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DISCURSO DE ABERTURA DO 14O. ENCONTRO DE ENERGIA DA 

FIESP 

Senhoras e senhores, 

(Saudações às autoridades presentes) 

Em primeiro lugar, agradeço a todos os panelistas, do setor público, da 

indústria, da academia, os pesquisadores e pensadores, brasileiros e 

internacionais, que proporcionarão a todos aqui um grande debate sobre 

as políticas públicas do setor de energia do Brasil. 

Agradeço, de forma carinhosa, nossos patrocinadores. Tractebel Energia, 

BTG Pactual, MPX, CPFL Brasil, AES Tietê e COMGAS, que fazem parte da 

elite empresarial do setor de energia. Seu apoio a esse Encontro revela o 

comprometimento de todas essas empresas com todos vocês, com a 

indústria e com o Brasil. 

Agradeço meus colaboradores no departamento de Infraestrutura da 

FIESP. Equipe coesa, talentosa e dedicada que não mediu esforços para 

organizar esse Encontro. 

Agradeço, de forma especial, a todos vocês, que atenderam o convite da 

FIESP, para este 14°Encontro Internacional de Energia.  

 

Senhoras e senhores, 

O comércio internacional de energia tem se tornado cada vez mais 

relevante e diversificado na pauta exportadora e importadora de diversos 

países. A produção de bens energéticos, e seus serviços de escoamento, 
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não são mais pautados exclusivamente pela demanda interna, mas 

tornaram-se ferramentas importantes para suprir a demanda energética 

internacional. 

Em razão das diferenças na disponibilidade de recursos naturais em cada 

país e região do planeta, o comércio torna-se elemento fundamental de 

acesso à energia, tanto no que diz respeito aos combustíveis e energia 

elétrica, quanto à compra e venda de equipamentos. 

Os países em desenvolvimento experimentam altas taxas de crescimento 

da demanda de eletricidade. A América do Sul, a África e a Ásia possuem 

vastos potenciais hídricos não utilizados, que devem ser a base da 

expansão de seus sistemas elétricos para atendimento de seus mercados.  

Nesses casos, a maior integração de energia entre os países possibilita 

ganhos excepcionais em função principalmente: (i) da 

complementariedade dos recursos energéticos; (ii) da possibilidade de 

aplicação de tarifas mais competitivas; e (iii) do ganho da diversificação da 

matriz energética dos países, atendendo a busca pela segurança 

energética, base para a estabilidade geopolítica.  

Da mesma forma, a integração física, por meio de gasodutos, oleodutos e 

linhas de transmissão, constituem-se em importantes ferramentas na 

promoção da previsibilidade e garantia de abastecimento de combustíveis 

e de energia elétrica.  

Um dos principais desafios para a concretização de maior integração 

regional e para o incremento do comércio global de fontes energéticas é a 

construção de um marco regulatório apropriado. A FIESP, durante este 

Encontro, lançará a publicação “A Regulação do Comércio Internacional de 
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Energia: combustíveis e energia elétrica”. O estudo descreve e analisa o 

atual arcabouço de regras que incide sobre o comércio energético tanto 

no âmbito multilateral como no regional, de forma a enfatizar a 

necessidade de se pensar em regras específicas e coordenadas para o 

setor. 

No âmbito regional, a FIESP defende a integração elétrica entre os países 

sul-americanos, tendo em vista a consolidação de um mercado comum de 

energia e um processo de desenvolvimento sustentável. 

Nesse sentido, reconhecemos a constante e sempre importante atuação 

da OLADE – Organização Latino-americana de Energia e do CIER – 

Comissão de Integração Energética Regional, representadas neste evento 

pelas honradas presenças de seus respectivos secretários executivos, 

Victório Oxilia Davalos e Juan José Carrasco. 

