi causado por uma queda do superá-
vit fiscal médio de 2,9% do PIB entre 1991 e 1994 para um déficit médio de 
0,2% do PIB entre 1995 e 1998. O déficit em conta corrente foi provocado pelo 
aquecimento da demanda. 

A demanda agregada cresceu como resultado do aumento nos gastos públicos, 
do “boom” de investimentos privados e do aquecimento do consumo. A deterio-
ração das contas correntes e o fato de que o déficit era financiado por fluxos de 
capital de curto prazo acentuaram a dependência do financiamento externo e, 
consequentemente, aumentaram a vulnerabilidade a choques externos, e difi-
cultaram a captação de recursos para os investimentos em infra-estrutura de 
uma forma geral.  

O início do novo milênio foi marcado pela transição do regime cambial e pelo 
estabelecimento de metas fiscais e de inflação. A crise argentina e o início da 
recessão da economia norte americana restringiram o fluxo de capitais para a 
América Latina, afetando o mercado exportador brasileiro. 

2.3 - A evolução da produção de energia primária e a Oferta Interna de Ener-
gia 

A resenha do histórico econômico apresentada acima justifica-se através da 
figura abaixo que mostra a forte correlação entre a Oferta Interna de Energia 
(OIE) e o Produto Interno Bruto (PIB) no Brasil. A compreensão da evolução 
histórica da OIE está claramente relacionada com o entendimento do contexto 
econômico que impacta a expansão da oferta.  

 

OFERTA INTERNA DE ENERGIA versus PRODUTO INTERNO BRUTO 

 

Figura 2.1 – Há uma correlação estreita entre a Oferta Interna de Energia e o Produto 
Interno Bruto 
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A análise dos indicadores OIE/PIB e OIE/População mostra que a universaliza-
ção dos serviços de energia, em particular da energia elétrica com programas 
específicos para aumento do acesso, produziram resultados notórios conforme 
indica a tendência crescente da relação OIE/População. Mostra que, além do 
fato de que mais pessoas passaram a ter acesso a esses serviços, há conco-
mitantemente uma maior utilização de energia, o que é refletido no aumento do 
consumo per capita. 

O indicador OIE/PIB reflete a eficiência energética da economia. O decréscimo 
indica que o país produz mais com a utilização de menores quantidades de 
energia. 

O processo de industrialização, durante a década de 70, impôs a necessidade 
de aumento da Oferta Interna de Energia conforme pode ser observado acima, 
e levou: 

- ao aumento da dependência externa de energia de 1972 a 1980, até 
que houvesse tempo para expansão da capacidade instalada nacional, 

- ao forte crescimento da produção de energia primária entre 1979 e 
1985, e  

- ao crescimento mais acentuado nas fontes não renováveis em função 
do consumo de derivados de petróleo na indústria. 

A dependência externa de energia chegou a atingir 45% em meados da década 
de 70 e tem sido decrescente desde 1995, quando era igual a 30% da deman-
da total de energia no país. Essa dependência esteve concentrada basicamen-
te na importação de petróleo e seus derivados, e de carvão metalúrgico. 

O setor energético brasileiro, ao longo da década de 90, em especial o setor 
elétrico, passou por sucessivas reformas, movidas em linhas gerais pelas se-
guintes diretrizes: 

- desenvolver um mercado competitivo nos setores onde fosse possível; 

- assegurar a expansão do sistema para que este pudesse acompanhar 
o crescimento do país; 

- ampliar o uso do gás natural da matriz energética brasileira 

- estimular a universalização dos serviços de energia; 

- garantir qualidade dos serviços de energia; e 

- aumentar a eficiência e a qualidade na prestação dos serviços de e-
nergia. 

A reestruturação do setor criou as agências reguladoras, políticas de desregu-
lamentação com ênfase no livre acesso às redes de transporte e promoveu a 
abertura desse setor a novas empresas, estimulando a desverticalização e pri-
vatizando, principalmente, as distribuidoras de energia elétrica. 

Considerando as alterações metodológicas introduzidas a partir do Balanço 
Energético Nacional (BEN) 2003, 44% do total da Oferta Interna de Energia  no 
país em 2004 teve origem em fontes renováveis. 
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Em 2004, de acordo com dados extraídos do BEN, a Oferta Interna de Energia 
primária no Brasil totalizou 190 milhões de tep (tonelada equivalente de petró-
leo), o que corresponde a 1,9% do consumo mundial de energia primária. 

2.4 - Evolução da produção de eletricidade 

A opção pela expansão do parque gerador priorizando a construção de usinas 
hidrelétricas foi inicialmente feita pelo Governo por considerá-la estratégica pa-
ra o país. Grandes projetos de usinas hidrelétricas permitiram a geração de 
energia capaz de sustentar o crescimento econômico no período. Mais tarde, o 
aumento das preocupações com os impactos ambientais oriundos da produção 
e uso da energia mostraram que essa seria uma imensa vantagem comparativa 
do país, por possuir vastos recursos hídricos e enorme potencial hidrelétrico. 

Em 1973, foi criada a Itaipu Binacional – ITAIPU, de acordo com o tratado fir-
mado entre Brasil e Paraguai, regulando a construção e operação de hidrelétri-
cas no rio Paraná. 

Nos anos 80 e 90, as tarifas e investimentos em eletricidade tiveram uma que-
da significativa, comprometendo a proporção de recursos destinada aos novos 
investimentos que caiu de 71% em 1974 para 54% em 1980, 40% em 1985 e 
29% em 1988. O pagamento do serviço da dívida consumia dois terços dos 
recursos no final da década de 80. 

O Plano 90 da Eletrobrás, baseado nos patamares de crescimento econômico 
verificados na década de 70, foi estruturado com base em um crescimento a-
nual da demanda de energia elétrica a taxas superiores a 11%. Também base-
ado neste forte crescimento do consumo de energia elétrica, foi assinado o A-
cordo Nuclear do Brasil com a Alemanha, através do qual seriam construídos 
os maiores reatores do mundo, os PWR de 1.300 Mw em associação com a 
KWU-Siemens. Pelo acordo seriam adicionados ao parque gerador brasileiro 
um reator desse tipo por ano até 1990. 

Com a recessão do início dos anos 80, houve uma relativa disponibilidade de 
energia secundária que levou o país a adotar uma política de estímulo à eletro-
termia. O consequente rápido crescimento da demanda de eletricidade, princi-
palmente para eletro-termia no setor industrial, presssionava a capacidade de 
oferta de eletricidade existente. Por outro lado, os preços do petróleo no mer-
cado internacional diminuíram até níveis relativamente próximos aos anteriores 
ao período de crise. 

Somado a isso, a política de tarifas artificialmente baixas, para conter a infla-
ção, começava a comprometer a capacidade de investimento na expansão da 
oferta, o que, combinado com a alta das taxas de juros no mercado internacio-
nal, criava grandes dificuldades financeiras para o setor elétrico que teve sua 
expansão em parte financiada por empréstimos com taxas de juros flutuantes 

Em 1984, entrou em operação a Usina Hidrelétrica Tucuruí, da Eletronorte, 
primeira hidrelétrica de grande porte construída na Amazônia. Foi concluída 
também a primeira parte do sistema de transmissão Norte-Nordeste, permitindo 
a transferência de energia da bacia amazônica para a região Nordeste. 

Além disso, entrou em operação a Usina Hidrelétrica Itaipu, maior hidrelétrica 
do mundo, com 12.600 MW de capacidade instalada em 18 unidades gerado-
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ras de 700 MW cada uma. As 18 unidades geradoras foram sendo instaladas 
ao ritmo de duas a três por ano. A 18ª entrou em operação em 9 de abril de 
1991. 

A energia produzida por Itaipu em 2004 atingiu 89,9 milhões de MWh. Essa foi 
a terceira maior produção da história da usina, marca superada apenas em 
2000 (93,4 milhões de MWh) e em 1999 (90 milhões de MWh). Em 1985 o Bra-
sil começa a importar energia elétrica do Paraguai, atingindo um patamar (que 
se mantém estável) de cerca de 40 Gwh/a, equivalentes a 4.570 Mw médios. 

Em 1985, a Usina Termonuclear Angra I incia suas operações, sendo a primei-
ra usina nuclear do Brasil. A opção da construção da Usina de Angra I era justi-
ficada pela proximidade dos grandes centros consumidores evitando, portanto, 
investimentos em transmissão e o aumento da importação de petróleo para 
geração termelétrica a partir de derivados. 

Em 1986, entrou em operação o sistema de transmissão Sul-Sudeste, o mais 
extenso da América do Sul, transportando energia elétrica da Usina Hidrelétrica 
Itaipu até a região Sudeste. Nesse mesmo ano, a Eletrobrás publicou o Plano 
Diretor para Conservação e Recuperação do Meio Ambiente nas Obras e Ser-
viços do Setor Elétrico - I PDMA, marcando o início da reorientação do setor no 
equacionamento das questões socioambientais. 

Em 12 de abril de 1990, foi sancionada pelo Presidente da República Fernando 
Collor de Mello a Lei n.º 8.031, criando o Programa Nacional de Desestatização 
– PND, que em 1995 incluiria as empresas controladas pela Eletrobrás. 

Preocupado com a falta de investimento na expansão do parque gerador, o 
Governo Federal emitiu em 1993, o Decreto nº 915, de 6 de setembro, viabili-
zando a formação de consórcios entre concessionárias e autoprodutores para a 
implantação e exploração dos aproveitamentos hidrelétricos. Este constituiu-se 
em importante instrumento para viabilizar, inclusive, a conclusão de obras para-
lisadas. 

No ano seguinte, foi inaugurada a primeira unidade geradora da Usina Hidrelé-
trica Xingó, com 500 Mw, localizada entre Alagoas e Sergipe, nas cidades de 
Canindé do São Francisco (SE) e Piranhas (AL). Em 1997, com mais cinco u-
nidades geradoras em funcionamento, a usina atingiu a capacidade de 3.000 
MW. É a maior usina da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 
e a última no rio São Francisco, tendo importância fundamental para a Região 
Nordeste e para o Sistema Interligado Norte-Nordeste. 

