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PREÇO DA ENERGIA,
CRESCIMENTO E
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Ao dos últimos 18 anos, o Brasil observou um
processo regular de encarecimento da energia
elétrica e do gás natural, duas importantes fontes de
energia empregadas na produção e no consumo
final das famílias. O encarecimento elevou de forma
intensa os custos de produção da indústria brasileira, principalmente dos segmentos que empregam
intensivamente energia elétrica ou gás natural. O
crescimento do custo unitário da energia superou
grandemente os índices de inflação, consubstanciando aumentos reais de custo muito fortes.
Nesse mesmo período, a indústria brasileira
enfrentou a competição internacional com tendência de queda de preços das manufaturas, principalmente em razão do avanço da produção chinesa
do final dos anos 2000 em diante. O resultado
desses dois processos – queda de preços e aumento
de custos – foi a redução de margens e o baixo
investimento. Em alguns casos, a relação custopreço caminhou de tal forma que houve desinvestimento com o fechamento de fábricas em vários
segmentos da indústria. A queda do investimento
industrial e a perda de produção da indústria
manufatureira contribuíram negativamente para o
crescimento do PIB nos últimos dez anos.

Roteiro do estudo
Este estudo analisa o processo de perda de competitividade indústria e suas consequências para a
economia brasileira. O Capítulo 2 do relatório
define o conceito de indústria intensiva em energia e
mensura sua contribuição para a economia brasileira. Essa avaliação é feita com base em dados da
Pesquisa Industrial Anual do IBGE para o ano de
2016. A pesquisa traz informações de produção e
custos que permitem fazer análises bastante
detalhadas sobre a dinâmica da indústria. Além
disso, a pesquisa traz informações harmonizadas
para todos os setores industriais, o que possibilita a
comparação setorial.
O Capítulo 3 traz uma análise sobre o encarecimento da energia elétrica e do gás natural com base em
indicadores de custo unitário da energia.
Alternativamente às análises tradicionais, que
empregam medidas de custo da energia por
unidade de energia, o presente e estudo avalia a
evolução para os setores de atividade da indústria
brasileira do custo, em reais e em dólares, da
energia por unidade de produto. Essa medida de
custo unitário pode ser comparada diretamente aos
indicadores de evolução e preços das mercadorias,
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indicando a melhora ou a piora do retorno das
operações industriais. Essa evolução é fundamental
para entender as dinâmicas de produção e de
investimento na indústria de transformação.
O estudo analisa, por fim, os efeitos que uma
reversão do processo de encarecimento da energia
elétrica e do gás natural teria sobre para a indústria
brasileira. Para tanto são traçados cenários para a
economia brasileira e para os mercados de energia
elétrica e de gás natural. Esses cenários são empregados para simular os efeitos de diferentes trajetórias de preços da energia sobre a economia brasileira, destacando o potencial de ampliação das taxas
de crescimento econômico e a contribuição da
redução de custos para o controle da inflação.
Resultados
Os resultados do estudo são contundentes: em
termos históricos, as estimativas indicam que o
processo de encarecimento da energia, de fato,
levou a perdas de produção e a uma redução
intensa do investimento, com impacto sobre o
crescimento econômico e a inflação. Olhando para

frente, os efeitos conjuntos de cenários de preços da
energia elétrica e do gás natural mais competitivos
são bastante expressivos para a economia brasileira, principalmente no que diz respeito ao crescimento econômico do país. O crescimento do PIB saltaria
de 2,2% ao ano para 3,3% ao ano na média dos
próximos dez anos, com impacto mais forte no
período entre 2018 e 2023. A taxa de expansão
do PIB per capita passaria de 1,6% ao ano para
2,6% ao ano na média dos próximos dez anos,
permitindo que a renda média do brasileiro cresça
mais rapidamente que a da média mundial.
Em 2028, o PIB brasileiro teria R$ 942 bilhões a
mais do que o previsto no cenário de referência.
Essa renda é quase a soma do PIB dos estados do
Rio de Janeiro e de Minas Gerais em 2016 e
equivaleria a quase a metade do PIB de São Paulo
daquele ano. Ao longo de dez anos, as diferenças
acumuladas de PIB teriam um valor presente de R$
3,9 trilhões, indicando um ganho de riqueza
bastante expressivo, o qual pode ser atribuído à
reversão do quadro de encarecimento da energia
no país.
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Esse quadro de melhoria das perspectivas de
crescimento e o impacto da queda de custos
da energia sobre a taxa de inflação são
elementos fundamentais para restabelecer as
expectativas econômicas e possibilitar a
manutenção das taxas de juros da economia
brasileira em patamar reduzido. Constituem,
portanto, a base de uma política econômica
de recuperação das atividades em bases
competitivas e com visão de longo prazo.
Implicação para o desenvolvimento humano
Uma política que trouxesse os preços da
energia elétrica e do gás natural para níveis
competitivos deve ser entendida como uma
política de crescimento econômico, mas,
sobretudo, como uma política de desenvolvimento humano. O avanço das condições
materiais da sociedade brasileira alcançado
com o crescimento econômico mais rápido
inclui o aumento da expectativa de vida da
população e da escolaridade média das
novas gerações. Isso tudo tem impacto sobre
o desenvolvimento humano.
Tomando por referência o índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), é possível projetar os efeitos do
crescimento econômico mais intenso sobre o
posicionamento do Brasil no ranking internacional de desenvolvimento humano. Em
2013, o Brasil ocupava a 79ª posição.
Passados 4 anos, o país permaneceu na
mesma posição, ficando abaixo de Cuba e
da Venezuela. Vale mencionar, também, que
o Brasil estava atrás do Irã e de Sri Lanka.
Com um crescimento econômico superior, o
Brasil poderia progredir mais rapidamente no
ranking do desenvolvimento humano,
alcançando índices próximos ao de países
como a Turquia ou o Panamá. Esse é um
avanço que não pode ser ignorado.

| 7

Tabela 1.1.
Índice de Desenvolvimento Humano, 2017

Posto
1
2
3
4
5
6
7
7
9
:
41
43
44
45
46
47
:
55
56
:
63
64
65
66
:
73
:
78
79
:

País
Noruega
Suiça
Austrália
Irlanda
Alemanha
Islândia
Hong Kong
Suécia
Cingapura
:
Portugal
Bahrain
Chile
Hungria
Croácia
Argentina
:
Urugua1
Kuwait
:
Costa Rica
Turquia
Ilhas Maurício
Panamá
:
Cuba
:
Venezuela
Brasil
:
Mundo

IDH
0,953
0,944
0,939
0,938
0,936
0,935
0,933
0,933
0,932
:
0,847
0,846
0,843
0,838
0,831
0,825
:
0,804
0,803
:
0,794
0,791
0,790
0,789
:
0,777
:
0,761
0,759
:
0,728
Fonte: PNUD.
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RENDA, EMPREGO E
IMPOSTOS NA
INDÚSTRIA INTENSIVA
EM ENERGIA
Este capítulo tem por objetivo apresentar os indicadores socioeconômicos da indústria intensiva em
energia, comparando-os com os indicadores
médios da indústria e, em alguns casos, com os da
economia brasileira como um todo. Essa análise
partiu da identificação dos setores industriais
intensivos em energia. Os critérios de classificação
e a seleção dos setores industriais segundo a
intensidade no uso de energia são apresentados em
detalhe no Anexo Metodológico I.
As Tabelas 2.1 a 2.6 apresentam um conjunto
amplo de indicadores que caracterizam a indústria
intensiva em energia. Esses indicadores revelam a
contribuição econômica e social dessa indústria e
permitem avaliar a importância do setor no contexto
econômico brasileiro.
Foram levantados e analisados indicadores de
contribuição para a produção e emprego, de
composição de custos, de qualidade do emprego,
de contribuições sociais, de contribuições para o
crescimento econômico e de contribuições para o
comércio exterior. Os indicadores foram construídos
com base em informações da Pesquisa Industrial
Anual (PIA) de 2016, do IBGE, do Relatório Anual
de Indicadores Sociais de 2016, elaborado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio (MDIC).

No presente trabalho, são considerados como
intensivos em energia todos os setores industriais
que são grandes consumidores de energia, no
sentido de que são responsáveis pela absorção em
grande volume da energia consumida no país, ou
aqueles para os quais a energia é um item fundamental na formação de custos e na geração de
valor. A metodologia adotada neste estudo segue
as análises feitas pela Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) do Ministério de Minas e Energia,
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e pela Ecorys (2009), em estudo sobre o
consumo de energia na Europa. O Anexo
Metodológico 1 detalha os critérios adotados neste
estudo.
Para identificar esses setores foram usados os dados
da Pesquisa Industrial Anual (PIA) de 2016 do IBGE
para as empresas com cinco ou mais funcionários.
As variáveis utilizadas na construção desses
indicadores foram: (i) o consumo de combustíveis e
de energia elétrica, (ii) o custo das operações
industriais e (iii) o valor da transformação industrial,
todas expressas em valores monetários.Sobre os
conceitos de custo operacional e valor da transformação industrial, ver Anexo Metodológico 1.
Seguindo a definição de intensidade de energia
estabelecida nos estudos referidos acima e reunidos
nas análises realizadas para a Abrace pela
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GVConsult, em 2003, e pela Ex Ante consultoria
Econômica, em 2015, foram considerados como
intensivos em energia:
(i) os setores industriais com participação igual ou
superior a 2% no total do consumo industrial de
energia;
(ii) os setores industriais cujo peso das despesas com
energia no custo operacional foi superior a
7,5%; ou
(iii) setores industriais cujo peso das despesas com
energia no valor da transformação industrial se
mostrou igual ou superior a 7,5%.
No primeiro caso, estão incluídos os segmentos que
absorvem grandes quantidades de energia. São
quinze setores que, somados, responderam por
mais de 50% do consumo industrial de energia no
país. Na segunda situação, de segmentos cujas
despesas com energia superam 7,5% dos custos
operacionais, estão mais vinte e dois setores
industriais que não foram selecionados pelo

primeiro critério. Nesse grupo, estão o primeiro
quartil dos setores ordenados pelo peso da energia
nos custos, o qual representa o grupo de atividades
industriais em que um aumento da energia têm
impacto elevado sobre os custos industriais. Por fim,
há mais onze setores que estavam na situação de
indústrias cujas despesas com energia superam
7,5% do valor da transformação industrial.
Ao total, identificou-se 48 setores intensivos em
energia em 2016 conforme algum dos três critérios.
Seguindo esses mesmo critérios, em 2013, haviam
sido identificados apenas 33 setores intensivos em
energia. Em razão disso, o número de empresas
intensivas em energia cresceu de 50,4 mil em 2013
para 75,2 mil em 2016 (Gráfico 2.1). O crescimento do número de setores classificados como
intensivos em energia se deu principalmente no
terceiro indicador, mostrando o aumento do peso
da energia no valor da transformação industrial
entre 2013 e 2016. Esse ponto será analisado em
maior detalhe no capítulo seguinte deste estudo.

Gráfico 2.1.
Número de empresas intensivas e não intensivas em energia,
Brasil, 2013 e 2016
160.000
2013

2016
135.255

120.000

100.537
80.000
75.223

40.000

50.373

Intensivos em energia
Fonte: IBGE. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica.

Demais setores industriais
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Tabela 2.1.
Faturamento, renda e emprego na indústria, Brasil, 2016
Indústria

Indicadores

1

Número de firmas
T rabalhadores
Faturamento (R$ bilhões)
por trabalhador (R$ )
Valor da transformação industrial (R$ bilhões)
por trabalhador (R$)
Valor adicionado - PIB (R$ bilhões)
por trabalhador (R$ )
Salários e outras remunerações (R$ bilhões)
por trabalhador (R$ )

total (A)
175.760
8.751.359
3.218,278
367.746,10
1.094,706
125.089,88
763,840
87.282,39
286,237
32.707,74

Intensiva em
energia (B)
75.223
3.965.210
1.938,410
488.854,35
657,030
165.698,74
448,888
113.206,69
145,259
36.633,38

Demais
setores ( C)
100.537
4.786.149
1.279,868
267.410,80
437,676
91.446,40
314,951
65.804,73
140,978
29.455,45

Relativos
(B/A)
42,8%
45,3%
60,2%
132,9%
60,0%
132,5%
58,8%
129,7%
50,7%
112,0%

(C/A)
57,2%
54,7%
39,8%
72,7%
40,0%
73,1%
41,2%
75,4%
49,3%
90,1%

Fonte: IBGE. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. Notas: (1) Extrativa e de transformação.
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Tabela 2.2.
Composição das despesas na indústria, 2016, Brasil
Indústria
total1 (A)
1.413,348
129,1%

Intensiva em
energia (B)
826,967
125,9%

Demais
setores ( C)
586,381
134,0%

Gastos com pessoal (R$ bilhões)2
(%) dos custos das operações industriais

436,505

229,848

206,657

52,7%

47,3%

30,9%

27,8%

35,2%

90,0%

114,1%

Compra de energia3 (R$ bilhões)
(%) dos custos das operações industriais

77,083

62,517

14,566

81,1%

18,9%

5,5%

7,6%

2,5%

138,6%

45,5%

Indicadores
Custos das operações industriais (R$ bilhões)
(%) do valor da transformação industrial

Relativos
(B/A)
58,5%
97,5%

Fonte: PIA 2016, IBGE. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. Notas: (1) Extrativa e de transformação; (2)
Inclui contribuições e benefícios sociais; (3) energia elétrica e combustíveis.

Gráfico 2.2.
Participação das despesas com mão de obra e energia
no custo das operações industriais, Brasil, 2016
40,0%

Mão de obra(1)

Energia(2)
35,2%

27,8%
30,0%

20,0%

10,0%
7,6%
2,5%

0,0%
Intensivos em energia

Demais setores industriais

Fonte: IBGE. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. Notas: (1) Inclui contribuições
e benefícios sociais; (2) energia elétrica e combustíveis.

(C/A)
41,5%
103,8%
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Segundo as estatísticas da PIA apresentadas na
Tabela 2.1, dos 8,8 milhões de trabalhadores
empregados na indústria brasileira em 2016,
45,3% (4,0 milhões) trabalhavam em setores
industriais intensivos em energia. O faturamento da
indústria intensiva em energia totalizou R$ 1,938
trilhão, o equivalente a 60,2% do faturamento total
da industrial brasileira em 2016. O valor da
transformação industrial da indústria intensiva em
energia somou R$ 657 bilhões e seu valor adicionado, R$ 449 bilhões. Esses valores representaram,
respectivamente, 60,0% e 58,8% dos valores de
transformação industrial e adicionado em todos os
setores da indústria brasileira naquele ano.
O valor adicionado por trabalhador foi de R$
113,21 mil em 2016, contra R$ 65,80 mil nos
demais setores industriais e R$ 87,28 mil na média
da indústria brasileira. Esses dados revelam que,
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além de responder por parcela expressiva da
produção industrial nacional, a indústria intensiva
em energia se destaca pelo elevado padrão de
produtividade.
Os indicadores de composição das despesas
(Tabela 2.2) mostram as diferenças entre a indústria
intensiva em energia e os demais setores industriais.
Em 2016, dos R$ 826,97 bilhões de custos
operacionais da indústria intensiva em energia, R$
229,85 bilhões foram atribuídos aos custos com a
mão de obra, incluídas as despesas com contribuições sociais e demais benefícios. A aquisição de
energia elétrica e de combustíveis somou cerca de
R$ 62,52 bilhões. As despesas com mão de obra e
com aquisição de energia elétrica e de combustíveis
corresponderam a, respectivamente, 27,8% e 7,6%
dos custos operacionais (Gráfico 2.2).

Tabela 2.3.
Qualidade do emprego, Brasil, 2016
Indústria

Indicadores

1

Participação das mulheres no emprego (%)
T empo de permanência no emprego (anos)
Jornada semanal de trabalho (horas)
Escolaridade média da mão-de-obra (anos)

total (A)
30,3%
5,0
43,27
11,2

Intensiva em
energia (B)
25,7%
5,2
43,15
11,0

Demais
setores ( C)
34,1%
4,6
43,36
11,4

Relativos
(B/A)
84,9%
104,7%
99,7%
98,3%

(C/A)
112,5%
92,7%
100,2%
101,4%

Fonte: Ministério do Trabalho. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. Notas: (1) Extrativa e de
transformação.
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Há um contraste enorme com os indicadores dos
demais setores industriais, cuja participação das
despesas com energia nos custos operacionais foi
de apenas 2,5% em 2016, ao passo que a participação das despesas com pessoal atingiu 35,2%.
Com isso, a indústria intensiva em energia respondeu por 81,1% das despesas com energia da
indústria brasileira e 52,7% dos gastos com pessoal.
A maior produtividade da indústria intensiva em
energia se vê refletida na oferta de postos de
trabalho de melhor qualidade e com maior remuneração. Apesar de contar com uma participação das
mulheres na força de trabalho menor que a dos
demais setores da indústria brasileira, o tempo de

permanência no emprego foi um pouco maior que
nos demais setores: 5,2 anos contra 4,6 anos
(Tabela 2.3).
Em 2016, conforme ilustra a Tabela 2.4, as contribuições e benefícios totalizaram R$ 78,7 bilhões,
sendo R$ 26,5 bilhões de contribuições à previdência social e R$ 11,9 bilhões de depósitos no FGTS.
Esse valor representou 57,3% do total de contribuições pagas pela indústria brasileira nesse ano.
Além das contribuições sociais, a indústria intensiva
em energia arrecadou, em 2016, R$ 264,93
bilhões em impostos, 53,9% do total arrecadado
pela indústria brasileira. Desse valor, R$ 144,84
bilhões foram em Imposto sobre Circulação de

Tabela 2.4.
Contribuições sociais, impostos e taxas, Brasil, 2016
Indicadores
T otal de contribuições e benefícios
Contribuições para a previdência social
Contribuições para a previdência privada
Contribuições para o FGT S
Benefícios concedidos aos empregados
Arrecadação de impostos e taxas
ICMS
PIS/PASEP
Outros impostos e taxas²

Indústria
total1 (A)
137,424
50,434
5,248
24,017
57,725
491,174
254,238
32,959
203,977

Intensiva em
energia (B)
78,700
26,525
3,432
11,881
36,861
264,929
144,838
18,858
101,233

Demais
setores ( C)
58,724
23,909
1,816
12,136
20,863
226,245
109,400
14,101
102,744

Relativos
(B/A)
57,3%
52,6%
65,4%
49,5%
63,9%
53,9%
57,0%
57,2%
49,6%

(C/A)
42,7%
47,4%
34,6%
50,5%
36,1%
46,1%
43,0%
42,8%
50,4%

Fonte: IBGE. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. Notas: (1) Extrativa e de transformação; (2) Inclui todos os
impostos e contribuições pagos pela pessoa jurídica, exceto ICMS e PIS/PASEP.