 

Senhoras e Senhores, 

A FIESP sempre defendeu a ampliação e o fortalecimento do mercado livre 

de energia, dando liberdade de escolha ao consumidor com relação ao 

fornecedor, num ambiente de ampla concorrência, inclusive para os 

consumidores conectados na baixa tensão. 

Tese defendida pela FIESP, efetivada pela Lei 12.783 e pela portaria 

185/2013 do MME, foi a regulamentação da venda de excedentes de 

energia entre consumidores alocados no mercado livre. Essa regra passa a 

valer a partir de fevereiro de 2014 e a FIESP acompanhará de perto sua 

efetivação. 
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A FIESP vem alertando há alguns anos para o risco de restrição da 

concorrência inerente aos leilões regionais e por fontes específicas.  

O governo vinha resistindo até o momento, porém decidiu pela realização 

de um Leilão de Reserva, exclusivo para fonte eólica, no próximo dia 23 de 

agosto. Esse leilão vai contra o princípio da modicidade tarifária e não 

interessa ao consumidor. A quem interessa? 

Nada contra as eólicas. A FIESP apoia a ampla participação das fontes 

alternativas, como biomassa, eólica e solar, na composição da matriz 

energética brasileira, desde que contratadas por meio de um processo 

que promova a concorrência entre agentes e as fontes.  

Mesmo os leilões regionais, abertos a diversas fontes, são questionáveis. A 

expansão da geração deve seguir o princípio do aproveitamento ótimo das 

fontes energéticas. Resolver questões locais pode ser uma solução 

pontual para problemas conjunturais ou para compensar insuficiências 

temporárias de capacidade de transmissão, mas não se justifica no longo 

prazo. 

Uma solução possível para problemas locais é o uso da geração distribuída 

nas modalidades de micro e mini geração, com vantagens econômicas e 

redução de perdas de energia.  

Ganhos de confiabilidade e estabilidade do sistema são próprios da 

geração descentralizada e por isso a sua utilização alivia sobrecargas nas 

linhas de transmissão. 

Atualmente, é possível a utilização do excedente da geração distribuída 

para permuta. Mas é fundamental construir uma base normativa que 

permita também sua comercialização. Países como Portugal e Inglaterra 
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são exemplos de sucesso, cuja regulamentação deve servir de referência 

para o Brasil. 

 

Senhoras e senhores, 

No setor de petróleo e gás natural, tivemos um período sem leilões de 

áreas de concessão. Jejum quebrado em maio deste ano com a 11ª 

rodada. Um sucesso que arrecadou 2,8 bilhões de reais em bônus. 

Neste ano, o Brasil põe em prática o modelo de partilha de produção. 

Segundo a ANP, o campo de Libra tem um volume estimado entre 26 e 42 

bilhões de barris de óleo equivalente, dos quais 8 a 12 bilhões de barris 

são recuperáveis, ou seja, uma estreia com reserva bem próxima ao total 

dos demais campos brasileiros. 

A retomada das rodadas de licitação deu-se após 4 anos e meio  de 

interrupção. As consequências desse gap jamais serão recuperadas. 

Nesse tempo o Brasil reduziu a produção de petróleo e aumentou a 

importação, causando grandes prejuízos na balança comercial e afastou 

grandes investidores internacionais que atuavam no setor de petróleo e 

gás no Brasil. 

Nesse período, fornecedores nacionais ficaram estagnados. Por outro 

lado, empresas de produção e exploração de petróleo instaladas no Brasil 

não puderam permanecer em stand-by por 4 anos. O setor entrou num 

círculo vicioso: as petroleiras sofrem um desmonte e buscam fora do país 

as oportunidades que faltam no Brasil. Assim, a indústria nacional deixa de 

produzir e investir. 
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Desde o anúncio em 2009 do novo marco regulatório do petróleo e a 

introdução do modelo de partilha, a FIESP posicionou-se contra a 

obrigatoriedade da Petrobras ser operadora única, com participação 

mínima de 30% nos consórcios. Um casamento arranjado para quem der o 

maior dote, onde a Petrobras é a noiva em casamento forçado. 

