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REGRAS DE PREÇO NO SETOR DE ENERGIA

Francisco José Rocha de Sousa

I) INTRODUÇÃO

Os reajustes das tarifas públicas, sobretudo nos setores de energia e de
telecomunicações, têm suscitado grande debate na sociedade. Muitos especialistas acreditam que o
mecanismo de reajuste dessas tarifas está  pressionando os índices inflacionários. Este fato, por
sua vez, tem servido de justificativa para a manutenção de altas taxas de juros. Já os consumidores
queixam-se de aumentos significativamente superiores ao da inflação oficial nos últimos anos. Em
função disso, ganharam impulso os questionamentos a respeito da indexação dessas tarifas ao
Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, da Fundação Getúlio Vargas-FGV.

Para superar o que muitos vêm como um impasse, as propostas são as
mais variadas. Uns sugerem a substituição do aludido  índice pelo Índice de Preço ao Consumidor
Amplo – IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Outros
advogam a utilização de um índice de preços setoriais. Há, ainda, aqueles que preconizam a edição
de lei vedando o reajuste de tarifas públicas por índice superior ao da inflação.

Adicionalmente, há grita generalizada contra o peso dos tributos e dos
encargos no valor das tarifas. Por fim, as concessionárias alegam que não vêm tendo retorno
desejável de suas inversões. Em síntese,  ninguém parece estar satisfeito com a situação atual.

Com o intuito de esclarecer algumas dessas dúvidas é que se elaborou o
presente estudo. Ele está estruturado em três capítulos, além  desta introdução e da conclusão. O
primeiro capítulo é dedicado ao setor elétrico, sendo examinados os principais dispositivos
contratuais a respeito dos reajustes de energia elétrica, das revisões tarifárias, da  forma de cálculo
e da evolução do IGPM e do IPCA. Também são tratadas a revisão tarifária extraordinária e o
conceito de equilíbrio econômico-financeiro.

No segundo capítulo, faz-se breve descrição do setor de gás natural no
país, examinando-se as competências de cada agente. Especial atenção é dedicada às tarifas de
transporte e distribuição. Por fim, apresenta-se, no último capítulo, relato da situação dos preços
de derivados de petróleo.
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II) SETOR ELÉTRICO

II.1 Introdução

De uma maneira geral, os reajustes das tarifas de energia elétrica nos
últimos anos têm sido significativamente superiores aos da inflação oficial. Em razão disso, têm
aumentado as críticas com relação à elevada carga tributária e de encargos incidentes sobre o setor
elétrico, bem como os questionamentos, por parte dos consumidores, a respeito da indexação de
parcela das  receitas das concessionárias de distribuição de energia elétrica ao IGPM. As
concessionárias de distribuição, por seu turno, alegam que não vêm tendo retorno desejável de
suas inversões.

Preliminarmente, é preciso ter em conta que o reajuste tarifário anual,
decorrente de disposição contratual, e a revisão tarifária periódica, conduzida, em geral, a cada 4
anos, são mecanismos de ajuste das tarifas de energia elétrica totalmente diferentes, apesar de a
população não enxergar tal distinção.

Para esclarecer algumas dessas dúvidas é que se elaborou o presente
capítulo. Ele está estruturado da seguinte forma: na primeira seção, examina-se os principais
dispositivos contratuais acerca dos reajustes de energia elétrica. Na seção seguinte, trata-se das
revisões tarifárias. A forma de cálculo e a evolução do IGPM e do IPCA, bem como o impacto
das tarifas de energia elétrica nos índices inflacionários. A revisão tarifária extraordinária e o
conceito de equilíbrio econômico-financeiro são tratados na quarta seção. Por fim, apresenta-se a
conclusão.

II.2 Reajuste das tarifas de energia elétrica

Em cumprimento ao disposto  na Lei do Plano Real, o contrato de
concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica estabelece que o reajuste das
tarifas ocorrerá a cada período de 12 meses. Para tanto, estabelece a seguinte fórmula de cálculo:

)(

))(01(

RA

XIVIxVPBVPA
IRT

±+=

“RA: Receita anual de fornecimento, de suprimento e de uso dos
sistemas de distribuição, calculada considerando-se as tarifas homologadas na "Data de Referência
Anterior" e o "Mercado de Referência", não incluindo o PIS/PASEP, a COFINS e o ICMS,
denominada como “Receita de Referência”;
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Recita anual de fornecimento: calculada considerando-se as tarifas de
fornecimento homologadas na “Data de Referência Anterior” e o consumo de energia elétrica e
demanda de potência faturados de consumidores cativos, não incluindo o PIS/PASEP, a
COFINS e o ICMS, e não considerando as receitas oriundas de ultrapassagem de potência ativa
ou reativa;

Recita anual de suprimento: calculada considerando-se as tarifas de
suprimento homologadas na “Data de Referência Anterior” e o consumo de energia elétrica e
demanda de potência faturados de outras concessionárias de distribuição, permissionárias e
autorizadas, não incluindo o PIS/PASEP, a COFINS e o ICMS, e não considerando as receitas
oriundas de ultrapassagem;

Recita anual de uso dos sistemas de distribuição: calculada considerando-
se as tarifas de uso dos sistemas de distribuição homologadas na “Data de Referência Anterior” e
o consumo de energia elétrica e demanda de potência faturados de consumidores livres, de
autoprodutores, outras concessionárias de distribuição, permissionárias, autorizadas e geradores
concectados ao sistema de distribuição, não incluindo o PIS/PASEP, a COFINS e o ICMS, e não
considerando as receitas oriundas de ultrapassagem;

Mercado de Referência: Composto pelas quantidades de energia elétrica e
de demanda de potência faturadas para o atendimento a consumidores cativos, consumidores
livres, autoprodutores, outras concessionárias de distribuição, permissionárias e autorizadas, bem
como pelas quantidades de energia elétrica e potência contratada para uso dos sistemas de
distribuição e de transmissão pelos geradores, no período de referência;

Período de referência: 12 (doze) meses anteriores ao mês do reajuste em
processamento;

IVI: Número índice obtido pela divisão dos índices do IGPM, da
Fundação Getúlio Vargas, ou do índice que vier a sucedê-lo, do mês anterior à data do reajuste
em processamento e o do mês anterior à "Data de Referência Anterior". Na hipótese de não
haver um índice sucedâneo, a ANEEL estabelecerá novo índice a ser adotado;

X: Valor estabelecido pela ANEEL, de acordo com Subcláusula Oitava
desta Cláusula, a ser  subtraído ou acrescido ao IVI;

Perdas Elétricas do Sistema de Distribuição: tratamento a ser
estabelecido às perdas elétricas no momento da revisão tarifária periódica;

Energia Elétrica Comprada: volume de energia elétrica e potência
adquirido para fornecimento aos consumidores cativos e para suprimento a outras distribuidoras,
no período de referência, acrescido de: (i) perdas elétricas do sistema de distribuição, as quais se
dividem em perdas técnicas e comerciais; e, quando aplicável, (ii) perdas associadas ao transporte
de Itaipu e perdas na Rede Básica;
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VPA0: Valor da “Parcela A” considerando-se as condições vigentes na
"Data de Referência Anterior" e o "Mercado de Referência", calculado da seguinte forma:

(i) Para a energia elétrica comprada: montante de Energia Elétrica Comprada valorado pelo preço
médio de repasse que foi considerado no reajuste ou revisão anterior;

(ii) Para o uso dos sistemas de transmissão e/ou distribuição: montantes de demanda de potência
contratados no período de referência, valorados pelas respectivas tarifas consideradas no reajuste
ou na revisão anterior; e

(iii) Para os demais itens da “Parcela A”: valores considerados no reajuste ou revisão anterior.