Ainda em 1997 foi inaugurada a Usina Hidroelétrica Miranda, com capacidade 
de 390 MW, instalada no rio Araguari, entre Uberlândia (MG) e Indianápolis 
(MG). Foi a primeira do país a ser projetada com sistema de telecomando onde 
todos os controles operacionais são feitos de Belo Horizonte (MG) pelo Centro 
de Operações de Sistema - COS da Companhia Energética de Minas Gerais - 
CEMIG. O telecomando aumentou a confiabilidade do sistema e reduziu cus-
tos, pois a usina pode ser mantida por pequeno número de funcionários. 

Em 1998, entrou em operação, a primeira das três turbinas da Usina Hidrelétri-
ca Serra da Mesa, localizada no rio Tocantins, tendo na margem direita o mu-
nicípio de Colinas do Sul (GO) e na margem esquerda o município de Minaçu 
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(GO). A usina possui o maior reservatório, em volume de água, do Brasil e tota-
liza 1.784 km2 de área inundada. 

Seguindo uma tendência ocorrida em todo o mundo, o setor elétrico passou por 
sucessivas reformas a partir do final da década de 90. Com a reestruturação do 
setor foram criadas as agências reguladoras, estabelecidas políticas de desre-
gulamentação com ênfase no livre acesso às redes transporte, o que por sua 
vez promoveu a abertura a novas empresas e estimulou a desverticalização, 
com a privatização principalmente das distribuidoras. 

No entanto, a atratividade de novos investimentos na expansão não ocorreu 
como fora esperado e os grandes reservatórios do sistema foram depleciona-
dos seguidamente, culminando no racionamento de energia elétrica no início 
de 2001. Para enfrentar a crise, as autoridades elaboraram três planos de a-
ção: 

- o Programa Prioritário de Termoeletricidade (PPT); 

- o Programa de Energia Emergencial; e 

- o Plano de Revitalização do Modelo do Setor Elétrico. 

Assim, em 24 de fevereiro de 2000, foi criado pelo Decreto N° 3.371 o Progra-
ma Prioritário de Termoeletricidade - PPT, que se apresentava como decisivo 
para a diversificação da matriz de geração brasileira, cuja potência total deveria 
passar a ser 80% hidrelétrica e 20% termelétrica até 2009. O PPT previa incen-
tivos de longo prazo (20 anos) para as térmicas emergenciais e garantia um 
despacho das mesmas para operação na base. O PPT previa a entrada de 49 
termelétricas, na maioria a gás natural, mas poucas foram viabilizadas. 

A figura seguinte mostra, em intervalos de 5 anos, a evolução da geração de 
energia elétrica no Brasil de 1970 até 2005, com os dados obtidos do Balanço 
Energético Nacional (Ref 2). Principalmente a geração é de origem nas hidroe-
létricas, com apenas cerca de10% de origem térmica 

 

 

Figura 2.2 – A geração de energia elétrica no Brasil multiplicou por um fator 10 num pe-
ríodo de 35 anos principalmente por hidroelétricas 
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A capacidade instalada existente no período 1970 a 2005 está indicada em fi-
gura do próximo capítulo, em conjunto com a previsão de ampliação desta ca-
pacidade além do ano 2005. 

A figura anterior, cujos intervalos são de 5 anos, não permite ver os efeitos do 
racionamento de 2001. Como curiosidade, na figura adiante são mostrados os 
dados anuais de 1998 a 2005 que permitem verificar este efeito de maneira 
mais precisa. De maneira geral, o consumo voltou aos níveis de 2000 apenas 
em 2003, mas com um acréscimo de geração térmica. 

 

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO 1998 A 2005 

 

Figura 2.3 – A crise de 2001 causou que a geração de energia elétrica gerada em 2000 
somente fosse novamente atingida em 2003 

 

A análise das figuras comprova que a hidroeletricidade ainda é a opção natural 
do Brasil mesmo diante de barreiras ambientais cada vez mais restritivas aos 
aproveitamentos dos potenciais hidráulicos. De fato, tem sido crescente a difi-
culdade de licenciamento ambiental para novos empreendimentos hidrelétricos. 
Tal fato tem sido acompanhado de uma expansão notável da geração termelé-
trica. 

Na geração térmica, são utilizados como combustíveis, principalmente, os deri-
vados de petróleo tais como: óleo diesel e óleo combustível, que começaram a 
ceder espaço para a geração a partir do gás natural em meados da década de 
90. A figura a seguir mostra como a geração de origem térmica ganhou espaço 
nos últimos 10 anos, saindo, no período, de um patamar de 15.000 Mwh/a para 
cerca de 40.000 Mwh/a 
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A GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORIGEM TÉRMICA NO PERÍODO 
1998 A 2007 

 

Figura 2.4 – A crise na capacidade de fornecimento das hidroelétricas causou que a ge-
ração térmica no Brasil quase triplicasse no período entre 1998 e 2006, chegando a mais 
de 10% da geração total 

 

A geração de eletricidade a partir de usinas termelétricas, além de contribuir 
para mitigação dos riscos hidrológicos pela diversificação, conta também com a 
vantagem de localização próxima aos centros consumidores, diminuindo a ne-
cessidade de investimentos em transmissão. 
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3 - A expansão do setor até 2030 

O presente capítulo é, em realidade, um extrato do Plano Nacional de Energia 
2030 elaborado pela EPE (Ref. 3) 

3.1 - O Plano Nacional de Energia 2030 

O Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030) avaliou quatro trajetórias distin-
tas para as taxas anuais médias de crescimento anual do PIB no período 
2005/2030, denominados Cenários A, B1, B2, e C. Aos cenários econômicos 
foram associadas correspondentes quatro trajetórias distintas de consumo e-
nergético. 

A energia é consumida de duas formas principais, como eletricidade e como 
combustível. O quadro a seguir apresenta as taxas de crescimento do PIB e do 
consumo de energia elétrica para os cenários considerados (%/a), excluindo o 
consumo no setor energético e usos não energéticos: 

 

CENÁRIOS DO PLANO NACIONAL DE 
ENERGIA 2030 (crescimento em %/a) 

CENÁRIO PIB Energia 
elétrica 

   

   

A 5,1 5,1 

B1 4,1 4,1 

B2 3,2 3,9 

C 2,2 3,5 

Tabela 3.1 – O Plano Nacional de Energia 2030 estabeleceu parâmetros razoáveis para o 
desempenho da economia e do setor de energia elétrica 

 

Em qualquer desses cenários há uma expansão da energia elétrica que cresce 
em a taxas em geral maiores que as da economia em geral, devido ao fato de 
que em todos os cenários há um crescimento do setor de serviços na economi-
a, aumento da participação de indústria de maior valor agregado, bem como o 
aumento da posse de equipamentos eletrodomésticos por parte da população. 

No PNE 2030, o Cenário B1 foi priorizado para o estabelecimento das estraté-
gias de expansão do sistema energético, mas foram feitas análises de sensibi-
lidade. Para o Cenário B1, a evolução da Matriz Energética, no período 
2005/2030, apresenta uma ampliação da diversificação das fontes. Em item 
posterior mostraremos a hipótese básica de ampliação da geração que será 
utilizada no presente trabalho. Primeiramente faremos uma avaliação dos cus-
tos unitários setoriais que estarão envolvidos na expansão da geração. 
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3.2 - Investimento na geração 

Entre os componentes do custo de geração destaca-se o do investimento, 
normalmente expresso em US$/kw instalado e que é básico para a formulação 
das estratégias de expansão. No caso da geração térmica, adicionalmente é 
importante o custo do combustível, expresso em R$/Mwh, determinante não só 
para a expansão, como também para a estratégia de operação do sistema. 

O custo de investimento é o principal parâmetro de custo da geração de ener-
gia a partir das mais importantes fontes renováveis ou não convencionais. As 
usinas hidroelétricas (inclusive Pequenas Centrais Hidráulicas – PCH) e as 
centrais eólicas se caracterizam por baixo custos operacionais, na medida em 
que aproveitam potenciais energéticos naturais, quedas de água, descargas 
fluviais e ventos. As usinas térmicas que utilizam a biomassa da cana-de-
açúcar e resíduos urbanos utilizam, por sua vez, resíduos de outras atividades 
e, portanto, o custo operacional devido ao combustível é, assim, compartilhado 
com tais atividades. 

Também na geração termelétrica tipicamente de base (nuclear e carvão mine-
ral) o custo de investimento responde por parcela importante do custo de gera-
ção. 

Nas avaliações mais detalhadas realizadas com técnicas de fluxo de caixa para 
determinação da rentabilidade de empreendimentos específicos é necessário 
incluir no investimento inicial uma rubrica denominada “custos do proprietário”, 
uma vez que os custos de investimento que são normalmente citados na litera-
tura envolvem apenas os custos externos, contratados, para a construção da 
usina. Os custos de proprietário são aqueles incorridos diretamente pelo pro-
prietário antes e durante a construção, em razão da construção da usina, os 
quais custos não teriam ocorrido se a usina não fosse construída. Trata-se de 
custos tais como: 

- despesas com ANEEL 

- despesas com estudos necessários para o licenciamento 

- compensações ambientais 

- engenharia básica inicial necessária para a realização das contrata-
ções 

- supervisão pelo proprietário 

- capital inicial para a operação 

- etc 

O valor destes custos (absoluto ou relativo) depende do tipo da usina, da capa-
cidade, do tempo de construção, da complexidade do projeto, etc. Em geral 
pode-se estimar que varie entre US$ 50 e US$ 100 por kw instalado. Não é 
portanto desprezível. No presente relatório admitiu-se que estes custos já esti-
vessem incluídos nas estimativas que serão apresentadas. 



       

Economia e Energia – OSCIP  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

73 

3.2.1 - Hidroelétricas 

O custo de investimento das usinas hidrelétricas é função das características 
do potencial hidráulico a ser aproveitado e de sua localização. O potencial hi-
droelétrico a aproveitar no Brasil após 2015 (exclusive PCH) monta a 136.000 
Mw, dos quais 44% (ou 60.000 MW) não foram considerados como passíveis 
de aproveitamento no horizonte de estudo (até 2030), seja por razões de custo 
ou de restrições ambientais, seja porque o nível de conhecimento desse poten-
cial é ainda muito incipiente, o que desaconselha assumir que seu desenvolvi-
mento possa se dar neste prazo. 