Tabela 2.5.
Investimento, Brasil, 2016
Indicadores
T otal da formação bruta de capital fixo
Aquisições de ativo fixo
Despesas com melhorias
Excedente operacional reinvestido (%)²

Indústria
total1 (A)
185,504
177,857
7,647
56,7%

Intensiva em
energia (B)
118,254
112,635
5,619
54,0%

Demais
setores ( C)
67,250
65,223
2,028
62,1%

Relativos
(B/A)
63,7%
63,3%
73,5%
95,3%

(C/A)
36,3%
36,7%
26,5%
109,6%

Fonte: IBGE. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. Notas: (1) Extrativa e de transformação; (2) Total da
formação bruta de capital fixo sobre a diferença entre o valor adicionado e os gastos com pessoal, a qual é
equivalente ao lucro bruto das operações industriais.

RENDA, EMPREGO E IMPOSTOS NA INDÚSTRIA INTENSIVA EM ENERGIA

| 15

Mercadorias e Serviços (ICMS), o que correspondeu a 57% da arrecadação de ICMS da indústria
brasileira.

pelas indústrias intensivas em energia, bem como a
sua elevada contribuição ao crescimento econômico nacional no período recente.

Assim, a carga tributária do setor alcançou R$ 344
bilhões em 2016, segundo o conceito do IBGE,
que inclui além dos impostos e taxas, as contribuições ao INSS e os depósitos do FGTS. Isso equivaleu a 76,6% do valor adicionado pela indústria
intensiva em energia nesse ano.

Por fim, destaca-se a contribuição da indústria
intensiva em energia na geração de divisas externas. Do total de exportações de produtos manufaturados e semimanufaturados, que foi de USD 169
bilhões em 2016, cerca de USD 86 bilhões foram
constituídos de produtos da indústria intensiva em
energia. Esse valor correspondeu a pouco mais de
50% do total de exportações de produtos industrializados do país. As importações de produtos intensivos em energia foram menores, de USD 65 bilhões,
o que resultou em um saldo comercial de USD 20
bilhões em 2016. Sem esse resultado positivo
proporcionado pela indústria intensiva em energia,
a balança comercial de bens industriais do país
teria apresentado um resultado ainda mais desfavorável.

A indústria intensiva em energia também contribui
positivamente para o crescimento econômico do
país. No ano de 2016, essa indústria investiu R$
118,25 bilhões de acordo com a Tabela 2.5. Isso
equivaleu a 63,7% do investimento industrial
brasileiro. O investimento da indústria intensiva em
energia representou 54,0% do excedente operacional das empresas que compõem esse grupo de
atividades em 2016. Esses dados mostram o
enorme esforço de formação de capital realizado
Indústria

Indicadores

1

Saldo Comercial
Exportações
(%) das exportações na produção nacional
Importações
(%) das importações no consumo aparente

total (A)
32,784
168,489
53,7%
135,704
48,3%

Tabela 2.6.
Comércio exterior, Brasil, 2016
Intensiva em
energia (B)
20,532
85,635
45,5%
65,103
38,8%

Demais
setores ( C)
12,252
82,854
66,1%
70,602
62,4%

Relativos
(B/A)
62,6%
50,8%
84,7%
48,0%
80,3%

(C/A)
37,4%
49,2%
123,0%
52,0%
129,1%

Fonte: IBGE e MDIC. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. Notas: (1) Extrativa e de transformação.
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CUSTO UNITÁRIO DA
ENERGIA E SEUS EFEITOS
SOBRE A INDÚSTRIA

Nos últimos 18 anos, o custo da energia teve uma
evolução muito desfavorável para a indústria
brasileira, o que acarretou consequências severas
sobre a produção, o comércio externo e os investimentos. Em última instância, a crise industrial
parcialmente causada pelo aumento das despesas
com energia refletiu-se na própria perda de dinamismo do crescimento econômico, visto que a queda
da produção industrial não só conteve a taxa de
expansão do PIB brasileiro, como diminuiu a
demanda por bens e serviços intermediários, que
deixaram de ser produzidos e de gerar renda e
emprego.
Este capítulo tem por objetivo evidenciar o encarecimento de duas fontes estratégicas de energia para a
produção industrial – a energia elétrica e o gás
natural. Além disso, são analisados os efeitos do
aumento do custo com energia sobre a produção e
o investimento tendo por referência o contexto
brasileiro e o cenário internacional. Por fim, este
capítulo avalia o reflexo do encarecimento da
energia em termos do comércio exterior e da
produção industrial no Brasil.
Nessa análise, tem especial importância o conceito
amplo de consumo de energia, segundo o qual o
volume de energia consumida por uma sociedade é
realizado de duas formas: (i) de maneira direta, na

aquisição de energia para o consumo próprio ou
para a produção de bens e serviços que são
demandados no país ou exportados; ou (ii) de forma
indireta, na aquisição de bens e serviços importados, que contém energia incorporada em sua
produção, para o consumo ou investimento no país.
A diferença fundamental entre essas duas formas de
consumo de energia é que, no primeiro caso, há
geração de emprego e agregação de valor no
país, enquanto que, no segundo caso, o emprego e
a renda são gerados no exterior. Assim, quando há
o encarecimento da energia num país, tende a
aumentar a quantidade de energia importada na
forma de mercadorias e serviços prontos, o que tem
impactos negativos sobre a produção, a renda e o
emprego nacionais. Isso é de particular relevância
para a indústria e, sobretudo, para os segmentos
industriais cuja produção é intensiva em energia.
3.1. A evolução do custo da energia no Brasil
Em geral, as estatísticas brasileiras de custo da
energia estão dispostas na forma de tarifas de
energia. Por exemplo, o Balanço Energético
Nacional (BEN), elaborado pela Empresa de
Pesquisa Energética do Ministério de Minas e
Energia, traz o custo médio anual da energia
elétrica em dólares norte-americanos por MWh e o
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do gás natural em dólares norte-americanos por
milhão de m³. Os dados dão uma noção da
evolução dos preços da energia, mas não permitem
avaliar o impacto dessa evolução sobre a competitividade das empresas.
Do ponto de vista econômico-financeiro, o indicador mais adequado para avaliar a evolução do
custo da energia – ou de qualquer outra componente de despesa – é o de custo unitário, o qual é
definido como a despesa com energia por unidade
produzida de mercadoria. Esse indicador também
pode ser visto como a multiplicação do coeficiente
de consumo específico de energia (consumo de
energia por tonelada de produção) pelo preço
unitário da energia. Dessa forma, estão presentes
nesse indicador tanto as tendências de consumo
específico de energia como a evolução de seu
custo. Por isso, além de permitir uma avaliação
precisa do impacto da evolução de preço da
energia sobre a competitividade dos negócios, o
custo energético unitário de produção possibilita
comparações internacionais diretas.
Para avaliar as tendências do custo da energia por
unidade de produção – indicador que será chamado de custo unitário da energia – foram empregados dados de despesas com energia elétrica e gás

natural e informações sobre a produção industrial.
Como os setores de atividade econômica produzem
vários tipos de mercadorias, as estatísticas de
produção estão limitadas ao uso de índices de
produção física, os quais são calculados com base
na média ponderada das taxas de crescimento das
produções das diversas mercadorias de cada setor.
A ponderação é dada pelo peso dessa produção
em valor monetário em algum período específico
definido como base do índice.
Os dados sobre custos da eletricidade incorridos na
produção foram obtidos no Balanço Energético
Nacional, com informações de 2000 a 2017. Os
custos são calculados em dólares norte-americanos
e em reais, tomando por referência o custo da
energia elétrica de uso industrial por MWh e o
consumo industrial de energia elétrica. Para 2018,
os dados foram atualizados com base na variação
acumulada no ano das despesas industriais com
energia elétrica calculada pela ANEEL.
No caso do gás natural, as despesas foram calculadas tomando por base o preço médio do gás
natural no mercado brasileiro e a quantidade de
gás natural utilizada pela indústria conforme o BEN.
A atualização de consumo levou em consideração
a variação acumulada em 2018 da produção e da
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importação de gás natural publicadas pela
Agência Nacional do Petróleo. Os preços foram
atualizados considerando os aumentos médios do
gás natural industrial nas distribuidoras, que passou
de USD 10,65 por MMBTU em 2017 para USD
10,96 por MMBTU em 2018 segundo apontamento da Abrace.

inflação oficial no país conforme o IPCA do IBGE.
Os custos unitários em dólares norte-americanos
foram comparados com a evolução dos preços
industriais no resto do mundo, tomando por referência os índices de preços de bens industriais dos
Estados Unidos e da União Europeia (média de 28
países).

A base dos índices de custo unitário da energia foi
definida como 2000 = 100. A partir desse ano, os
índices de custo unitário da energia foram calculados multiplicando-se o índice do ano anterior pela
variação das despesas com energia e dividindo-se
esse produto pela variação do índice de produção.
Os índices de produção física foram apurados na
Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física (PIMPF) do IBGE.

O Gráfico 3.1 traz a evolução do custo unitário com
energia elétrica da indústria brasileira de 2000 a
2018. Os valores empregados para o cálculo dos
índices são expostos no Anexo Estatístico.

Para avaliar o efeito do câmbio sobre essas tendências, também foram calculados índices de custo
unitário em dólares norte-americanos (USD). As
taxas de crescimento dos custos unitário em reais
foram comparadas com a evolução de preços dos
bens industriais (IPA bens industriais, da FGV) e da

O primeiro aspecto que chama a atenção é o fato
de que a indústria teve uma evolução bastante
desfavorável do custo unitário com energia elétrica.
Entre 2000 e 2018, o índice de custo unitário em
reais passou de 100 para 806, indicando um
aumento de mais de 700% em 18 anos. Nesse
período, o IPA-BI elevou-se à taxa de 281%. Isso
implica que o custo unitário da energia elétrica na
indústria cresceu quase 425% acima do aumento
dos preços médios industriais. Na comparação
com a taxa média de inflação, medida pela

Gráfico 3.1
Custo unitário com energia elétrica, índice base 2000 = 100
e taxas de variação acumulada entre 2000 e 2018
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Fonte: Ministério de Minas e
Energia, ANEEL, IBGE e FGV.
Elaboração: Ex Ante Consultoria
Econômica.
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variação do IPCA, o encarecimento da energia
elétrica industrial foi ainda maior: entre 2000 e
2018, o custo unitário da energia elétrica para a
indústria cresceu 497,4% acima do IPCA, que
acumulou variação de apenas 209% nesses 18
anos.

a maior parte dos setores, os aumentos superam
400% em moeda nacional e 200% em dólares.
Essas taxas superam em larga medida as variações
dos preços industriais no Brasil e no exterior, indicando fortes perdas de margens para os segmentos
selecionados.

Nota-se, em segundo lugar, que a variação do
custo unitário com energia elétrica em moeda norteamericana foi de mais de 304%. Isso indica que o
aumento do custo unitário com energia elétrica em
dólares norte-americanos foi muito mais elevado
que os aumentos dos preços industriais nos Estados
Unidos e na União Europeia, os quais se elevaram
em, respectivamente, 52% e 40% entre 2000 e
2018.

O custo unitário com gás natural da indústria
brasileira cresceu de forma ainda mais acentuada
entre 2000 e 2018. Os valores empregados para
o cálculo dos índices são expostos no Anexo
Estatístico. A evolução é apresentada no Gráfico
3.3.

O Gráfico 3.2 traz a evolução do custo unitário com
energia elétrica para alguns setores industriais:
cimento, ferro-gusa e aço, ferroligas, metais não
ferrosos e papel e celulose. Os dados apresentados
no gráfico referem-se às taxas de variação entre
2000 e 2017 do custo unitário com energia
elétrica em R$ e em dólares norte-americanos. Para

A variação foi de 1.410% em 18 anos. Tomando
por referência a variação do IPCA no período, essa
trajetória implicou um aumento real de mais de
1.200%! O Gráfico 3.2 revela que o aumento de
custo unitário se concentrou em três momentos
específicos: entre 2006 e 2007, o aumento do
custo unitário com gás natural foi de 134%; entre
2010 e 2015, a elevação foi de 124,7%. De
2015 a 2018, as tarifas do gás registraram
variação acumulada de 31,8%.

Gráfico 3.2
Custo unitário com energia elétrica por setor industrial
Taxas de variação acumulada entre 2000 e 2017
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Fonte: Ministério de Minas e
Energia, ANP, IBGE e FGV.
Elaboração: Ex Ante Consultoria
Econômica.
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Um aspecto do Gráfico 3.3 que chama a atenção é
o fato de o custo unitário da indústria se elevar
mesmo após a prática do desconto no preço do gás
nacional que passou a valer a partir de 2011. Isso
ocorreu porque houve queda da produção industrial, reduzindo o denominador da expressão do custo
unitário. Em outros termos, mesmo com desconto, o
gás natural por unidade de produto industrial ficou
mais caro.

dólares norte-americanos elevou-se à taxa de 5,0%
ao ano. No mercado norte-americano, a cotação
WTI (FOB) em USD aumentou à taxa de 4,4% ao
ano no período. Isso indica aumentos reais do custo
unitário com gás natural no Brasil entre 6,6 e 7,1
pontos percentuais ao ano em relação ao preço do
petróleo, o que equivale a aumentos acumulados
em 18 anos de 213,6% e 245,3% em relação às
duas cotações do preço do petróleo.

O aumento do custo unitário com gás natural da
indústria brasileira em dólares foi igualmente
acentuado entre 2000 e 2018: 656% na média da
indústria. Essa variação superou os 52 pontos
percentuais de aumento dos preços industriais nos
Estados Unidos. No caso da Europa, a comparação é ainda mais desfavorável, pois os preços
industriais cresceram 40% na média das 28
economias da Zona do Euro.

O Gráfico 3.4 traz a evolução do custo unitário com
gás natural para alguns setores industriais selecionados: Mineração, química, têxtil, alimentos e
bebidas e cerâmica. Os dados apresentados no
gráfico referem-se às taxas de variação entre 2002
e 2017 do custo unitário com gás ntarual em R$ e
em dólares norte-americanos. Para a maior parte
dos setores, os aumentos superam ou se aproximam
de 1000% em moeda nacional e 400% em dólares.
Como no caso da energia elétrica, essas taxas
superam em larga medida as variações dos preços
industriais no Brasil e no exterior, indicando fortes
perdas de margens para os segmentos selecionados.

É importante observar que esses aumentos do custo
unitário do gás natural foram muito superiores aos
do preço internacional do petróleo. Entre 2000 e
2018, o preço do petróleo bruto Brent (FOB) em

Gráfico 3.3
Custo unitário com gás natural, índice base 2000 = 100
e taxas de variação acumulada entre 2000 e 2018
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Fonte: Ministério de Minas e
Energia, ANP, IBGE e FGV.
Elaboração: Ex Ante Consultoria
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Gráfico 3.4
Custo unitário com gás natural por setor industrial
Taxas de variação acumulada entre 2002 e 2017
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uso de energia é bastante intenso, o nível de preços
da energia é crítico na determinação de custos e de
preços das mercadorias. Quando há um aumento
do custo unitário de uma fonte energética qualquer,
esperam-se duas reações possíveis das empresas: (i)
o repasse dos aumentos de custo para os preços ou
(ii) a substituição da fonte de energia.

O nível e a evolução do custo unitário com energia
afetam as decisões de produção, de precificação e
de investimento das empresas cuja tecnologia
requer o uso intensivo de energia. De um conjunto
amplo de relações entre o custo com energia e as
decisões das empresas, um estudo desenvolvido
pela FIPE para a Abrace em 2014, intitulado
“Impactos econômicos de uma redução no preço do
gás natural”, destacou dois processos que são muito
importantes do ponto de vista econômico. Em
primeiro lugar, deve-se ter em mente que o custo da
energia interfere diretamente na formação de
preços da economia, com reflexos diretos sobre a
inflação, o consumo e a produção. Em segundo
lugar, mas não menos importante, são as relações (i)
entre o custo com energia e a rentabilidade dos
negócios e (ii) entre esta última variável e o investimento. A Figura 3.1 apresenta de forma sintética
esses dois mecanismos.

