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Antes restritas aos técnicos do setor elétri-
co, hoje as previsões de chuva e os níveis
dos reservatórios são atentamente acom-
panhados por boa parte da população e

por todo o setor produtivo. Muitos fatores leva-
ram à atual situação de estresse. Foram conside-
rados “desaparecidos em ação” 6 mil MW a partir
da importação da Argentina e da geração com
gás natural. Também colaborou o atraso no iní-
cio do período chuvoso. No lado da expansão,
contribuíram o não atendimento da totalidade
da carga das distribuidoras nos leilões regulados
e a exclusão dos consumidores livres, autopro-
dutores e comercializadores da expansão com-
petitiva nos últimos anos.

É justamente no mercado livre, ou seja, nas
grandes empresas responsáveis por um quarto do
consumo nacional, que os impactos serão senti-
dos mais rapidamente. Alguns consumidores,
com uma política de contratação mais agressiva,
viram os preços da energia comprada a curto pra-
zo subir da ordem de 600% nos últimos seis meses.

O retorno das chuvas mostrou que a atual
crise, que é muito mais comercial do que de
abastecimento, foi agravada pelo sinal econô-
mico contrário e contraditório percebido pela
imensa maioria dos consumidores, ainda cati-
vos, que vêem o preço das contas de energia
despencar com as revisões tarifárias das distri-
buidoras. Na prática foram convidados a au-

mentar o consumo sem saber que pagarão uma
conta mais cara nos próximos anos, seja nas
próprias tarifas, seja, indiretamente, nos custos
da energia embutidos na produção nacional.

Sem querer demonstrar insensibilidade para
os enormes impactos que alguns sofrerão, é im-
portante afirmar que sairemos desta crise me-
lhor do que entramos se tivermos capacidade de
preservar os valores e princípios do modelo do
setor elétrico. A própria crise depurará o merca-
do e promoverá um amadurecimento positivo
em todos nós em um momento que coincide
com a mudança do comando no MME e o início
da gestão do ministro Edson Lobão.

É fundamental afastar a tentação de soluções
mágicas, que aumentem o risco regulatório e al-
terem regras durante o jogo. Soluções desse tipo
afetam direitos e transferem renda, de forma im-
previsível e retroativa, entre agentes e segmen-
tos. Pior ainda: trazem a sensação de que novas
ações intervencionistas poderão perturbar o
equilíbrio de decisões que estão sendo tomadas.

Felizmente o Brasil é um país maduro em que
a era da intervenção no câmbio, nos juros e até
nos preços dos alimentos já foi superada. Com-
preendemos hoje que é claro que o governo não
pode renunciar ao papel de proteger os peque-
nos e aqueles que realmente são incapazes de fa-
zê-lo por si só, mas que também não deve tutelar
os grandes, sob o risco de cair em armadilhas
que acabam por socializar prejuízos individuais.
Os mercados cumprem o papel de fazer os ajus-
tes mais eficientes entre oferta e consumo. As-
sim, a correta formação dos preços é a melhor

maneira de garantir que esse resultado se produ-
za e seja sustentável ao longo do tempo.

Precisamos preservar e ampliar a conquista
da liberdade de escolha, não só do fornecedor
de energia, mas da forma como se dará a contra-
tação, incluindo a avaliação dos riscos técnicos
e comerciais entre as contrapartes envolvidas
em um contrato. É sempre bom destacar que a
liberdade está associada à responsabilidade e
seu exercício exige conhecimento e dedicação.
A liberdade existe para errar e acertar e devemos
ter a frieza necessária e compreender que tam-
bém é assim no setor elétrico. 

Uma agenda de aperfeiçoamentos no campo
institucional incluirá necessariamente a melhor
alocação dos custos com a segurança do abaste-
cimento, a formação de preços (hoje definidos
por um programa de computador), a ampliação
do papel da reação da demanda e o acesso do
mercado livre à nova geração a preços competiti-
vos. Também precisam ser aperfeiçoados os me-
canismos de garantia do mercado e do trata-
mento de eventuais inadimplências, quem sabe,
se valendo da rica experiência do mercado fi-
nanceiro e do mercado de capitais. 

O início efetivo do período chuvoso vai tirar a
crise das primeiras páginas do jornal. Torna-se
necessário aproveitar a oportunidade e avaliar o
que se fez, o que se faz, mas, principalmente,
aprofundar a participação do mercado livre na
economia brasileira, pois, com sinais de preços
adequados, mais consumidores poderão contri-
buir para o equilíbrio do sistema e melhor se
promoverá a expansão da oferta. 
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OPINIÃO

E agora, Cuba?

Lições de uma crise anunciada 
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A mais nova investida da Igreja Universal do Reino de
Deus é contra a imprensa. Indenizações provocativas
rodam pela Justiça para desconforto dos profissionais. A
Associação Brasileira de Imprensa entra no circuito. O
presidente Maurício Azedo arregaça as mangas para de-
fender os que fazem imprensa. Igreja Universal é inves-
timento religioso que está dando certo. Quando nasceu,
o trabalho era modesto. "Obreiros" arrastavam sacos de
aniagem cheios de notas e moedas. A finalidade era "ar-
recadar dinheiro para o bem dos adeptos". Os oradores,
chamados de bispos, não têm compromisso com a his-
tória, muito menos com o vernáculo. Ensaiam frases
melosas e de efeitos sentimentais. A ordem é cada adep-
to dar o dinheiro que possui. Deus dará o dobro de vol-
ta. As manifestações se multiplicam na televisão e rádio
principalmente. Fulana estava desempregada, devendo,
marido aborrecido. Recebeu ares benfazejos do Reino
de Deus. Hoje possui carro novo, celular, dinheiro em
caixa e disposição para lutar pela Igreja. A solução espe-
rada é a de que a Justiça, que conhece os fatos, defenda
os que desejam um país puro e longe das investidas fi-
nanceiras em nome de Deus.