Além disso, desenvolver um volume de obras hidrelétricas que ultrapasse o 
equivalente a 5.000 Mw por ano significa uma demanda expressiva à indústria 
nacional, cuja capacitação necessitaria ser avaliada. Em adição, deve-se con-
siderar que cerca de 70% desse potencial a aproveitar localiza-se na Região 
Amazônica onde dificuldades de acesso e de infra-estrutura, e a necessidade 
de mitigação e compensação de impactos ambientais sugerem um sobrecusto 
quando comparadas a obras hidroelétricas convencionais em outras regiões do 
país. 

Mesmo com todas as restrições impostas pela limitação de dados e informa-
ções, as avaliações realizadas para o PNE 2030 permitiram construir uma cur-
va de custo de investimento da fonte de geração hidrelétrica de grande porte 
(exclusive PCH). O custo de investimento das centrais hidroelétricas depende 
do porte das usinas. Para o potencial considerado, os custos de investimento, 
exclusive os juros durante a construção, variam entre US$ 800 e US$ 4.000 por 
kw, com um valor médio de US$ 1.650 e podendo ser estratificado conforme 
indicado abaixo: 

 

POTENCIAL HIDROELÉTRICO AINDA A APROVEI-
TAR - CUSTO DE INVESTIMENTO (US$/kw) 

  

Até 30.000 Mw 1.100 

De 30.000 a 40.000 Mw 1.450 

De 40.000 a 50.000 Mw 1.800 

Acima de 50.000 Mw 2.500 

Média 1.650 

Tabela 3.2 – O Brasil possui ainda um potencial hidroelétrico a aproveitar que é muito 
grande e de custo baixo 

 

O custo de investimento em pequenas centrais hidrelétricas apresenta, em li-
nhas gerais, as mesmas características básicas da geração de maior porte, 
dependendo do potencial e da localização. Contudo, trata-se em geral de proje-
tos de menor complexidade técnica e socio - ambiental. Por outro lado, a esca-
la menor tende a elevar os custos unitários. De qualquer forma, o custo de in-
vestimento em PCH se inscreve na amplitude de custos acima apresentada, 
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embora seja razoável supor uma menor dispersão. Nessas condições, tomou-
se como referência o valor de US$ 1.200/kw para o investimento em PCH. 

3.2.2 - Outras fontes renováveis ou não-convencionais 

No caso das centrais eólicas, o porte do parque eólico influencia fortemente o 
custo de investimento. Um sistema constituído por duas a cinco turbinas é con-
siderado uma pequena fazenda eólica. Sistemas com mais de cinco unidades 
são considerados fazendas eólicas de médio/grande portes. 

A turbina representa o elemento de custo mais importante e significativo de um 
projeto eólico. Para projetos de grande porte, a participação do custo da turbina 
nos custos totais de investimento é alta (70 a 80%), diluindo assim, os demais 
custos em relação ao total de investimento. Em projetos de menor porte, essa 
proporção situa-se entre 50 e 70%. Levantamentos realizados para o PNE 
2030 indicaram valores entre 1.700 e 2.200 R$/kW para o custo de turbinas 
eólicas no Brasil, com potência entre 200 e 1.500 kw. A partir dessas indica-
ções, pode-se estimar o custo de investimento em uma central eólica entre 
1.300 e 1.500 US$/kw, dependendo das dimensões do parque. 

Considerando, dentro de uma perspectiva de longo prazo, a possibilidade de 
redução desse custo sugerida pelo desenvolvimento tecnológico do setor evi-
denciado nas pesquisas em andamento e pelo ganho de escala que a geração 
eólica deve apresentar, adotou-se para efeito de estimativa do custo de inves-
timento em centrais eólicas o valor básico de 1.200 US$/kw. 

No caso da geração térmica a partir da biomassa da cana-de-açúcar, o cus-
to de investimento apresenta, basicamente, os mesmos componentes de uma 
central térmica a vapor convencional. Dependerá, naturalmente, do tipo de ar-
ranjo tecnológico utilizado. Existem ciclos a vapor com turbinas de contrapres-
são, com turbinas de condensação e extração, ou de ciclo combinado integrado 
à gaseificação da biomassa. As duas primeiras tecnologias têm seu processo 
de fabricação totalmente dominado pela indústria nacional, sendo a referência 
principal a de instalações de geração a vapor para o setor sucroalcooleiro. 

A terceira, mais cara, porém mais eficiente energeticamente, depende ainda da 
maturação das pesquisas relativas à produção em escala comercial dos gasei-
ficadores, e não foram consideradas para efeito de estimativa do custo de in-
vestimento dessa fonte de geração. 

As referências disponíveis indicam valores entre 800 e 1.100 US$/kW para o 
custo de investimento na produção de energia elétrica a partir da biomassa da 
cana-de-açúcar. Considerando a maior penetração do arranjo de maior eficiên-
cia (turbinas de condensação e extração) e a tendência de redução de custo, 
na medida do aumento do tamanho das usinas (ganhos de escala) e do fortale-
cimento da demanda interna, tomou-se como referência o valor de 900 US$/kW 
para o investimento em centrais de geração de eletricidade a partir da biomas-
sa da cana-de-açúcar. 

Da mesma forma, as centrais de geração a partir de resíduos urbanos utili-
zam, tipicamente, ciclos a vapor. Entende-se que custos adicionais no investi-
mento devem ser demandados em razão ou do tratamento do gás (no caso de 
uso do biogás) ou do tratamento do material orgânico, seja no caso da queima 



       

Economia e Energia – OSCIP  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

75 

direta (incineração), seja no caso de sua gaseificação. Dessa forma, excluído o 
custo do sistema de coleta, estimou-se em 1.250 US$/kW o custo de investi-
mento nessas centrais. 

3.2.3 - Nuclear 

A maior parcela do custo de uma usina termonuclear é o de capital, que englo-
ba os chamados custos de EPC (Engineer-Procure-Construct), custos de con-
tingência, custos do proprietário e os custos “FOAKE” (First Of A Kind Enginee-
ring). 

Os custos de EPC são divididos em custos diretos e indiretos, compreendendo 
os primeiros equipamentos e os serviços de montagem (cerca de 70% do 
EPC), e os custos indiretos compreendendo a engenharia de supervisão e a-
poio, e alguns materiais. Observe-se que o item “custos de contingências” fun-
ciona, na verdade, como um seguro do contratado, especialmente na modali-
dade EPC. Assim, a depender da estrutura de contratação negociada, esses 
custos podem ser sensivelmente reduzidos. 

Custos do proprietário cobrem testes, treinamento de pessoal, inspeções, etc. 

Custos “FOAKE” representam uma compensação pelo custo de desenvolvi-
mento da tecnologia. É de reconhecimento internacional que um programa de 
usinas tende a reduzir o custo de investimento, com base no conceito “apren-
der fazendo”. Isto é, o investimento de uma segunda ou terceira instalação de 
um mesmo tipo exclui custos “FOAKE”. 

Na definição do custo de investimento na geração nuclear é fundamental definir 
a referência tecnológica. Os estudos realizados para o PNE 2030 indicam que 
os reatores da Geração III+, também ditos “evolutivos-radicais”, reúnem boas 
perspectivas para serem adotados como referência na hipótese de uma expan-
são do parque de geração nuclear brasileiro. Entre as razões que sustentam 
esse enfoque se alinham: 

- trata-se de reatores que já estão, em geral, pré-certificados nos Esta-
dos Unidos, uma indicação da aceitabilidade dos mesmos quanto aos 
parâmetros de segurança; 

- são reatores que deverão estar comercialmente disponíveis a partir de 
2010, o que, considerando o projeto de Angra 3 e as demandas que se-
riam exigidas para uma nova usina, é um prazo compatível com uma e-
ventual expansão de nucleares no país; 

- reatores de uma geração tecnologicamente mais avançada (Geração 
IV), são vistos como “projetos de reatores nucleares teóricos” e que es-
tão atualmente sendo pesquisados, embora pelo menos um, o GT-MHR 
(Gas Turbine - Modular Helium Reactor – Reator Modular a Hélio e Tur-
bina de Gás), esteja em processo de pré-certificação nos Estados Uni-
dos; em geral não se espera que estes projetos tenham aplicação co-
mercial antes de 2030; 

- de acordo com as referências disponíveis, a nova tecnologia em pes-
quisa, da fusão nuclear, somente deverá estar disponível após o hori-
zonte do estudo. 
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Na Europa existe o projeto EPR (European Pressurized-Water Reactor), um 
reator evolucionário de potência elevada (da ordem de 1.750 Mw) e que está 
sendo construído na Finlândia e na França. Trata-se portanto de um projeto já 
licenciado e que pode também ser considerado para o Brasil. Haverá uma certa 
facilidade neste caso por causa dos vínculos já existentes entre a Eletronuclear 
e a empresa francesa Areva, que é a detentora da tecnologia. 

Por último, também é possível admitir para o Brasil uma evolução do projeto de 
Angra 3. Trata-se de um projeto que atende todos os requisitos de segurança 
exigidos e que pode ser desenvolvido pela Eletronuclear sem maiores dificul-
dades. A usina de Angra 2 tem mantido ótimo desempenho durante a operação 
e servirá de modelo para Angra 3 com as modificações necessárias, principal-
mente a instrumentação e controle que serão digitalizados. Angra 3, por sua 
vez, seria um modelo perfeitamente viável para futuras usinas do mesmo tipo, 
com as pequenas adaptações que são sempre necessárias em função do a-
primoramento tecnológico. 

Nessas condições, para efeito de estimativa do custo de investimento na gera-
ção nuclear, tomou-se como referência reatores do tipo PWR, do tipo que ve-
nham a ser, mas que significam todos uma evolução natural das usinas em 
operação e em projeto ou construção no Brasil (Central Nuclear Almirante Álva-
ro Alberto, em Angra dos Reis, RJ). 

