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Muitas empresas de porte médio me procuram em busca de aconselhamento sobre 
projetos de conservação de energia. Defendo a busca da eficiência energética, que em 
geral começa a custo zero. Nos passos seguintes as economias requerem 
investimentos. E assim adiam a expansão do consumo que é uma fatalidade num 
capitalismo pautado na valorização e no crescimento. A conservação tem também um 
cunho de compromisso com a coletividade, pois é boa para o País, educa e obedece 
aos melhores critérios de racionalidade de vida em comum. É uma ação aplaudida 
pela comunidade internacional a cobrar cada vez mais um selo verde das empresas. 
 
Mas, sempre alerta, rememorando meus tempos de racionamento de energia elétrica 
no norte e no nordeste, de fevereiro de 1987 a março de 1988: as empresas que 
tinham 'gordura' cortavam consumo sem dificuldades, enquanto as conservacionistas 
mutilaram o toco do toco dos seus ossos. Infelizmente, grassam as vitórias dos 
espertos e de suas espertezas. 
 
Nunca deixo de citar que acompanhei de perto a vida de um dos grandes fabricantes 
brasileiros de cloro e de soda cáustica que nas décadas de 80, e depois 90, fez um 
brutal esforço de conservação de energia elétrica, insumo que representava cerca de 
40% de seu custo de produção. Nesta planta, travou-se uma luta descomunal, que 
exigiu mudança de tecnologia nas células que separavam eletroliticamente o cloro da 
soda. Mas o ganho financeiro foi totalmente anulado nas margens de lucro por causa 
de apenas algumas canetadas do governo, aumentando estupidamente o preço final 
do kWh usado pela fábrica. As fábricas, grandes consumidoras de energia, foram 
vítimas de uma verdadeira pilhagem em seu caixa sob a égide de um processo 
injustificável denominado "Realinhamento Tarifário". 
 
Durante cinco a seis anos, a partir de 2003, aumentou-se acima da inflação -e além 
dos reajustes médios de cada concessionária- o preço final da energia elétrica dos 
consumidores ligados à rede em 138 kV e 230 kV. A drenagem do dinheiro deu-se sob 
o falsete de que havia subsídios cruzados em desfavor dos consumidores em baixa 
tensão. Não só o critério estava errado como hoje o subsídio inversamente se dá da 
alta tensão para a baixa, bem no diapasão distributivista de renda de um 
bolivarianismo oculto, mas atuante, nos bastidores da condução da política energética. 
 
A falácia do processo de distribuição de renda é supor que as empresas oneradas não 
renunciam a investimentos, não encolhem perspectivas de mais postos de trabalho; e, 
não perdem vendas especialmente no exterior. Pior: essa visão obtusa de socialismo 
de quintal ignora que empresas, mormente as que vendem seus produtos no mercado 



interno, quando são capazes, transferem os ônus para seus preços (aumentam a 
velocidade do retorno sobre o capital, temerosas dos riscos das incertezas). O 
benefício do subsídio, via tarifa de energia, volta a impactar a população de menor 
renda, feito bumerangue, sob o manto de maiores preços a serem pagos pelos 
produtos. Ou seja: o distributivismo de renda, por meio da elevação do preço da 
energia cobrado de consumidores de maior porte, contribui com as forças da inflação, 
tanto retendo sua depleção quanto inflando seu crescimento. 
 
Se se considerar que 50% do preço final da energia elétrica para os domicílios 
constituem-se de tributos e de encargos, verifica-se a componente de punição mais 
presente do que o prêmio pela conservação. Ora, a cada dia, novos projetos de 
criação ou de majoração de encargos sobre energia perpassam a criatividade das 
autoridades das instituições republicanas. Ainda ao final de 2009, a Lei 12.111 
perpetrou um enorme aumento e sobrevida à Conta de Combustíveis a Compensar 
(CCC). Qualquer analista júnior já está vendo o pornográfico aumento do encargo do 
Proinfa (com a entrada em operação de novos projetos de energia renovável), 
adicionado ao caçula nomeado Encargo de Energia de Reserva (criado para a 
biomassa e para a eólica). 
 
Diante dessas efemérides, volto a indicar: conservar energia é maravilhoso; é pena 
que os poderes republicanos nem saibam o quanto demolem isso. 
 
 


