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É com grande surpresa que temos acompanhado os noticiários e propagandas do 
governo naquilo que se refere ao programa Luz para Todos. Revistas mostram fotos 
de famílias beneficiadas pelo programa. Apresentações do Ministério das Minas e 
Energia (MME) e da Eletrobrás falam dos colossais números de investimentos e 
consumo de materiais, como cabos, postes e transformadores. E, curiosamente, 
fabricantes e instaladores, no âmbito das várias associações de classe e nos diversos 
fóruns de discussão são unânimes ao questionar: “Cadê o Luz para Todos?” 
 
Inúmeras são as empresas que se programaram e investiram para o atendimento da 
demanda do programa e que se encontram trabalhando em regime parcial de horas, 
negociando férias coletivas com seus sindicatos e empréstimos emergenciais para 
financiamento de capital de giro por falta de volume de negócios. 
 
Coincidência ou não, desde o início da crise econômica mundial – ou seu agravamento 
– os grandes projetos do programa “Luz para Todos” desapareceram. Já há quase um 
ano! As concessionárias de energia, de uma hora para outra, interromperam os 
processos e requisições. Dentro do grupo setorial de Isoladores, temos uma visão 
abrangente e tristemente privilegiada deste mercado, uma vez que somos todos 
fornecedores de componentes para as concessionárias de energia, para as 
instaladoras das linhas e subestações e para os fabricantes de equipamentos, como 
chaves, transformadores, fusíveis e reguladores. 
 
Os fabricantes têm empreendido uma verdadeira peregrinação nos últimos dez meses. 
As explicações para esta súbita “suspensão” passam pela falta de liberação de verba 
por parte do governo federal, re-priorização dos projetos, difícil logística para a 
implantação das linhas cada vez mais afastadas, novos cronogramas para auditoria do 
grau de implantação dos projetos por parte do governo, etc. Recentemente, no fórum 
da ABINEETEC em São Paulo, representantes dos MME e da Eletrobrás afirmaram 
que não há problema de liberação de verbas e que a distância e desafio logístico dos 
novos projetos já eram conhecidos, despertando novas dúvidas para os fabricantes e 
instaladores. 
 
Mesmo a revisão para 510 mil novas ligações em 2009, divulgada pela Eletrobrás, 
levanta uma série de questionamentos, uma vez que em meados de Agosto o 
programa ainda não havia sido retomado. E este é o cerne do problema hoje 
enfrentado pela indústria que tanto se preparou e acredita no programa: a falta de 
informações conseqüentes. Exceção feita a algumas concessionárias que têm 



conseguido gerenciar seus programas de forma mais independente, a grande maioria 
reconhece os atrasos e não consegue apresentar uma previsão que possa ser mantida 
de um mês ao outro. 
 
Os fabricantes procuram as alternativas possíveis, muito embora a exportação tenha 
deixado de ser uma delas com a excessiva apreciação do câmbio. Muitos hoje 
trabalham em programas de corte de suas estruturas e certamente não serão capazes 
de atender à retomada do programa, quando ele vier. 
 
E aí surgirá o novo desafio. A retomada virá. Quer seja porque existe uma enorme 
demanda reprimida (mais de 1,2 milhão de ligações) ou porque um ano eleitoral assim 
colaborará, todos cremos que uma retomada ocorrerá, para daí começar um grande 
esforço de atendimento de prazos curtos ou emergenciais – pela falta de planejamento 
prévio. E pela falta deste planejamento, fabricantes gastam agora recursos que 
deveriam ter sido melhor usados em mais pesquisa e desenvolvimento, para garantir o 
crescimento da indústria e a competitividade dos produtos. 
 
Esta parece ser uma realidade de mercado que teima a mudar no Brasil. Portanto, 
vamos focar nas prioridades. E agora, é uma só: Cadê o Luz para Todos? 
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