Estudo da Universidade de Chicago (2004) indica os valores apresentados na 
tabela abaixo como referenciais para o custo de investimento de usinas nuclea-
res desse tipo. 

 

CUSTO DE INVESTIMENTO DE CENTRAIS NUCLEARES (US$/kw) 

Característica do projeto Mínimo Médio Alto 

    

Média para projetos maduros 1.080 1.200 1.320 

Novos projetos, FOAKE não pago 1.350 1.500 1.650 

Projetos avançados, FOAKE não pago 1.620 1.800 1.980 

Tabela 3.3 – Os custos de investimento de centrais nucleares são muito influenciados 
pelo nível de grau de inovação que é necessário introduzir permanentemente pelas exi-
gências de licenciamento 

 

Considerando a internalização de custos no Brasil, adotou-se como custo pa-
drão o valor de 2.200 US$ /kW. 

Haverá questionamentos quanto a estes números, porque os dados que a Ele-
tronuclear apresenta para os custos de conclusão de Angra 3 (mais de R$ 7 
bilhões, sendo que a usina já está com 20 a 30% dos gastos realizados) levari-
am a custos superiores a estes. No entanto, Angra 3 não será um bom exem-
plo para o futuro por causa dos problemas e atrasos que enfrentou. Assume-se 
que as futuras centrais nucleares venham a ser construídas num ambiente 
mais profissional e mais competitivo que Angra 3. 
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Se a legislação atual for seguida à risca (Lei 10.484, de 2004) existe mesmo a 
possibilidade de que a futuras centrais nucleares venham a ser objeto de licita-
ção promovida pela ANEEL, sendo a Eletronuclear apenas uma das conces-
sionárias participantes, o que certamente contribuiria para baixar os custos. 

3.2.4.- Carvão mineral 

Da mesma forma como no caso da geração nuclear, o custo de investimento 
em usinas a carvão mineral depende da tecnologia escolhida para o desenvol-
vimento do projeto. Entre as principais tecnologias disponíveis, as de leito flui-
dizado e de carvão pulverizado são consideradas, no momento, as mais viáveis 
para utilização do carvão mineral nacional. A opção da gaseificação integrada 
em ciclo combinado (IGCC, na sigla em inglês) ainda se encontra em fase de 
desenvolvimento e apresenta custos mais elevados. 

Assim sendo, para efeito da estimativa do custo de investimento em usinas a 
carvão mineral no Brasil, considerou-se: 

- Carvão Pulverizado, com dessulfuração dos gases de combustão com 
base em calcário ou amônia; 

- Combustão em Leito Fluidizado à Pressão Atmosférica, com ou sem a 
etapa de beneficiamento do carvão mineral; 

- Combustão em Leito Fluidizado à Pressão Atmosférica, com dessulfu-
ração dos gases de combustão com base em amônia (FGD). 

A maior potência possível para uma caldeira única de carvão mineral pulveri-
zado (PF) está na faixa de 500 a 600 MW e é adequada do ponto de vista de 
benefícios por economia de escala nos custos de mineração, capital e opera-
ção. 

O Atlas de Energia Elétrica do Brasil, da ANEEL, indica para o custo de inves-
timento em centrais a carvão mineral valores entre 1.300 e 1.700 US$/kW, já 
incluídos equipamentos de controle ambiental (dessulfurização de gases e con-
trole de particulados) e excluídos os juros durante a construção. Importa obser-
var que, em uma perspectiva de longo prazo, os custos de investimentos po-
dem diminuir na medida em que o porte das plantas aumentar, devido aos ga-
nhos de escala (há pesquisa e projetos para caldeiras de até 900 MW). 

Por outro lado, no caso brasileiro, pode haver custos adicionais de internaliza-
ção, relacionados, por exemplo, ao fato de que parte importante dos equipa-
mentos é importada. Além disso, os custos dependem ainda do grau de efici-
ência desejado no projeto e das exigências ambientais. Por exemplo, caldeiras 
com ciclo de vapor ultra supercrítico que estão sendo construídas atualmente 
na Alemanha com eficiência acima de 43% têm um custo superior em cerca de 
30% relativamente às usinas tradicionais de carvão mineral pulverizado com 
eficiência de 35%. 

Nessas condições, adotou-se como referência para o custo de investimento na 
geração térmica a partir do carvão mineral o valor de 1.600 US$ /kW. 
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3.2.5.- Gás natural 

As referências do custo de investimento em centrais termelétricas a gás natural 
são muito mais numerosas, inclusive no Brasil. Nos anos recentes, houve im-
portante incremento no parque gerador nacional com esse tipo de fonte, princi-
palmente a partir da implantação do Programa Prioritário de Termelétricas – 
PPT, do governo brasileiro. 

O arranjo físico das turbinas é um dos fatores que influenciam no custo de in-
vestimento da usina. Porém existe uma conta de compensação a fazer entre o 
arranjo das turbinas (permitindo maior flexibilidade operativa) e o custo de tal 
arranjo. 

Outro fator, é a demanda mundial pelos equipamentos principais (turbinas e 
geradores). De qualquer modo, estima-se que o custo de capital de uma planta 
a gás natural, funcionando em ciclo simples, na faixa de potência de 100 MW, 
gire em torno de 550 US$ /kW. Nesta mesma faixa de potência, as referências 
internacionais para o custo de investimento de uma planta em ciclo combinado, 
de maior eficiência, indicam o valor de 700 US$ /kW. Para as plantas de coge-
ração, estima-se o valor de 650 US$/kW, observando-se, entretanto, que o cus-
to depende muito da tecnologia adotada. No caso brasileiro, considerando-se 
que as turbinas são equipamentos importados, é lícito admitir um custo de in-
ternalização. 

Diante dessas considerações, o valor adotado como referência para o custo de 
investimento em termelétricas a gás natural foi de 750 US$/kW, referente a u-
sinas com tamanho típico de 500 MW, funcionando em ciclo combinado e com 
alto rendimento (cerca de 41%). 

3.2.6 - Outras usinas térmicas 

Sob a designação Outros o PNE 2030 especifica principalmente as pequenas 
usinas térmicas (principalmente máquinas a óleo diesel) que atendem os sis-
temas isolados da Amazônia. Trata-se de uma fração pequena da geração bra-
sileira, que tende a não crescer em virtude da gradual interligação dos centros 
mais importantes ao Sistema Integrado Nacional. 

Utilizou-se um custo de investimento de US$ 400,00/kw 

3.3 - O custo do combustível na geração térmica 

No caso da geração térmica convencional (nuclear, carvão mineral e gás natu-
ral), além do investimento, o custo do combustível é básico para determinar a 
competitividade econômica de cada fonte. Com efeito, em alguns casos, os 
custos operacionais (inclusive combustível) podem representar até 50% do 
custo médio de geração. 

Ainda com referência a essas fontes, importa reiterar a relevância do regime 
operativo, caracterizado pelo fator de capacidade. 

A determinação do custo de combustível está aderente aos cenários macroe-
conômicos e ao contexto energético e tecnológico (tipo de projeto e eficiência 
na geração) estabelecido para os estudos. A Tabela seguinte resume os va-
lores considerados. 
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CUSTO DO COMBUSTÍVEL NA 
GERAÇÃO TÉRMICA (US$/Mwh) 

Urânio   8,0 

Carvão nacional 16,4 

Carvão importado 28,8 

Gás natural 40,3 

Tabela 3.4 – O custo do combustível é muito variável dependendo da tecnologia da usina 

 

3.4 - O custo médio da geração 

Em linhas gerais, a formulação de uma estratégia para a expansão da geração 
de energia elétrica se orientará, do ponto de vista técnico e econômico, pela 
minimização dos custos de expansão e de operação do sistema. Em qualquer 
caso, o custo da geração de energia é elemento chave. Além dos custos de 
investimento e de combustível, há outros custos (custos fixos e custos de inte-
gração da usina à rede) que devem ser considerados no cálculo do custo de 
geração. Considera-se ainda o cronograma de desembolso do investimento. 
Por fim, é necessário, ainda, estabelecer outros parâmetros tais como taxa de 
desconto, juros durante a construção e vida útil dos empreendimentos. 

Um ponto sensível na análise econômica é a taxa de desconto. Considerou-se 
no PNE 2030 o valor referencial para a taxa de desconto de 8% ao ano, que é 
aderente aos cenários macroeconômicos formulados  e compatível com uma 
análise de investimento de longo prazo, e conciliável com custo de capital pró-
prio (taxa mínima de atratividade do investidor) na faixa de 11 a 13% ao ano. 

Importa salientar ainda que o custo médio de geração tal como aqui definido 
não inclui impostos e encargos setoriais, logo não pode ser tomado como indi-
cador da tarifa de venda da energia. Não obstante é aplicável aos objetivos da 
presente avaliação, que pretende apenas ser ilustrativo ao dar uma ordem de 
grandeza aos custos e mostrar prioridades das diversas fontes do ponto de 
vista econômico. 

O custo médio da geração de um aproveitamento hidrelétrico é função da ca-
pacidade instalada e localização, sendo possível ordená-las por índice de custo 
benefício. 

As demais fontes têm, tipicamente, um custo de investimento padrão pois não 
dependem fundamentalmente, como a hidráulica, da localização. Contudo, em 
especial as fontes térmicas convencionais, apresentam custos de geração que 
incluem uma parcela substancial referente ao custo do combustível e que de-
pende diretamente do despacho de carga a que a usina estará submetida. No 
caso da biomassa da cana-de-açúcar e de resíduos urbanos, admite-se que, 
do ponto de vista energético, a geração de eletricidade possa ser vista como 
subproduto, na medida em que o combustível é um resíduo de outras ativida-
des. 
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Nessas condições, na tabela a seguir são apresentados os valores calculados 
para o custo médio de geração de cada fonte dentro das hipóteses de trabalho 
estabelecidas no PNE 2030 e considerando as hipóteses de condições hidroló-
gicas crítica (quando as fontes térmicas são despachadas ao máximo) e média 
(quando as fontes térmicas são despachadas com objetivos de otimização dos 
reservatórios). 

