Breve guia para navegação nas questões da energia (*)
O modelo do setor de energia está esgotado. Tarifas e preços estão elevadíssimos. Há
descontentamento nos investidores e conflitos judiciais que paralisam o mercado.
As novas tecnologias avançam de forma disruptiva. O desafio da mudança climática se
impõe e não está disponível a solução tradicional de impulsionar o setor com créditos
subsidiados e uso das estatais. E bombas relógio tarifárias armadas no passado estão a
ponto de explodir.
O setor precisa de um ambiente de confiança, que atraia investimentos e reduza seu
custo, e da promoção da competição e da eficiência. Precisa desmontar o emaranhado
de taxas, subsídios, incentivos, encargos e impostos e realinhar interesses de agentes de
mercado e consumidores aos interesses maiores do país. E tudo isso com rapidez.
Este texto, como um breve guia ou manual, reflete apresentação feita, a pedido da
Abrace, às equipes dos Presidenciáveis em cinco de setembro de 2018. Não trata das
alegrias, das realizações muito menos da visão técnica que motivava à equipe do MME.
Traz, organizados em itens, aprendizados de como "navegar" no universo político,
econômico e social na construção de um projeto.

Não cair em tentação.
Embora o Governo tenha um poder enorme, é sempre mais fácil deslocar recursos do
que produzi-los, o que, em geral dependeria de difíceis ganhos de produtividade.
Redistribuir a riqueza entre segmentos da sociedade e mesmo antecipá-la no tempo,
adiando problemas ou pedindo emprestado ao futuro, sempre tem um alto custo de
transação e carregamento.
O Governo, que vive em ciclos curtos, marcados pelo processo eleitoral, e pressionado
por resultados imediatos, será sempre tentado a soluções intervencionistas e pontuais,
por sua própria equipe e pelos que o procuram. São soluções que resolvem um problema
e criam dois que exigirão novas saídas intervencionistas. Aqui se coloca o risco mais
difícil de combater: a captura pela boa intenção de resolver tudo fácil e rápido.
É sempre melhor estimular os agentes de mercado a resolverem os problemas sem a
intervenção do governo. Importante mostrar aos que querem ser "escolhidos" pelo
Governo que amanhã o escolhido poderá ser justamente seu concorrente.
O bem localizado x o mal distribuído.
Os interesses específicos têm maior capacidade de mobilização e tendem a prevalecer,
defendendo soluções pontuais e intervencionistas. Assim pontos de vista - legítimos em
muitos casos - locais, regionais, de classe, corporativos, sindicais, empresariais e
mesmo religiosos ou ideológicos se articulam na defesa de estabilidade, reservas de
mercado, subsídios, compras compulsórias, cotas, proteções e benefícios sempre
redistribuindo custos à sociedade. Em geral mantém um "pacto de não agressão" em que
se considera paradoxalmente "antiético" confrontar o privilégio alheio, desde que o seu
próprio permaneça protegido. Em muitas situações conflitantes se aliam, como, por
exemplo, quando grupos que ocupam a gestão das estatais se somam aos que deveriam
defender seus trabalhadores para, juntos, confrontar sua privatização. A defesa das
exceções é questão de sobrevivência para alguns segmentos. Portanto as argumentações
são, naturalmente, intensas.
E as linhas de argumentação, muitas vezes recrutando profissionais competentes,
buscam se associar a "causas" de interesse público e ser simpáticas à mídia, ao universo
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político e ao público em geral, sem compromisso técnico – chegando a alcançar a
desonestidade intelectual.
Há grandes interesses nesta disputa e ela nem sempre será leal, inclusive com tentativa
de derrubar, neutralizar, enfraquecer por desmoralização, constranger e imobilizar por
comprometimento do tempo os agentes de Governo os confrontem.
O comércio da exceção
O sistema político brasileiro, particularmente com a eleição em toda a base populacional
dos estados, tende a associar as votações à defesa de interesses consolidados em torno
de benefícios concretos e pontuais, corporativos, de classe e até de crença religiosa. E
essa tendência tende a ser perpetuada na distribuição do fundo partidário a candidatos à
reeleição ou com bases comprovadas. E o financiamento de campanhas por pessoa
físicas parece não estar sendo significativo para prestigiar, de forma pulverizada,
candidatos que se associem a grandes temas nacionais. Com isso agendas específicas e
pulverizadas, já fortes no setor de energia, como a contratação de energia mais cara a
partir de uma fonte local, de preservação de empregos em uma estatal ineficiente
terminam com aparente sobrerepresentação na disputa política. Mais ainda,
determinados segmentos do setor formam suas bancadas próprias para assegurar e
ampliar seus benefícios.
O fogo amigo
Essa pulverização de interesses se distribuiu por toda a sociedade e na própria estrutura
da Administração, que tende a refletir os conflitos do mercado e da sociedade. O
Confronto que se estabelece não é o de Governo com os diversos interesses. Ele pode
estar dentro do próprio Governo, que tende a funcionar como uma hidra de muitas
cabeças. Está presente também de forma matricial nos partidos políticos, nos grupos
empresariais, etc. Assim, os grupos de interesse e seus lobbies articulam ações a partir
das posições ocupadas em diferentes áreas.