Com isso, a Petrobras perde o direito fundamental de escolher o seu 

negócio com base em análise de custo de oportunidade de investimento. 

Agora, com a iminência do leilão de Libra, renomados especialistas 

avalizam a posição da FIESP: a Petrobrás precisa ter a chance de escolher 

seu marido e até mesmo optar por não casar, se entender que do 

matrimônio, não advirão bons frutos. 

O mercado enxerga o que o Governo não quer ver. As ações da Petrobras 

atingiram o nível mais baixo dos últimos dez anos e a empresa está sem 

capacidade de investimento para cumprir suas metas de produção. 

A desobrigação dos investimentos compulsórios e da operação exclusiva 

só trarão benefícios à Petrobras e ao Brasil.  

Se o Estado brasileiro, por meio do regime de partilha, apropriará parcela 

majoritária da renda do óleo, que diferença faz quem investe e quem 

perfura? Porque esta empresa tem que ser única, nacional e estatal?  

São duas políticas distintas, o regime de partilha e o estabelecimento de 

um operador único, paralelas e concorrentes. O regime de partilha serve 

ao interesse do país, de reter maior ganho em nome da sociedade, sem 

investimentos. É a terceirização da produção. Interessa para aumentar a 

velocidade de criação de riqueza.  
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O operador único, é política que subordina a velocidade de investimento à 

capacidade de endividamento de empresa ungida. O benefício é exclusivo 

dos seus acionistas, estado e privados, e o prejuízo é do país, que vê 

atrasada sua oportunidade de ganhar e reinvestir com o aproveitamento 

do bem mineral. 

As consequências do hiato de concessão de novos campos e a 

incapacidade de cumprir seu programa de investimento atrasou a meta de 

autossuficiência do Brasil em petróleo e derivados. A necessidade de 

cobertura dos investimentos em E&P absorveu significativa parcela 

dedicada ao refino. Isso comprometeu a produção de derivados, onde o 

Brasil sempre foi deficitário.  

Dentro da tese de que há males que vem para o bem, a decisão da 

Petrobras de vender ativos para se capitalizar pode ser uma excelente 

oportunidade para um mercado que sempre foi tratado de forma 

secundária pela Petrobras: o gás natural.  

Promover a desverticalização do setor, incluindo a venda de todos os 

ativos de transporte e distribuição de gás natural, do mercado doméstico, 

para a iniciativa privada, daria maior competitividade e favoreceria a 

expansão do mercado do gás natural no Brasil. 

Apesar da teimosia da Petrobras em negar esse fato, o consumidor 

brasileiro paga uma das tarifas de gás natural mais cara do mundo. Isso 

afeta a competitividade da indústria nacional. A atual política do gás 

natural é estratégica para a Petrobras, mas não para o Brasil. 

É preciso esclarecer que o preço imposto pela companhia é decorrente do 

modelo existente para o setor. Uma dezena de empresas produz gás 
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independentemente ou em parceria com a Petrobras. Por falta de 

condições de acesso à infraestrutura de transferência e de transporte, 

todas essas empresas vendem unicamente à Petrobras.  

Hoje temos apenas um supridor de gás natural que pratica preço absoluto. 

A FIESP defende o fim desse monopólio com a diversificação de agentes, 

criando concorrência. Assim garante-se o preço justo, determinado por 

um dos mais antigos mecanismos de formação de preço: o mercado. 

Esse era o princípio da Lei 9.479 de 1997, que deu certo para o petróleo. O 

gás foi margeado pela Lei de 1997 e, posteriormente, ganhou legislação 

específica com a Lei 11.909 de 2009. O monopólio não foi desmontado, e 

continua desregulado. 

Enquanto, e se, prevalecer o monopólio, a FIESP defende que o gás 

natural deve ser regulado pela ANP. Isso deve ser feito com regras 

transparentes e pelo princípio da modicidade tarifária. 