VPB0: Valor da Parcela B, considerando-se as condições vigentes na "Data de Referência
Anterior" e o "Mercado de Referência", calculado da seguinte forma:

VPB0 = RA - VPA0

VPA1: Valor da “Parcela A” considerando-se as condições vigentes na data do reajuste em
processamento e o "Mercado de Referência", calculado da seguinte forma:

(i) Para a energia elétrica comprada por meio de contratos firmados anteriormente à Lei nº
10.848/2004: o preço de repasse de cada contrato vigente na data do reajuste em processamento
será aplicado ao montante de energia elétrica de cada contrato, verificado no período de
referência, limitado ao montante de energia elétrica que poderá ser atendido pelo mesmo contrato
nos 12 (doze) meses subseqüentes;

(ii) Para a energia elétrica comprada por meio de contratos firmados após a lei nº 10.848/2004: o
preço médio de repasse dos contratos de compra de energia elétrica de que trata o caput do art.
36 do Decreto nº 5.163, de 2004, autorizados pela ANEEL até a data do reajuste em
processamento, ponderado pelos respectivos volumes contratados para entrega nos 12 (doze)
meses subseqüentes, aplicado ao montante de Energia Elétrica Comprada, deduzidos os
montantes referidos no inciso (i) anterior;

(iii) Para o uso dos sistemas de transmissão e/ou distribuição: montantes de demanda de potência
contratados no perfodo de referência, valorados pelas respectivas tarifas vigentes na data do
reajuste em processamento; e

(Iv) Para os demais Itens da "Parcela A": valores vigentes na data do reajuste em processamento.”
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A Parcela “A” é composta por itens de custo não gerenciáveis pela
concessionárias. Compreende a energia comprada em função do “Mercado de Referência”, que
inclui o montante de energia elétrica decorrente dos empreendimentos próprios de geração
distribuída, e os encargos tarifários (descrição de cada um deles é apresentada a seguir). A esse
propósito, faz-se mister destacar que apenas as concessionárias de distribuição situadas nas
Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste estão obrigadas, por força de lei1, a adquirir a energia.elétrica
gerada pela usina hidrelétrica de Itaipu. A instituição dessa obrigação em lei tornou-se necessária
para assegurar recursos para o serviço da dívida contratada para financiar a construção da aludida
usina. Isso porque a energia por ela gerada, responsável, presentemente, pelo atendimento de
cerca de um quarto do mercado nacional, era muito mais cara que a energia então disponível no
país. No que tange ao custo relativo da energia gerada por Itaipu, registrou-se significativa
melhora. Efetivamente, a  energia gerada por Itaipu vem ganhando competitividade
recentemente, sobretudo por conta da apreciação do Real em relação ao dólar, o que faz supor
que será competitiva com a  energia gerada por novos empreendimentos (“energia nova”).

 Já a Parcela “B” é apurada por diferença (receita anual menos Parcela
“A”), sendo correspondente aos itens gerenciáveis pelas  distribuidoras.  Com relação ao
denominado Fator X, cabe notar que o contrato de concessão determinou que para os primeiros
4 reajustes o seu valor Fator “X “ fosse igual a zero.

Neste ponto, convém lembrar que o contrato de concessão obriga as
distribuidoras “a obter a energia elétrica requerida pelos seus consumidores ao menor custo
efetivo, entre as alternativas disponíveis” (cláusula sétima, subcláusula décima quarta).

Nesse sentido, o novo modelo do setor elétrico, instituído  pela Lei nº
10.848, de 15 de março de 2004, e regulamentado pelo Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004,
contempla o estabelecimento, pela ANEEL, de Valor Anual de Referência – VR para repasse dos
custos de aquisição de energia elétrica às tarifas dos consumidores  finais, o qual será determinado
com base no valor de aquisição de energia nos leilões de compra de energia elétrica.

No que concerne aos encargos tarifários, releva notar que vários deles
oneram, de forma explícita, as tarifas de energia elétrica, a saber:

� Reserva Global de Reversão (RGR) – Encargo criado pelo Decreto n.º 41.019, de 26 de
fevereiro de 1957, que se destina a prover recursos para: reversão, encampação, expansão e
melhoria do serviço público de energia elétrica; financiamento de fontes alternativas de
energia elétrica; estudos de inventário e de viabilidade de aproveitamentos de potenciais
hidráulicos e  desenvolvimento e implantação de programas e projetos destinados ao combate
ao desperdício e uso eficiente da energia elétrica. Seu valor anual equivale a 2,5% dos
investimentos efetuados pela concessionária em ativos vinculados à prestação do serviço de

                                                          
1 Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973.
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eletricidade, limitado a 3,0% de sua receita anual. De acordo com a Lei n.º 10.438, de 26 de
abril de 2002, terá vigência até 2010. O valor da quota de RGR é estabelecido anualmente pela
ANEEL, devendo ser recolhido, mensalmente, pelas concessionárias às Centrais Elétricas
Brasileiras - ELETROBRÁS, que é a gestora de tais recursos. Prevê-se que a arrecadação da
RGR em 2005 será de   R$ 1,2 bilhão.

� Conta de Consumo de Combustíveis (CCC)2 - A CCC, criada pelo Decreto n.º 73.102, de 7 de
novembro de 1973, destina-se a conferir cobertura para custos de geração de eletricidade em
centrais termelétricas, os quais  são rateados entre os  consumidores de energia elétrica. Os
valores da CCC, que devem ser recolhidos pelas concessionárias à ELETROBRAS,  são
fixados anualmente pela ANEEL com base em previsões das condições de hidraulicidade, na
taxa esperada de crescimento do consumo de eletricidade e nos preços esperados dos
combustíveis. São estabelecidas quotas de CCC para os seguintes sistemas elétricos: i) Sistema
Interligado Sul/Sudeste/Centro-Oeste; ii) Sistema Interligado Norte/Nordeste; e iii) Sistemas
Isolados. A CCC referente aos sistemas elétricos interligados, que vem sendo reduzida na
proporção de 25% ao ano desde 2003, será extinta em de 1º de janeiro de 2006. Já a CCC
relativa aos sistemas isolados teve sua vigência estendida até 2018 pela Lei n.º 10.438, de 2002.
O Valor total das quotas da CCC em 2005 foi estabelecido em R$ 3.419.309.337,62
(Resolução ANEEL nº 144, de 24 de janeiro de 2005).

� Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica - foi instituída pela Lei n.º 9.427, de 26
de dezembro de 1996, e destina-se à cobertura do custeio de suas atividades. O valor da Taxa
de Fiscalização é estabelecido, anualmente, pela ANEEL, devendo ser paga, mensalmente, em
duodécimos, pelos agentes. Prevê-se que a arrecadação da taxa de fiscalização em 2005 será de
R$ 231.631.620,95.

� Contribuições ao ONS: Trata-se do custeio das atividades do ONS, que é o órgão
responsável, em conformidade com o disposto na Lei nº 9.648/98, pela supervisão e controle
dos sistemas elétricos interligados e das interligações internacionais, bem como pela
contratação e administração de serviços de transmissão de energia elétrica.

� Compensação Financeira Pelo Uso de Recursos Hídricos, quando aplicável – Trata-se de
compensação pela utilização de recursos hídricos para geração hidrelétrica, que foi instituída
pela Lei n.º 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Presentemente, corresponde a 6,75% do valor
da energia produzida3, sendo devida pelas concessionárias e empresas autorizadas a produzir
energia. Em conformidade com o  estabelecido na Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, com
redação alterada pelas Leis nº 9.433/97, 9.984/00 e 9.993/00, a arrecadação proporcionada
pela Compensação Financeira tem a seguinte destinação: 45% aos municípios e 45% aos

                                                          
2 Denominação dada ao rateio dos ônus e vantagens do consumo de combustíveis fósseis para geração de energia
elétrica em centrais termelétricas.
3 Valor estabelecido pela ANEEL (Tarifa Atualizada de Referência – TAR). Em 2005, o valor da TAR é de R$
52,67/MWh, de acordo com a Resolução Homologatória n° 285, de 23 de dezembro de 2004.
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estados  atingidos pelos reservatórios das usinas hidrelétricas, cabendo à União os 10%
restantes. Em 2004,  a arrecadação da Compensação financeira foi de R$779,59 milhões,
devendo alcançar neste exercício cerca de R$ 995 milhões mercê do reajuste da Tarifa
Atualizada Energia, proxy do valor da energia produzida, que é estabelecido pela ANEEL, e
do aumento esperado da geração.