O repasse de custos a preços tem uma extensão
limitada nas economias abertas ao comércio
exterior. Isso porque os preços domésticos são
determinados em larga medida pelo preço internacional das mercadorias e pela taxa de câmbio,
duas variáveis sobre as quais as empresas não têm
controle. No caso de commodities, os preços são
totalmente determinados no mercado internacional.
Apenas nos casos de bens que não podem ser
comercializados internacionalmente (o que é muito
raro), ou na situação em que o aumento do custo da
energia é generalizado no mundo, expressivos
repasses de custos a preços são possíveis. Assim,
quando o repasse a preço é limitado, o aumento do
custo com energia tende a reduzir as margens das
empresas, desestimulando a produção. Se for
possível repassar os aumentos de custos aos preços,
de outro lado, a produção também deve se reduzir

O primeiro mecanismo revela como mudanças nos
preços da energia elétrica, ou do gás natural,
interferem na produção. Como toda atividade
econômica requer energia, e em alguns setores o

Figura 3.1
Energia competitiva e desenvolvimento econômico
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em razão da queda no consumo ocasionada pelo
aumento do preço. No caso de um aumento
mundial do custo com energia, a produção também
deve se reduzir em razão da queda das exportações.
Quando a fonte de energia pode ser substituída, é
possível a busca de fontes alternativas e mais
econômicas de energia. Se for possível a substituição e se houver disponibilidade de uma fonte de
energia mais barata, um produtor pode optar por
substituir a fonte que ficou relativamente mais cara,
evitando assim o aumento de custo da empresa.
A depender da finalidade para qual a energia
elétrica é empregada na transformação industrial,
se ela ficar relativamente cara numa região, o gás
natural ou o carvão mineral podem ser empregados
em grande escala, mesmo considerando que seus
preços em termos absolutos sejam elevados. Um
exemplo disso é o Japão, país em que o gás natural
tem preço elevado em termos internacionais, mas a
energia elétrica é ainda mais cara. Isso leva o Japão
a ser o maior importador de gás natural do mundo.
Contudo, para alguns segmentos industriais – em
particular na metalurgia de não ferrosos e na
química inorgânica (cloro-soda e gases industriais) –
a substituição de energia elétrica por outras fontes é
impossível.
No caso do gás natural ser relativamente barato, há
um estímulo ao seu uso. Quando ele é relativamente
caro, contudo, dá-se preferência ao óleo combustível ou ao carvão mineral. Exemplo disso é a China,
país com reservas abundantes e baratas de carvão
mineral.
De maneira análoga, quando houver uma redução
do preço da energia, haverá uma consequente
economia de custos para as empresas que empregam energia de forma intensiva na produção. A
economia gerada será proporcional ao peso da
energia nos custos de produção e à redução do
preço da energia observada. Ela será repassada,
total ou parcialmente, aos preços, a depender do
valor da própria economia gerada com a redução
do preço da energia e, como visto anteriormente,

das características de mercado onde a empresa
atua.
Assim, a redução de preços gerará um aumento do
consumo que é seguido pela expansão da produção. A produção maior significará um PIB maior e
mais empregos e salários. Assim, a economia
gerada com a redução do preço da energia acaba
redundando em aumento da renda e crescimento
econômico.
O segundo mecanismo de transmissão das alterações no preço da energia para o desenvolvimento
econômico é o fator de indução de investimentos, o
qual atua quando há uma mudança permanente de
preço da energia. A elevação do preço da energia,
como dito anteriormente, pode comprimir a margem
de rentabilidade das empresas que operam em
mercados com preços regulados pelo mercado
internacional. Isso reduz a capacidade de autofinanciamento dos investimentos, ao mesmo tempo
em que reduz os estímulos à ampliação dos negócios. De outro lado, uma redução do preço da
energia provoca redução de custos. No plano
financeiro, essa economia é vista como um potencial de retorno maior. A instalação de uma empresa
que emprega energia de forma intensiva pode gerar
retorno maior para o investimento numa região onde
a energia é mais barata. Assim, o capital industrial é
atraído para investir em áreas onde há disponibilidade de energia a preço competitivo.
O investimento induzido pela redução permanente
do preço da energia traz consigo o crescimento da
produção e do emprego. Inicialmente, o aumento
de produção ocorre nos setores produtores de bens
de capital – construção civil e indústria de máquinas
e equipamentos – os quais são contratados para
executar o plano de investimento e instalar as
fábricas. Com a entrada em operação das novas
instalações industriais, há a expansão da produção, com criação de empregos e geração de renda
do trabalhado. Deve-se observar que esse mecanismo também tem impacto sobre a produtividade,
pois não só o investimento em novas fábricas eleva
a escala de produção, como ele acelera a introdução de novas tecnologias.
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Assim, por meio dos efeitos sobre o investimento, a
redução do preço da energia induz o desenvolvimento econômico de um país. Ao contrário, a
elevação do custo energético em relação ao resto
do mundo contém o investimento, reduz o ritmo de
acumulação de capital e freia o crescimento
econômico. No caso da indústria de transformação, esse quadro leva à perda de competitividade e
à redução do progresso tecnológico, com impactos
sobre o desenvolvimento do país e aumento das
importações de bens industriais de alto valor
agregado.
Para avaliar a importância do preço da energia
para o investimento agregado e industrial de um
país, foi realizada uma análise estatística que
considerou o comportamento da formação de
capital em 23 países entre 1995 e 2014. Esse
grupo de países é bastante representativo, pois
respondeu por quase 3/4 do PIB mundial em
2014. Essa análise estatística destacou os efeitos
de um amplo conjunto de variáveis sobre o volume
de investimentos. As variáveis foram: a disponibilidade de crédito nas economias, o retorno dos
negócios, a taxa de juros de longo de prazo, o
preço dos ativos das empresas, o custo de reposição do capital, a taxa de câmbio, a taxa de
inflação e os custos da energia elétrica e do gás
natural.
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Os resultados da análise, os quais são detalhados
no Anexo Metodológico II deste relatório, mostram
que os preços da energia elétrica e do gás natural
têm efeitos expressivos sobre o investimento das
nações. No caso da energia elétrica, as estimativas
indicaram que um aumento de 10% do preço em
USD por MWh pago pela indústria em um dado
ano leva, na média dos países da amostra, a uma
redução imediata de 1,2% na formação bruta de
capital fixo. Se esse aumento de preço da energia
elétrica for permanente, o investimento deverá se
reduzir em 2,5% no longo prazo. Isso indica
claramente que os aumentos de custo da energia
elétrica reduzem o ritmo de acumulação de capital
e, portanto, têm efeitos sobre o crescimento econômico das nações.
No caso do gás natural, a sensibilidade também é
considerável. As estimativas indicaram que um
aumento de 10% do preço em USD por m3 pago
pela indústria no gás natural leva a uma redução
imediata de 0,6% na formação bruta de capital fixo
de um país. Se esse aumento de preço do gás for
permanente, o investimento deverá se reduzir em
1,3% no longo prazo. Assim como no caso dos
aumentos do preço da energia elétrica, o encarecimento do gás natural reduz o ritmo de acumulação
de capital e o crescimento econômico dos países. O
contrário também é verdadeiro: a redução do preço
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do gás induz o investimento. Exemplo disso é a
redução do preço do gás natural nos Estados
Unidos, a qual é citada comumente como um dos
fatores mais importantes para a recuperação
recente da indústria norte-americana.
3.3. Efeitos diretos do encarecimento da energia
sobre a indústria brasileira
Tomando por referência os mecanismos de desestímulo à produção e ao investimento analisados
anteriormente, e considerando os aumentos intensos
dos custos unitários da energia elétrica e do gás
natural, a retração industrial brasileira e a redução
dos investimentos da indústria intensiva em energia
eram duas consequências em boa medida esperadas. A avaliação do comportamento da indústria
brasileira e do mercado de energia entre 2013 e
2016 dá uma boa noção dessas relações.¹
¹ O ano de 2013 foi escolhido em referência ao estudo realizado
pela Ex Ante Consultoria Econômica para a Abrace em 2015. No
referido estudo, alertava-se para as consequências adversas que o
encarecimento da energia teria, sobre a economia brasileira. O ano
de 2016 é o último para o qual há informações detalhadas sobre a
indústria brasileira intensiva em energia.

No período de 2013 a 2016, o custo unitário da
energia elétrica pago pela indústria de transformação elevou-se em 83,7% em moeda nacional. Em
igual comparação, o custo unitário do gás natural
cresceu 35,9%. A variação dos preços industriais
foi de apenas 18,9% nesse período, indicando o
encarecimento relativo da energia para a indústria
brasileira. Isso provocou a retração da produção e
do emprego industriais e, por conseguinte, induziu
uma queda dos investimentos na indústria.
Conforme ilustram os Gráficos 3.3 e 3.4, o PIB e o
emprego por empresa na indústria intensiva em
energia caíram entre 2013 e 2016. As quedas
foram superiores a 19% no acumulado dos três
anos. De outro lado, o PIB por empresa e o emprego
por empresa cresceu entre os setores não intensivos
em energia. Os aumentos médios nesses setores
foram de 9,4% e 25%, respectivamente.
Em termos de PIB, contudo, o crescimento dos
setores não intensivos não compensou a retração
dos setores intensivos em energia, resultando numa
queda da produção física industrial. Conforme os
dados da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE,

Gráfico 3.3
PIB por empresa, em R$ milhões, indústria, Brasil, 2013 e 2016
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Gráfico 3.4
Empregados por empresa, média anual, indústria,
Brasil, 2013 e 2016
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Fonte: IBGE. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica.

Gráfico 3.5
Investimento indústria, em R$ bilhões, Brasil,
2013 e 2016
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houve uma forte retração de 18,8% na produção
física industrial entre 2013 e 2016.

Outro aspecto marcante foi a deterioração das
contas externas. As exportações de mercadorias
produzidas nos setores intensivos em energia
sofreram queda de 3,4% em termos nominais entre
2013 e 2016. A retração não foi maior porque
houve uma profunda desvalorização cambial: a
taxa de câmbio média anual passou de R$/USD
2,16 em 2013 para R$/USD 3,49 em 2016. De
outro lado, as importações brasileiras de bens
intensivos em energia cresceram 18,1% nesses três
anos, mesmo com o encarecimento da moeda
estrangeira. Assim, o saldo do comércio de bens
intensivos em energia caiu de USD 33,5 bilhões em
2013 para USD 20,5 bilhões em 2016, indicando
retração de 38,7% em três anos.

Os reflexos da perda de dinamismo da indústria
sobre o ritmo de crescimento econômico e sobre o
bem-estar foram imediatos. O PIB da indústria de
transformação caiu 17,6% entre 2013 e 2016. Em
parte por conta desse fraco desempenho da
indústria, que rapidamente perdeu espaço para
importações, o PIB brasileiro registrou retração de
6,6% entre 2013 e 2016.
Conforme aponta o Gráfico 3.5, o investimento
realizado pela indústria intensiva em energia caiu
de R$ 144 bilhões em 2013 para R$ 118,3
bilhões em 2016, indicando queda de 18,1% em
três anos. Ao contrário do que ocorreu com a
produção e o emprego, em que se observou certa
compensação das perdas dos setores intensivos em
energia pelo desempenho dos setores não intensivos em energia, o investimento dos setores não
intensivos em energia não reagiu positivamente.
Entre 2013 e 2016 houve uma ligeira retração de
3,2%, levando a uma queda global do investimento
industrial de 13,3% no período.

3.4. Efeitos indiretos do encarecimento da energia
sobre a economia
As elevações dos custos com energia elétrica e gás
natural acarretaram perda de bem-estar para as
famílias brasileiras, a despeito do aumento da
renda. Olhando apenas as contas de luz e de gás,
parece ter havido um ganho de bem-estar, pois a
tarifa residencial de energia elétrica acumulou

Gráfico 3.6
Exportações e importações de bens intensivos em energia,
em USD bilhões, Brasil, 2013 e 2016
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variação de 232,1% de 2000 a 2016 e o custo do
gás cresceu 325,6%. A renda das famílias brasileiras cresceu 436,3% nessa comparação.
A perda de bem-estar ocorreu porque os consumos
de energia elétrica e de gás natural nas residências
– os quais constam das contas de luz e de gás – são
apenas uma pequena parte da energia necessária
para atender ao consumo das famílias brasileiras.
Além dessa energia, as famílias utilizam a energia
elétrica e o gás natural incorporados na produção
das mercadorias e serviços que compõe a sua cesta
de consumo. É a energia que está embutida nos
bens e serviços consumidos. Fazem parte dessa
energia, por exemplo, a eletricidade empregada
nos frigoríficos para manter a carne fresca e nas
panificadoras para assar o pão, a energia elétrica
necessária na fabricação de produtos de higiene e
limpeza, ou a eletricidade e o gás natural contidos
nos materiais de construção empregados numa
reforma.
O perfil de consumo de energia elétrica das
empresas brasileiras e o padrão de consumo de
mercadorias e serviços das famílias brasileiras
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revelam que, para cada unidade de energia
elétrica consumida diretamente (conta de luz), são
consumidas mais de duas e meia unidades adicionais de energia elétrica que estão embutidas nas
mercadorias e serviços consumidos no país e nos
bens públicos ofertados à população (educação,
saúde, segurança pública etc.). Esses dados são
apresentados no Gráfico 3.7.a, que traz o consumo
direto e indireto de energia elétrica das famílias
brasileiras em 2016, último ano para o qual há
informações detalhadas das Contas Nacionais do
IBGE. No caso do gás natural, a proporção de
consumo era de quase 7 unidades indiretas (contidas nas mercadorias e serviços consumidos pelas
famílias) para cada unidade consumida diretamente (Gráfico 3.7.b).
A consequência imediata disso é que, ao se elevar
as tarifas de energia elétrica das empresas brasileiras, aumenta-se o custo de produção da indústria,
do comércio e dos serviços. O repasse dessa
elevação de custos para os preços acaba onerando
as despesas das famílias. O carro, a casa, o sabão
e a carne mais caros provocam a redução do
consumo e a perda de bem-estar. O mesmo ocorre

Gráfico 3.7
Consumo de energia elétrica e de gás natural das famílias, em GWh* e bilhão de m³,
Brasil, 2016
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Fonte: Cálculos próprios com base em dados das Contas Nacionais de 2016 (IBGE,
2018) e do Balanço Energético Nacional (EPE, 2018). Nota: (*) Gigawatt hora.
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com os aumentos do gás natural que são repassados aos preços das mercadorias. Como foi discutido na primeira seção deste capítulo, os preços
industriais cresceram em média 8,0% ao ano entre
2000 e 2016, período em que a inflação, considerando os preços aos consumidores, foi de 6,8% ao
ano. Em larga medida, esse encarecimento relativo
dos bens industriais produzidos no país foi consequência dos aumentos dos custos unitários com
energia elétrica e gás natural das indústrias brasileiras.

elétrica consumida de forma direta em 2016, por
setor de atividade econômica do país.

É importante observar que, além de terem crescido
de forma acentuada nos últimos anos, o que
pressionou de forma direta os custos de produção
dos bens intensivos em energia, os aumentos de
custo da energia utilizada na produção afetam o
custo de produção das empresas de maneira
indireta, aumentando os preços dos insumos
empregados nos processos produtivos. Isso ocorre
porque as empresas também empregam energia de
forma direta e indireta, criando reações em cadeia
dos choques dos custos com energia. O Gráfico
3.8 apresenta o volume de energia elétrica incorporada nos bens e serviços empregados como
insumos de produção por unidade de energia

Conforme ilustra o Gráfico 3.9, na educação
pública foram empregadas 35 unidades de
consumo indireto para cada unidade de consumo
direto de gás natural e no setor de saúde privada,
31 unidades indiretas para cada unidade direta.
Nota-se que essa relação é bastante elevada em
quase todos os segmentos comerciais e de serviços.
Para os setores industriais, as relações entre consumo indireto e direto são menores, mas ainda
elevadas. Na produção de carnes, para cada
unidade de consumo direto de gás, havia quase 4
unidades de consumo de gás embutido nos insumos. Nas montadoras de automóveis, caminhões e
ônibus, a relação também aproximou-se de 4

Chama a atenção o caso da construção civil. De
forma direta, as empresas do setor consomem
pouca energia, mas são grandes consumidoras de
energia elétrica embutida nas matérias-primas
usadas nas obras. Para cada unidade de energia
elétrica consumida nos canteiros de obra, havia o
consumo de quase 17 unidades de energia elétrica
contidas nos materiais de construção.
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Gráfico 3.8
Consumo indireto de energia por unidade de consumo direto de
energia elétrica, Brasil, 2016
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Fonte: Cálculos próprios com base em dados das Contas Nacionais de 2016
(IBGE, 2018) e do Balanço Energético Nacional (EPE, 2018).