Além disto, a FIESP defende a criação de um preço único de gás nos 

estados supridos pelo gás importado. Desde 2011, a Petrobras concede 

desconto sobre o gás nacional vendido às distribuidoras. Com essa 

política, o preço do gás natural praticou redução média de 32%. Por outro 

lado, o gás boliviano continuou vinculado a variação do dólar e da cesta de 

óleos, o que aumenta o desequilíbrio em relação ao gás de origem 

nacional. 

A distorção estabelecida com duas fórmulas distintas de precificação cria, 

na prática, duas classes de consumidores: o que consome gás nacional e o 

que compra gás boliviano. Essa situação penaliza os consumidores da 
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região Sul e, principalmente, do Estado de São Paulo, o maior consumidor 

de gás natural do país. 

A FIESP defende a unificação dos preços do gás natural em todo território 

nacional, sem a discriminação entre doméstico ou importado, semelhante 

à política adotada para os demais combustíveis, como gasolina, diesel e 

GLP. 

 

Senhoras e Senhores, 

Embalado pela revolução do shale gas nos Estados Unidos, a ANP agendou 

o primeiro leilão de campos de gás não convencional no Brasil para 

outubro. 

Nos Estados Unidos, o uso da tecnologia de perfuração horizontal e 

sísmica 3D, conjugada ao fraturamento hidráulico, foram fatores 

determinantes para o crescimento da produção do shale gas. Apesar 

dessas tecnologias terem começado a se desenvolver na década de 50, a 

formação de parcerias entre os produtores privados, o Governo 

americano e institutos tecnológicos, na década de 70, foram fundamentais 

para desenvolver projetos em caráter comercial. 

A partir de 2005, o shale gas transformou a indústria de gás nos EUA. Nos 

últimos anos a produção de shale gas cresceu mais de 700%, passando de 

76 milhões de m³/dia, em 2006, para 600 milhões de m³/dia, em 2011, 

cerca de 30% da produção líquida de gás natural nos EUA, que é de 1,8 

bilhão de m³/dia. 
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Lá, o baixo custo de produção e o rápido crescimento da oferta de shale 

gas, ocasionaram a queda dos preços de gás natural, de um pico de quase 

13 dólares por milhão de BTU, para um mínimo de 2 dólares por milhão de 

BTU. A “revolução” do shale gas permitiu aos EUA se tornarem 

autossuficientes em gás natural em 6 anos, atrair novos investimentos 

industriais da ordem de US$ 90 bilhões, reduzir significativamente as 

emissões de poluentes – pelo deslocamento de carvão na geração de 

eletricidade – e ainda passarem de importadores a exportadores de GNL. 

Apesar de não haver estudos específicos, o Brasil tem indicações de 

grande potencial de reservas de gás não convencional. Segundo a ANP, o 

Brasil poderia abrigar recursos significativos, sobretudo nas bacias do 

Recôncavo, Parnaíba e Parecis. Somadas todas essas bacias, os recursos 

tecnicamente recuperáveis seriam da ordem de 208 a 434 trilhões de pés-

cúbicos. 

As reservas provadas de gás convencional no Brasil eram de 16 trilhões de 

pés-cúbicos em 2011, ou seja, o Brasil poderia triplicar suas reservas de 

gás com comprovação de apenas 10% dessa estimativa. 

A realização desse leilão específico para o gás não-convencional é 

essencial. A FIESP acredita que este é um primeiro passo para vencer os 

desafios técnicos e ambientais para a exploração dessa riqueza energética. 

 

Senhoras e senhores, 

Na corrida pela competitividade e pelo desenvolvimento sustentável, a 

escolha das fontes energéticas é estratégica e de vital importância. Países 
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que aproveitam seus recursos energéticos de baixo custo obtêm larga 

vantagem em relação aos seus concorrentes. 