 

CUSTO MÉDIO DE GERAÇÃO - FONTES TÉRMICAS (US$/Mwh) 

Fonte                       Condição hidrológica 

 Crítica Média 

Gás natural 56,4 40,4 

Carvão nacional 44,4 40,5 

Carvão importado 56,8 49,3 

Nuclear 51,8 50,1 

Resíduos urbanos (excl. combustível) 22,0 22,0 

Biomassa de cana (excl. combustível) 23,0 23,0 

PCH 36,0 36,0 

Centrais eólicas 75,0 75,0 

Tabela 3.5 – No Brasil o custo de geração das usinas térmicas varia na dependência da 
situação hidrológica, uma vez que a maior parte das usinas térmicas é utilizada como 
complementação térmica do sistema hidroelétrico 

 

CUSTO MÉDIO DE GERAÇÃO DAS HIDROELÉTRICAS 

Nível geral de aproveitamento (Mw) Custo (US$/Mwh) 

  

Até 20.000  28,0 

Em 40.000 40,0 

Em 60.000 55,0 

Tabela 3.6 – O custo de geração das hidroelétricas aumentará muito no futuro à medida 
que usinas mais caras forem construídas 

 

Importa salientar que, embora parâmetro importante na definição da estratégia 
de expansão, o custo médio de geração não é o único elemento a ser conside-
rado, nem a comparação direta entre esses custos, embora necessária, é con-
dição suficiente para definir a competitividade de cada fonte. Como será visto 
adiante, a definição da estratégia de expansão dependerá do exame da situa-
ção de atendimento à carga do sistema em situações de hidrologia crítica e na 
média, procurando minimizar os custos de expansão e de operação em conjun-
to. 
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Além disso, a dispersão geográfica das fontes, notadamente das hidroelétricas, 
torna o custo da transmissão (interligações) parâmetro de relevante importân-
cia na comparação entre as alternativas. 

3.5 - Expansão da Oferta 

3.5.1 - Aspectos metodológicos 

O modelo computacional utilizado para a otimização da expansão da oferta de 
energia elétrica no PNE 2030 foi o MELP (Modelo de Planejamento da Expan-
são da Geração de Longo Prazo) desenvolvido pelo CEPEL (Centro de Pes-
quisas de Energia Elétrica). O MELP é um modelo de programação linear intei-
ra mista de grande porte que determina uma trajetória de expansão da oferta 
de energia elétrica, incluídas as interligações associadas, que minimiza o custo 
total (custos de investimento mais custos operacionais) da expansão do siste-
ma no intervalo de tempo considerado, assegurando o suprimento da demanda 
dentro de certos critérios de confiabilidade. 

Em linhas gerais, o modelo compõe automaticamente alternativas viáveis de 
expansão e seleciona dentre essas alternativas aquela que resulta em menor 
custo total. As alternativas viáveis de expansão são constituídas por novos em-
preendimentos de geração e reforços das interligações, capazes de assegurar 
o contínuo suprimento da demanda de energia elétrica, que é crescente no ho-
rizonte de estudo. 

Para reduzir o esforço computacional e possibilitar a análise de um grande nú-
mero de alternativas de expansão, as incertezas hidrológicas, no programa 
MELP são tratadas de forma simplificada considerando duas condições hidro-
lógicas: a crítica e a média. Assim, para a condição hidrológica crítica, a ener-
gia produzida por uma usina hidrelétrica está limitada ao valor de sua energia 
firme, enquanto que, para a condição hidrológica média, estará limitada à sua 
energia média, calculadas, por exemplo, com base em simulações dos mode-
los NEWAVE e SUISHI, também desenvolvidos pelo CEPEL. 

No caso das usinas termoelétricas, define-se analogamente valores máximos 
de geração sob condições hidrológicas crítica e média, os quais podem ser es-
timados com base em seus respectivos fatores de capacidade nestas duas 
condições hidrológicas. 

O critério de confiabilidade adotado baseia-se nos balanços estáticos para a 
condição hidrológica crítica, para cada subsistema, a cada ano do horizonte de 
estudo. Segundo esse critério, a soma das energias das usinas em condição 
hidrológica crítica deve ser sempre maior ou igual à demanda anual, ou seja, 
não pode ocorrer déficit em qualquer subsistema na hipótese de repetição do 
histórico hidrológico mais crítico. 

Ressalta-se que para o programa MELP, tanto para as usinas hidráulicas quan-
to para as térmicas, as energias crítica e média permanecem invariantes no 
tempo ao longo do horizonte do estudo. Ainda, a atual versão do modelo limita-
se ao equacionamento temporal do balanço de energia (carga-geração), isto é, 
não analisa as condições de atendimento à ponta de carga do sistema. Essa 
limitação se, por um lado, pode trazer imprecisões na análise do atendimento a 
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cargas localizadas, não significa distorções relevantes, tendo em vista a pre-
dominância da geração hidráulica no sistema elétrico brasileiro. 

A decisão econômica entre as alternativas de expansão é baseada no valor 
presente dos custos de investimento e operação, este último em condição de 
hidrologia média. No estudo considerou-se a taxa de desconto de 8% ao ano. 
Em relação à taxa de desconto, as simulações realizadas mostram que a evo-
lução da composição do parque é relativamente pouco sensível a esse parâ-
metro. Incrementos da taxa de desconto, embora desfavoráveis à geração hi-
drelétrica em usinas de grande porte, não implicam em deslocamento significa-
tivo dessa fonte de energia. 

Como resultado das simulações, o MELP apresenta o sequenciamento tempo-
ral ótimo dos aproveitamentos energéticos e interligações elétricas, bem como 
os correspondentes custos de investimento e de operação. 

3.5.2 - Expansão da oferta 

A expansão que se apresenta corresponde aos resultados obtidos com a simu-
lação do programa MELP. Corresponde, portanto, à expansão que minimiza os 
custos de investimento e de operação do sistema, observados os condicionan-
tes considerados. 

A expansão das fontes alternativas foi estabelecida ad hoc do modelo de cálcu-
lo. Corresponde a ampliar a participação dessas fontes de 0,8% em 2005 para 
5,1% e 9,1% em 2020 e 2030, respectivamente. O ritmo considerado para a 
expansão dessas fontes exigirá ações que assegurem condições de contorno 
que lhes sejam favoráveis, mesmo no caso daquelas que se mostram econo-
micamente competitivas. As ações no caso de resíduos urbanos estão ligadas 
a aspectos regulatórios. No caso de PCH e da cogeração a partir da biomassa 
da cana, aspectos ligados ao licenciamento ambiental são relevantes. No caso 
de centrais eólicas, incentivos específicos poderão ser necessários. Em qual-
quer caso, condições de financiamento específicas constituem fatores determi-
nantes, especialmente a possibilidade de se contar com a internalização de 
créditos de emissões de carbono evitadas com a introdução dessas fontes na 
matriz energética. 

Dentro dos condicionantes estabelecidos, a solução do MELP definiu uma re-
partição ótima, dos pontos de vista energético e econômico, entre as fontes 
hidráulica e térmica concorrentes. O modelo indicou que a expansão entre 
2015-2030, além das fontes alternativas, seria composta por 79% de hidrelétri-
cas e 21% de termelétricas. Essa proporção reflete não só a comparação entre 
os custos dessas fontes, mas também a influência do custo da transmissão, 
cuja expansão é considerada no modelo. 

Do potencial hidrelétrico “oferecido” ao modelo, de 61.300 MW não foram apro-
veitados 4.000 MW. 

Não houve, também, indicação de expansão de geração a carvão mineral im-
portado para geração no Sudeste ou no Nordeste. Para a geração na base, o 
carvão mineral importado tem como concorrente direto nessas regiões, além da 
importação da energia hidrelétrica de outras regiões, a opção nuclear. A menos 
de vantagens específicas que algum projeto possa oferecer como, por exem-
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plo, frete marítimo combinado com o frete de produtos minerais ou siderúrgi-
cos, o carvão mineral importado não se mostrou competitivo, como já indicava 
o custo médio de geração dessa fonte na operação em regime de base. 

O modelo indicou a instalação de 3.500 MW em térmicas a carvão mineral no 
Sul do país, e de 4.000 MW em geração nuclear. Limitou, contudo, a expansão 
da geração a gás natural a 6.500 MW. Por um lado, esse resultado ratifica a 
conclusão, de que as térmicas demandadas pelo sistema no futuro são tipica-
mente vocacionadas para operação na base. Por outro, sugere que se investi-
gue com mais detalhe essa solução. 

De fato, uma simulação limitando a potência nuclear a 4.000 MW, mantém os 
resultados com relação às térmicas a carvão e amplia a geração a gás natural 
em apenas 1.500 MW. Ou seja, entre um caso e outro, a alteração no panora-
ma da oferta é muito pequena. 

Essa pequena variação se explica pela adequação dos balanços carga-
geração para as condições de hidrologia crítica e média. Na verdade, o resul-
tado é muito sensível à qualidade dos dados, notadamente dos fatores de ca-
pacidade das hidrelétricas. Com efeito, esses fatores são determinantes da 
disponibilidade de energia secundária hidráulica no sistema e, conforme já as-
sinalado, quanto maior essa disponibilidade, maior a competitividade da gera-
ção a gás natural. Em termos práticos, um fator de capacidade médio das hi-
drelétricas um pouco maior encaminha para uma expansão nuclear com 4.000 
MW e a gás natural com 8.000 MW.  

Outro aspecto relevante a considerar é a flexibilidade operativa significativa-
mente diferente entre as alternativas nuclear e gás natural. Na medida em que 
cresce o montante de usinas térmicas com vocação para geração na base (nu-
clear e carvão mineral), passa a ser relevante o atendimento à ponta da carga, 
balanço esse que não foi efetuado. Essa situação é especialmente relevante na 
região Nordeste, onde, não por acaso, se indica maior expansão do parque 
nuclear. Essa flexibilidade operativa, que melhora as condições de adequação 
da geração à curva de carga do sistema, constitui uma vantagem para a gera-
ção a gás que não foi quantificada. 