Gráfico 3.9
Consumo indireto de energia por unidade de consumo direto
de gás natural, Brasil, 2016
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Fonte: Cálculos próprios com base em dados das Contas Nacionais de 2016 (IBGE, 2018) e
do Balanço Energético Nacional (EPE, 2018). (*) exceto automóveis, caminhões e ônibus.
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unidades indiretas para cada unidade direta de gás
natural em 2016.
Argumenta-se, muitas vezes, que há casos em que o
repasse (de custos ou de preços) não é integral, visto
que as empresas brasileiras estão sujeitas à competição internacional. Nesse caso, as perdas de
consumo e de bem-estar associadas aos aumentos
de preços e custos não ocorreriam na mesma
intensidade. Isso é uma verdade para alguns bens.
Mas se as empresas não recompõem os aumentos
de custos, por outro lado, elas perdem margem,
reduzem o investimento e, no médio prazo, perdem
mercado. Vale lembrar que isso vem ocorrendo em
boa parte da indústria nacional – do automóvel aos
alimentos, passando pela indústria de bens intermediários, como o alumínio, o aço, os produtos
cerâmicos e os produtos químicos.
O aumento das importações, por sua vez, implica o
aumento do uso de energia elétrica e gás natural
contidos nos produtos importados. Assim, a redução da participação nacional na demanda por
mercadorias e serviços também indica um aumento
do consumo global de energia em relação ao

consumo de mercadorias e serviços produzidos no
país. Isso significa um aumento da quantidade de
energia necessária por unidade de bens e serviços
produzidos no país, ou também, um aumento de
consumo de energia por unidade de valor da
produção nacional.
O Gráfico 3.10 traz a relação entre as quantidades
de eletricidade e gás natural importados que são
empregadas como energia na produção de bens e
serviços no país e as quantidades de energia
elétrica e gás natural contidos nas importações
brasileiras de mercadorias e serviços para o ano de
2016. Nota-se que, para cada unidade de energia
elétrica importada para uso na produção nacional
de bens e serviços (agricultura, indústria, comércio e
serviços), foram adquiridas 2,8 unidades adicionais de energia elétrica embutida nos bens e serviços
importados pelo país. Isso indica um claro viés próconsumo das importações de eletricidade: apenas
26,3% das importações eram empregados na
produção de bens e serviços.
No caso do gás natural, a situação era um pouco
distinta: somente 61,5% do gás natural importado

Gráfico 3.10
Composição da importação de energia elétrica e de gás natural, em GWh* e bilhão de m³,
Brasil, 2016
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Fonte: Cálculos próprios com base em dados das Contas Nacionais de 2016 (IBGE, 2018) e do Balanço Energético
Nacional (EPE, 2018). Nota: (*) Gigawatt hora.
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pelo país em 2016 recebeu adição
de valor por empresas brasileiras. Os
38,5% das importações de gás
natural restantes já estavam incorporados nos bens e serviços importados
em suas formas finais para uso.
Assim, as empresas e os trabalhadores brasileiros obtiveram um valor
dessas importações totais de gás
natural menor do que poderiam ter
obtido caso a energia fosse importada em sua forma bruta para adição
de valor nas cadeias produtivas
brasileiras.
Essa redução do potencial de
expansão do emprego e da renda no
país também tem efeitos diretos sobre
o bem-estar. Produtos que eram
fabricados a custos competitivos
deixaram de ser produzidos no país
por conta da elevação do custo
unitário com energia desde o início
da década de 2000, reduzindo o
emprego e a geração de renda.
Além disso, a perda de espaço da
indústria nacional tem efeito indireto
sobre outros setores de atividade que
aparentemente não sofrem de
maneira direta e de forma tão intensa
com os aumentos de custos da
energia. Esse é o caso, por exemplo,
dos setores de prestação de serviços
às empresas, cujos negócios deixam
de ser realizados porque a indústria
nacional perde produção. A indústria
extrativa e de transformação foram
responsáveis por 24,1% da demanda dos serviços prestados a empresas no Brasil em 2016.

4

CENÁRIO ECONÔMICO
E ENERGÉTICO DE
LONGO PRAZO
Como foi discutido no capítulo anterior, houve um
forte encarecimento da energia elétrica e do gás
natural para a indústria nos últimos anos, com efeitos
negativos sobre a produção e o investimento. O
encarecimento da energia reduziu o potencial de
crescimento econômico e teve reflexos em termos de
substituição de bens produzidos domesticamente
por importações. Houve também a troca do consumo de energia industrial por energia embutida nas
importações.

Mas há cenários de preço da energia que poderiam reverter o processo recente de desindustrialização, induzindo o aumento do investimento, da
produção e da produtividade, com reflexos positivos sobre o crescimento econômico de longo prazo
da economia brasileira. Esses cenários energéticos
alternativos, que serão explorados em detalhe no
capítulo seguinte, têm poder de alterar esse contexto
econômico, afetando o crescimento, o padrão da
inflação e o balanço do comércio exterior.

Este capítulo busca avaliar o pano de fundo econômico e o cenário de formação de preços da energia
nos próximos dez anos – de 2018 a 2028. O
pano de fundo econômico está condicionado por
variáveis definidas no passado: a capacidade de
financiamento do investimento, o potencial de
expansão da produtividade e as tendências no
mercado de trabalho, principalmente. O cenário
dos preços da energia está associado à continuidade da trajetória recente que levou ao encarecimento
da energia elétrica e do gás natural.

4.1. O contexto econômico

O conjunto do pano de fundo econômico com o
cenário de preços da energia dá um potencial de
crescimento, uma perspectiva de inflação e tendências para o comércio exterior nos próximos dez
anos.

De 2002 a 2018, a economia brasileira viveu
momentos de expressivo crescimento e de profunda
recessão, alternando períodos de inflação reduzida
e de pressões inflacionárias exacerbadas. Houve
intervalos de tempo com pleno emprego da mão
obra e outros com taxas de desemprego superiores
a 13% da força de trabalho. Essa ampla variabilidade de contextos foi acompanhada de expansões e
contrações do investimento e grandes flutuações
dos resultados do comércio exterior.
Entre 2002 e 2014, a economia brasileira teve um
desempenho macroeconômico relativamente
satisfatório. Isso foi proporcionado pela conquista
da estabilidade econômica, pela recuperação das

36 | CENÁRIO ECONÔMICO E ENERGÉTICO DE LONGO PRAZO

condições de crédito e a consequente ampliação
dos investimentos em alguns segmentos da economia. As políticas sociais, de outro lado, tiveram
papel importante na redução da miséria, ao mesmo
tempo em que propiciaram a mobilidade social.
Nesse período, aumentaram de forma sistemática o
investimento imobiliário, o consumo das famílias e
as exportações, com a abertura de novos mercados
para os produtos brasileiros.
Contudo, nos últimos quatro anos, as percepções
quanto ao potencial efetivo de crescimento do país
flutuaram de forma considerável. Em 2010, por
exemplo, quando o Brasil já havia superado o pior
momento da crise financeira internacional, a
economia brasileira cresceu 7,5%, ficando acima
das melhores expectativas do mercado, ainda que
parte desse crescimento tenha decorrido do
resultado negativo registrado no ano anterior.
Naquela época, havia perspectivas promissoras de
uma política industrial e de melhora gradativa nas
condições externas que acabaram contaminando
com otimismo as expectativas de crescimento para
os anos seguintes.

Cenários de crescimento médio entre 4% ao ano e
5% ao ano estavam consistentes com as condições
macroeconômicas domésticas então vigentes e com
uma expansão mundial entre 2% ao ano e 3% ao
ano. Entretanto, as perspectivas de médio e longo
prazo para a economia brasileira foram gradativamente se alterando, saindo de um quadro bastante
otimista com relação ao potencial de crescimento e
caminhando para uma visão mais conservadora.
Em 2012, as projeções de crescimento mais
otimistas falavam em 3,5% ou 4,0% ao ano entre
2012 e 2017. No início de 2015, o debate sobre
a conjuntura e o potencial de crescimento começou
a trazer visões muito díspares, mas a maior parte
das análises apontava para um potencial de
crescimento efetivamente menor do que se esperava
anos atrás.
Para traçar esse novo pano de fundo, que sustenta
as projeções de médio e longo prazo, é necessário,
antes de tudo, analisar o que ocorreu com a economia brasileira de 2002 em diante, com especial
atenção para os últimos cinco anos (2014 a 2018),
e avaliar como e em que extensão os acontecimen-
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Gráfico 4.1.
Formação bruta de capital fixo, participação no PIB* (%), Brasil, 2002 a 2018
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Fonte: IBGE. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. (*) PIB a preço de mercado.

tos mais recentes condicionaram a trajetória do país
nos próximos anos. Os principais fatos foram (i) a
crise industrial iniciada em 2011, a qual conteve o
crescimento econômico de vários setores e fez a
economia como um todo perder força e (ii) a crise
fiscal iniciada em 2014 e agravada pela crise
político-institucional em que o país submergiu de
2015 em diante.
Recuperação econômica dos anos 2000
Entre 2002 e 2014, o PIB cresceu 3,5% ao ano.
Essa taxa não é tão elevada quanto a observada
por outras economias em desenvolvimento, mas foi
cerca de 50% superior à expansão verificada entre
1990 e 2003 (2,3% ao ano).Como a taxa de
crescimento demográfico caiu de forma expressiva
de 2000 em diante, a diferença entre as trajetórias
de crescimento nos dois períodos teve reflexo ainda
maior no que diz respeito à expansão da renda per
capita. Entre 2002 e 2014, o crescimento do PIB
per capita brasileiro foi de 2,4% ao ano, um
patamar 243% superior ao verificado entre 1990 e
2003 (de 0,7% ao ano).

Os três principais fatores que explicam esse desempenho da economia brasileira são a recuperação
do investimento, o aumento do consumo das
famílias e a expansão das exportações. A formação
bruta de capital da economia cresceu em ritmo
acelerado nesses anos. A expansão média foi de
5,0% ao ano na comparação entre 2002 e 2014.
Na mesma comparação, o consumo das famílias
cresceu 4,2% ao ano e a demanda externa 4,4%
ao ano. Juntos, esses elementos responderam por
88,5% do aumento da demanda agregada na
economia brasileira entre 2002 e 2014. O
aumento do investimento e do consumo tiveram
como precondição a estabilização econômica e o
controle da inflação, processo este iniciado em
1994 e consolidado em 2004.
O valor das exportações brasileiras em dólares
cresceu 11,6% ao ano entre 2002 e 2014, o que
equivale a uma taxa superior a 9% ao ano em
termos reais (dólares constantes). Com isso, o
volume de receitas externas passou de USD 60,4
bilhões em 2002 para USD 225,1 bilhões em
2014. É importante observar que esse crescimento
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se deu mesmo em um ambiente de valorização da
taxa de câmbio e de crise internacional. O que
pesou para o bom desempenho exportador do país
foi o crescimento da demanda por minerais e
alimentos impulsionado, na sua maior parte, pela
expansão econômica da China, país com maior
crescimento no período. Por certo tempo, as
trajetórias dos preços internacionais também
ajudaram a expansão das exportações brasileiras.
Crise industrial
A despeito da resposta positiva do Brasil à crise
financeira internacional de 2008, momento em que
o país optou por fomentar o investimento em
construção e reduzir impostos para promover o
consumo, a indústria brasileira entrou numa rota
recessiva de 2011 em diante. O avanço rápido das
importações e a elevação continuada de custos
impuseram perdas consideráveis às manufaturas
brasileiras, com efeitos expressivos sobre a produção. O investimento industrial, por sua vez, sofreu
forte retração na maior parte dos setores, o que
agravou ainda mais esse quadro, indicando perdas
permanentes para vários segmentos.

De 2008 a 2014, o PIB da indústria de transformação brasileira registrou queda acumulada de -2,9%,
o que equivale a uma retração de aproximadamente 0,5% ao ano. Esse desempenho contribuiu para o
reduzido crescimento econômico do país, que foi
de 2,8% ao ano nessa comparação. Com isso, a
participação da indústria de transformação no total
da economia brasileira passou de 16,5% em 2008
para 12,0% em 2014 indicando uma redução de
4,5 pontos percentuais de participação no PIB em
seis anos.
A trajetória do PIB da indústria de transformação
revela um desempenho muito aquém do esperado,
mesmo considerando que na maior parte das
economias desenvolvidas a indústria de transformação vem reduzindo sistematicamente seu peso.
Nesses países, a redução do peso da indústria de
transformação reflete os processos de internacionalização da produção (offshoring) e de terceirização
de serviços (outsourcing). Essas mudanças trazem
aumentos de produtividade e redução de custos,
elevando o retorno das empresas e estimulando o
investimento.

Gráfico 4.2.
Indústria de transformação, participação no PIB* (%), Brasil, 2002 a 2018
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Fonte: IBGE. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. (*) PIB a custo de fatores.
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No caso do Brasil, isso não ocorreu, como apontaram os estudos de Rangel e Freitas (2013) e Rangel
e Freitas (2015). Ao contrário, o Brasil observou
severas perdas de produtividade e elevação de
custos de 1995 em diante, reduzindo de forma
rápida o retorno das empresas. Alguns dados desse
estudo são contundentes e revelam uma indústria
manufatureira em crise. A produtividade, entendida
como o valor adicionado por unidade de capital e
trabalho, reduziu-se à taxa de 1,4% ao ano na
média da indústria de transformação brasileira entre
1995 e 2011, enquanto que para as 30 maiores
economias industriais, a produtividade cresceu
2,7% ao ano. A indústria manufatureira chinesa, de
onde vem a maior parte do crescimento das importações brasileiras de produtos industriais, teve
aumento da produtividade de 5,2% ao ano. Além
disso, os custos com matérias-primas e serviços
caíram ao ritmo de 0,33% ao ano naquele país.
Isso afetou de forma intensa o retorno das empresas
e consequentemente o investimento. Os dados do
estudo indicam que o retorno bruto sobre o capital
investido na indústria de transformação brasileira
era de 23,9% em 1995. Em 2008, essa taxa já
havia se reduzido para 6,9%, caindo ainda mais
em 2009 com a crise internacional. Em 2014, o
retorno do capital industrial foi de 6,5% do capital
investido. Na indústria manufatureira dos Estados
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Unidos, referência de tecnologia, logística e escala
de produção, o retorno bruto do capital cresceu na
segunda metade dos anos 2000, chegando a
aproximadamente 31% do capital investido em
2014.
Os dados do BNDES ilustram como a crise industrial
se refletiu nos investimentos. A participação da
indústria manufatureira no total dos desembolsos do
BNDES passou de uma média de 46,7% entre
2000 e 2006 para o patamar de 28,9% de 2011
a 2013. Em 2014, a participação já era de 25%.
Em termos absolutos, enquanto os desembolsos do
BNDES cresceram ao ritmo de 11,5% entre 2010 e
2014, os investimentos na indústria de transformação caíram 39,1%.
Crise fiscal e recessão
Boa parte das dificuldades econômicas do país
veio do desajuste fiscal da União, dos estados e dos
municípios. Esse processo se iniciou em 2011, com
o aumento de despesas, e acelerou-se em 2014,
com a queda no ritmo de crescimento das receitas
fiscais. A própria crise industrial foi responsável pela
rápida queda da arrecadação de Programa de
Integração Social (PIS), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
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Gráfico 4.3.
Resultado primário do governo federal, em R$ bilhões*, Brasil, 2002 a 2018
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Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica.
(*) PIB a custo de fatores.

Serviços (ICMS). Em paralelo, o aumento da
inflação levou ao descumprimento sistemático das
metas inflacionárias, o que pôs em cheque a
estabilidade do real.
No segundo mandato da presidente Dilma, vencido
com votação apertada e com aumento nítido da
oposição, o governo promoveu um ajuste fiscal
intenso, mas que resultou inócuo. A política fiscal e
monetária adotada em 2015 para combater os
dois problemas acabou agravando-os:
• Para se reduzir despesas, elevaram-se os
impostos sobre energia elétrica, que haviam
sido reduzidos em 2012, o que acabou tendo
um impacto imenso na inflação de 2015 e
acelerou a retração industrial.
• Os cortes de despesas públicas concentraram-se nos gastos com investimentos (Programa
de Aceleração do Crescimento [PAC] e
Programa Minha Casa Minha Vida). Isso
aprofundou a recessão, com efeitos negativos
sobre a arrecadação.

• A taxa de juros básica da economia foi
elevada de forma sistemática com o objetivo
de incentivar a migração de fundos para o
financiamento público. Isso aumentou as
despesas do governo central com serviços da
dívida. Ao mesmo tempo, a migração de
fundos para financiar a dívida pública tornou o
crédito escasso, acarretando quedas ainda
mais acentuadas em investimento e consumo.
O impacto sobre a arrecadação foi, uma vez
mais, negativo.
Ainda em 2015, a crise política e institucional já
estava instaurada e o comando do Congresso
Nacional em oposição à gestão Dilma levou ao
fracasso do ajuste fiscal por meio de votações de
pautas que elevaram as despesas. Essa sistemática
foi repetida em 2016 e mesmo em 2017, já na
gestão Temer, como forma de pressionar politicamente o executivo federal. Com isso, o resultado
primário do governo central passou de um déficit de
R$ 25,6 bilhões no acumulado de 2015 para um
déficit primário de R$ 172,1 bilhões no acumulado
de 2016 e ainda se manteve elevado em 2017 e
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2018. Esse resultado levou o governo federal a
promover novos cortes de orçamento, afetando
principalmente o investimento.
O ajuste fiscal e a instabilidade gerada pela crise
político-institucional levaram a uma profunda
retração da economia brasileira. O PIB brasileiro
recuou 6,1% entre 2014 e 2017, com retração de
6,5% do consumo e queda de mais de 24% da
formação bruta de capital fixo. A taxa de desemprego saltou de 4,8% da população economicamente
ativa em 2014 para 12,8% na média de 2017.
Nesse período, o PIB da indústria de transformação
caiu 12,1%. Para tanto, além da retração econômica generalizada, pesaram os enormes aumentos do
custo da energia. Como indicado no capítulo
anterior deste estudo, o custo unitário da energia
elétrica para a indústria de transformação apresentou elevação de 65,9%, período em que os preços
industriais acumularam variação e apenas 16,8%.
O custo unitário do gás natural elevou-se 22,3%
nessa comparação temporal.
4.2. Cenário de preços da energia
Para o horizonte de tempo entre 2018 e 2028 foi
elaborado um cenário de evolução da tarifa de
energia elétrica e de gás natural, o qual é combinado com o panorama macroeconômico para gerar
as projeções de crescimento, inflação e comércio
exterior. No capítulo seguinte, são elaborados
cenários alternativos os serão empregados para
avaliar o potencial econômico de uma energia mais
barata e os riscos associados a um cenário em que
a energia, seja a eletricidade seja o gás natural, se
torne mais cara.
Energia elétrica
O cenário de referência do setor elétrico prevê a
manutenção das regras atuais de reajuste de tarifas,
bem como das condições atuais que norteiam o
setor elétrico brasileiro. O estado atual do setor
elétrico, com escassez hídrica e tarifas recordes em
termos históricos, não permite antever uma perspectiva de redução do preço da energia no médio e
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longo prazos para as classes de tensão mais
elevada, seja em reais constantes, seja em moeda
estrangeira. Ao contrário, nesse cenário continua o
processo de encarecimento da energia elétrica.
Em termos acumulados, as tarifas A1 e A2 – classes
que têm maior impacto nos custos dos bens industriais intensivos em energia elétrica – devem se elevar
entre 6% e 10% em termos reais até 2028.
Considerando a evolução da inflação e do câmbio
nesse período, o encarecimento em termos reais
equivale, no caso da tarifa A1, a um aumento do
custo da energia elétrica de USD/MWh 88,19 em
2018 para USD/MWh 124,87 em 2028, ou
seja, uma elevação de quase 42%. No caso da
tarifa A2, o aumento deve ser de 37,5% em moeda
estrangeira.
O impacto desse cenário é distinto para cada setor
de atividade econômica. Isso porque a distribuição
das empresas por classe de consumo é bastante
variada. Há setores que capturam integralmente a
evolução da tarifa na classe A1 e há outros que
evoluem conforme a tarifa para baixa tensão. O
Gráfico 4.4 ilustra as variações acumuladas entre
2018 e 2028 dos custos da energia elétrica por
setor de atividade em R$/MWh. Nesse cenário, os
segmentos industriais de alta e média intensidade
em energia elétrica irão perceber as menores
pressões.
Gás natural
No caso do gás natural, também foi traçado um
cenário de referência para a evolução de tarifa.
Nesse cenário, pressupõe-se que as variações do
preço do petróleo serão integralmente repassadas
aos consumidores. Neste caso, foram empregadas
as projeções do preço do petróleo feitas pela
Energy Information Administration (EIA) dos Estados
Unidos. Este cenário contempla um crescimento da
tarifa do gás natural de 16,3% entre 2017 e 2028.
Isso implica um aumento de cerca de 35% no preço
do gás natural, ou ainda, uma queda real de 12,9%
considerando a variação acumulada da inflação
projetada para o período.
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Por esses motivos, não é mais possível se pensar em
uma taxa de expansão do PIB de 4% ou 5% ao ano
para os próximos dez anos. Ainda assim, algumas
condições externas e internas possibilitam antever
um crescimento mínimo, com avanços um pouco
mais expressivos em algumas áreas da economia.