O planejamento energético das nações sempre foi baseado em três 

pilares: a segurança, para prover a estabilidade da oferta; e o custo de 

produção, para garantir competitividade à atividade econômica, e a 

qualidade, na busca pela excelência dos produtos e serviços de energia. 

Mais recentemente, foi introduzido um quarto pilar: o da 

sustentabilidade.  

A mudança do clima é desafio desta e das futuras gerações. Dois terços 

das emissões mundiais de gases de efeito estufa são causadas pela 

geração de energia. Mudança do clima é um problema deste setor. 

A média mundial de utilização de fontes renováveis de baixa emissão é de 

apenas 13%. Não acidentalmente, nas nações mais desenvolvidas este 

percentual cai para 7%. 

O planeta gera energia elétrica com base no carvão e no petróleo e o 

percentual de utilização de combustíveis de origem fóssil para a tração de 

meios de transporte atinge os 95%. 

Mais importante, a mudança do clima não se pode comparar à poluição 

das bacias aéreas. Este é fenômeno local e seu impacto, quase sempre, 

afeta quem o produziu. Já a consequência de emitir gases que aumentam 

a temperatura do planeta é mundial. O aquecimento global é único para 

todos os povos, países e regiões. 

Isto transforma o combate ao aumento das emissões em desafio coletivo 

das nações. De nada adianta o sonho romântico de pretender que um país 
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possa liderar estas ações, por meio de medidas unilaterais ou de 

vanguarda. Quando e se elas tomarem marcha, devem reunir todos, em 

esforço global e de toda a humanidade. 

A matriz energética brasileira é uma das mais limpas do mundo, com 43% 

de participação de fontes renováveis. 

Esse resultado foi alcançado devido aos grandes investimentos em 

hidroeletricidade e biocombustíveis, realizados desde a década de 50, e de 

políticas públicas adotadas após a segunda crise do petróleo, em 1979. 

Foram políticas sábias, e investimentos corretos, que visavam à redução 

do consumo de combustíveis fósseis e dos custos de importação que, na 

época, correspondiam a quase metade do total das importações do país. 

Como resultado, proporcionaram no longo prazo a oferta de energia 

limpa, segura e barata. 

A energia produzida pela água é comprovadamente a fonte mais limpa e 

de menor custo. As hidroelétricas emitem 250 vezes menos CO2 que 

termelétricas a carvão. 

No Brasil, o custo médio da energia produzida por uma hidrelétrica de 

grande porte, considerando a amortização dos investimentos, é de R$ 

85/MWh. Comparada com uma termelétrica a óleo combustível a plena 

carga, a hidrelétrica é 7 vezes mais barata. 

O Brasil possui o terceiro maior potencial hídrico do planeta, com 

capacidade para produzir 250 GW, dos quais um terço é utilizado.   

Apesar do grande potencial e de todas as vantagens, nota-se um 

decréscimo relativo na oferta de energia hidrelétrica, impactando 



13 
 

negativamente a matriz energética, com aumento das emissões de gases 

de efeito estufa e perda da capacidade de armazenamento de energia nos 

reservatórios.  

Os reservatórios das hidroelétricas permitem a estocagem de energia, 

ajudam no abastecimento de água, na produção de alimentos, na 

regularização e navegabilidade dos rios. 

Na década de 70 a capacidade dos reservatórios possibilitava uma 

regularização de até 3 anos. Porém, essa capacidade foi se reduzindo, 

principalmente a partir da década de 90, e hoje é de apenas 5 meses. 

Chegaremos em 2021 com capacidade de regularização de pouco mais de 

100 dias. Essa condição levará inevitavelmente ao aumento ainda maior 

no uso de termelétricas. 

A opção mais recente por hidrelétricas sem reservatórios, decorrente de 

políticas ambientais cada vez mais irracionais e erradas, e também de uma 

blindagem de áreas indígenas, que entendemos equivocadas, pode ser 

notada nos 42 projetos hidroelétricos leiloados nos últimos 12 anos, com 

potência instalada de 29 mil MW. Desses, apenas 10 pequenos projetos 

apresentam reservatórios, correspondendo a 7% da potência total. 