� Encargo de Uso das Instalações da Rede Básica de Transmissão de Energia Elétrica - refere-
se aos valores pagos pelas concessionárias de distribuição às Transmissoras, conforme
Contrato de Uso do Sistema de Transmissão – CUST celebrado com o ONS, pelo acesso à
rede básica de transmissão do sistema interligado. Tais encargos são calculados mensalmente
pelo ONS, com base nos valores de demanda de potência multiplicados por tarifa específica
estabelecida pela ANEEL. Essa tarifa, por sua vez, é função das receitas permitidas das
concessionárias do serviço público de transmissão de energia elétrica pela rede básica de
transmissão (Transmissoras), as quais são estabelecidas nos contratos de concessão e são
atualizadas monetariamente, com periodicidade anual, pelo Índice Geral de Preços do
Mercado - IGPM. Como entidade executora das atividades de coordenação e controle da
operação e transmissão de energia elétrica nos sistemas interligados, cabe ao ONS administrar
os serviços de transmissão, cobrar os encargos de uso das instalações de rede básica às
concessionárias distribuidoras e creditá-los às Transmissoras, de acordo com as medições
mensais de demanda de potência efetuadas por estas. Esta forma de operação foi estabelecida
pela Leis n.º 9.074, de 7 de julho de 1995, e n.º 9.648, de 1998, e pela regulamentação.

� Encargo de Transporte da Energia Elétrica Proveniente de Itaipu Binacional – Diz respeito
ao custo de transporte da  energia elétrica produzida por aquela geradora que é adquirida pelas
concessionárias. As distribuidoras detentoras das quotas-parte de Itaipu, conforme
estabelecido na Lei n.º 5.899, de 5 de julho de 1973, respondem, também, pelo pagamento
dos Encargos de Uso da Rede Básica atribuídos à Itaipu Binacional, de forma proporcional às
suas quotas.

� Encargo de Uso das Instalações de Conexão - refere-se ao uso, pelas concessionárias
distribuidoras, das instalações de conexão não integrantes da rede básica e pertencentes às
Transmissoras, para conectar-se às instalações da rede básica de transmissão. Os valores dos
encargos de uso dos sistemas de conexão, que são estabelecidos, anualmente, pela ANEEL
em função do uso destas, devem ser pagos pelas concessionárias distribuidoras às
Transmissoras.

� Encargos de Serviços de Sistema: Destinam-se  à cobertura de custos incorridos na
manutenção da confiabilidade e da estabilidade dos serviços prestados aos usuários do
Sistema Interligado Nacional, sendo devidos pelos Distribuidores e Comercializadores. De
acordo com a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, o referido encargo é
composto pelos seguintes itens: custos de restrição de operação, serviços ancilares,



10

capacidade adicional,  testes de disponibilidade e ofertantes de redução de carga. O Valor do
ESS é apurado, mensalmente, após a operação, sendo impossível prever com um ano de
antecedência, com precisão aceitável, o custo do ESS em determinado exercício.

� Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) –Trata-se de encargo, que terá vigência
durante 25 anos, de acordo com a lei que o instituiu (Lei nº 10.438, de 2002), o qual tem por
finalidade prover recursos para: i) o desenvolvimento energético dos Estados; ii) a
competitividade da energia produzida a partir de fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas,
biomassa, gás natural e carvão mineral, nas áreas atendidas pelos sistemas elétricos
interligados; iii) promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo o território
nacional. O valor da quota da CDE é fixado anualmente pela ANEEL, devendo ser recolhida,
mensalmente, pelas concessionárias à ELETROBRÁS, que é a entidade responsável pela
administração dos recursos da CDE. O valor total das quotas da CDE em 2005 foi fixado
pela Resolução ANEEL nº 114, de 29 de novembro de 2004, em  R$ 1.867.948.195,92.

� Programa de Incentivo às Fontes Alternativasde Energia Elétrica: Instituído pela Lei
nº 10.438, de 2002, para promover a geração de energia elétrica por fontes alternativas.

� Investimento Compulsório em Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética: A Lei nº
9.991, de 24 de julho de 2000, estabeleceu percentuais mínimos para investimentos em
pesquisa e desenvolvimento (P&D) para as empresas do setor elétrico. Atualmente, as
concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica devem aplicar,
anualmente, no mínimo, 0,50% (cinqüenta centésimos por cento) da receita operacional
líquida ROL em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e  outros 0,50% (cinqüenta
centésimos por cento) em programas de eficiência energética.

Além desses, oneram as concessionárias de distribuição de energia
elétrica e, por tabela, impactam as tarifas de energia elétrica, o Uso do Bem Público (UBP), que é
um encargo instituído pela Lei nº 9.648, de 1998, devido pelos Produtores Independentes que
utilizam potencial hidráulico. De acordo com a Lei nº 10.438, de 2002, os valores arrecadados
com o UBP devem ser destinados à Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, para suportar
a universalização do serviço público de energia elétrica. Por fim, registre-se que a Resolução
ANEEL nº 114, de 2004, apresenta previsão de arrecadação  de UBP de R$ 12.161.774,76 em
2005.

As tarifas de energia são oneradas, também, por componentes
financeiros externos ao simples reajuste contratual, o denominado de passivo regulatório, o qual
decorre do não repasse integral às tarifas nas datas dos reajustes ou revisões contratuais dos
seguintes  custos:

 i) adicional para fazer frente às perdas de receita das companhias
distribuidoras durante o racionamento verificado de junho de 2001 a fevereiro de 2002, a
denominada Recomposição Tarifária Extraordinário (RTE), instituída pela Medida Provisória nº
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14, de 21 de dezembro de 2001, posteriormente convertida na Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002. A referida compensação levará, em média, 6 anos, contados a partir de dezembro de 2001,
havendo, contudo, casos em que essa parcela irá onerar as faturas de energia elétrica por cerca de
10 anos;

ii) Parcela da Conta de Variação de Valores de Itens da Parcela “A” -
CVA referentes aos reajustes tarifários que ocorreram entre 8 de abril de 2003 e 7 de abril de
2004,  apurada no período de 2002 a 2003 e não considerada nesses reajustes4, a qual vem sendo
compensada nas tarifas de fornecimento de energia elétrica nos 24 meses subseqüentes ao reajuste
tarifário anual que ocorrer entre 8 de abril de 2004 e 7 de abril de 2005;

iii) reavaliação da base de ativos a ser remunerada – Muitas
concessionárias não apresentaram relatório de avaliação de seus ativos durante o processo de
revisão tarifária periódica, na forma exigida pela ANEEL5, razão pela qual o órgão regulador
estabeleceu um base de remuneração regulatória  provisória. Quando da definição da base de
ativos definitiva, a ANEEL reconhece os efeitos dessa nova base desde a data da revisão tarifária,
promovendo os respectivos acertos no reajuste tarifário seguinte, uma vez que a Lei do Plano
Real veda reajustes com periodicidade inferior a um ano.

Importa registrar que o passivo regulatório respondeu por parcela
expressiva de reajustes tarifários já ocorridos em 2005. No caso do  reajuste das tarifas da
Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, por exemplo, que foi de 23,88%, 11,48%
referem-se aos componentes financeiros externos ao reajuste anual. A seguir, apresenta-se quadro
consignando a participação dos componentes financeiros externos em alguns reajustes tarifários
ocorridos em  2005.