4.3. Cenário macroeconômico de referência
O pano de fundo da economia e as perspectivas de
elevação dos custos com energia elétrica e com gás
natural do cenário de referência deste estudo
resultam num conjunto de premissas sobre o comportamento econômico do país e em projeções macroeconômicas para a próxima década.

No contexto mundial, espera-se um crescimento
econômico razoável, de 2,5% a 3,0% ao ano entre
2018 e 2028. Esse valor é relativamente inferior ao
padrão histórico, devido ao fato de as economias
da União Europeia terem mantido um ritmo ainda
lento de crescimento. A redução do ritmo de
expansão industrial da China também terá efeito
sobre essa taxa de crescimento econômico menor.

A redução da formação bruta de capital fixo de
2014 em diante já é uma indicação de que a
disposição a investir caiu. O avanço lento da
produtividade reforça esse quadro, indicando que a
capacidade do país de expandir seu PIB a taxas
médias anuais elevadas está hoje bastante reduzida. Além disso, há o quadro fiscal complexo: o
novo governo deve assumir o poder com um espaço
fiscal relativamente pequeno para promover
políticas ativas de renda e de investimento num curto
espaço de tempo. A arrecadação vem crescendo,
mas já há previsões de aumento das despesas com
pessoal para 2019 e há a pressão das despesas
previdenciárias.

No que diz respeito ao Brasil, além das condições
econômicas globais, há um conjunto de premissas
que formam a visão com relação à trajetória do país
rumo a 2028. Essas premissas contemplam:
• O aumento da produtividade da mão de obra
deve ficar em torno de 1,0% ao ano entre

Gráfico 4.4.
Cenário de referência, evolução do custo de energia elétrica
por setor de atividade, variação acumulada entre 2018 e 2028**
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Fonte: Abrace. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. (*) Inclui educação e saúde;
(**) em R$ constantes deflacionados pelo IGP-DI.
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2018 e 2028. Esse ritmo resulta de projeções
de longo prazo do avanço da produtividade
no país.
• Em razão da dinâmica demográfica, a força
de trabalho deve crescer 0,4% ao ano entre
2018 e 2028. Contudo, a população
ocupada deve crescer a um ritmo maior, em
razão da recuperação, mesmo que lenta, da
crise econômica. Deve-se lembrar que em
2017, a taxa de desemprego foi recorde.
• Com a expansão da produtividade e do
emprego, o crescimento da renda do
trabalho deve ficar em torno de 2,2% ao ano
entre 2018 e 2028, ritmo menor, portanto,
que o observado de 2006 a 2014, que foi
de 4,8% ao ano, mas superior ao observado
entre 2014 e 2018, que foi de 0,4% ao
ano.
• Esse padrão de evolução da renda terá
reflexo sobre a expansão do consumo das
famílias, que deve ficar em torno de 2,5% ao
ano, um ritmo também menor que a expansão de 4,5% ao ano entre 2006 e 2014.
Vale lembrar que, entre 2014 e 2018, houve
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queda acumulada de consumo entre 4% e
5%.
• O câmbio deve passar de R$/USD 2,46, na
média de 2008 a 2018, para R$/USD
3,68, na média dos próximos dez anos.
Contudo, espera-se que haja fortes flutuações
no período. Essa taxa média garante uma
desvalorização de 35,3% em termos reais
entre os períodos 2008-2018 e 20182028.
• As taxas de inflação devem se manter dentro
dos parâmetros do sistema de metas, permitindo uma acomodação dos custos de capital,
com manutenção dos juros de longo prazo
num patamar relativamente reduzido.
O nível de investimentos menor do que o observado
no período entre 2008 e 2014 é, parte, reflexo da
deterioração das contas dos governos federal e
estaduais, que hoje estão com capacidade de
investimento reduzida. Mas a queda dos investimentos também reflete a redução da formação de
capital industrial decorrente do aumento de custos
com energia, do avanço das importações e da
redução da rentabilidade dos setores industriais.
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Como o cenário macroeconômico não vislumbra
alterações nas condições que interferem no investimento industrial como um todo inclusive nos custos
da energia elétrica e do gás natural, a menor
disposição de investir em empreendimentos industriais justifica a redução da taxa de investimento do
país do patamar de 18,8% do PIB obtido entre
2008 e 2018 para o nível de 17,5% do PIB nos
próximos 10 anos.

obra. Na média do período, a expansão da
ocupação deve ser de 1,2% ao ano.
Com o avanço da produtividade, resultante do
aumento da relação capital-trabalho e da qualificação profissional da mão de obra, os custos da
economia devem crescer menos no período 20182028. Com isso, os preços também devem subir
menos . A taxa de inflação deve ficar em 4,5% na
média dos próximos dez anos. A taxa de juros de
longo prazo projetada é de 5,5% ao ano em termos
nominais na média do período.

A Tabela 4.1 traz o conjunto de projeções de
produção, preços e comércio externo para o
período de 2018 a 2028. O crescimento projetado para o país é de 2,2% ao ano, o que elevaria o
PIB brasileiro de R$ 6,819 trilhões em 2018 para
R$ 8,518 trilhões em 2028 – elevação de quase
25% em 10 anos. O emprego deve seguir essa
trajetória, mas deve crescer menos do que o PIB em
virtude dos aumentos de produtividade da mão de

As condições de crescimento da renda, do investimento e da evolução dos preços e do câmbio
implicam uma ligeira melhoria das contas externas
do país. Nesse cenário, as exportações crescem ao
ritmo de 4,5% ao ano e as importações caem à taxa
de 6,5% ao ano em relação a 2018.

Tabela 4.1
Cenário de referência da economia brasileira no longo prazo
Indicadores
Crescimento
PIB
População
PIB per capita
Investimento
Taxa de investimentos (FBKF/PIB)
Crédito BNDES (R$ bilhões/ano)
Mercado de trabalho
População em idade ativa (PIA)*
População ocupada**
Salário real médio real
Inflação
IPC
IGP
Juros
Taxa Selic - (%) ao ano
Taxa de Juros de Longo Prazo - (%) ao ano
Câmbio
Taxa de câmbio R$/USD
Taxa real de câmbio* R$/USD
Comércio exterior
Exportações (em USD)
Importações (em USD)

2008-2013

2013-2018

2008-2018

2018-2023

2023-2028

2018-2028

3,3%
0,9%
2,4%

-0,9%
0,8%
-1,7%

1,2%
0,9%
0,3%

2,0%
0,7%
1,3%

2,5%
0,6%
1,9%

2,2%
0,7%
1,6%

20,2%
195,4

17,7%
129,5

18,8%
162,5

17,5%
140,0

17,5%
160,0

17,5%
150,0

1,3%
1,3%
5,2%

1,0%
-0,1%
0,0%

1,2%
0,6%
2,5%

0,6%
1,0%
1,5%

0,3%
1,5%
1,0%

0,4%
1,2%
1,2%

5,6%
5,6%

6,2%
5,8%

5,9%
5,7%

4,5%
5,5%

4,5%
5,5%

4,5%
5,5%

10,1%
5,9%

10,5%
6,2%

10,3%
6,0%

8,0%
5,5%

8,0%
5,5%

8,0%
5,5%

1,90
1,90

3,03
2,46

2,46
2,18

3,77
3,02

4,06
3,26

3,91
3,14

215,6
195,3

216,7
185,0

216,1
190,1

5,0%
6,0%

4,0%
7,0%

4,5%
6,5%

Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. (*) Deflacionado pelo IPCA, (**) Com ajuste de horas trabalhadas.

5

IMPACTOS DOS CENÁRIOS
ENERGÉTICOS SOBRE O
CRESCIMENTO E A
COMPETITIVIDADE DO PAÍS
A reversão do processo de encarecimento da
energia elétrica e do gás natural para a indústria
pode elevar o crescimento econômico e reorientar a
economia nacional, contribuindo para o aumento
da competitividade externa do Brasil. Isso é possível
porque a redução do custo da energia não só tem
impactos diretos e indiretos na formação de preços
da economia, mas, também, porque ela interfere na
disposição de investir das empresas. Com preços
de energéticos mais competitivos, o investimento
industrial cresce, como foi identificado pela análise
comparativa internacional feita no Capítulo 3 deste
estudo.

ocorreu de 2013 a 2016, período em que houve
forte encarecimento tanto da energia elétrica
quanto do gás natural e queda expressiva dos
investimentos, principalmente da indústria de
transformação. A análise dos impactos do cenário
pessimista com relação à evolução dos preços da
energia no período de 2018 a 2028 é apresentada na seção 5.5.

Este capítulo traz os cenários de preços da energia
elétrica e do gás natural alternativos aos cenários de
referência (seção 5.1). Com base nesses cenários
são feitas simulações que estimam os efeitos sobre a
geração de renda e emprego e sobre a inflação de
preços menores ou mais elevados da energia. A
seção 5.2 analisa os efeitos do cenário competitivo
do preço da energia elétrica e a seção 5.3, os do
cenário competitivo para o gás natural. A ocorrência simultânea dos dois cenários, uma conjugação
de fatos que seria bastante favorável para economia do país, é apresentada na seção 5.4.

Energia elétrica

O encarecimento da energia, de outro lado, pode
provocar a retração dos investimentos. Como
destacado no Capítulo 3 deste estudo, isso de fato

A seção 5.6, ao final, resume as principais conclusões das simulações.
5.1. Cenários alterativos do preço da energia

O cenário de competitividade da energia elétrica
considera a implementação de uma política de
tarifas que equaliza os custos da indústria brasileira
ao padrão internacional, permitindo uma redução
gradativa e consistente do custo unitário com
energia elétrica dos setores de alta intensidade,
particularmente para a indústria de transformação e
a extrativa. Nesse cenário, a tarifa de energia
elétrica ficaria em USD/MWh 40,00 nas classes
de consumo A1, A2, e A3. A classe A4 teria tarifa
de USD/MWh de 50,00. Para a classe de baixa
tensão, que inclui o consumo residencial, comercial
e de serviços, a evolução da tarifa segue tal como
previsto pelo cenário de referência.

48 | IMPACTOS DOS CENÁRIOS ENERGÉTICOS

Como resultado, espera-se uma queda expressiva
das tarifas das classes de consumo A1, A2, A3 e
A4. Em termos nominais, as tarifas de alta tensão
devem cair entre 45% e 51%. A evolução das tarifas
por setor de atividade econômica é apresentada no
Gráfico 5.1. Apenas o comércio, a construção e as
residências apresentam elevação de custos.

tarifa se aproximaria de USD/MWh 120,00,
implicando uma elevação de 35%. As tarifas A2,
A3, A4 e de baixa tensão também ficarão mais
caras em 2028, elevação de 30% a 43% em
relação a 2018. O crescimento real acumulado
das tarifas no cenário de deterioração, por setor de
atividade econômica, é apresentado no Gráfico
5.2.

As segunda perspectiva traçada contempla um
cenário de deterioração do padrão dado no
cenário de referência. Como as condições atuais já
são consideravelmente ruins, esse cenário pode ser
considerado como bastante pessimista, pois
expressa um agravamento de um quadro que já
afeta de maneira fortemente negativa a competitividade da economia brasileira e o custo de vida da
população. Nesse cenário, há um encarecimento
da energia em todas as classes de tensão. Em
termos reais, os aumentos vão de 57% a 81%,
afetando severamente todas as classes de consumo.

Gás natural
No cenário de competitividade, adota-se uma tarifa
industrial do gás natural compatível com o padrão
internacional a partir de 2019. A trajetória considerada para a tarifa do energético é dada pela
evolução prevista da tarifa industrial do gás entregue na fábrica praticada no mercado norteamericano.
De acordo com esse cenário, haveria uma redução
de 48% do custo real do gás natural em dólares
norte-americanos para os consumidores industriais e
para o setor de transportes. Assim, em reais, o gás
natural para produção sofreria uma redução de

Nesse cenário, cristaliza-se no longo prazo a
situação bastante adversa do custo da energia
elétrica para os consumidores A1. Em dólares, a

Gráfico 5.1.
Cenário de competitividade, evolução do custo da energia elétrica
por setor de atividade, variação acumulada entre 2018 e 2028**
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Fonte: Abrace. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. (*) Inclui educação e saúde; (**) em R$ constantes
deflacionados pelo IGP-DI.
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quase 40% até 2028, o que equivaleria a uma
redução de 61,2% quando se considera a inflação
projetada para o período.
Vale destacar que este foi o objetivo almejado pelo
pelo governo anterior na discussão de um novo
marco regulatório para o setor. Esperava-se ter um
preço competitivo do gás natural, que surgiria com
a entrada de novos ofertantes e, também, com a
solução das barreiras de mercado que existem hoje,
fruto do monopólio da Petrobrás.
No cenário pessimista, de deterioração das
condições atuais, trabalha-se com uma tarifa mais
elevada a partir de 2019. Esse cenário prevê o uso
do poder de monopólio da Petrobrás como forma
de aumentar as receitas a curto prazo. O cenário
considera que a tarifa de gás natural irá variar
conforme o preço do petróleo – segundo projeção
do Energy Information Administration (EIA) – convergindo para USD/MMBtu 23,52 em 2028.
Este cenário prevê um aumento real de 3,0% ao ano
da tarifa do gás natural entre 2017 e 2028,
acumulando crescimento de quase 35% em dez
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anos. Em termos nominais, o aumento seria de
108,6% até 2028. Isso levaria o gás natural a ficar,
em 2025, 36,5% mais caro em termos reais do que
no cenário de continuidade e 246% mais caro em
termos reais que no cenário de competitividade. Os
impactos dessas mudanças sobre a economia
brasileira seriam pronunciados. Vale observar que,
a despeito de ser muito pessimista, esse é o cenário
mais provável de evolução do custo do gás natural
nos próximos anos.
5.2. O impacto da energia elétrica competitiva
Como visto nos capítulos anteriores, a economia
brasileira teve um desempenho macroeconômico
ruim nos últimos anos, e a continuidade da política
energética não contribuiu para a melhoria de
cenário. O desempenho da economia brasileira
baseado nos cenários de referência dos preços da
energia para os próximos dez anos é baixo, com
crescimento econômico de 2,2% ao ano na média,
com uma expansão do emprego de 1,2% ao ano e
um aumento relativamente pequeno da renda do
trabalho, o que não possibilita um crescimento
intenso do consumo. A inflação média projetada

Gráfico 5.2.
Cenário de deterioração, evolução do custo da energia elétrica
por setor de atividade, variação acumulada entre 2018 e 2028**
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Fonte: Abrace. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. (*) Inclui educação e
saúde; (**) em R$ constantes deflacionados pelo IGP-DI.
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para o período é de 4,5% ao ano nos preços ao
consumidor e de 5,5% do índice geral de preços.
Nesse cenário econômico, o PIB per capita do país
cresce apenas 1,6% ao ano, um ritmo de expansão
que fica abaixo da tendência de crescimento da
renda per capita na média mundial (1,7% ao ano)
e, principalmente, da média dos países em desenvolvimento (2,7% ao ano).