Esse equívoco tem comprometido o aproveitamento ótimo do potencial 

hidroelétrico sob o ponto de vista econômico, ambiental e técnico. O país 

abre mão de enorme quantidade de energia limpa e de baixo custo, e 

hipoteca a matriz elétrica com fontes mais caras e mais poluentes. 

A quem interessa essa situação? 

Esse processo foi mais intenso em um período que podemos caracterizar 

como desastroso no Ministério do Meio Ambiente, que por viés ideológico 
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e alguma ingenuidade, engavetou os projetos das grandes hidroelétricas 

com lagos.  

A justificava para essa medida foi a preservação das florestas, das 

comunidades ribeirinhas e das terras indígenas. O preço dessa política 

equivocada, começamos a pagar agora. 

Nessa conjuntura, a perda de capacidade de armazenamento e a 

necessidade de segurança energética levaram o país a buscar alternativas 

para garantir a demanda, e, como não poderia deixar de ser, as usinas 

térmicas responderam com a maior parcela.   

A segurança energética está sendo alcançada, porém a um custo 

econômico e, sobretudo, ambiental muito alto.  De 2003 a 2008, o período 

do paroxismo ambiental ilógico, foi adicionada ao sistema elétrico uma 

Itaipu de usinas térmicas. Para proteger o meio ambiente, por meio de 

uma visão errada, que não olha para as consequências das alternativas 

reais, aumentamos vertiginosamente a capacidade do setor elétrico do 

Brasil em agredir o meio ambiente.  

Paradoxalmente, não temos notícia de campanha contra essas usinas que 

oneram todos os consumidores e poluem o meio ambiente. Muitas ONG’s 

preferem continuar combatendo as hidroelétricas e fazem vista grossa ao 

incremento das térmicas. 

Em 2012, com o nível baixo dos reservatórios e o consequente 

acionamento das térmicas, as emissões totais de CO2 decorrentes da 

geração de energia superaram, pela primeira vez, as emissões provocadas 

pelo desmatamento. 

Mais uma vez cabe perguntar. A quem interessa essa situação? 



15 
 

Há quem argumente ser possível modificar este cenário com a 

implantação de parques eólicos e fotovoltaicos. Esta não é solução viável 

para o Brasil, nem para qualquer país do mundo. Pelo menos no tempo 

presente. 

Não há exemplos no mundo de um país que tenha energia eólica, ou outra 

fonte intermitente, como base de sua matriz elétrica. 

Essas fontes são importantes para a complementariedade do sistema. No 

entanto, sejamos razoáveis: uma fonte de natureza intermitente incapaz 

de armazenar energia deve estar atrelada a uma fonte firme, que pode ser 

hidroelétrica ou térmica.  

É necessário fazer uma avaliação coerente sobre o verdadeiro impacto 

ambiental dos reservatórios, quando comparado com outras fontes que 

assegurem a perenidade do abastecimento. 

Ao analisarmos, por exemplo, a área alagada de uma usina hidroelétrica e 

a área ocupada por uma usina solar, a hidroelétrica gera mais energia por 

km², além de favorecer o desenvolvimento de um novo bioma e 

proporcionar usos múltiplos da água, como pesca, irrigação e lazer. A 

maior usina solar em construção no mundo, por exemplo, gerará 650 

GWh/ano e ocupará uma área equivalente a 1350 campos de futebol, 

impedindo o desenvolvimento da flora e da fauna. 

Nessa conjuntura, descartados os reservatórios, restam apenas as 

térmicas como opção. Isso não faz sentido em um país com grande 

potencial hidroelétrico ainda não aproveitado. 