Dessa forma, representantes de um mesmo grupo econômico podem se suceder em
reuniões com o Governo pedindo mais subsídios para renováveis e, em seguida,
pedindo proteção para suas empresas distribuidoras - sempre exportando custos para os
consumidores. Ou o Governo pode anunciar uma política de combate às distorções dos
subsídios no mercado na mesma hora em que um Banco público anuncia bilhões em
créditos subsidiados para promover essas fontes gerando novos custos para
consumidores.
Competição pelo acesso ao cartório.
Desconfie sempre de quem diz que não quer ganhar muito, mas também não quer
perder. Na verdade o mercado está desacostumado da concorrência por ter passado
muito tempo competindo pelo acesso ao Governo. A viabilização de projetos
alavancados com financiamento público, sociedade com estatais, garantia de compra,
proteção da inflação e dos riscos de mercado foi a marca do setor e criou dependência
no ambiente de mercado, inibindo novos modelos comerciais e de produção. O processo
de reeducação para buscar soluções conceituais e não intervencionistas começa nas
equipes de Governo, mas precisa alcançar os agentes de mercado. Cabe ao Governo
promover o mercado e sua eficiência - como o Comissariado Europeu fez com a
integração dos mercados energéticos na região e não esperar que a concorrência se
estabeleça por si só.
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Quem não sabe aonde quer ir não chega a lugar nenhum
O pior projeto é a falta de projeto. Diferentes modelos podem funcionar. Alguns
teoricamente podem levar a níveis maiores de eficiência, mas um bom modelo estatal de
tarifas pelo custo pode dar melhores resultados do que um mercado sem incentivos e
regulação adequados. Cada modelo tem seus riscos e controles. Cada modelo exige um
perfil de profissional de Governo – não adianta, por exemplo, criar um mercado com
reguladores ideologicamente conta ou que tendam a punir os vitoriosos e proteger aos
perdedores. Um ambiente em que diferentes modelos coexistam promove o
oportunismo e o conflito. O Governo tem que ser capaz de apresentar seu modelo, onde
vai chegar, de que formas e com quais diretrizes e explicar seu "metabolismo da
eficiência" com o papel de cada segmento. É justamente isso que gera confiança no
ambiente de investimentos. O governo precisa ter coragem. Não deve estar preocupado
em resolver o problema de hoje ou amanhã e sim o problema lá da frente e isso pede
profissionais técnicos e pessoas disruptivas unidas em torno de um projeto. Sem um
time com mérito e vontade, não há futuro a ser criado.
"Game of chicken"
Definido o modelo o Governo tem que manter a coerência e não fraquejar. Comunicar,
educar e mobilizar. Dar o exemplo sempre de forma coerente. Atrair para a discussão os
que passivamente pagam pelos custos sem saber. Construir alianças. Evidenciar custos e
benefícios. Promover o conflito de ideias entre diferentes atores. Construir uma
narrativa em favor do bem comum e compartilhar com o universo político, permitindo e
estimulando que os agentes políticos assumam bandeiras da mudança e de seus
benefícios para a sociedade. Entender a necessidade de trazer “lides” para a imprensa e
gerar pautas interessantes (ainda que isso signifique explicitar o conflito). Mobilizar as
lideranças empresariais e da sociedade em torno das causas comuns. O poder indireto do
Governo nessa mobilização é até maior do que o de tentar impor diretamente suas
visões. É fundamental coragem e habilidade na comunicação e uso da transparência a
favor das escolhas do governo. A comunicação deve ser central e estratégica, por meio
de argumentos claros e transparentes. E adequar o discurso. Evidenciar para a
população de forma didática e para os técnicos de forma técnica as escolhas do governo,
as alternativas possíveis e as consequências de se fazer o oposto. A solução perfeita
decidida num gabinete e mal comunicada pode não ter viabilidade justamente por não
ter transmitido sua vantagem claramente.
Sem perder a ternura
Mantido o rumo é importante dialogar, envolver, negociar, ceder, buscar soluções de
compromisso.
A ação de Governo precisa tentar acolher a todos. Preservar direitos e contratos.
Gerenciar expectativas. Construir uma transição, uma “URV”, para usar o exemplo da
melhor experiência de transformação no País, o Plano Real, em que todos possam se ver
no futuro. Mobilizar apoios. Ajustar trajetória e velocidade, mas preservar o destino.
O processo vai ter perdedores, e o próprio Governo pode perder. Às vezes não dá para
conciliar. Perder uma batalha e explicitar as diferenças pode ser melhor para o projeto
do que conciliar. Importante enfatizar: não se pode trair os princípios e desmoralizar sua
defesa futura. Negociar faz parte do jogo; mas, não se transige em relação a princípios.

Paulo Pedrosa
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