Anexo Estatístico. Entre os impactos da redução do
custo da energia elétrica, os mais importantes são
os aumentos da taxa de crescimento econômico e
de expansão do emprego e a queda da inflação,
três fatores que influenciaram negativamente a
economia brasileira de 2014 em diante. Com o
novo cenário, são esperadas as seguintes mudanças nas variáveis econômicas mais relevantes:

O cenário competitivo de energia elétrica, que
pressupõe uma queda do custo final da energia
elétrica (incluindo energia, transporte e encargos)
nas classes de alta tensão para USD 40 por MWh,
teria efeitos indutores de investimento e redutores de
custos que elevariam a taxa de crescimento econômico do país e reduziriam as pressões inflacionárias. Essa evolução das tarifas industriais possibilitaria uma redução do custo com energia elétrica entre
54% e 60% para os consumidores A1 a A3,
possibilitando um retorno a uma posição fortemente
competitiva.

• Com redução do custo da energia elétrica,
que ficaria em 51,8% na média das classes
de tensão, o investimento cresceria 6,4% no
curto prazo e 12,2% no longo prazo. Isso
significa um aumento considerável da
formação bruta de capital fixo nos próximos
dez anos, com elevação de quase R$ 120
bilhões no fluxo anual de investimentos.
• Com a elevação dos investimentos, o
crescimento do PIB saltaria de 2,2% no
período de 2018 a 2028 para 3,0% ao
ano na média do período.

Os resultados das simulações são apresentados a
seguir. O detalhamento do modelo de simulação
empregado é apresentado no Anexo Metodológico
III e os resultadis da simulação são apresentados no

• Ao final de dez anos, o PIB brasileiro teria
R$ 617 bilhões a mais que o previsto no
cenário de referência para a economia, o

Gráfico 5.3
PIB brasileiro, em R$ bilhões*, cenário de referência e
cenário de energia elétrica competitiva
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qual pressupõe a continuidade da política
de preços da energia elétrica (Gráfico 5.1).
• A taxa de expansão do PIB per capita
passaria de 1,6% ao ano para 2,3% ao
ano na média dos próximos dez anos,
superando a taxa média mundial de
expansão da renda per capita e aproximando o Brasil do ritmo médio das economias em desenvolvimento.
•

Com isso, o PIB per capita brasileiro de
2028 seria de quase R$ 41 mil, um valor R$
2.772,00 maior que o PIB per capita
previsto no cenário de referência (Gráfico
5.2).

•

A população ocupada alcançaria 123,9
milhões de pessoas em 2028, um volume
8,1 milhões superior ao projetado no
cenário de referência.

•

O aumento da produtividade da mão de
obra seria 0,7% ao ano maior, com reflexo
sobre o crescimento dos salários entre 2018
e 2028 e no consumo das famílias.

•
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Na média entre 2018 e 2028, a inflação
teria uma redução pequena, mas bastante
significativa (0,7 ponto percentual) em
2019, ano para o qual a taxa de inflação
projetada é muito elevada. Essa redução
mais imediata da inflação seria fundamental
para acomodar as expectativas pessimistas
com relação ao país.

Os Gráficos 5.3 e 5.4 mostram, respectivamente a
evolução do PIB e da renda per capita brasileiros no
cenário de energia elétrica competitiva comparativamente a projeção feita para o cenário de referência. Nota-se que, ao final do período, o PIB do país
seria R$ 617 bilhões maior que no cenário de
referência, o que equivale a uma economia de
tamanho superior ao Estado do Rio de Janeiro em
2016.
Ao longo desses dez anos, as diferenças acumuladas de PIB teriam um valor presente de R$ 2,444
trilhões, uma riqueza enorme que seria gerada a
mais no país em razão da reversão do quadro de
encarecimento da energia elétrica. Considerando o
valor presente das diferenças de tarifas de energia
elétrica para a indústria nos dois cenários, é

Gráfico 5.4
PIB per capita brasileiro, em R$ mil*, cenário de referência e
cenário de energia elétrica competitiva
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possível inferir que a cada R$ 1,00 de redução na
tarifa a riqueza gerada no país alcançaria R$
4,388 bilhões nesses dez anos. Isso indica que a
redução do custo da energia é um investimento para
economia nacional, pois eleva o potencial de renda
e o custo social de arcar com essa política retorna
rápida e integralmente à sociedade.

•

O impacto mais importante é sobre o
investimento, que deverá crescer 3,4% no
curto prazo e 6,4% no longo prazo. Isso
significa um aumento considerável da
formação bruta de capital fixo nos próximos
dez anos, com elevação de R$ 63 bilhões
no fluxo anual de investimentos.

5.3. O impacto do gás natural competitivo

•

O crescimento do PIB saltaria de 2,2% ao
ano para 2,6% ao ano na média do
período, com impacto mais forte no período
entre 2018 e 2023.

•

Ao final de dez anos, o PIB brasileiro teria
R$ 325 bilhões a mais que o previsto no
cenário de referência, o que equivale a uma
diferença acumulada de 4,8% em relação
ao PIB de 2018.

•

A taxa de expansão do PIB per capita
passaria de 1,6% ao ano para 2,0% ao
ano na média dos próximos dez anos.

•

Com isso, o PIB per capita brasileiro de
2028 seria de aproximadamente R$ 39,7
mil, um valor cerca de R$ 1.459,00 maior

O cenário competitivo do preço do gás natural
também tem efeitos indutores de investimento e
reduz os custos da economia, com reflexos sobre a
taxa de crescimento econômico e de inflação, aos
moldes do que se analisou para o aso da energia
elétrica. No cenário de competitividade, a trajetória
considerada para a tarifa do energético é dada
pela evolução prevista para o Henry Hub, referência de preço no mercado norte-americano, indicando uma redução de 48% do custo real do gás
natural em dólares norte-americanos para os
consumidores industriais e para o setor de transportes.
Com base nesse cenário, são esperadas as seguintes mudanças nas variáveis econômicas:

Gráfico 5.5
PIB brasileiro em R$ trilhões*, cenário de referência
e cenário de gás natural competitivo
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que o PIB per capita previsto no cenário de
referência.
•

A população ocupada seria de 4,3 milhões
superior à projetada.

•

O aumento da produtividade da mão de
obra seria ligeiramente maior, com aumento
maior nos salários entre 2018 e 2028 e da
massa de salários na economia brasileira.

•

A inflação teria uma redução pequena
(0,2%) na média entre 2018 e 2028, mas
importante no ano de 2019.

Os Gráficos 5.5 e 5.6 mostram, respectivamente a
evolução do PIB e da renda per capita brasileiros no
cenário competitivo do gás natural comparativamente à projeção feita para o cenário de referência.
Ao final do período, o PIB do país teria níveis de
renda superiores aos dos cenários de referência
caso haja a redução do preço do gás natural. A
diferença acumulada, de R$ 325 bilhões em
2028, seria superior à soma dos PIB dos estados de
Pernambuco e do Ceará em 2016. Ao longo de
dez anos, as diferenças acumuladas de PIB teriam
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um valor presente de R$ 1,456 trilhão, indicando
um elevado ganho de riqueza associado à reversão
do quadro de encarecimento da energia. Da
mesma forma como foi analisado no caso da
energia elétrica, considerando o valor presente das
diferenças de tarifas de gás natural para a indústria
nos dois cenários, é possível inferir que a cada R$
1,00 de redução na tarifa a riqueza gerada no país
alcançaria R$ 10,219 bilhões em dez anos.
5.4. Impactos acumulados do gás natural e da
energia elétrica
Os efeitos conjuntos dos cenários competitivos de
preços da energia elétrica e do gás natural são
bastante expressivos para a economia brasileira,
principalmente no que diz respeito ao crescimento
econômico do país. Os resultados cumulativos das
simulações são apresentados nos Gráfico 5.7 e
5.8. Em linhas gerais, os ganhos econômicos
esperados são:
•

O crescimento do PIB saltaria de 2,2% ao
ano para 3,3% ao ano na média do
período, com impacto mais forte no período
entre 2018 e 2028. Isso tornaria o cresci-

Gráfico 5.6
PIB per capita brasileiro em R$ trilhões*, cenário de referência
e cenário de gás natural competitivo
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Gráfico 5.7
PIB brasileiro em R$ trilhões*, cenário de referência
e cenário competitivo de preços da energia (elétrica e gás natural)
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Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. (*) a preços de 2018.
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PIB per capita brasileiro em R$ trilhões*, cenário de referência
e cenário competitivo de preços da energia (elétrica e gás natural)
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mento econômico do país superior ao
mundial nos próximos dez anos, permitindo
uma ligeira recuperação da posição
relativa do país.
•

Ao final de dez anos, o PIB brasileiro teria
R$ 942 bilhões a mais que o previsto pelo
cenário de referência. Essa renda é quase a
soma do PIB dos estados do Rio de Janeiro e
de Minas Gerais em 2016 e equivaleria a
quase a metade do PIB de São Paulo
daquele ano.

•

A taxa de expansão do PIB per capita
passaria de 1,6% ao ano para 2,6% ao
ano na média dos próximos dez anos,
permitindo que a renda média do brasileiro
cresça mais rapidamente que a média
mundial.

•

Com isso, o PIB per capita brasileiro de
2028 seria de aproximadamente R$ 42,4
mil, um valor R$ 4.231,00 maior que o PIB
per capita previsto no cenário de referência.

•

A população ocupada cresceria num ritmo
mais acelerado. Isso significaria a abertura
de 12,4 milhões de postos de trabalho a
mais do que o projetado no cenário de
referência.
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•

O aumento maior dos salários e da força de
trabalho ocupada possibilitaria uma
expansão maior do consumo e do investimento das famílias brasileiras entre 2018 e
2028.

•

O impacto sobre a taxa de inflação de
2016 seria fundamental para equilibrar as
expectativas econômicas e possibilitar a
manutenção das taxas de juros da economia brasileira num patamar reduzido.

Os Gráficos 5.7 e 5.8 reproduzem as trajetórias do
PIB e da renda per capita brasileiros no cenário
competitivo de preços da energia elétrica e do gás
natural comparativamente à projeção feita para o
cenário de referência. Ao final do período, o PIB do
país teria níveis de renda superiores aos dos
cenários de referência. Ao longo de dez anos, as
diferenças acumuladas de PIB teriam um valor
presente de R$ 3,901 trilhões, indicando um ganho
de riqueza bastante expressivo, o qual pode ser
atribuído à reversão do quadro de encarecimento
da energia no país.
5.5. Impactos do cenário pessimista
Os efeitos dos cenários pessimistas de evolução do
custo da energia têm sinais contrários aos dos
cenários competitivos. Os resultados cumulativos
das simulações com o aumento de custos da
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energia elétrica e do gás natural são apresentados
nos Gráfico 5.9 e 5.10. As Tabelas A.3 e A.4 do
Anexo Estatístico trazem os valores das simulação
dos cenários pessimistas com relação ao preço da
energia elétrica e do gás natural. Em linhas gerais,
as perdas econômicas esperadas são:
•

No cenário pessimista, espera-se que o
custo da energia elétrica para a indústria
fique em 42,9% mais cara e o gás natural
evolua para um preço 79,3% mais elevado.

•

Esse quadro de encarecimento da energia
levaria a uma queda de 12%do investimento no curto prazo e de 22,8% no longo
prazo. Isso significaria uma redução
acentuada da formação bruta de capital
fixo nos próximos dez anos: -R$ 222
bilhões no fluxo anual de investimentos.

•

Com a redução dos investimentos, o
crescimento do PIB cairia de 2,2% para
0,8% ao ano na média do período de
2018 a 2028, algo que já ocorreu
repetidas vezes durante o longo processo
de encarecimento da energia no Brasil.

•

O crescimento do PIB sofreria uma redução
de 2,2% ao ano para 0,1% ao ano na
média do período, indicando estagnação
econômica.

•

Ao final de dez anos, o PIB brasileiro teria
R$ 1,153 trilhão a menos que o previsto
pelo cenário de referência. O valor presente das perdas ultrapassaria R$ 3,7 trilhões
em dez anos.

5.6. Conclusão
O processo regular de encarecimento da energia
elétrica e do gás natural no Brasil elevou de forma
intensa os custos de produção da indústria brasileira, principalmente dos segmentos que empregam
energia de forma intensiva. Como discutido ao
longo do estudo, a indústria brasileira enfrentou a
competição internacional com tendência de queda
de preços das manufaturas nesse mesmo período.
O resultado desses dois processos – queda de
preços e aumento de custos – foi a redução de
margens e o baixo investimento industrial. Em alguns
casos, a relação custo-preço caminhou de tal forma
que houve desinvestimento, com o fechamento de

Gráfico 5.9
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fábricas em vários segmentos da indústria manufatureira brasileira. A queda do investimento e a perda
de produção industrial acabaram contendo o
crescimento do PIB nos últimos anos.
Nesse contexto, a reversão do processo de encarecimento da energia elétrica e do gás natural
constitui uma oportunidade para a política econômica, na medida em que restabelece bases sólidas
para o investimento industrial, com efeitos sobre a
geração de renda e emprego em toda a economia.
A análise empreendida neste capítulo mostrou que
os efeitos conjuntos dos cenários competitivos de
preços da energia elétrica e do gás natural são
bastante expressivos para a economia brasileira,
principalmente no que diz respeito ao crescimento
econômico do país.
O crescimento do PIB saltaria de 2,2% ao ano para
3,3% ao ano na média dos próximos dez anos, com
impacto mais forte no período entre 2018 e 2023.
Ao longo de dez anos, as diferenças acumuladas
de PIB teriam um valor presente de R$ 3,9 trilhões,
indicando um ganho de riqueza bastante expressivo devido exclusivamente ao barateamento da
energia no país.
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Esse quadro de melhoria das perspectivas de
crescimento, de aumento do emprego e o impacto
da queda de custos da energia sobre a taxa de
inflação são elementos fundamentais para restabelecer as expectativas econômicas e possibilitar a
estabilização das taxas de juros da economia
brasileira em patamar reduzido. Constituem,
portanto, a base de uma política econômica de
recuperação das atividades em bases competitivas
e com visão de longo prazo.
Além disso, uma política que trouxesse os preços da
energia elétrica e do gás natural para níveis competitivos deve ser entendida como uma política de
crescimento econômico, mas, também, como uma
política de desenvolvimento humano. O avanço das
condições materiais da sociedade brasileira
alcançado com o crescimento econômico mais
rápido inclui o aumento da expectativa de vida da
população e da escolaridade média das novas
gerações. Com o crescimento médio anual de 1,9%
ao ano do PIB per capita, o Brasil teria condições de
atingir um IDH de 0,757, um índice próximo ao
obtido pela Turquia em 2013, país que ficou 10
postos acima no ranking mundial de desenvolvimento.

Gráfico 5.10
PIB per capita brasileiro em R$ trilhões*, cenário de referência
e cenário pessimista de preços da energia (elétrica e gás natural)
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ANEXOS METODOLÓGICOS
I. O CONCEITO DE
INDÚSTRIA INTENSIVA
EM ENERGIA
Para classificar uma atividade industrial como
intensiva ou não em energia, três critérios são
usualmente levados em consideração. Esses
critérios estão baseados na despesa com energia e
sua relação com outros indicadores:
i. a participação das despesas com energia
da atividade no total do consumo
industrial de energia;
ii. o peso das despesas com energia no
custo operacional; e
iii. a relação entre as despesas com energia
e o valor da transformação industrial.
O primeiro critério destaca o peso de cada indústria
no total do consumo industrial de energia. De
acordo com esse critério, são considerados intensivos em energia os setores industriais com peso
individual elevado. O segundo critério considera o
peso das despesas com energia no custo operacional de cada setor, pois há setores industriais relativamente pequenos e que representam pouco no
consumo total de energia, mas para os quais as
despesas com energia são críticas. Por fim, há o
critério que leva em consideração a relação entre as
despesas com energia e o valor da transformação
industrial. A principal diferença desse indicador em

relação ao do critério anterior é que, no denominador da relação, não estão somados os custos das
matérias- primas.
Os critérios podem ser empregados isoladamente
ou de forma conjunta. O primeiro critério, por
exemplo, é empregado pela Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) do Ministério de Minas e Energia
no Balanço Energético Nacional. Um estudo
bastante extenso e detalhado sobre a indústria
intensiva em energia na Europa – Ecorys (2009) –
empregou o segundo critério para selecionar os
setores de interesse, visto que esse estudo tinha por
preocupação central a questão do repasse de
variações dos custos com energia aos preços dos
bens industriais. O terceiro critério é adotado pelo
IBGE em seus indicadores conjunturais de produção
física da indústria segundo intensidade de energia.
Em estudo realizado em 2003 pela GVConsult para
a Abrace, os três critérios foram empregados de
forma conjunta.
No presente estudo, optou-se por seguir essa visão
integrada e, assim, utilizar os três critérios, visto que
o seu conjunto admite como intensivos em energia
tanto setores que são grandes consumidores de
energia, no sentido de que são responsáveis pela
absorção em grande volume da energia consumida
no país, como aqueles para os quais a energia é um
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item fundamental na formação de custos e na
geração de valor.
Para identificar esses setores foram usados os dados
da Pesquisa Industrial Anual de 2016 do IBGE
para as empresas com cinco ou mais funcionários.
As variáveis utilizadas, todas expressas em valores
correntes, na construção desses indicadores foram:
(i) o consumo de combustíveis (óleo combustível,
gás natural, óleo diesel etc.) e de energia elétrica;
(ii) o custo das operações industriais, entendido
como a soma de todas as despesas diretas com
matérias primas e serviços incorridas pelas empresas no processo de produção (não inclui depreciação); e (iii) o valor da transformação industrial,
entendido como a diferença entre o valor da
produção industrial e o custo com matérias primas e
serviços. Esse conceito é uma aproximação da
definição de valor adicionado na transformação.
No caso do primeiro indicador, são considerados
intensivos em energia os setores industriais com
participação igual ou superior a 2% no consumo
industrial total de energia. Em 2016, 15 entre os 90
setores industriais brasileiros atenderam a esse
critério. Eram eles: (i) siderurgia; (ii) metalurgia dos
metais não-ferrosos; (iii) abate e fabricação de
produtos de carne; (iv) extração de minério de ferro;
(v) cimento; (vi) produtos químicos inorgânicos; (vii)

produtos de material plástico; (viii) produtos químicos orgânicos; (ix) produtos cerâmicos; (x) outros
produtos alimentícios; (xi) papel, cartolina e papelcartão; (xii) peças e acessórios para veículos
automotores; (xiii) moagem, fabricação de produtos
amiláceos e de alimentos para animais; (xiv)
produtos derivados do petróleo e (xv) refino de
açúcar. Os quatro primeiros setores tiveram uma
participação individual no consumo industrial total
de energia maior do que 5%.
Vale destacar que em estudo realizado pela Ex Ante
Consultoria Econômica para a ABRACE em 2015
foram identificados 13 setores industriais intensivos
em energia de acordo com esse indicador. O setor
de coquerias que era classificado como intensivo
em energia por esse critério em 2013 deixou de ser
classificado em 2016. Por outro lado, os setores de
(i) outros produtos alimentícios, (ii) moagem,
fabricação de produtos amiláceos e de alimentos
para animais e (iii) produtos derivados do petróleo
passaram a ser classificados como intensivo em
energia por esse indicador apenas em 2016.
Com relação ao segundo indicador, foram consideradas intensivas em energia as indústrias para as
quais o peso das despesas com energia no custo
operacional se mostrou igual ou superior a 7,5%.
Nessa classificação foram identificados 28 setores
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Tabela A.1. Setores intensivos em energia e indicadores de intensidade energética, Brasil, 2016

