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O setor de energia elétrica será responsável por 15% dos R$ 922 bilhões a serem 
investidos em infraestrutura no quiquênio 2011-2015, segundo dados da Associação 
Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base. Ou seja, R$ 138,3 bilhões no período. 
Mas o segmento precisa avançar em questões como licenciamento ambiental, carga 
tributária e concessões. Paulo Godoy, presidente da Abdib, apontou outros desafios. 
 
"Em minha opinião, os maiores desafios estão no planejamento, no uso equilibrado 
das diversas fontes de energia e na preservação do mercado livre", disse o executivo 
em entrevista à Agência CanalEnergia. 
 
Essas e outras questões do segmento serão debatidas pela Abdib durante o Enase 
2011 - 8º Encontro Nacional dos Agentes do Setor Elétrico, que acontecerá a partir 
desta quarta-feira, 5 de outubro no Hotel Sofitel, no Rio de Janeiro. O Enase, que 
termina na quinta-feira, 6, é promovido pelo Grupo CanalEnergia, em parceria com a 
ABCE (concessionárias), Abdib (Indústria de Base), Abiape (autoprodutores), Abrace 
(consumidores), Abraceel (comercializadores), Abrage (geradores), Abragef (geração 
flexível), Abraget (geradoras termelétricas), Abrate (transmissoras), Anace (grandes 
consumidores), Apine (produtores independentes), Abragel (geração renovável), 
ABCM (carvão mineral), ABEEólica (energia eólica), Abdan (nuclear) e Cogen 
(cogeração). Leia abaixo a entrevista com Paulo Godoy, presidente da Abdib: 
 
Agência CanalEnergia: Quais são os maiores desafios para o desenvolvimento 
da infraestrutura energética no país? 
 
Paulo Godoy: Há sempre desafios pontuais, que precisam ser arbitrados para que a 
regulação esteja sempre afinada com as necessidades do mercado e da sociedade e 
para que a competitividade do setor energético seja preservada ou melhorada. Em 
minha opinião, os maiores desafios estão no planejamento, no uso equilibrado das 
diversas fontes de energia e na preservação do mercado livre. O planejamento dos 
leilões e o planejamento energético precisam considerar que é necessário não fazer 
simplesmente escolhas levando em consideração o menor preço das fontes de 
energia, pois o preço pode estar atrelado a um fator conjuntural e essas decisões 
podem trazer conseqüências negativas no futuro. Temos também de preserva o 
mercado livre de energia de forma sustentável. Temos de ter cuidado para que 
algumas condições conjunturais que levaram à redução expressiva dos preços dos 
parques eólicos não acabem criando uma situação difícil para o mercado livre de 
energia. 
 
Agência CanalEnergia: A Abdib estimou, recentemente, os investimentos em 
infraestrutura no país em R$ 160 bilhões para este ano. Qual o papel dos 
projetos de energia elétrica nesta área? 
 
Paulo Godoy: Considerado a curva histórica recente de expansão dos investimentos 
em infraestrutura, é realmente bastante provável que o Brasil consiga investir R$ 160 
bilhões em todos os setores de infraestrutura este ano, considerando a soma de 
recursos públicos e privados. Em 2010, os investimentos no setor alcançaram R$ 146 
bilhões. Nossa perspectiva é que, no médio prazo, entre 2011 e 2015, os 
investimentos em infraestrutura se aproximem de algo como R$ 922 bilhões no 



período - o que daria uma média de R$ 184 bilhões por ano. Os projetos de energia 
elétrica correspondem a 15% desse volume, do qual o setor de petróleo e gás, 
também provedor de insumos energéticos, pode vir a representar 45% do total de R$ 
922 bilhões no período. Somados, os setores de energia elétrica, petróleo e gás 
natural podem vir a representar 60% dos investimentos em infraestrutura nos próximos 
cinco anos. 
 
Agência CanalEnergia: Temos visto uma crescente preocupação com atraso dos 
projetos de geração e transmissão. Como a Abdib vê essa questão e como ela 
pode ser atacada? 
 
Paulo Godoy: Essa questão realmente está no nosso radar já faz algum tempo. 
Entendemos que a gestão socioambiental de um projeto, desde o início das avaliações 
de impacto ambiental até a emissão da licença ambiental de operação, não é um 
processo uniforme e engessado, pois cada empreendimento e cada bioma têm 
especificidades distintas. Mesmo considerando esse contexto, avaliamos que há 
aperfeiçoamentos que podem ser feitos e temos trabalhado com o poder público no 
sentido de tornar todo o processo de licenciamento ambiental - e a própria gestão 
socioambiental - mais previsível, mais ágil, sem perder o rigor. Não é uma tarefa fácil e 
entendemos que tudo isso passa por mais transparência e padronização. 
 