O próximo Leilão “A-5”, marcado para o dia 29 de agosto, reflete a 

tendência perversa dessa política energética, ao contemplar mais de 2.100 



16 
 

MW de potência provenientes de Termelétricas a Carvão. Cara e poluente, 

representa a maior oferta deste leilão. Esse quadro deverá se repetir no 2° 

Leilão “A-5” do ano, agendado para o mês de dezembro. 

Com isso, não se pode esperar outra coisa a não ser o aumento das 

emissões e o encarecimento do custo da energia. Precisamos encarar o 

fato que essa conta altíssima a ser paga vai contra a modicidade tarifária e 

tira a competitividade da indústria nacional. Quem vai pagar a conta? 

A construção de usinas hidrelétricas deve usar o critério de racionalidade 

e aproveitamento ótimo, conforme a Lei 9.074/1995. A avaliação da 

sustentabilidade de construção das usinas deve levar em consideração os 

benefícios e impactos globais e não apenas os locais, bem como o custo 

para a sociedade e para o meio-ambiente de não se fazer o projeto. 

A FIESP defende a revisão das normas e resoluções que atualmente 

restringem, ou até proíbem, projetos de grandes hidrelétricas com 

reservatórios.  Um exemplo é a Resolução n° 6 do CNPE de 2008, que 

impede a construção de qualquer outra hidrelétrica no rio Xingu. 

Também são fortes as pressões de fundações e grupos indigenistas, além 

do Ministério Público Federal, contra a realização de estudos no Complexo 

do Rio Tapajós, com potencial previsto de mais de 10.000 MW. Isso é 

inadmissível: proibir um estudo que tem como objetivo nada mais que 

proporcionar o conhecimento necessário para tomada de decisão. Se isso 

não é puramente ideológico, o que é então? 

Soluções técnicas para o aproveitamento sustentável de potenciais 

hidrelétricos em reservas ecológicas e áreas indígenas existem e são 

praticadas em outros países. A FIESP é a favor de que essas soluções 
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tragam benefícios relevantes para os povos indígenas e de que, tanto as 

compensações para eventuais populações ribeirinhas afetadas, quanto as 

mitigações para os impactos ambientais sejam fiscalizadas por entidades e 

auditores independentes. 

É possível crescer e preservar. A maior parte dos potenciais hídricos a 

serem aproveitados encontra-se nos países em desenvolvimento. Países 

desenvolvidos já aproveitaram todo o potencial hídrico que a natureza 

lhes proporcionou. 

Nessa questão, não podemos ser ingênuos. Há muitos interesses no jogo 

do mercado global e são muitas as nações que não querem ver o Brasil 

competitivo. Por outro lado, impedir que o Brasil amplie seu parque 

hidrelétrico de forma racional favorece aqueles que querem vender 

tecnologias de fontes de energia que o Brasil não domina. 

Por tudo isso a FIESP defende as hidroelétricas com reservatórios, dentre 

as alternativas de expansão da oferta de energia elétrica, pois é a única 

fonte que combina segurança, preço módico, baixa emissão de gases de 

efeito estufa e que o Brasil domina a tecnologia. 

A FIESP lançou campanha pública em defesa dos reservatórios das 

hidrelétricas, como chamamento a este Encontro. Vamos buscar articular 

o setor elétrico, suas empresas e entidades, seus pensadores e agentes. 

Mas sobretudo, é preciso dialogar, esclarecer e conquistar a sociedade. 

Este o nosso desafio de agora. Temos que ter coragem.  
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Senhoras e senhores, 

Minha última mensagem será sobre o desfecho da campanha “Energia a 

Preço Justo”, lançada neste encontro de energia, pelo presidente da FIESP, 

Paulo Skaf, em 2011. 

Foi preciso coragem e determinação. Foi preciso remar contra tudo e 

contra todos. Foi preciso desafiar interesses poderosos. Foi preciso 

conquistar corações e mentes. 

As hidrelétricas mais antigas, “as velhas senhoras” como as chamou a 

presidenta Dilma Rousseff, amortizadas pelos consumidores ao longo de 

décadas, são o patrimônio público maturado, conquistado pela sociedade. 