Total
B Indústrias extrativas
05.0 Extração de carvão mineral
07.1 Extração de minério de ferro
07.2 Extração de minerais metálicos não-ferrosos
08.1 Extração de pedra, areia e argila
08.9 Extração de outros minerais não-metálicos
09.9 Atividades de apoio à extração de minerais, exceto petróleo e gás natural
C Indústrias de transformação
10.1 Abate e fabricação de produtos de carne
10.2 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado
10.3 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais
10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais
10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais
10.7 Fabricação e refino de açúcar
10.9 Fabricação de outros produtos alimentícios
13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis
13.2 Tecelagem, exceto malha
13.3 Fabricação de tecidos de malha
13.4 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis
13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário
14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem
15.1 Curtimento e outras preparações de couro
16.1 Desdobramento de madeira
16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis
17.1 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel
17.2 Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão
17.4 Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado
19.1 Coquerias
19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo
20.1 Fabricação de produtos químicos inorgânicos
20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos
20.3 Fabricação de resinas e elastômeros
20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas
20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos
21.1 Fabricação de produtos farmoquímicos
22.1 Fabricação de produtos de borracha
22.2 Fabricação de produtos de material plástico
23.1 Fabricação de vidro e de produtos do vidro
23.2 Fabricação de cimento
23.3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
23.4 Fabricação de produtos cerâmicos
23.9 Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos
24.1 Produção de ferro-gusa e de ferroligas
24.2 Siderurgia
24.4 Metalurgia dos metais não-ferrosos
24.5 Fundição
25.3 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais
27.2 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos
29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores
29.5 Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores

Peso das despesas
Participação no total Peso das despesas
com energia no valor
das despesas com
com energia nos
da transformação
energia (%) custos industriais (%)
industrial (%)
100,0%
5,5%
7,0%
9,4%
18,6%
9,9%
21,2%
15,5%
5,0%
22,6%
10,8%
28,6%
23,5%
29,8%
19,9%
33,3%
18,1%
28,6%
10,2%
90,6%
5,1%
6,8%
5,3%
8,4%
9,4%
8,0%
2,2%
7,6%
2,0%
2,8%
13,7%
28,6%
12,4%
17,8%
13,0%
20,3%
18,5%
7,8%
8,5%
10,2%
14,6%
14,4%
14,5%
15,6%
10,1%
2,7%
16,3%
20,0%
9,4%
11,9%
10,5%
7,8%
2,1%
3,6%
12,6%
3,2%
12,3%
15,9%
8,8%
29,1%
9,2%
9,1%
10,9%
8,3%
3,6%
10,5%
22,1%
25,6%
4,2%
38,9%
55,8%
9,7%
3,2%
30,7%
32,2%
13,2%
14,1%
22,2%
20,3%
6,8%
10,9%
21,5%
6,2%
13,8%
30,3%
13,9%
16,8%
7,9%
9,7%
2,5%
9,1%

Fonte: IBGE (2018). Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica.
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em 2016, sendo que em 11 deles, o peso das
despesas com energia superou 20% dos custos
operacionais. Foram eles: (i) cimento; (ii) extração
de outros minerais não-metálicos; (iii) produtos
cerâmicos; (iv) extração de pedra, areia e argila; (v)
extração de minerais metálicos não-ferrosos; (vi)
atividades de apoio à extração de minerais, exceto
petróleo e gás natural; (vii) extração de minério de
ferro; (viii) ferro-gusa e de ferroligas; (ix) vidro e
produtos do vidro; (x) extração de carvão mineral e
(xi) acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis.
Nota-se que, desse grupo, apenas 6 setores
também foram classificados como intensivo em
energia pelo primeiro critério (participação das
despesas com energia no total do consumo industrial de energia).
Em 2013, haviam sido identificados 23 setores
intensivos em energia de acordo com esse indicador. Desses setores, em apenas cinco, o peso das
despesas com energia superava 20% dos custos
operacionais. Além disso, os setores de produtos
cerâmicos e cimento foram considerados intensivos
em energia pelos dois indicadores.
No critério que mede a relação entre as despesas
com energia e o valor da transformação industrial,
foram consideradas intensivas em energia as
indústrias cujas despesas com energia foram iguais
ou superiores a 7,5% do valor da transformação
industrial. Nessa classificação foram identificados
39 setores em 2016, um número bem maior que o

verificado em 2013, quando foram identificados
28 setores. Em 2016, o peso das despesas com
energia superou 20% do valor da transformação
industrial em 10 deles: (i) cimento; (ii) produtos
cerâmicos; (iii) metalurgia dos metais não-ferrosos;
(iv) fibras artificiais e sintéticas; (v) preparação e
fiação de fibras têxteis; (vi) vidro e produtos do
vidro; (vii) extração de minerais metálicos nãoferrosos; (viii) siderurgia; (ix) ferro-gusa e ferroligas e
(x) papel, cartolina e papel-cartão.
Vale destacar que os setores (i) cimento; (ii) produtos
cerâmicos; (iii) metalurgia dos metais não-ferrosos;
(iv) siderurgia; (iv) papel, cartolina e papel-cartão e
(v) extração de minério de ferro estão entre os
maiores setores intensivos em energia identificados
pelos três critérios.
A Tabela A.1 traz o conjunto de setores intensivos
em energia de acordo com pelo menos um dos
critérios. Ao total foram identificados 48 setores que
estão classificados como intensivos em energia em
pelo menos um dos três critérios, sendo que 6 deles
pertencem a indústria extrativa mineral. Em 2013,
haviam sido identificados apenas 33 setores
classificados como intensivos em energia em pelo
menos um dos três critérios. O crescimento do
número de setores classificados como intensivos em
energia se deu principalmente no terceiro indicador,
mostrando o aumento do peso da energia no valor
da transformação industrial em 2016.

II. EFEITOS DO PREÇO DA
ENERGIA NO
INVESTIMENTO
AGREGADO DAS
ECONOMIAS
No presente estudo argumentou-se que
alterações no preço da energia afetam os
investimentos. A elevação do preço da energia
comprime a margem de rentabilidade das
empresas que empregam energia de forma
intensiva e operam em mercados com preços
regulados pelo mercado internacional. Isso
reduz a capacidade de autofinanciamento dos
investimentos, ao mesmo tempo em que reduz
os estímulos à ampliação dos negócios. Já uma
redução do preço da energia provoca redução
de custos. No plano financeiro, essa economia
é vista como um potencial de retorno maior. A
instalação de uma empresa que emprega
energia de forma intensiva pode gerar retorno
maior para o investimento numa região onde a
energia é mais barata. Assim, o capital
industrial é atraído para investir em áreas onde
há disponibilidade de energia a preço
competitivo.

estimativas da sensibilidade do investimento
agregado das economias a variações no preço
da energia elétrica e do gás natural.

Este anexo traz as estimativas que embasam
esses argumentos. Primeiramente, são
detalhadas a especificação, a base de dados
e a técnica econométrica empregada na
análise. Depois são apresentadas as

2
*
(1) yit = αx it + e it , sendo e it ~ IID 0, s e .

Especificações
As especificações empregadas para investigar
como o investimento reage a mudanças de
preço da energia foram derivadas de um
modelo de ajustamento parcial. Conforme esse
modelo, o investimento desejado é uma função
linear de um conjunto de variáveis explicativas
e de uma componente de erro. Na equação
(1), y*it denota o vetor de observações de
investimento desejado, em que i designa o país
e t o ano da observação, e xit a matriz de
observações das variáveis explicativas. O vetor
eit denota o termo de erro, o qual se supõe
independente e identicamente distribuído, com
média 0 e variância constante.

(

)

O conjunto de variáveis explicativas reúne os
fatores que interferem na decisão de investir das
economias. Dentre os inúmeros fatores que
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interferem no investimento de um país, destacam-se: a taxa de juros de longo prazo, a
disponibilidade de crédito, o retorno esperado
do capital, o preço relativo de ativos e a taxa
de câmbio. Magnabosco (2015) resume a
literatura sobre o tema e descreve a fundamentação das relações entre essas variáveis.

mento observado no período anterior como
ilustra a equação (3). Fica claro que o coeficiente de ajustamento expressa a velocidade com a
qual o investimento corrente se ajusta ao
investimento desejado: quanto maior o parâmetro q, mais rápido é esse ajustamento e mais
próximo estão os dois valores.

No presente estudo, além de considerar a
influência desse conjunto de fatores sobre o
investimento agregado dos países, foram
empregadas informações sobre o preço da
energia elétrica, do gás natural e do óleo
combustível para a indústria em cada país.
Pressupõe-se que quanto menores sejam os
preços da energia elétrica e do gás natural
relativamente ao preço do óleo combustível,
uma variável balizada pelo preço do petróleo e
cuja determinação é internacional, maior seria
a disposição a investir, dado que as economias
com menores custos de eletricidade e gás
apresentariam vantagens para a produção
industrial.

(3) yit = (1 - q )× yi ,t -1 + q × (αx it + εit )
= (1 - q )× yi ,t -1 + βx it + m it .

O modelo de ajustamento parcial pressupõe
uma relação entre o investimento desejado (que
é uma variável não observada) e o investimento
efetivamente realizado. A equação (2) estabelece que a variação observada no investimento
entre os instantes t e t-1 é uma fração da diferença entre a demanda desejada no período
corrente t e a demanda observada no período
anterior. O parâmetro q é o chamado coeficiente de ajustamento. Ele que varia entre 0 e 1 e
fornece a velocidade de ajustamento dos
investimentos nas economias.

(

)

(2) yit - yi ,t -1 = q × yit* - yi ,t -1 .
Substituindo a equação (1) em (2) e rearranjando os termos, tem-se que o investimento observado em t corresponde à média ponderada
entre o investimento desejado em t e o investi-

A partir da equação (3) é possível discriminar
os efeitos de curto e longo prazo de uma
mudança em alguma das variáveis explicativas
sobre o investimento agregado dos países. O
efeito de curto prazo corresponde ao observado no período corrente e é dado por:
¶yit
= b1
¶x1,it

Haveria ainda os efeitos interinos, observados
em cada período subsequente. O efeito de
longo prazo da variável x1 em y corresponde à
soma do efeito de curto prazo e de todos os
efeitos interinos e pode ser calculado por:
b1 + q × b1 + q 2 × b1 + q 3 × b1 + × × × =

b1
(1 - q )

Base de dados
Para desenvolver a análise do efeito de variações no preço da energia elétrica e do gás
natural sobre o investimento agregado das
economias, empregou-se uma base de dados
em painel, a qual combina dados de séries de
tempo com seção-transversal. A base de dados
foi extraída do World Input-Output Database
(WIOD). O WIOD reúne informações anuais
sobre 40 países, 27 dos quais da União
Europeia, para o período que vai de 1995 a
2014. As informações para cada país, por sua
vez, são desagregadas em setores de ativida-
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des. Essa base foi desenvolvida originalmente
para analisar os efeitos da globalização sobre
os padrões de comércio internacional, o meio
ambiente e o desenvolvimento socioeconômico
dos países.
O WIOD é composto por quatro blocos de
informações: (i) tabelas mundiais de recursos e
usos e a tabela mundial de insumo-produto; (ii)
tabelas nacionais, idênticas às do grupo
anterior mas para cada país tomado individualmente; (iii) contas socioeconômicas nacionais,
que reúnem informações detalhadas dos 35
setores de atividade; e (iv) contas “ambientais”,
as quais incluem diversos indicadores, tais
como emissão de CO², uso da terra e uso bruto
de energia por setor e por energético. No
presente trabalho, o WIOD forneceu os dados
relativos à demanda de energia elétrica e gás
natural, ao investimento, ao retorno do capital
investido e ao preço relativo de ativos das
economias.
As séries de taxa nominal e real de juros e a
taxa de câmbio foram extraídas do World
Development Indicators On line (WDI) do
Banco Mundial. Para atualizar informações do
WIOD e ampliar os dados sobre taxa de juros,
também foram empregadas informações dos
softwares de recuperação de dados das bases
EuroStat, Banco Central Europeu e OECDStat.
Com respeito aos preços dos energéticos,
empregou-se a base de dados online da
Agência Internacional de Energia (International
Energy Agency Online Data Service). Foram
reunidas as séries de preço total do gás natural,
da eletricidade e do óleo combustível leve, em
dólares por tonelada equivalente de petróleo,
cobrados da indústria. No caso do Brasil,
foram empregadas as informações de preço do
Balanço Energético Nacional de 2018 (BEN),
do Ministério de Minas e Energia.

A seguir são apresentadas as descrições das
variáveis utilizadas no modelo:
Investimento: corresponde a formação bruta de
capital fixo em dólares constantes de 1995. A
fonte é o WIOD.
Crédito: corresponde ao total de crédito
doméstico ao setor privado em dólares constantes de 1995. A fonte é o WDI.
Retorno do capital: essa variável foi calculada a
partir de duas outras: a remuneração bruta do
capital dividida pelo estoque de capital fixo,
ambos a preços de 1995. Os dados foram
obtidos no WIOD.
Taxa de juros de longo prazo: corresponde à
taxa de juros nominal de longo prazo em (%)
a.a. No caso desta variável o painel não está
balanceado. Ao total, há apenas 483 informações, sendo que não há informações para a
China, Estônia, Índia, Indonésia e Turquia. As
fontes utilizadas para essa série foram: (i)
OCDEStat, que dispunha de informações para
Austrália, Canadá, República Checa,
Dinamarca, Japão, Coreia, México, Estados
Unidos e Rússia; (ii) Banco Central Europeu, que
dispunha de informações da Áustria,
Alemanha, Bélgica, Bulgária, Chipre,
Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria,
Irlanda, Itália, Látvia, Lituânia, Luxemburgo,
Malta, Holanda, Polônia, Portugal, Eslováquia,
Eslovênia, Suécia, Reino Unido e Romênia; e
(iii) Banco Central do Brasil (TJLP).
Preço relativo do capital: corresponde à razão
entre o deflator implícito do estoque de capital e
o deflator implícito do PIB. Os dados vêm do
WIOD, para 1995 a 2009 e do WDI e do
OECDStat, para o período de 2010 a 2014.
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Taxa real de câmbio: corresponde ao índice da
taxa de câmbio real com base 1 em 1995 para
todos os países. Os índices nos anos subsequentes são calculados multiplicando o índice
do ano anterior pela variação do câmbio
nominal (em USD por moeda local) e pela
variação dos preços locais (deflator implícito
do PIB) e dividindo pela variação de preços nos
Estados Unidos (deflator implícito do PIB). Os
dados vêm do WIOD. No período de 2010 a
2014 o deflator do valor adicionado veio do
WDI e do OECDStat.
Preço da energia: corresponde ao preço da
energia industrial em dólares por tonelada
equivalente de petróleo. A fonte é a Agência
Internacional de Energia.
Preço relativo do gás natural ao óleo combustível: corresponde à razão entre o preço do gás
natural e o preço do óleo combustível, ambos
em dólares por tonelada equivalente de petróleo cobrados na indústria. A fonte é a Agência
Internacional de Energia.
Foram selecionadas as economias da base do
WIOD para as quais também há informações
de preços de energia no período entre 1995 e
2014, o que definiu um painel não balanceado de 25 países – Alemanha, Áustria, Bélgica,
Brasil, Canadá, Coréia do Sul, Dinamarca,
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados
Unidos, Finlândia, França, Grécia, Hungria,
Irlanda, Itália, Japão, Luxemburgo, México,
Polônia, Portugal, Reino Unido, República
Tcheca e Suécia – e um total de 276 observações.
Método de estimação
A literatura empírica que busca analisar os
determinantes do investimento oferece abordagens e resultados variados. São diversas as

metodologias: vão desde o uso do instrumental
de séries de tempo em estudos individuais de
países, inclusive recorrendo à análise de
cointegração, passando por formulações de
seção transversal para uma amostra de economias, até o uso de dados em painel.
Magnabosco (2015) apresenta uma resenha
dessas técnicas e seus resultados. Dentre as
vantagens associadas ao uso de dados em
painel, é possível destacar o ganho de eficiência resultante de um número maior de graus de
liberdade e da redução da colinearidade entre
as variáveis explicativas.
Para estimar as relações de curto e de longo
prazo, considerou-se um painel dinâmico que
contempla a inclusão de defasagens da
variável dependente no rol das variáveis
explicativas, o que gera a estimativa de q. A
existência de uma estrutura dinâmica é determinante para a escolha do estimador mais apropriado. Isso porque a presença de variáveis
defasadas entre as explicativas pode levar a
uma correlação entre as variáveis defasadas e
o termo de erro, gerando um problema de
endogeneidade. Métodos estáticos de estimação, como mínimos quadrados ordinários ou
efeitos fixos, podem gerar estimativas viesadas
e inconsistentes. Para evitar esse problema,
optou-se por trabalhar com o método dos
momentos generalizado (GMM) em primeiras
diferenças, cujo estimador original foi proposto
por Arellano e Bond (1991).
O método de GMM consiste em tirar a primeira
diferença da equação em nível para eliminar o
efeito específico de país e invariante no tempo.
Na equação em primeiras diferenças, o
método instrumentaliza as variáveis explicativas
empregando as defasagens das séries como
instrumentos, sob a hipótese de que o termo de
erro remanescente na equação original em
nível não seja serialmente autocorrelacionado.
Outras diferenças da variável dependente

ANEXOS | 69

também podem ser empregadas para reduzir o
efeito da endogeneidade.
Resultados
A Tabela A.1 reúne os resultados das estimativas dos determinantes do investimento. Todos
os coeficientes da equação são significativos e
têm os sinais teóricos esperados. A disponibilidade de crédito e a taxa de retorno do capital
afetam positivamente o investimento. A taxa de
juros de longo prazo tem efeito negativo sobre
a formação de capital. A taxa de câmbio,
medida em termos de moeda estrangeira por
moeda nacional, afeta positivamente o investimento, como observado na maior parte dos
estudos empíricos. Os coeficientes associados
aos preços dos energéticos são negativos e
significativos a menos de 1%. O coeficiente
associado ao valor defasado do investimento
(0,632) é significativamente diferente de zero.
O coeficiente associado à segunda defasagem
do investimento (-0,156) é significativamente

diferente de zero. A soma dos dois coeficientes
(0,476) está no intervalo esperado entre 0 e 1.