Tais incertezas e o fato de a alteração no panorama da oferta entre uma situa-
ção e outra ter sido muito pequena, autoriza que se aceite a solução indicada 
na segunda simulação com o programa MELP. Nessas condições, a expansão 
da oferta é a resumida na Tabela a seguir, discretizada segundo períodos sele-
cionados. 
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PLANO NACIONAL DE ENERGIA 2030 - EXPANSÃO DA OFERTA DE 
ENERGIA ELÉTRICA POR FONTE DE GERAÇÃO (Mw) 

Ano    2005    2015    2030 

Hidroelétricas   68.600   99.000 156.300 

Grande porte (incl. binacional)   68.600   99.000 156.300 

Térmicas   16.952   24.397   39.897 

Gás natural     8.735   13.035   21.035 

Nuclear     2.002     3.347     7.347 

Carvão nacional     1.415     2.515     6.015 

Outras (incl sistemas isolados)     4.800     5.500     5.500 

Alternativas       854     4.972   20.322 

PCH       769     1.769     7.769 

Centrais eólicas         29     1.382     4.682 

Biomassa de cana         56     1.821     6.571 

Resíduos urbanos           0            0     1.300 

Total 86.406 128.369 216.519 

Tabela 3.7 – O Plano Nacional de Energia 2030 mantém a prioridade das usinas hidroelé-
tricas para a expansão futura 

 

A Figura 3.1 a seguir dá uma visão da situação, tendo-se realizado as interpo-
lações adequadas para os anos 2010, 2020 e 2025. Nesta figura incluiu-se 
também o período passado, 1970 a 2005, que foi comentado no capítulo ante-
rior. 
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CAPACIDADE DE GERAÇÃO NO BRASIL 

 

Figura 3.1 – O Plano Nacional de Energia 2030 mantém a prioridade das usinas hidroelé-
tricas para a expansão futura 

 

Para o futuro não é possível prever a geração de cada uma das fontes porque 
a operação das usinas térmicas depende do despacho de carga futuro. A gran-
de proporção de usinas hidroelétricas do sistema leva a que a operação das 
térmicas seja dependente fundamentalmente de considerações relativas a es-
tas hidroelétricas, tais como o nível dos reservatórios, o regime esperado de 
chuvas, etc. Apenas as centrais nucleares são também consideradas usinas de 
base (como as hidroelétricas), e operam com pequena variação do despacho. 

De uma geral, quanto maior o custo incremental de operação de uma usina 
térmica menos ela tende a ser despachada para operação. 

3.5.3 - O custo médio de investimento 

Um fator interessante que pode ser constatado quando se olha o setor em uma 
perspectiva de algumas décadas de uma maneira consolidada e coerente, é a 
mudança que já ocorreu e que ainda ocorrerá nos custos de investimento inicial 
médio das usinas de geração. Esta perspectiva é mostrada na figura seguinte, 
quando de compara, de maneira coerente e ponderada, estes custos médios 
de investimento. Inicialmente e ainda por algum tempo o baixo custo de cons-
trução das hidroelétricas mantém o custo médio baixo. A introdução das usinas 
a gás (de custo de investimento ainda mais baixo) na década de 90 e na pre-
sente também é claramente visível no decréscimo do custo médio. 

No final do período, no entanto, a preconizada construção (pelo PNE 2030) de 
hidroelétricas mais caras após o esgotamento daquelas mais baratas fará com 
que o custo médio de construção suba dramaticamente. Este fato causará que 
os requisitos de investimento do setor subam em relação à economia em geral, 
e isto certamente causará tensões. Assim, se por um lado a construção destas 
hidroelétricas mais caras certamente é preferível do ponto de vista ambiental,  
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por exemplo, é necessário avaliar o impacto nas condições de investimento da 
economia em geral. 

A Fig. 3.2 seguinte dá uma visão gráfica desta situação, especificamente fo-
cando o Investimento Inicial Direto, que é aquele gasto apenas diretamente na 
usina. 

 

CUSTO DE INVESTIMENTO INICIAL DIRETO MÉDIO NAS USINAS 

 

Figura 3.2 – O Investimento Inicial Direto nas usinas de geração tende a dobrar nas pró-
ximas décadas com o encarecimento das usinas hidroelétricas 
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4 - A Produtividade do Capital de 1970 a 2030 

4.1 - Introdução 

No presente capítulo vamos avaliar a produtividade do capital no setor de gera-
ção elétrica brasileiro no período 1970 a 2030. 

O ponto mais importante nesta análise é o investimento nas usinas. Para calcu-
lar este investimento é necessário consolidar os dados relativos à capacidade 
instalada com as diversas fontes, e isto é feito no sub-item 4.2. 

No sub-item 4.3 é calculado o estoque de capital existente em cada ano. Como 
já mencionado, o ponto mais importante é o investimento inicial, incluindo-se os 
juros durante a construção. Outros pontos relacionados ao cálculo são a vida 
útil da usina, os custos de reinvestimento e a metodologia de depreciação do 
investimento inicial. 

No sub-item 4.4 calcula-se o valor agregado da energia gerada em virtude do 
capital. Como “proxy” do valor global da energia gerada utilizou-se o preço de 
venda. O preço de venda foi estimado a partir dos recentes leilões da ANEEL 
para energia hidroelétrica e térmica, e por cálculos feitos a partir de dados obti-
do no PNE 2030. 

O valor agregado relativo ao capital é então obtido deduzindo do valor global 
da energia todos os insumos adquiridos de terceiros e utilizados na geração. 
Os insumos a serem deduzidos são principalmente custos de combustível, e de 
manutenção (não reinvestimentos). 

4.2.- Visão global da capacidade instalada de 1970 a 2030 

No presente item apresentaremos a visão global da capacidade instalada no 
Brasil de 1970 até 2005, conjugada com os planos de expansão entre 2005 e 
2030. Uma vez construída esta base de informações, pode-se calcular valor 
dos investimentos que já foram realizados e aqueles que ainda resta realizar. A 
figura seguinte (3.1), já mostrada no capitulo anterior e repetida aqui, mostra 
estes dados. 
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CAPACIDADE DE GERAÇÃO NO BRASIL 

 

Figura 3.1 – O Plano Nacional de Energia 2030 mantém a prioridade das usinas hidroelé-
tricas para a expansão futura 

 

Como já comentado, alguns destes dados não têm muita precisão, porque foi 
necessário realizar muitas interpolações e, mesmo, “ler” dados a partir de gráfi-
cos em relatórios que não continham tabelas. De qualquer maneira, os erros 
não são substanciais o suficiente para comprometer resultados procurados. 
Uma melhora na qualidade dos dados disponíveis permitirá corrigir estas pe-
quenas deficiências de maneira muito simples. 

O detalhamento das fontes térmicas e das alternativas não é mostrado na figu-
ra acima para manter clareza. No entanto, nos cálculos que serão feitos a se-
guir a divisão destas fontes é obviamente considerada. Por exemplo, em 2015 
a seguinte distribuição é prevista (Tab. 4.1): 
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FONTES DE GERAÇÃO NÃO HIDROELÉTRICAS EM 2015 (Mw) 

Capacidade total de geração 128.369 (100%) 

Fontes de geração térmica   22.137 (17,2%) 

Gás natural   13.035 

Nuclear     3.347 

Carvão nacional     2.515 

Óleo combustível (grandes unidades)           0 

Outras térmicas (princ.sist. isolados a diesel)     5.500 

Fontes alternativas     4.972 (3,9%) 

PCH     1.769 

Centrais eólicas     1.382 

Biomassa de cana     1.821 

Resíduos urbanos           0 

Tabela 4.1 – Apesar da preponderância hidroelétrica, em 2015 o setor já conta com cerca 
de 21% de capacidade não hidroelétrica 

 

As centrais a óleo combustível (grandes unidades) não são mais consideradas 
no PNE 2030, mas foram importantes até a década de 70. Apenas pequenas 
unidades ainda existem, consideradas no item “Outras térmicas” e estão insta-
ladas em sistemas isolados 

4.3 - Estoque de capital existente entre 1970 e 2030 

Uma vez conhecidos os dados relativos ao tipo das usinas que já foram cons-
truídas e daquelas ainda a construir, é relativamente fácil calcular o estoque de 
capital existente devido a estas usinas, desde que alguns dados econômicos 
sejam conhecidos. No presente item estes dados são apresentados, e por fim é 
apresentado o resultado final do estoque de capital. Em razão da simplicidade 
e da quantidade dos cálculos não é conveniente repetir aqui muitos detalhes. 

Os dados principais são aqueles relativos ao investimento inicial nas usinas. 
Para manter coerência de raciocínio, utilizou-se os dados que são apresenta-
dos no Plano Nacional de Energia 2030, e que já foram comentados no item 4. 
Eles serão sumarizados a seguir em conjunto com os outros dados necessários 
para os cálculos do estoque de capital para as diversas fontes de geração. A 
exceção são os custos relativos a usinas a óleo combustível que não são pro-
gramadas no PNE e portanto não tem custo estimado naquele relatório. Estas 
usinas, no entanto, existiam em décadas passadas e os dados para elas foram 
estimados. 

Os juros durante a construção são relativamente elevados para centrais hidroe-
létricas de grande porte e para centrais nucleares por causa do longo tempo de 
construção. Considerando juros de 8% ao ano (valor também assumido no 
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PNE 2030) e cerca de 5 anos de construção, resulta um acréscimo de cerca de 
20% devido a este item para estas usinas. Para outras usinas, em função do 
menor tempo de construção adotou-se valores menores. 

Para reinvestimentos durante a operação adotou-se 2% do investimento inicial 
por anos para usinas térmicas, e 1% para as demais. 

Para tempo de vida adotou-se um tempo longo de 80 anos para usinas hidroe-
létricas, e menores para outras usinas. 

Para depreciação adotou-se o modelo linear durante o tempo de vida da usina. 
Após o tempo de vida da usina ela estará totalmente depreciada e será reposta 
por outra usina idêntica. O tempo de depreciação adotado (igual ao tempo de 
vida estimado) é maior que aquele adotado normalmente nas práticas contá-
beis usuais, tendo isto sido feito porque faz mais sentido econômico. 