Reajuste

Normal6

(%)

Componentes
financeiros

(%)

Reajuste

 total

(%)

CEMIG 12,40 11,48 23,88

CEMAT 5,93 7,25 13,18

COELBA 12,46 10,95 23,40

COELCE 15,28 8,31 23,59

                                                          
4 Essa medida foi determinada pela Portaria Interministerial nº 116, de 4 de abril de 2003.
5 Resolução ANEEL nº 493, de 3 de setembro de 2002.
6 As principais razões para o reajuste negativo foram a exclusão da base tarifária das contribuições sociais
PIS/PASEP e COFINS, a  redução do custo da energia comprada e, em alguns casos, os efeitos econômicos dos
resultados finais da revisão tarifária periódica de 20003.
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COPEL -1,25 9,05 7,80

CPFL 10,58 7,16 17,74

ELETROPAULO -6,77 8,89 2,12

Fonte: ANEEL

Oneram, ainda, a fatura de energia elétrica(“conta de luz”) o Encargo de
Capacidade Emergencial e a Contribuição para Iluminação Pública, os quais são descritos a seguir:

Encargo de Capacidade Emergencial (ECE) – Também conhecido como
“seguro apagão”, foi instituído  pela  Medida Provisória  nº 2.209, de  29 de agosto de 2001, para
assegurar a cobertura dos custos de capacidade das termelétricas emergenciais contratadas pela
Companhia Brasileira de Energia Emergencial – CBEE. O valor atual do ECE, estabelecido pela
Resolução nº 154, de 18 de julho de 2005, da ANEEL, é de R$ 0,0035/kWh, e vem sendo
cobrado nas contas de energia de todas as classes de consumidores finais atendidas pelos Sistema
Elétrico Nacional  Interligado, com  exceção dos consumidores da classe residencial de baixa
renda. Por fim, cabe notar que este encargo será extinto proximamente, haja vista que os
contratos com as termelétricas emergenciais expirarão em dezembro de 2005 ;

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Trata-se
de contribuição, instituída pela Emenda Constitucional nº 39, de 19 de dezembro de 2002, que é
cobrada por grande parte dos  municípios e pelo Distrito Federal, em geral, na fatura de consumo
de energia elétrica. De se assinalar, outrossim, que os critérios de cálculo do seu valor variam
bastante.

À guisa de ilustração, apresenta-se a seguir quadro consignando o valor
de cada encargo calculado por ocasião das revisões tarifárias de duas concessionárias de
distribuição de energia elétrica, a saber: Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE),
responsável por atendimento de parte do estado do Rio Grande do Sul, e Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, responsável pelo atendimento da Região
Metropolitana de São Paulo.
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Item                     C E E E        E L E T R O P A U L O

Encargos setoriais R$ % receita R$ % receita

RGR 21.257.431,36 1,5% 67.991.702,91 1,0%
Taxa de fiscalização da ANEEL 4.051.824,61 0,3% 14.116.947,10 0,2%
CCC 70.786.469,52 4,9% 240.402.217,24 3,6%
CDE 29.658.642,59 2,1% 155.705.876,92 2,3%
Subtotal 125.754.368,08 8,7% 478.216.744,17 7,1%
P & D e Eficiência energética 14.481.708,58 1,0% 67.456.580,92 1,0%
Total (I) 140.236.076,66 9,7% 545.673.325,09 8,1%

Encargos de transmissão e distribuição R$ % receita R$ % receita

Rede Básica 43.178.670,90 3,0% 366.431.968,82 5,4%
Conexão 8.628.858,87 0,6% 177.846.706,60 2,6%
Transporte de energia de ITAIPU 9.371.101,72 0,7% 59.581.502,63 0,9%
ONS 88.201,00 0,0% 180.714,33 0,0%
Uso do sistema de transmissão não coberto
Pelos contratos inciais 60.158.953,45 4,2% 117.612.275,49 1,7%
Transporte da Energia Proveniente de ITAIPU 5.706.890,35 0,4% 17.907.815,22 0,3%
Contrato de uso do sistema de distrib. - CUSD 37.701.306,00
Total (II) 127.132.676,29 8,8% 777.262.289,09 11,5%

Encargos (Total I + Total II) 267.368.752,95 18,6% 1.322.935.614,18 19,6%

Receita de fornecimento requerida 1.439.542.699,71 100,0% 6.737.907.581,31 100,0%
Observações:
i) Integram, ainda, a receita de de fornecimento requerida o custo da energia comprada e o valor da Parcela B; 
ii) As revisões tarifárias da CEEE e ELETROPAULO foram realizadas em out/2004 e abr/2003, respectivamente.

Da análise do quadro anterior, sobressai a elevada participação dos
encargos totais nas receitas de fornecimento (18,6% no caso da CEEE e 19,6% no caso da
ELETROPAULO), sendo os encargos setoriais responsáveis por 9,7% e 8,1% desses totais,
respectivamente.

Por oportuno, reitere-se que as tarifas de energia estabelecidas pela
ANEEL não incluem o Encargo de Capacidade Emergencial e Contribuição para o Custeio do
Serviço de Iluminação Pública, ICMS (Alíquotas variáveis por  unidade da federação e por classe
de consumo. Em São Paulo, 18% para as classes industrial e comercial. Consumidores de baixa
renda são isentos) e, a partir de abril de 2005,  as contribuições sociais PIS/PASEP e COFINS
(9,25% do valor faturado7). Assim, percebe-se que os tributos e encargos setoriais respondem por
aproximadamente 40% da fatura de energia elétrica aos consumidores (conta de luz).

Outro item que tem grande impacto nas tarifas de energia elétrica é o
chamado realinhamento tarifário, isto é, o fim do subsídio cruzado existente na componente
relativa à energia (commodity). Hoje, os consumidores industriais pagam bem menos por essa

                                                          
7 Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
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componente que os consumidores residenciais. Esse processo será concluído em 2007, de acordo
com o Decreto    nº 4.562, 31 de dezembro de 2002. Nessa ocasião, todas as classes de
consumidores pagarão o  mesmo preço pela componente energia. Além disso, a  outra
componente, referente à tarifa de uso do sistema de distribuição - TUSD, será totalmente baseada
no custo imposto ao sistema. Em conseqüência, a TUSD dos consumidores residenciais será
muito maior que a TUSD dos consumidores industriais, haja vista a necessidade de maior
transformação.

Há também custos que foram gerados por alterações  regulatórias que se
revelaram contraproducentes. No caso da revisão tarifária da Companhia Energética de
Pernambuco – CELPE, por exemplo, a parcela relativa à compra de energia pressionou
fortemente o índice de reajuste. Isso porque a CELPE fez valer contrato de compra de energia
celebrado com a Termopernambuco, empresa que tem o mesmo controlador que a referida
concessionária. Assim, as tarifas viram-se oneradas pela compra de energia a um preço cerca de
duas vezes maior que o preço de mercado por conta de um contrato que, é bom que se diga,
atendia a todas as normas vigentes à época.

II.3 Revisão Tarifária Periódica

A revisão tarifária periódica é um processo relativamente novo no país8,
que tem por objetivo adequar a receita das distribuidoras de energia elétrica aos seus custos,
observados investimentos prudentes realizados para atendimento de determinado nível de
qualidade. Para tanto, a ANEEL vem utilizando a  metodologia de tarifas-teto (price cap). Em
síntese, esse processo compreende o reposicionamento tarifário e o estabelecimento do Fator X.

Dá-se o nome de reposicionamento tarifário ao índice de reajuste
aplicado por ocasião da revisão tarifária periódica para assegurar à concessionária a percepção da
receita apropriada. É calculado pelo quociente da receita requerida, deduzidas as receitas extra-
concessão, pela receita de fornecimento verificada no ano-teste. Para o cálculo da receita
requerida, consideram-se custos operacionais eficientes e adequado retorno do capital investido
de forma prudente. Já o Fator X refere-se ao compartilhamento de ganhos de produtividade
referentes ao período tarifário subseqüente.