As estimativas mostram que, no curto prazo, um
aumento de 10% do preço da energia elétrica
reduz em 1,2% os investimentos em um país e,
no longo prazo, reduz em 2,4%. Essas estimativas ficaram muito próximas às realizadas em Ex
Ante (2015), com informações para o período
de 1995 a 2011, o que indica que os dados
mais recentes tiveram pouca influência sobre o
comportamento esperado do investimento.
No caso do gás natural, a elasticidade de curto
prazo é de 0,084 e a de longo prazo, de
0,160. Comparados aos resultados do estudo
realizado em 2015 (Ex Ante, 2015), nota-se
uma elevação dos efeitos de curto e de longo
prazo do gás natural na determinação do
investimento. Anteriormente, com dados até
2011, a elasticidade de curto prazo era de
0,064 e a de longo prazo, de 0,130.
Tabela A.1
Determinantes do investimento

Investimento defasado em -1 (ln)
Investimento defasado em -2 (ln)

Coeficiente
0,63184
-0,15598

Erro Padrão
0,06906
0,07119

Crédito (ln)
0,16501
0,04351
Retorno do Capital
4,95177
0,54375
T axa de juros de longo prazo
-1,25065
0,32471
T axa de câmbio
0,38987
0,03154
Preço relativo do Capital
-0,27954
0,07370
Preço da energia (ln)
-0,12367
0,02841
Preço relativo do gas natural ao óleo
-0,08410
0,02953
Constante
8,58825
1,14637
Notas: Número de instrumentos = 25; Wald chi2(8) = 798,51; Prob > chi2 = 0,0000.

z
9,15
-2,19

P-valor
0,0%
2,8%

3,79
9,11
-3,85
12,36
-3,79
-4,35
-2,85
7,49

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%

Fonte: Ex Ante Consultoria Econômica.

III. EFEITOS DAS
MUDANÇAS DE PREÇOS
DA ENERGIA ELÉTRICA E
DO GÁS NATURAL NA
PRODUÇÃO
A metodologia de estimação dos efeitos dos
cenários de preço da energia elétrica e do gás
natural sobre preços, investimento, produção e
comércio externo está baseada num modelo de
equilíbrio geral da economia estruturado com
produção a coeficientes fixos (Modelo de
Leontief) e componentes de demanda sensíveis
a preços relativos e à renda. Neste anexo, são
detalhados os conceitos teóricos, as bases de
dados e os procedimentos utilizados nas
simulações realizadas neste estudo.

Xij:

a quantidade de insumo, em valor
monetário, produzido pelo setor i e
adquirido pelo setor j;

Xi:

o valor monetário da produção total do
setor i;

Dfi:

o valor monetário da demanda final
pelo insumo do setor i, que corresponde
à soma do consumo familiar deste
insumo (Ci) com o investimento privado
(Ii) o dispêndio governamental (Gi) e as
exportações (Ei);

Vj:

o valor adicionado pelo setor j.

A matriz insumo-produto
A matriz insumo-produto representa as transações intersetoriais realizadas numa economia
durante o ano. A economia é segmentada em
setores produtivos, ou atividades, que participam do fluxo de mercadorias e serviços utilizados como insumos ou como produtos. Os fluxos
intersetoriais têm o aspecto típico descrito na
Figura A.1. As principais variáveis sobre as
quais são definidas as relações de insumoproduto são:

Na linha i estão as vendas do produto i para
cada um dos setores da economia de forma
que:
m

X i = å X ij + (Ci + I i + Gi + Ei )
j =1

ou ainda:
m

X i = å X ij + DFi
j =1

.
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A demanda total se iguala ao valor da oferta é
formada pela demanda final, realizada pelos
consumidores, investidores e governo, e pela a
demanda intermediária, também chamada de
consumo intermediário.

ou seja, ai1X1 + ai2X2 + ... + ainXn + DFi= Xi, i = 1, 2,
3, ...,m. Na forma matricial, este sistema pode ser
escrito como:

O modelo de insumo-produto assume que a quantidade de insumo do setor i consumido pelo setor j (Xij)
é proporcional à produção total do próprio setor j
(Xj). No modelo, Xij= aij. Xj, em que aij é constante e
expressa a quantidade do insumo i necessária à
produção de uma unidade do bem j. Isso equivale a
dizer que o consumo por parte do setor j de insumos
do setor i é uma função linear de sua própria
produção do setor. Assim, para dobrar a sua
produção, por exemplo, o setor j demanda do setor
i o dobro de insumos. A matriz A = (aij) é conhecida
por matriz de tecnologia e os seus elementos 'aij' são
chamados coeficientes técnicos de insumos diretos.

em que A é a matriz de tecnologia, quadrada de
dimensão mxm; X é o vetor coluna mx1 cujos
elementos são os valores das produções dos
diversos setores; DF é o vetor coluna mx1 correspondente à demanda final e I é a matriz identidade
também de dimensão mxm.

AX + DF = X, ou ainda, (I – A).X =DF

Note-se que, em geral, o consumo intermediário de
um setor não ultrapassa o total de sua produção, isto
é:
Xj >

m

m

j =1

j =1

i =1

ij

,j = 1, 2, 3, ..., m.
m

aij j = 1, 2, 3, ..., m.
Isso equivale a dizer que, 1 > å
i =1
Assim, o sistema acima pode ser resolvido para X:
conforme descrito pela equação (1). A matriz L = (I –
A)-1 é chamada de matriz inversa de Leontief. O
sistema (1) mostra o quanto a economia produz de
cada mercadoria e serviço para atender a demanda total da economia.

A partir dessas relações, obtém-se um sistema linear
de m equações e m incógnitas:

X i = å X ij + DFi = å aij X j ,+ DFi

m

åX

i = 1, 2, ...,m,

Figura A.1
Tabela de Insumo-produto
Demanda final

Dispêndio

é X 11
ê
ê X 21
ê M
ê
ê X i1
ê
ê M
ëê X m1
é CI 1
ê
ê V1
êM
ë 1

X

Produto do setor i

Consumo do setor j

[X

1

X 12

L

X 1j

L

X 22

L

X 2j

L

M
X i2

O

O

L

M
X ij

M

O

X m2

L

L

M
X mj

L

CI 2

L

CI j

L

V2

L

Vj

L

M2

L

Mj

L

CI m ù
ú
Vm ú
M m úû

X

L

X

L

X

2

j

Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica.

O

X 1m ù
ú
X 2m ú
M ú
ú
X im ú
ú
M ú
X mm ûú

m

]

é C1
ê
ê C2
ê M
ê
ê Ci
ê
ê M
ëê C m

I1

G1

I2

G2

M
Ii

M
Gi

M
Im

M
Gm

X

E1 ù
ú
E2 ú
M ú
ú
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ú
M ú
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é X1 ù
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ú
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ú
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ê
ú
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X = (I – A)-1.DF= L.DF

(1)

A fim de mensurar o uso efetivo da energia utilizando a matriz de insumo-produto, são construídos
multiplicadores de energia. O coeficiente de
energia direto CEDj, j = 1, 2, ..., m é obtido pela
divisão do consumo de energia de cada setor j de
atividade, Ej, pelo respectivo valor da produção, Xj.
Compondo um vetor-linha (1xm) com estes quocientes, chega-se a:
CED = (E1/X1 E2/X2 ... Em/Xm)

(2)

Isto é, para se produzir uma unidade de produto do
setor j, são necessários CEDj unidades de enregia
no próprio setor j, seguindo a hipótese de relações
lineares de Leontief. Além do impacto direto, há o
efeito indireto do consumo de enregia em toda a
economia, visto que o setor demandado deve
consumir produtos provenientes dos demais. Para
calcular este efeito, multiplica-se a matriz L pelo
vetor-coluna de demanda (mx1), ou seja, Z = L.DF.
Assim, a energia utilizada pela demanda é dado
por P= CED.Z =(CED.L).DF = CEDI.DF. O vetor-linha
CEDI (1xm), o qual é igual a CED.L, é conhecido
como o vetor de coeficientes de energia direto e
indireto.
CEDI = CED . L

(3)

O efeito das variações do preço da
energia na matriz insumo-produto
Por ser um bem final, consumido por famílias e
governo, e um bem intermediário, empregado
por empresas na produção de outras mercadorias e serviços, a energia afeta diretamente os
custos de produção e o custo de vida das
famílias. Por esse motivo, alterações nos preços
da energia elétrica ou do gás natural afetam
diretamente a produção de todas as mercadorias da economia e o nível de consumo das
componentes de demanda final (governo,
famílias, exportação e formação bruta de
capital).
As alterações de preços da energia afetam a
economia por dois canais. O primeiro é o
efeito sobre o investimento: um aumento ou
redução do preço da energia reduz ou eleva,
respectivamente, o investimento agregado da
economia,alterando o nível de demanda. Em
reação às variações de demanda, a economia
reduz ou eleva a produção, alterando os níveis
de renda, emprego e consumo intermediário
de mercadorias e serviços.
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O segundo efeito é o impacto de alterações dos
preços da energia sobre os custos de produção. Uma redução do preço do gás natural, por
exemplo, reduz o custo de produção das
mercadorias. Isso implica um aumento da
margem, que eleva o investimento, ou a possibilidade de redução de preço do bem, no caso
de haver concorrência internacional. Quando
houver diminuição de preço da mercadoria, os
consumidores e investidores reagem elevando a
demanda, cujo aumento irá acionar a produção necessária para sua satisfação.

de do consumo em relação ao preço da mercadoria; e (iii) a elasticidade-cruzada, que mede
o efeitos de alterações nos preços das demais
mercadorias e a demanda por um dado bem.
Essas elasticidades variam de produto a
produto e foram calculadas por meio de modelos econométricos com dados históricos das
matrizes insumo-produto brasileiras de 1995 a
2016. As exportações e os gastos do governo
reagem apenas a alterações de preços das
mercadorias, enquanto que as importações
reagem apenas à evolução da renda.

O modelo de simulação empregado acompanha a evolução dos preços de todos os 110
produtos após o choque inicial dado pela
variação de preços da energia elétrica ou do
gás natural, até o ponto em que a economia
alcança novamente um equilíbrio e aqueles
preços se estabilizam. Para capturar esses
movimentos da economia, foi necessário
calcular uma série de elasticidades de preço e
renda. Com relação ao consumo das famílias
são aplicadas três elasticidades que fazem o
consumo de cada mercadoria evoluir: (i) a
elasticidade renda do consumo; (ii) a elasticida-

Após a mudança de custos são calculados as
novas demandas e os níveis de produção e
importação de cada mercadoria. Com base
nesses níveis, calculam-se a produção decorrente, assim como a renda gerada, o emprego
e a demanda intermediária. Sucessivamente,
chega-se ao equilíbrio final da economia onde
prevalecem novos níveis de demanda e oferta e
de preços. Sobre esses níveis são, então,
calculados os agregados da economia: PIB,
ocupação, índice geral de preços, índice de
preços ao consumidor etc.

IV. ANEXO ESTATÍSTICO
Tabela A.2
Índice de custo unitário com energia elétrica, indústria de transformação, base 2000=100
Índice de despesa
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Var. (%) a.a.

100,00
110,58
141,25
179,14
229,65
330,72
380,28
401,39
408,31
412,88
437,05
467,48
542,16
555,45
585,12
887,32
828,60
841,54
883,59
12,9%

Em R$
Índice de
produção física
100,00
101,36
101,89
101,99
110,74
113,42
116,11
123,05
126,77
117,85
129,68
130,06
126,95
130,50
125,06
112,75
105,99
108,37
109,58
0,5%

Índice de
custo unitário
100,00
109,10
138,63
175,66
207,37
291,58
327,53
326,21
322,09
350,34
337,02
359,44
427,06
425,62
467,88
786,95
781,74
776,51
806,34
12,3%

Índice de despesa
100,00
86,10
88,50
106,51
143,65
248,56
319,83
377,14
407,34
378,28
454,42
510,81
507,66
471,16
455,04
487,45
434,52
482,51
442,52
8,6%

Em USD
Índice de
produção física
100,00
101,36
101,89
101,99
110,74
113,42
116,11
123,05
126,77
117,85
129,68
130,06
126,95
130,50
125,06
112,75
105,99
108,37
109,58
0,5%

Índice de
custo unitário
100,00
84,95
86,86
104,44
129,71
219,15
275,46
306,50
321,32
320,98
350,41
392,75
399,89
361,03
363,87
432,32
409,95
445,23
403,83
8,1%

Tabela A.3
Índice de custo unitário com gás natural, indústria de transformação, base 2000=100
Índice de despesa
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Var. (%) a.a.

100,00
134,01
198,38
225,17
297,30
203,75
221,99
550,30
600,35
516,70
650,90
889,34
1.043,67
1.105,54
1.161,99
1.271,78
1.220,16
1.378,54
1.654,24
16,9%

Em R$
Índice de
produção física
100,00
101,36
101,89
101,99
110,74
113,42
116,11
123,05
126,77
117,85
129,68
130,06
126,95
130,50
125,06
112,75
105,99
108,37
109,58
0,5%

Índice de
custo unitário
100,00
132,22
194,70
220,78
268,46
179,64
191,19
447,23
473,57
438,43
501,93
683,79
822,11
847,13
929,17
1.127,93
1.151,15
1.272,01
1.509,61
16,3%

Índice de despesa
100,00
104,35
124,29
133,87
185,97
153,13
186,70
517,07
598,92
473,40
676,76
971,78
977,26
937,77
903,68
698,67
639,85
790,42
828,48
12,5%

Em USD
Índice de
produção física
100,00
101,36
101,89
101,99
110,74
113,42
116,11
123,05
126,77
117,85
129,68
130,06
126,95
130,50
125,06
112,75
105,99
108,37
109,58
0,5%

Índice de
custo unitário
100,00
102,96
121,99
131,27
167,93
135,01
160,80
420,22
472,45
401,69
521,88
747,17
769,79
718,58
722,61
619,64
603,67
729,34
756,05
11,9%

Fonte:
Balanço
Energético
Nacional,
ANEEL, ANP
e IBGE.
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Tabela A.4
PIB e impactos do cenário de energia competitiva,
2018 a 2028, em R$ bilhões
Cenário de
referência
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2018
2019

6.811,161
6.947,384
7.086,332
7.228,059
7.372,620
7.520,072
7.708,074
7.900,776
8.098,295
8.300,753
8.508,271

Cenário compeititivo
Energia
Gás
elétrica
natural
65,970
43,150
135,217
88,300
207,867
135,519
284,045
184,880
363,885
236,456
409,923
252,724
458,208
269,672
508,830
287,323
561,880
305,703
617,453
324,837

Acumulado
109,120
223,518
343,386
468,924
600,341
662,647
727,880
796,153
867,583
942,290

Tabela A.5
PIB e impactos do cenário de deterioração do custo da energia,
2018 a 2028, em R$ bilhões
Cenário de
referência
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2018
2019

6.811,161
6.947,384
7.086,332
7.228,059
7.372,620
7.520,072
7.708,074
7.900,776
8.098,295
8.300,753
8.508,271

Cenário compeititivo
Energia
Gás
elétrica
natural
-47,647
-16,329
-96,866
-33,273
-147,697
-50,848
-200,181
-69,072
-254,358
-87,963
-347,872
-145,140
-444,857
-204,715
-545,415
-266,764
-649,650
-331,367
-757,669
-398,604

Acumulado
-63,976
-130,139
-198,545
-269,252
-342,321
-493,013
-649,573
-812,180
-981,017
-1.156,273

Fonte: Ex Ante Consultoria Econômica.