O modelo de depreciação adotado deve também ser visto em conjunto com o 
valores relativos a reinvestimentos adotados. Para uma usina hidroelétrica, por 
exemplo, as práticas contábeis usuais não admitirão tempos de vida de 80 a-
nos, inclusive porque é de interesse da empresa realizar uma depreciação mais 
rápida. Mas um nível de reinvestimentos de 1% ao ano certamente permitirá 
que a usina seja mantida em operação por um período de 80 anos, uma vez 
que tal nível de reinvestimentos poderá praticamente propiciar a reconstrução 
neste período. 

De qualquer maneira, na avaliação que se propõe em três empresas do setor, 
certamente será possível confrontar os dados que são obtidos aqui com as prá-
ticas reais utilizadas pelas empresas. 
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PARÂMETROS DE CAPITAL PARA USINAS DE GERAÇÃO 

Tipo de usina Investimento 
inicial 

(US$/kw) 

Tempo vida e 
depreciação 

(anos) 

Juros Du-
rante a Con-
strução (%) 

Reinvestimen-
tos (%/a) 

Hidroelétricas      

 - antes de 2005 1.100 80 20 1 

 - expansão     

     - até 30 Gw 1.100 80 20 1 

     - 30 a 40 Gw 1.450 Idem 

     - 40 a 50 Gw 1.800 Idem 

     - mais 50 Gw 2.500 Idem 

 - PCH 1.200 80 5 1 

Eólicas 1.200 40 5 1 

Biomassa cana 900 20 10 2 

Res. urbanos 1.250 20 10 2 

Nuclear 2.200 60 20 2 

Carvão nac. 1.600 40 15 2 

Óleo comb. 1.200 40 15 2 

Gas natural 750 20 10 2 

Outras(diesel) 400 20 5 2 

Tabela 4.2 – Os parâmetros necessários para o cálculo do estoque de capital para usinas 
de geração varia muito de acordo com o tipo de usina 

 

O cálculo do estoque com as condições especificadas resulta nos resultados 
mostrados na figura seguinte. 
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ESTOQUE DE CAPITAL DEVIDO ÀS FONTES DE GERAÇÃO 

 

Figura 4.1 – O estoque de capital devido às fontes de geração é devido preponderante-
mente às usinas hidroelétricas 

 

4.4 - O valor agregado da energia gerada 

4.4.1 - Introdução 

O valor agregado pela usina de geração de energia elétrica pode ser calculado 
deduzindo do valor global da energia gerada o valor de todos os insumos ad-
quiridos de terceiros, exceto aqueles devidos ao trabalho e aos serviços do ca-
pital. Isto é feito nos sub-itens seguintes. 

Primeiramente avalia-se o valor global da energia gerada. Em seguida estima-
se os insumos a serem deduzidos e que são os seguintes: 

- combustível 

- manutenção (não reinvestimentos e não trabalho) 

4.4.2 - O preço de venda como “proxy” do valor da energia 

É razoável utilizar, como “proxy” do valor global da geração de energia elétrica, 
o preço de venda praticado pela usina. Pode-se estimar qual seria um preço de 
venda razoável para as usinas em análise. Por definição, um preço mínimo de 
venda seria composto por: 

- custo de produção, mais 

- impostos incidentes (tanto diretos quanto indiretos), mais 

- margem de lucro mínima aceitável. 

Uma medida razoável do custo de produção no futuro é dada pelos cálculos do 
PNE 2030, que já foram citados em item anterior e que são repetidos abaixo. 
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CUSTO MÉDIO DE GERAÇÃO - FONTES TÉRMICAS (US$/Mwh) 

Fonte        Condição hidrológica 

 Crítica Média 

Gás natural 56,4 40,4 

Carvão nacional 44,4 40,5 

Carvão importado 56,8 49,3 

Nuclear 51,8 50,1 

Resíduos urbanos (excl. combustível) 22,0 22,0 

Biomassa de cana (excl. combustível) 23,0 23,0 

PCH 36,0 36,0 

Centrais eólicas 75,0 75,0 

Tabela 3.5 – No Brasil o custo de geração das usinas térmicas varia na dependência da 
situação hidrológica, uma vez que a maior parte das usinas térmicas é utilizada como 
complementação térmica do sistema hidroelétrico 

 

CUSTO MÉDIO DE GERAÇÃO DAS HIDROELÉTRICAS 

Nível geral de aproveitamento Custo de geração (US$/Mwh) 

Até 20.000 Mw                28,0 

Em 40.000 Mw                40,0 

Em 60.000 Mw                55,0 

Tabela 3.6 – O custo de geração das hidroelétricas aumentará muito no futuro à medida 
que usinas mais caras  forem construídas 

 

Uma medida dos impostos incidentes na venda de energia pode ser visualizada 
através de um caso específico analisado em detalhe, a saber uma usina a car-
vão que por hipótese tenha participado de um leilão de venda de energia com 
os seguintes parâmetros: 

 

USINA CARVÃO 350 Mw - PARÂMETROS DE PARTICIPAÇÃO 
EM LEILÃO DA ANEEL (exemplo) 

Custo Variável Unitário (CVU) R$ 177,13/Mwh 

Receita Fixa (RF) R$ 510,00/(kw.a) 

Índice Custo Benefício (ICB) R$ 125,00/Mwh 

Tabela 4.3 – Os parâmetros de leilão são a Receita Fixa e o Custo Variável Unitário que 
permitem calcular o Índice Custo Benefício da usina de acordo com o despacho de carga 
simulado 

 

A rentabilidade desta usina seria muito boa com estes valores, e portanto ga-
rantiria um lucro bom ao empreendedor. Por outro lado, é uma usina que já 
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está parcialmente construída. Portanto, para uma usina nova pode-se assumir 
que o valor adicional que deveria ser investido seria compensado por uma ren-
tabilidade um pouco menor mas ainda assim compensadora. Usaremos estes 
dados tanto para estabelecer as margens necessárias para os impostos quanto 
para o lucro do empreendedor 

O ICB citado acima é o valor que é comparado para fins do leilão com o preço 
das hidroelétricas. Representa o valor real da usina térmica para o sistema, 
considerando: 

- o preço de sua disponibilidade; 

- o preço de despacho nas condições hidrológicas críticas; 

- o preço da energia de reposição quando a térmica não é despachada 

O ICB não representa o efetivo ingresso de dinheiro para a usina mas repre-
senta, efetivamente, o valor da energia gerada pela usina térmica para o siste-
ma elétrico. 

Os resultados relativos aos impostos pagos nestas condições são os seguintes: 

 

IMPOSTOS NA GERACÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (exemplo) 

 Alíquota Em % receita bruta 

Na fatura de venda de energia   

ICMS Isento   0,00 

Outros impostos 10,75 10,75 

     - PIS   1,65  

     - COFINS   7,60  

     - Outros (TFSEE, P&D)   1,50  

No lucro tributável   

Imposto de Renda 25,00   5,80 

CSLL   8,00   1,86 

Total de impostos  18,41 

Tabela 4.4 – Mesmo com o ICMS cobrado no destino e não na fonte, os impostos cobra-
dos na geração resultam bastante elevados 

 

Pode-se aplicar este percentual de impostos ao custo de geração calculado 
pelo PNE 2030 e mostrado acima, para as diversas alternativas, para que se 
possa formar uma idéia de um preço mínimo de venda incluindo lucro e impos-
tos. No caso das termoelétricas, na realidade, não se trata de um preço de 
venda mas sim do ICB, Índice de Custo Benefício para o sistema. Para a situa-
ção de despacho médio e cambio de R$ 2,00 por US$ teremos o seguinte re-
sultado. 
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PREÇO MÍNIMO DE VENDA (EXCL. LUCRO) PARA 
DIVERSAS FONTES DE GERAÇÃO (R$/Mwh) 

Fonte Custo R$/Mwh) 

Gas natural 99,03 

Carvão nacional 99,30 

Carvão importado 120,85 

Nuclear 122,81 

Centrais hidroelétricas - até 20 Gw 68,63 

                                     - em 40 Gw 98,05 

                                     - em 60 Gw 134,82 

Tabela 4.5 – O preço teórico mínimo de venda que um investidor aceitaria é a soma do 
custo de geração mais os impostos incidentes mais um lucro mínimo aceitável 

 

Resultados recentes de leilões promovidos pela ANEEL têm mostrados resul-
tados apenas um pouco superiores aos indicados para as hidroelétricas mais 
favoráveis (por exemplo, as usinas do Rio Madeira). Para as termoelétricas, os 
resultados têm sido bem superiores aos menores indicados, o que pode indicar 
que as estimativa utilizadas no PNE 2030 foram muito otimistas para estas usi-
nas. 

O objetivo em realizar a avaliação mostrada é a de estimar um preço previsto 
para energia elétrica gerada pelas diversas fontes. E neste contexto parece 
razoável assumir no horizonte do período em avaliação (2005 a 2030): 

- para a hidroelétricas um preço entre R$ 75,00/Mwh para o início do período 
subindo para R$ 135,00/Mw no fim do período, quando cerca de 65.000 Mw 
adicionais terão sido construídos; 

- para as termoelétricas um valor de cerca de R$ 125,00/Mwh, que é o valor do 
ICB que tem sido obtido nos leilões recentes. 

4.4.3 - Valor agregado da energia gerada 

Para que se possa obter o valor agregado da energia gerada, é necessário 
subtrair do valor global da energia o valor dos insumos adquiridos de terceiros. 
Estes insumos, para os casos em questão e por definição, são os seguintes: 

- custo do combustível 

- custo de manutenção (não trabalho e não reinvestimentos) 

Os custos de combustível para as usinas térmicas estão calculadas no PNE 
2030 e já foram citadas em item anterior. Estes valores serão aqueles assumi-
dos no presente ítem. Os demais custos incrementais foram estimados. Para 
as diversas fontes de geração os seguintes custos resultam: 
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CUSTO DE ITENS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (US$/Mwh) 

Fonte Combustível Manutenção Total 

Hidroelétricas   0,00 0,50   0,50 

Urânio   8,00 4,00 12,00 

Carvão nacional 16,40 1,00 17,40 

Gas natural 40,30 1,00 41,30 

Tabela 4.6 – O Custo de Itens Adquiridos de Terceiros varia muito de acordo com o tipo 
da usina 

 

Nas décadas passadas, a fração de geração oriunda de fontes hidroelétricas 
chegou a um pico de 97% em 1990 e gradualmente caiu para 89% em 2005. 
Para o período até 2030 o PNE 2030 estima uma expansão que manterá a fra-
ção de fontes não térmicas (hidroelétricas + PCH + eólicas) em cerca de 89% 
caindo a 87%  em 2030. Portanto, as avaliações relativas a estas usinas são 
muito importantes tendo-se estimado que o custo de itens adquirido de tercei-
ros seja de US$ 0,50/Mwh. 