Trata-se de processo complexo, que envolve avaliação dos ativos a serem
remunerados, o estabelecimento da taxa de remuneração e do fator de compartilhamento de
ganhos de produtividade (Fator X). Em geral, as revisões ocorrem a cada quatro anos. O contrato
de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica limita-se a dar macrodiretrizes,
cabendo à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL estabelecer os procedimentos de
cálculo da revisão. A seguir, apresenta-se  a cláusula do contrato de concessão que trata dessa
matéria:
                                                          
8 A Espírito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa foi a primeira empresa a passar por esse processo (1998 e 2001)
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“Subcláusula Sétima - A ANEEL, de acordo com o cronograma apresentado
nesta Subcláusula, procederá às revisões dos valores das tarifas aplicáveis na prestação
de serviços de energia elétrica, alterando-os para mais ou para menos,
considerando as alterações na estrutura de custos e de mercado da
CONCESSIONÁRIA, os níveis de tarifas observados em empresas
similares no contexto nacional e internacional, os estímulos à
eficiência e à modicidade das tarifas. Estas revisões obedecerão ao
seguinte cronograma: a primeira revisão será procedida um ano
após o quarto reajuste anual concedido, conforme previsto na
Subcláusula Terceira desta Cláusula; a partir desta primeira
revisão, as subseqüentes serão realizadas a cada 4 (quatro)
anos.”(grifo nosso)

Releva notar, também, que a subcláusula oitava do contrato de
concessão, transcrita a seguir, determina que no primeiro período tarifário (em geral, 4 anos), o
valor de X será zero.

“Subcláusula Oitava – No processo de revisão das tarifas, estabelecido na
Subcláusula anterior, a ANEEL estabelecerá os valores de X, que deverão ser
subtraídos ou acrescidos na variação do IVI ou seu substituto, nos reajustes anuais
subseqüentes, confrome descrito na Subcláusla Sexta desta Cláusula. Para os
primeiros 4 (quatro) reajustes anuais o valor de X será zero.”

Para evitar um impacto muito grande para os consumidores e preservar o
equilíbrio econômico-financeiro da concessão, a ANEEL está aplicando as tarifas resultantes da
revisão periódica em duas etapas, conforme o seguinte procedimento:

i) Quando o reposicionamento tarifário resultante da revisão  periódica
for superior ao índice que resultaria do reajuste tarifário ordinário, adotar-se-á este último índice
para reposicionamento das tarifas;

ii) a diferença entre o reposicionamento tarifário calculado e o aplicado
(igual ao reajuste ordinário) será convertida em um montante a ser acrescido a cada um dos anos
do próximo período tarifário (em geral de 4 anos), de sorte a proporcionar à distribuidora a
mesma taxa de retorno definida na revisão tarifária em exame.

Em contrapartida, o mencionado procedimento vem pressionando as
tarifas de energia elétrica em 2005, como já visto, em função de seu elevado custo de
carregamento.
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II.4 A Indexação das Tarifas De Energia Elétrica

A FORMA DE CÁLCULO DO IGPM

Com o objetivo de dispor de um índice geral de preços que não estivesse
sujeito a eventual interferência do governo, o mercado financeiro contratou a Fundação Getúlio
Vargas – FGV, que criou, em 1989, o IGPM. Este índice corresponde à média ponderada do
Índice de Preços ao Atacado – IPA (peso de 60%), do Índice de Preços do Consumidor – IPC
(peso de 30%) e do Índice Nacional de Construção Civil – INCC (peso de 10%). O período de
coleta de preços vai do dia 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de referência.

A POLÊMICA IGPM X IPCA

Recentemente, ocorreram reajustes das tarifas de energia elétrica
substancialmente superiores à variação do IGPM nos doze meses anteriores ao reajuste. Esse fato
deu origem a fortes críticas à indexação desses preços públicos, independentemente de uma
análise mais acurada das causas desse fenômeno. Como já visto anteriormente, a principal
componente desses reajustes muito altos diz respeito a imperfeições do marco regulatório.
Refere-se, particularmente, à possibilidade de repasse às tarifas do preço da energia comprada
pelas concessionárias de distribuição de usinas termelétricas controladas por empresas com elas
relacionadas, o  qual é muito maior que os preços da energia hidrelétrica disponível no mercado.

Não há dúvida quanto à legalidade do emprego do IGPM para
atualização das tarifas de distribuição de energia elétrica. Afinal, os contratos de concessão de
serviço público de distribuição de energia elétrica prevêem a atualização monetária de parte da
receita das distribuidoras (a parcela “B”) pelo IGPM. Inexistem, também, dúvidas quanto à
necessidade de atualização das tarifas para assegurar a rentabilidade dos investimentos realizados
pelas concessionárias. O que se questiona, no momento, é se o IGPM reflete adequadamente a
variação de custos do setor de distribuição de energia elétrica.

 Ademais, o IGPM é mais volátil que outros índices de preços, como, por
exemplo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, que é adotado para o
estabelecimento de metas da inflação. Isso acontece porque o IGPM é fortemente influenciado
pelo Índice de Preços ao Atacado – IPA, que, por sua vez, é extremamente sensível a variações na
taxa de câmbio e no preço de commodities.

Esse fenômeno pode ser melhor aquilatado no quadro apresentado a
seguir que deixa claro que houve grande descolamento entre o IGPM e o IPCA nos anos de 1999
e 2002, períodos em que se observou acentuada desvalorização do Real diante do dólar norte-
americano. Em virtude disso, a variação acumulada do IGPM no período 1995-2004 é
significativamente superior à variação do IPCA. Não é de se estranhar, portanto, que os
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geradores, transportadores e distribuidores de energia elétrica prefiram indexar o preço da energia
ao IGPM ao invés do IPCA.

O fenômeno de descolamento dos aludidos índices fica ainda mais
evidente quando se analisa o gráfico que mostra a variação acumulada do IGPM e do IPCA nos
últimos doze meses, no período compreendido entre janeiro de 2000 e junho de 2005, conforme
apresentado a seguir.

ANO
% %acum. % %acum.

1995 15,24 15,24 22,41 22,41
1996  9,20 25,84  9,56 34,11
1997  7,74 35,58  5,22 41,12
1998  1,78 37,99  1,65 43,45
1999 20,10 65,73  8,94 56,28
2000  9,95 82,22  5,97 65,61
2001 10,38 101,14  7,67 78,32
2002 25,31 152,05 12,53 100,66
2003 8,71 174,00  9,30 119,33
2004 12,41 208,00  7,60 136,00

IGPM IPCA
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Como se pode constatar, a variação do IGPM nos últimos doze meses
passou a ser menor que a do IPCA. Adicionalmente, o Boletim Focus, do Banco Central, divulga
estimativa de variação do IPCA em 2005 ligeiramente inferior à do IGPM. Independentemente
disso, é consenso entre os estudiosos do fenômeno inflacionário que, a longo prazo, esses índices
tendem a convergir.

Por essas razões é que se estuda a contratação de instituição especializada
para cálculo e divulgação de índice de preços específico do setor elétrico. Isso permitirá, por
exemplo, que, no futuro, se utilize esse índice para atualização do preço da energia comercializada
nos leilões realizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.

Mais recentemente, o governo deu o primeiro passo com vistas à
alteração de indexador dos preços de energia elétrica. De fato, no Contrato de Comercialização de
Energia  Elétrica no Ambiente Regulado – CCEAR (duração de oito anos), que resultou do
primeiro leilão de energia elétrica de empreendimentos existentes, realizado em dezembro de
2004, ficou estabelecido que o preço de venda de energia será atualizado monetariamente de
acordo com a variação do IPCA. Ressalve-se, contudo, que ainda não há definição com relação ao
indexador a ser utilizado no leilão de energia nova.

II.5 A revisão tarifária extraordinária e o conceito de equilíbrio econômico-financeiro

O contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia
elétrica contempla, ainda, a possibilidade de revisão extraordinária das tarifas para manter o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conceito inspirado no direito francês. A seguir,
transcreve-se o dispositivo contratual a esse respeito.