No entanto, mesmo que tenhamos avanços nesses aspectos, temos de conciliar o 
planejamento com os prazos que temos na realidade. Na área de transmissão de 
energia, percebemos que os atrasos tornaram-se maiores e isso causa desequilíbrios 
principalmente na previsão de receitas dos empreendedores. Se melhorarmos os 
instrumentos de planejamento e de gestão dos processos, podemos reduzir os 
atrasos. Então, acredito que os prazos para a construção dos sistemas de transmissão 
poderiam ser estabelecidos em consulta ou em conjunto com área ambiental, para que 
sejam compatíveis com a realidade atual do tempo gasto para vencer o processo de 
licenciamento. O que ocorre hoje em dia é que há, no momento do planejamento, um 
prazo padrão para o licenciamento, mas o que os empreendedores têm presenciado 
nos últimos anos é um acirramento no licenciamento e um alongamento desses 
prazos. 
 
Isso não envolve só os órgãos ambientais, mas outras instituições. Então, acredito que 
podemos corrigir essa incompatibilidade entre o prazo que o planejamento energético 
prevê para o licenciamento e o prazo real que os empreendedores, nos últimos anos, 
estão gastando para superar essa etapa. Isso precisa ser feito até porque as empresas 
geradoras consideram os prazos da transmissão e isso pode acabar gerando um efeito 
negativo em cascata. 
 
Agência CanalEnergia: O governo prometeu recentemente agilizar o processo de 
licenciamento ambiental. Para Abdib, o que deve ser feito para que isso se 
concretize? 
 
Paulo Godoy: Nossa principal proposta é a instituição de um amplo sistema online 
que dê transparência ao processo de licenciamento ambiental. Assim, cada etapa do 
licenciamento, independentemente de quem seja o responsável pela ação, seria feita 
pelo sistema online e a ação ficaria registrada para quem quiser analisar. Já foi 
instaurado, anos atrás, um projeto piloto com esse conceito, e creio que é o momento 
de expandirmos para todos os setores de infraestrutura e para todas as esferas 
governamentais, por meio de convênios ou de acordos. Imagine os benefícios que 
poderia trazer um sistema online, transparente, indicando quais fases cada projeto de 
infraestrutura já cumpriu, quem são os responsáveis pelas ações pendentes, que 
abrangesse empreendimentos de infraestrutura em fase de licenciamento ambiental 
nas esferas federal, estadual e municipal. 
 
Agência CanalEnergia: A carga tributária brasileira é vista como um dos 
principais entraves para o desenvolvimento do país. Como esse tema afeta o 
setor de infraestrutura? E qual a posição da Abdib quanto a desonerações que 
possam contribuir para o segmento de energia? 
 
Paulo Godoy: A Abdib tem defendido a redução da carga tributária em todos os 
aspectos, sobretudo sobre os investimentos. Nessa área, houve alguns avanços, como 
a criação de regimes especiais que acabam suspendendo a incidência de impostos na 



fase de investimento e, consequentemente, contribuem para reduzir os preços nos 
leilões de concessão – o que acaba beneficiando os consumidores finais. Mas temos 
de ter consciência que o problema é muito mais amplo. Há o excesso de créditos 
tributários acumulados pelas indústrias de máquinas e equipamentos - e muitos destes 
créditos acabam nunca sendo recuperados. Há o problema do ICMS sobre os serviços 
públicos de infraestrutura que, em alguns casos, correspondem a 50% do que o 
consumidor paga na fatura no fim do mês. A área de serviços públicos de 
infraestrutura, quase todos de primeira necessidade, tornou-se uma das principais 
fontes de arrecadação de tributos pelos estados – se não, a principal. Há o excesso de 
encargos setoriais cujos objetivos são deturpados, mas oneram muito os preços e os 
custos na infraestrutura. Ainda existe tributação sobre investimentos. Esses problemas 
afetam, de forma linear, todos os setores, incluindo o setor elétrico. 
 
Agência CanalEnergia: Há atualmente uma grande discussão sobre a renovação 
das concessões do setor elétrico, seja por licitação, como prevê a legislação 
atual, ou por prorrogação com os atuais concessionários. Como a Abdib tem 
visto essa discussão e como se posiciona? 
 
Paulo Godoy: As concessões do setor elétrico que estão prestes a vencer são 
realmente um dos desafios mais urgentes do governo federal no setor de 
infraestrutura. Não estamos advogando pela renovação das concessões ou pela 
realização de uma nova licitação, incluindo a complexa avaliação para a reversão dos 
ativos. Nós acreditamos que essa é uma decisão que cabe ao governo, que vai buscar 
a modicidade tarifária em qualquer decisão. Defendemos somente que, seja qual for a 
solução, que ela seja universal, que a regra seja a mesma para todos os operadores, 
independentemente se eles são empresas públicas ou privadas, e para todas as 
famílias de contratos, para os que estão vencendo e para os que vão vencer no futuro. 
O que não pode ocorrer é termos soluções diferentes diante do mesmo problema. 
 
 

 