Para as usinas térmicas é impossível, hoje, avaliar qual será o despacho de 
carga no futuro, e portanto qual será o custo incremental devido a elas. Mas 
por outro lado, a geração que será devida a elas será proporcionalmente pe-
quena e portanto será pequeno o seu custo incremental global. Para fins do 
presente estudo, assumiu-se que o conjunto de “não hidráulicas” geraria com 
um custo incremental médio de US$ 30,00/Mwh. 

Com o conjunto destes dados estabelecidos é agora possível calcular o valor 
agregado da energia elétrica gerada no Brasil. A figura seguinte mostra os re-
sultados. 

 

RECEITA DE VENDA E VALOR AGREGADO NO SETOR DE GERAÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 

 

Figura 4.2 – O Valor Agregado pelo setor é substancialmente dado pela venda de energia  
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4.5 - A produtividade do capital e a Relação K/Y 

A divisão entre o Valor Agregado e o Estoque de Capital fornece o Indicador 
Produtividade do Capital no setor brasileira de geração de energia elétrica, 
sendo sua unidade normalmente “por ano”. O seu inverso fornece o Indicador 
Relação K/Y, com unidade normalmente “ano”. Os resultados estão mostrados 
nas Figuras 4.3 e 4.4 abaixo. 

 

A PRODUTIVIDADE DO CAPITAL NO SETOR DE GERAÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

 

Figura 4.3 – A Produtividade do Capital no setor de geração de energia elétrica foi da 
ordem de 12 a 14% nas últimas décadas e tenderá a subir. 

 

A RELAÇÃO K/Y NO SETOR DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Figura 4.4 – A Relação K/Y é o inverso da Produtividade do Capital  
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5 - O setor dentro da economia brasileira 

O presente capítulo verifica dois aspectos relativos ao setor de geração de e-
nergia elétrica, visando avaliar sua importância na economia global do Brasil. 
Ambos os aspectos demonstram a grande importância do setor. 

5.1 - Participação na geração global de energia 

A figura seguinte mostra, em intervalos de 5 anos, a relação entre as necessi-
dades totais de energia primária no Brasil e a geração de energia elétrica de 
1970 até 2005, com os dados obtidos do Balanço Energético Nacional (Ref 2). 
O gráfico mostra a gradual eletrificação da energia no Brasil. A percentagem 
que era de 5% em 1970 triplicou para cerca de 15% em 2005. Até o ano 2030 o 
PNE 2030 prevê que a percentagem de eletrificação suba muito pouco, apenas 
alguns pontos. 

 

CONSUMO TOTAL DE ENERGIA PRIMÁRIA E GERAÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

 

Figura 5.1 – A energia elétrica é cerca de 20% do consumo total de energia primária 

 

5.2.- Participação nos investimentos globais 

Em segundo lugar pode-se verificar a participação do setor nos investimentos 
globais do Brasil. A figuras seguintes mostram a percentagem do investimento 
total do Brasil e do PIB investida em geração de energia elétrica tanto no pas-
sado quanto as projeções para o futuro. Nota-se novamente as consequências 
do processo de eletrificação por que o país já passou e o acréscimo de inves-
timentos que será necessário no futuro para sustentar esta eletrificação pro-
gressiva. Em parte este acréscimo será consequência do gradual encarecimen-
to das fontes hidroelétricas no final do período. 

As necessidades de investimento do setor no futuro serão grandes. Sai-se de 
um patamar de 0,35% do PIB há algumas décadas para valores superiores a 
0,6% do PIB. Mesmo com estas projeções de certa maneira ambiciosas, os 
indicadores econômicos brasileiros não serão nada brilhantes em comparação 
com valores já atingidos por economias desenvolvidas hoje. Por exemplo, em 
2020 os seguintes indicadores podem ser calculados: 
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INDICADORES PARA O ANO 2020 

Indicador           em 2020  

PIB (US$ 2007 /hab.ano)       10.000,00 10.000,00 

Consumo de eletricidade (kwh/hab.ano)    3.300   3.300 

Tabela 5.1 – Os Indicadores econômicos para o ano 2020 não são brilhantes 

 

Estes indicadores já são hoje largamente ultrapassados por países desenvolvi-
dos medianos. 

Nas projeções que foram realizadas para o período além de 2007 assumiu-se 
crescimento do PIB de 4,1% ao ano, que é a base do Plano Nacional de Ener-
gia 2030. 

O investimento global do Brasil chegou a 21% do PIB nas décadas de 70 e 80. 
Caiu nos anos seguintes, tendo sido de 17 a 18% na presente década. Para o 
futuro previu-se que esta percentagem aumentaria gradualmente de 18 até 
22% no final do período em 2030. 

 

INVESTIMENTOS EM GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Figura 5.2 – Os investimentos em geração de energia elétrica tiveram queda substancial 
na década de 80 e até meados da década de 90, mas estão se recuperando e deverão 
crescer no futuro 
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6 - Comparações internacionais 

Há carência de dados internacionais específicos para fazer comparações com 
os resultados obtidos no presente relatório. Portanto, faremos apenas uma 
comparação com dados mencionados na Ref 4 e relativos ao conjunto de paí-
ses da OECD. O Indicador lá mostrado é o inverso da Produtividade de Capital, 
isto é, a Relação K/Y Capital/Produto (em anos). O Indicador também engloba 
os setores Eletricidade, Gás e Água (EGA), enquanto que aquele aqui apresen-
tado envolve apenas e de maneira específica o Setor de Geração de Energia 
Elétrica de Serviço Público, para venda em grosso antes das subestações de 
elevação de tensão para transmissão. 

No entanto, trata-se sempre de setores de infraestrutura, intensivos de capital, 
e as comparações devem mostrar alguma coisa. A figura seguinte mostra no-
vamente o Indicador K/Y para o setor de geração de energia elétrica no Brasil 
(desenvolvido no presente relatório) e o compara com o mesmo Indicador para 
o conjunto de países da OECD e para os setores Eletricidade, Gás e Água (E-
GA). 

 

RELAÇÃO K/Y – SETORES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO 
BRASIL E EGA NA OECD 

 

Figura 6.1 – O setor de geração de energia elétrica no Brasil é menos produtivo (a Rela-
ção K/Y é maior) que o setor EGA na OECD 
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7.- Proposta para a continuidade dos trabalhos 

Como já foi comentado no decorrer do relatório, propõe-se a, propõe-se a con-
tinuidade do presente trabalho através das ações descritas a seguir. 

7.1.- Avaliação de três (3) empresas do setor 

Três (3) empresas do Setor de Geração de Energia Elétrica deverão ser avali-
adas através de dados “reais”, dados estes obtidos de suas contabilidades ofi-
ciais, outros dados disponíveis e de entrevistas específicas. 

A e&e ainda não avaliou quais empresas seriam as mais adequadas, e voltará 
a contactar o MCT para esta definição, e para obter ações do MCT para que o 
acesso a estas empresas seja facilitado. Cuidado deverá ser tomado para que 
especificamente o setor de geração (exclusive transmissão) seja avaliado, para 
que as comparações possíveis com o presente relatório sejam facilitadas. Co-
mo se sabe, todas as empresas englobam atividades adicionais à geração, 
como transmissão e mesmo distribuição. Não se sabe se a segregação efetiva 
dos dados contábeis é sequer possível de maneira clara e simples. 

7.2.- Complementação do presente relatório 

Propõe-se que o presente relatório seja complementado através de alguns tra-
balhos adicionais. Em uma revisão (1) do relatório, serão utilizados valores de 
custo históricos para as usinas construídas até 2005 obtidos das contas nacio-
nais. Como já foi mencionado, utilizaram-se valores idênticos àqueles estima-
dos pelo PNE 2030 e isto pode ser corrigido desde que estes dados não este-
jam por demais distorcidos. 

Propõe-se a ampliação do relatório para avaliar outras questões pertinentes. 
Em primeiro lugar e após a realização de entrevistas específicas com as em-
presas do setor, serão utilizados valores mais precisos dos diversos itens de 
interesse (tais como manutenção e reinvestimentos) para o cálculo do estoque 
e da produtividade de capital das usinas, uma vez que aqueles utilizados foram 
estimados. Serão utilizados também valores mais precisos da capacidade ins-
talada pelas diversas fontes no período anterior a 2005, uma vez que aqueles 
utilizados foram “lidos” a partir de gráficos constantes do PNE 2030. 

Propõe-se uma avaliação sobre a capacidade de investimento da economia 
para o programa de construção que está proposto no PNE 2030. O setor tem 
sido responsável por cerca 2 a 2,5%% do investimento total do país, mas com 
grande queda nas décadas de 80 e 90 e recuperação acentuada na década 
2010. Nas próximas duas décadas estima-se que a percentagem do investi-
mento suba com o gradual encarecimento das fontes hidroelétricas, pratica-
mente dobrando o esforço de investimento requerido. Este fato poderá causar 
tensões na economia, porque será um acréscimo de investimento razoavel-
mente elevado para apenas um setor econômico. 

A alternativa seria a construção de usinas a gás natural (que demandam inves-
timentos bem menores). Mas o PNE 2030 prioriza a construção de usinas hi-
droelétricas, porque sua lógica de decisões baseia-se na minimização dos cus-
tos de geração, e não na capacidade de investimentos do país. 
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Do ponto de vista ambiental certamente é vantajosa a construção de usinas 
hidroelétricas (com alto custo de investimento) em vez de usinas a gás (com 
baixo custo investimento). No entanto, caberá avaliar o impacto que isto terá na 
capacidade de investimento do país. Propõe-se que este fato seja avaliado 
com também este enfoque em vista. 
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