“Subcláusula Nona - A ANEEL poderá, a qualquer tempo, proceder à
revisão das tarifas, visando a manter o equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato,
sem prejuízo dos reajustes e revisões a que se referem as Subcláusulas anteriores desta
Cláusula, caso hajam alterações significativas nos custos da
CONCESSIONÁRIA, incluindo as modificações de tarifas de compra de energia
elétrica e encargos de uso das instalações de transmissão e distribuição de energia
elétrica que possam ser aprovadas pela ANEEL durante o período, por solicitação
desta, devidamente comprovada.”

Releva notar que nem o contrato de concessão nem a legislação
especifica como calcular o referido equilíbrio econômico-financeiro. Em vista disso, há grande
polêmica a esse respeito. Uma corrente advoga que qualquer aumento de custo tem que ser
repassado imediatamente às tarifas. Outra, porém, entende que o equilíbrio econômico-financeira
funciona como uma balança, sendo necessário considerar não apenas o prato dos custos, mas
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também os ganhos de produtividade observados desde a última revisão tarifária e o Fator X
estabelecido pelo órgão regulador .

II.6 Conclusão

Do exposto, sobressai que parcela significativa dos reajustes das tarifas
das concessionárias de energia elétrica verificados em 2005 decorreu de componentes externos ao
reajuste tarifário normal (aquele devido exclusivamente à simples aplicação da fórmula
contratual). Também ficou evidenciado que os tributos e encargos respondem por
aproximadamente 40% da conta de luz.

Outra importante constatação diz respeito ao fato de que apenas a receita
anual permitida dos transportadores de energia elétrica e, por via de conseqüência, a Tarifa de
Uso do Sistema de Transmissão - TUST, e as tarifas de fornecimento de energia elétrica são
atualizadas monetariamente pelo  IGPM. A utilização desse índice introduz maior volatilidade no
curto prazo por conta da sua elevada sensibilidade a variações na taxa de câmbio da moeda norte
norte-americana e aos preços das commodities. Para tentar diminuir esses novos movimentos de
curto prazo, o governo determinou que os preço da energia oriunda de empreendimentos
existentes que foi vendida em leilões públicos fosse atualizada pelo IPCA.

Ressalve-se, contudo, que no longo prazo os índices gerais de preço (i.e.
IGPM) tendem a convergir para os índices de preços ao consumidor (IPCA, por exemplo). Em
outras palavras, a variação do IPCA pode ser superior a do IGPM, o que tornaria a substituição
do último índice nos contratos de concessão de distribuição de energia pelo primeiro contrária
aos interesses dos consumidores em determinados períodos. Por oportuno, ressalve-se que a
aventada alteração contratual  exigiria negociação com as distribuidoras.

De igual modo, há que se reconhecer que a existência de mecanismo de
atualização das tarifas é essencial para atrair novos investimentos para expandir a capacidade do
setor elétrico, bem como para garantir a qualidade dos serviços prestados.

Por fim, ficou evidenciada a conveniência de se promover estudos com
vistas à redução dos valores dos encargos e da carga tributária incidente nos serviços de energia
elétrica, uma vez que esta medida pode beneficiar os consumidores com diminuição da  “conta de
luz”.
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III. GÁS NATURAL

III.1 Introdução

O desenvolvimento do setor de gás natural tem sido prejudicado por
indefinições de caráter legal, incertezas regulatórias e pela falta de clareza com relação à
participação da geração termelétrica a gás natural na oferta interna de energia. Esse estado de
coisas, por sua vez, tem reflexos nocivos na questão dos preços de gás natural, que apresenta
complexidade adicional em relação ao setor elétrico, pelo fato de não estar sujeita a uma só
jurisdição.

De fato, cabe aos Estados, por força de dispositivo introduzido na
Constituição Federal promulgada em 1988, “explorar diretamente, ou mediante concessão, os
serviços locais de gás canalizado”. Dito de outra maneira, são os estados que têm a competência
de estabelecer as tarifas de gás natural que devem ser praticadas pelas concessionárias de
distribuição de gás natural.

III.2 Preços nas unidades produtoras e tarifas de transporte

Em virtude do arranjo institucional descrito acima, o escopo da atuação
do governo federal vê-se substancialmente reduzido. Com efeito, até 31 de dezembro de 2001,
essa interferência limitava-se, essencialmente, ao estabelecimento dos preços do gás natural nas
unidades produtoras. A propósito,  os contratos de venda de gás natural de origem doméstica pela
Petrobrás para as distribuidoras locais de gás natural, os quais foram celebrados antes da
promulgação da Lei nº 9.478, de 6 agosto de 19979, contêm dispositivos que fazem referência
expressa aos preços estabelecidos pelo governo.

Até o final de 2001, o preço máximo de gás natural de origem nacional,
para vendas às concessionárias de distribuição estadual de gás natural, era formado, de acordo
com a Portaria Interministerial nº 3, de 17 de fevereiro de 2000, pela soma do preço do gás
natural na entrada do gasoduto de transporte com a tarifa de transporte de referência entre os
pontos de recepção e de entrega, estabelecida pela ANP.

Em 1 de janeiro de 2002, no entanto, os referidos preços foram
liberados, em conformidade com o disposto na Lei nº 9.478, de 1997, com a redação dada pela
Lei nº 9.990, de 21 de julho de 2000. Desde então, os preços do gás natural são estabelecidos
pelos produtores ou importadores e a Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos
Biocombustíveis - ANP não mais regulamenta as mencionadas tarifas de transporte de referência.
                                                          
9 O referido diploma legal, que veio a ficar conhecido como a Lei do Petróleo,  contemplava, originalmente, o
controle de preços de gás natural nas unidades produtoras durante período de transição de trinta e seis meses
contados a partir da sua publicação.
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Convém ressalvar, contudo, que a Resolução n.º 6, de 5 de dezembro de
2001, do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE prevê a manutenção do controle de
preços do gás natural de origem nacional enquanto não houvesse “efetiva concorrência na
comercialização de gás natural”. Nesse sentido, informa que será enviado projeto de lei mantendo
o controle de preços desse produto, fato esse que não ocorreu até o presente momento. A
desistência do governo de tomar esse providência pode ser atribuída, entre outras razões, ao
receio de desestimular as licitações de áreas de produção de gás natural.

Outro dispositivo da Lei nº 9.478, de 1997, estabelece que é facultado a
qualquer interessado o uso dos dutos de transporte existentes ou a serem construídos, mediante
remuneração adequada ao titular dessa instalações, incumbindo a ANP de fixar o valor e a forma
de pagamento da remuneração adequada caso não haja acordo entre as partes. A contratação
direta do serviço de transporte pelo comprador do gás natural, contudo, não está prevista nos
contratos de compra e venda de gás natural de origem doméstica celebrados entre a Petrobrás e
as distribuidoras locais de gás natural, antes de 1997, o que vem dificultando a implantação de
novo modelo para o setor de gás natural preconizado pela Lei do Petróleo.

A ANP, no entanto, ainda não definiu o modelo a ser adotado para o
estabelecimento das tarifas de transporte de gás natural doméstico. O pomo da discórdia diz
respeito à adoção de modelo postal, que envolve subsídios cruzados, ou de modelo de tarifas
diferenciadas em função dos determinantes de custo do serviço10.

Diante desse vácuo normativo, foram celebrados, em 1 de julho de 2003,
contratos entre a Petrobrás e o Consórcio Malhas Sudeste Nordeste, formado pelas empresas
Transportadora do Nordeste e Sudeste – TNS11, Nova Transportadora do Sudeste – NTS, Nova
Transportadora do Nordeste e Petrobrás Transporte S.A - Transpetro, subsidiária da Petrobrás,
sendo a última responsável pela operação e manutenção dos dutos da Petrobrás existentes
naquela ocasião. Tais contratos   contemplam tarifas de transporte do tipo postal (preço
uniforme), havendo uma tarifa para a Região Nordeste e outra para a Região Sudeste. Em outras
palavras, essas tarifas não consideram a distância entre os pontos de recepção e de entrega de gás
natural como determinante de custo.