Elas são nossa propriedade. 

Não foi possível à FIESP contratar nenhuma consultoria do setor elétrico 

para desenvolver estudos técnicos. Todas nos bateram a porta na cara, 

comprometidas que estavam com os interesses dos seus clientes.  

Mas enfrentamos o desafio de estabelecer a verdade, de informar toda a 

sociedade brasileira. De desnudar o corpo feio da “pax electrica”, 

propagada alhures pelas concessionárias. 

A FIESP desenvolveu estudo, de moto próprio, usando o talento de seus 

profissionais, lançado aqui em 2011, que mudou a relação dos brasileiros 

com os ativos da infraestrutura brasileira. 

Falamos em todos os jornais, revistas, tv’s e rádios de todo o Brasil.  

Falamos para todas as plateias que nos convidaram e nos receberam. 

Lançamos grande campanha publicitária que acordou a população para a 

defesa de seus direitos. Voltamos ao mesmo tema em 2012, reunimos 



19 
 

aqui três ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, voltamos a TV, 

rádios e jornais.  

Neste período, vimos de tudo. Os argumentos mais esdrúxulos, frágeis e 

mentirosos, levantados como verdades incontestáveis. Combatemo-los 

um a um, trincheira por trincheira. E experimentamos a satisfação de vê-

los espatifarem-se contra o muro da razão. 

O setor elétrico perderia seus investidores. O consumo de energia 

explodiria. Se houvesse troca de concessionários, ninguém saberia operar 

as usinas. Os chineses estavam chegando.  

Calculamos os ganhos da sociedade. Comparando os prazos futuros de 

concessões, com o expurgo e sem ele, do valor da amortização já 

realizada, a diferença na tarifa superaria 1 trilhão de reais. É isso: 

ganhamos nós, a sociedade brasileira, por não pagar este 1 trilhão de 

reais, de forma indevida, aos espertos de plantão. 

A FIESP analisou cada aspecto histórico, cada contrato de concessão, toda 

a legislação e a Constituição. Fomos, assim como o governo, acusados de 

provocar instabilidade regulatória. 

Cara de pau, no Brasil, não tem modos.  

A lei era clara: a concessão terminava ao final dos contratos. Exigir os 

leilões, e o expurgo do valor de amortização do preço da energia, era a 

regra estabelecida há pelo menos 20 anos. Lutávamos pelo cumprimento 

da lei. Bastava cumprir a lei.  Quem queria rasgar o texto legal, porque 

desejava preservar privilégios, eram os concessionários. Mas partiu 

destes, e das suas musas velhas, o terrorismo e a desfaçatez de chamarem 

de instabilidade regulatória o simples e republicano cumprimento da lei. 
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Foi fundamental resistir e perseverar. Agradeço e reconheço o apoio que 

recebemos de todos vocês, nos últimos dois Encontros. Ainda recordo os 

rostos daqueles que nos cumprimentavam, com que satisfação diziam que 

tínhamos a coragem de falar tudo o que precisava ser dito, e até temiam 

por nossas vidas. 

A FIESP chamou a sociedade brasileira ao bom combate. Na afirmação de 

direitos, e da justiça, o Brasil precisa dos bons exemplos. Este é o maior 

motivo de orgulho da FIESP.  

A FIESP tomou decisão unânime, alocou recursos e prestou todo seu apoio 

político à liderança honesta, corajosa e destemida do seu presidente, 

Paulo Skaf. Obrigado pelo combate, Paulo. Obrigado pela vitória. 

Parabéns! 

 

(Agradecimentos finais) 

 

Declaro aberto o 14o Encontro de Energia da FIESP. Que todos tenham 

dois dias ricos de reflexões e muito trabalho. 

Muito obrigado! 

  

Carlos A. Cavalcanti 

Diretor-Titular do Departamento de Infraestrutura da FIESP. 