Esse procedimento foi possível pelo fato de os contratos de prestação de
serviço de transporte de gás natural domésticos não estarem sujeitos a anuência prévia da ANP,
sendo objeto de acordos entre transportadores e carregadores de gás natural.

A ANP, contudo, manifestou o entendimento que esse procedimento
contraria o disposto no Termo de Compromisso celebrado entre a Agência e a Petrobrás em 8 de
abril de 2003, o qual estabelece que a referida metodologia tarifária deverá ser aplicada apenas

                                                          
10 Distância entre os pontos de recepção e de entrega, volume transportado, compressão, topografia do terreno etc.
11 A TNS, subsidiária integral da Petrobras, tornou-se responsável pelos ativos de transporte existentes de
propriedade da Petrobrás.
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para as usinas termelétricas compreendidas no Programa Prioritário de Termeletricidade – PPT,
instituído pelo Decreto nº 3.371, de 24 de fevereiro de 2000.

Releva notar, outrossim, que o preço médio do gás natural vendido pela
Petrobrás no city gate12 no quarto trimestre de 2004 era de US$ 2,89/MMBTU, enquanto que o
preço para as termelétricas do PPT em igual período era de US$ 2,964/MMBTU, mantidas as
condições estabelecidas pela extinta Portaria Interministerial nº 234, de 22 de julho de 2002, dos
Ministérios da Fazenda e de Minas e Energia.

Neste ponto, convém chamar a atenção para outra indefinição que vem
dificultando o planejamento de atividades no setor de gás natural. Trata-se da inexistência de
critério para rateio do gás natural de origem doméstica. Isso porque é de supor que as
concessionárias tentem maximizar o atendimento de suas demandas com gás natural doméstico,
cujo preço(US$ 2,89/MMBTU13) é menor que o preço do gás natural importado (US$
3,38/MMBTU).

Com relação aos preços de gás natural importado, cumpre lembrar que
os mesmos se encontram disciplinados pelos contratos de  importação, os quais são objeto apenas
de autorização por parte da ANP. O contrato de compra e venda de gás natural da Bolívia,
celebrado pela Petrobrás e pela Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, em 1993,
contempla, ainda, cláusula de take-or-pay, pela qual o comprador obriga-se a pagar pelo gás mesmo
quando este não tenha sido efetivamente consumido. De acordo com o aludido contrato, esse
compromisso de aquisição de volume mínimo de gás natural é  de 80% no período de 2004 a
2019.

Também a parcela relativa ao transporte de gás natural importado é
regulada por contratos. O contrato de transporte de gás natural celebrado entre a Petrobrás e a
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil  - TBG contempla obrigação de transporte
(cláusula de Ship-or-Pay) de 100% do volume contratado.

Presentemente, há três empresas importadoras de gás natural em
operação, a saber: Petrobras, EPE - Empresa Produtora de Energia Ltda. e BG Comércio e
Importação Ltda. Em maio de 2005, a importação total de gás natural foi de 23,3 milhões de
m³/d, 98,6% dos quais procedentes da Bolívia e o restante oriundo da Argentina.

Importa notar, ainda, que tais preços são reajustados por força de
dispositivos contratuais. No que se refere ao gás natural importado da Bolívia pela Petrobrás, o
reajuste processa-se da seguinte maneira: a parcela referente à commodity sofre reajuste trimestral,
de acordo com a variação de uma cesta de óleos combustíveis no mercado internacional; a parcela

                                                          
12 Ponto em que a propriedade do gás natural passa para a concessionária de distribuição de gás natural.
13 Preço da commodity + tarifa de transporte no quarto trimestre de 2004
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relativa ao transporte tem aumento anual de 0,5%. Para maior clareza, apresenta-se a seguir a
fórmula de cálculo das referidas parcelas.

PG(t) = 0,5 Pi + 0,5 P(t-1), onde:

Pi = Pbase x Variação Trimestral Cesta Derivados (Pbase x Pcesta(t-1) /
Pcesta(0))

Período Base = 1º de janeiro de 1990 – 30 de junho de 1992 (excluído o
período entre o 1º agosto de 1990 e o 31 de janeiro de 1991).

Preço Base = é o preço base determinado no contrato de suprimento de
gás natural (Gas Supply Agreement-GSA) celebrado pela Petrobrás e a Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos – YPFB, o qual varia entre 0,95 e 1,06 US$/MMBTU, durante o período de
vigência do contrato(20 anos); o volume de gás adicional a 16 MMm3/dia tem um preço base de
1,20 US$/MMBTU.

A cesta de óleos combustíveis utilizada para o cálculo do preço da
commodity é composta por produtos de alto teor de enxofre(HSF) e de baixo teor de enxofre(LSF)
no mercado do golfo dos Estados Unidos (US GULF) e na Europa, conforme a seguinte
composição:

• Fuel 3,5% Sulphur Italy (fator de ponderação para a cesta: 0,5)

• Fuel nº6, 1% Sulphur Gulf Coast (fator de ponderação para a cesta:
0,25)

• Fuel 1% Sulphur FOB NWE (fator de ponderação para a cesta: 0,25)

• A tarifa de transporte (TT), que compreende o  ramal boliviano
(operado pela companhia boliviana Gás Transboliviano S.A - GTB) e o ramal brasileiro (TBG), é
atualizada anualmente de acordo com a seguinte fórmula:

TT = CC x Var 0,5% a.a + CV, onde:
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CC = termo de capacidade (GTB: 0,3176 U$S/MMBTU28; TBG: 1,14
US$/MMBTU, em 1997);

Var 0,5% a.a. = variação anual do termo de capacidade;

CV = termo variável (commodity charge: 0,002 US$/MMBTU nas duas
seções) – no caso do GTB, esta variação é de 3,5% a.a.

A Petrobrás revende o gás importado da Bolívia para as companhias de
distribuição a um preço fechado (compreende o gás natural e o custo do seu transporte), que é
mais elevado que o seu custo, obtendo uma margem na operação. Este preço é calculado de
acordo com a seguinte fórmula:

Preço city gate do gás importado = PG (commodity) + TT (tarifa de
transporte), onde:

PG (commodity) = preço do gás natural previsto no contrato de
fornecimento de gás natural(GSA)

TT (tarifa transporte) = termo por demanda de capacidade (1,5352
US$/MMBTU) + termo volumétrico (0,0857 US$/MMBTU) – Valores em US$ de 1996

Para os anos de 2002 e 2003, as tarifas de capacidade para o GTB foram
de 0,3397 U$S/MMBTU e 0,2755 US$/MMBTU respectivamente, não sendo aplicada a variação
anual prevista de 0,5% sobre o valor base de 1997 (Fonte: Contratos de Transporte TCQ).

As parcelas que compõem a tarifa de transporte são atualizadas
anualmente da seguinte forma:

• A parcela de capacidade é atualizada anualmente em 15% da variação
do índice de preços ao consumidor (Consumer Price Index-CPI) dos Estados Unidos (desde janeiro
de 1997).

• A parcela volumétrica é atualizada anualmente em 100% da variação do
CPI desde janeiro de 1997)

Ainda com relação ao fornecimento de gás natural importado da Bolívia,
cabe registrar que foram firmados contratos de fornecimento entre a Petrobrás e cinco
distribuidoras locais: Cia. de Gás do Estado do Mato Grosso do Sul - MSGÁS, Companhia de
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Gás de São Paulo - COMGÁS, Companhia Paranaense de Gás - COMPAGÁS, Companhia de
Gás de Santa Catarina - SCGÁS e Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul -
SULGÁS. O preço total do gás natural fornecido a essas empresas no quarto trimestre de 2004
era de US$3,38/MMBTU, respondendo as parcelas relativas à commodity e ao transporte por
aproximadamente 55% e 45% desse total, respectivamente.

Na oportunidade, cumpre assinalar que a Transportadora Brasileira
Gasoduto Bolívia-Brasil S.A – TBG, que tem a Gaspetro, subsidiária da Petrobrás, como
acionista majoritária, é proprietária e operadora do Gasoduto Bolívia – Brasil – Gasbol.

Por fim, cabe reiterar que, a despeito de os preços do gás natural nas
unidades produtoras encontrarem-se liberados, a Petrobrás vem mantendo um preço diferenciado
para o gás natural destinado às termelétricas integrantes do Programa Prioritário de
Termeletricidade-PPT, o qual era regulado pela Portaria Interministerial MME/MF nº 234, de 22
de julho de 2002.

III.3 A tarifa de distribuição de gás natural

Como já assinalado anteriormente, as tarifas de distribuição de gás
natural canalizado são estabelecidas pelos estados. No caso do Estado de São Paulo, unidade da
federação que está mais adiantada na regulação dessa atividade, cabe à Comissão de Serviços
Públicos de Energia – CSPE estabelecer os preços máximos a serem praticados pelas
concessionárias. A seguir, apresenta-se breve relato do processo de estabelecimento dessas tarifas.

A tarifa-teto é formada pela soma do preço do gás natural (commodity), do
transporte e da margem máxima. Já a margem de distribuição é composta por: encargo do usuário
por fatura emitida; encargo de capacidade por metro cúbico de gás natural e encargo volumétrico.

As tarifas de distribuição de gás natural são reajustadas anualmente, na
data de aniversário do contrato de concessão, ocasião em que se repassa o custo da commodity e do
seu transporte, o chamado pass through. Nessa oportunidade, a margem de distribuição é atualizada
pela variação do IGPM acumulada nos 12 meses anteriores.

À semelhança do que ocorre no setor elétrico, as tarifas de gás natural
estão sujeitas a revisões tarifárias, as quais ocorrem ao cabo de cada ciclo de 5 anos e obedecem à
metodologia de tarifas-teto (conhecida na literatura como price-cap). Nessa ocasião, a CSPE
estabelece: valor inicial da margem máxima de distribuição de cada ciclo tarifário, fator de
eficiência (Fator X), estrutura e tabela de valores tarifários. Ressalve-se que, diferentemente da
metodologia empregada para as tarifas de energia elétrica, o Fator X  permanece fixo durante os
cinco anos subseqüentes à revisão tarifária das distribuidoras de gás natural.

Os contratos de concessão prevêem, ainda, a possibilidade de revisão das
tarifas, a qualquer tempo, com o objetivo de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, caso
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haja variação significativa nos custos da concessionária. Com esse propósito, os contratos de
concessão contemplam mecanismo de compensação de custos de compra de gás natural e do seu
transporte (tracking account), semelhante à CVA do setor elétrico.

Nesse sentido, a CSPE apura, mensalmente, a diferença entre o custo do
gás natural adquirido pela concessionária, expresso em moeda nacional, e o custo desse produto
considerado no estabelecimento das tarifas vigentes. Esse valor é multiplicado pelo volume de gás
comercializado no mês, resultando no montante a ser recuperado ou devolvido aos
consumidores. Na seqüência, esses valores são acrescidos de remuneração financeira calculada de
acordo com a taxa de juros SELIC. A seguir, transcrevem-se as cláusulas do contrato de
concessão de distribuição de gás natural que tratam do mecanismo em comento.

“Décima Primeira Subcláusula - Em ocorrendo variações no preço do Gás
(Pg) ou do Transporte (Pt), no período compreendido entre a “Data de Referência
Anterior” e a da ocorrência do reajuste subseqüente, os valores correspondentes às
diferenças, a maior ou a menor, obtidos e que tenham sido aprovados pela CSPE,
serão contabilizados em separado e atualizados através de uma das taxas básicas de
juros fixadas pelo Banco Central, a ser elegida pela CSPE, considerando, no reajuste,
os valores apurados.”

 “Décima Segunda Subcláusula - A apuração dos preços, volumes e demais
parâmetros será sempre realizada em base mensal, para obtenção dos valores de (Pg) e
(Pt), no período correspondente.”

 “Décima Terceira Subcláusula - Ocorrendo variações nos custos do preço do
Gás (Pg) ou do preço do Transporte (Pt), contratados ou destinados aos segmentos de
usuários Termoelétrica (TE), Cogeração (CG) ou Grandes Usuários (GU), poderão
ser repassadas às correspondentes tarifas tetos, nos termos da Décima Sexta
Subcláusula desta Cláusula, por iniciativa da CSPE ou por solicitação da
CONCESSIONÁRIA, sendo que neste caso a CSPE manifestar-se-á em até 30
(trinta) dias contados da data do recebimento do pleito.”

A CSPE estabelece os seguinte grupos tarifários: classes de 1 a 10; gás
natural veicular, segmento industrial; pequena co-geração e termoelétricas; e interruptível.

III.4 Conclusão

Como se viu, há várias lacunas no processo de formação de preços ao
longo da cadeia de comercialização de gás natural. De fato, não há regra clara para o
estabelecimento do valor da  parcela relativa a commodity de origem doméstica nem para a parcela
atinente ao transporte do gás natural.

Adicionalmente, ficou evidenciado que, no setor de gás natural, apenas as
tarifas de distribuição  encontram-se indexadas ao IGPM.
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PREÇOS DO PETRÓLEO BRENT
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IV. DERIVADOS DE PETRÓLEO

Também os preços de derivados de petróleo encontram-se totalmente
liberados desde 1 de janeiro de 2002, de acordo com o disposto na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997, a chamada Lei do Petróleo, com a redação dada pela Lei nº 9.990, de 21 de julho de 2000.

A Petróleo Brasileiro S.A - Petrobrás informa que manteve a
parametrização dos preços desses produtos nas refinarias aos preços no mercado internacional.
Trata-se, de maneira simplificada, da aplicação do conceito do custo de oportunidade. Para
formar os preços de referência, a empresa verifica as origens prováveis do produto a ser
importado e considera os respectivos fretes e custos de internação.

Observe-se, contudo, que a Petrobrás não vem repassando a variação dos
preços do petróleo no mercado internacional para os preços internos dos derivados em tempo
real. Em alguns produtos, como o querosene de aviação para vôos internacionais, esse repasse
tem sido feito quinzenalmente. Outros, porém, não tem periodicidade definida, como é o caso do
gás liquefeito de petróleo para uso residencial14 e da gasolina/óleo diesel, cujos últimos reajustes
nos preços nas unidades produtoras foram estabelecidos em 29 de dezembro de 2002 e  26 de
novembro de 2004, respectivamente.

Essa situação, a despeito da apreciação do Real com respeito ao dólar
norte-americano, contrasta com a grande variação do preço do petróleo no mercado
internacional, que passou de uma faixa de US$ 30/b para cerca de US$ 60/b em julho de 2005,
conforme pode se verificar no gráfico apresentado abaixo.

                                                          
14 Envasado em botijão de 13 kg.
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Em síntese, não existe indexação dos preços de derivados de petróleo e
gás natural nas unidades produtoras a   qualquer índice de preços.

V.CONCLUSÃO

Do exposto, ficou evidenciado que apenas as tarifas de fornecimento de
energia elétrica, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e a tarifa de distribuição de gás
natural encontram-se, parcialmente, indexadas ao IGPM, por força de dispositivo constante dos
contratos de concessão. Por oportuno, cumpre registrar que os contratos decorrentes dos leilões
de venda de energia elétrica proveniente de empreendimentos existentes, a chamada energia
velha, realizados até o momento contemplaram indexação dos preços da energia ao IPCA.

Também ficou patente que a substituição do IGPM pelo IPCA como
indexador das tarifas de energia elétrica e de gás natural é contraproducente. Isso porque esses
índices tendem a convergir no longo prazo, o que implica que em determinados períodos a
variação do segundo será menor do que a do primeiro, como parece ser o caso de 2005.
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