“Quando a vida se degrada e 
a esperança foge dos corações
dos homens, só a revolução.”
Oscar Niemeyer, num opúsculo sem título,
com ilustrações dele mesmo, relembrando fatos da vida.

Timemania
O presidente Lula, ten-

do Pelé ao lado, lançou a
nova jogada da Caixa Eco-
nômica. É a Timemania,
loteria que vai buscar no
bolso dos pobres dinheiro
para que os clubes esporti-
vos paguem suas dívidas
com a Previdência Social.
Pode até ser bom. Mas fa-
vorece os devedores e sa-
crifica os contribuintes.

Cartões
Faz algum tempo que o

mundo usa cartões cor-
porativos para pequenas
despesas públicas sem
burocracia. A idéia é boa.
Como o brasileiro tem a
boca torta de tanto procu-
rar vantagens, desembes-
tou a fazer gastos por to-
dos os lados. Nós estamos
pagando a dívida sem sa-
ber para onde foi o dinhei-
ro sacado em espécie.

Salvatore
Salvatore Cacciola foi

passear em Mônaco e até
hoje está preso. Sua extra-
dição foi pedida pelo Bra-
sil. O processo está sendo
instruído, e a Justiça de lá
espera decidir em três dias.
O que pode acontecer é
que, se Cacciola for absol-
vido, terá de voltar para o
Brasil. Se contar a história
verdadeira, vai haver alvo-
roço entre os financistas
de governos anteriores.

Natureza
Sempre nos vangloria-

mos de que o Brasil é pri-
vilegiado. Aqui não há tor-
nados nem terremotos. A
natureza desmente. Outro

dia surgiu tornado em Tu-
barão, Santa Catarina.
Deixou a cidade em pol-
vorosa. E mais. Em Sobral,
Ceará, houve terremoto, o
que era desconhecido. A
política global está colo-
cando nosso país no rol
dos "desenvolvidos".

Lucas Furtado
Jovem, eficiente, pro-

curador junto ao Tribu-
nal de Contas da União,
lendo processos e emi-
tindo pareceres, Lucas
Furtado viu-se atacado
por aneurisma cerebral.
Está no Hospital Brasília,
em coma induzido, não
recebe visitas. Tem, como
conforto a eficiência dos
médicos que o atendem,
o amor da família e as
preces dos amigos.

Rispidez
O ministro Gedel Vieira

Lima percorria o Ceará
fiscalizando as obras do
São Francisco, que estão
quase no cronograma. Em
chegando a Morada Nova,
prestava contas do traba-
lho. Quando um repórter
perguntou sobre o cartão
corporativo, saiu do sério.
Respondeu com rispidez
e não emitiu opinião. 

Retorno
Edison Vidigal tentou

ser governador do Mara-
nhão. O ex-presidente do
Superior Tribunal de Jus-
tiça permaneceu pouco
na sua terra, depois da de-
cepção eleitoral. Volta a
Brasília, instala sua banca
advocatícia. Vai se dedicar
à advocacia junto ao seu
antigo tribunal.

Ainda quanto ao cinema, um amigo nosso
reclamava que havia muita gente fumando na sala
de projeções e outro, mais viajado, interrompeu o
protesto para atestar que “em Londres também”.
(Publicado em 22/12/1960)

N u m a carta aberta aos cidadãos 
publicada ontem no jornal oficial do
Estado cubano, Fidel Castro anun-
ciou que não mais retornará ao po-

der. Seu irmão – o general Raúl Castro – será
seu sucessor. Para os brasileiros bem informa-
dos a notícia não trouxe grande surpresa. Afi-
nal, Fidel estava afastado desde 2006, quando
Raúl assumiu as rédeas do poder. A grande pergun-
ta que se tem repetido sobre o futuro de Cuba é se o
ritmo das transições pró-democracia e pró-capitalis-
mo será acelerado, mantido ou moderado. Não há como
prever com certeza o que ocorrerá, mas a compreensão de
algumas peças desse quebra-cabeças pode tornar mais 
realistas as especulações sobre o tema.

No artigo “A abertura econômica cubana”, publicado no 
Correio de 19/1/2008, argumentei que o destino de Cuba será
construído pela interação entre: (a) as principais lideranças
do novo governo; (b) movimentos sociais internos espon-
tâneos; (c) as organizações anticastristas estabeleci-
das nos EUA; e (d) o governo (e o Congresso) norte-
americanos. Vejamos, agora, como a interação
desses elementos pode afetar o futuro do país.

É possível imaginar que as novas lideranças
políticas do país sejam tentadas a buscar con-
trolar de cima o processo de liberalização. O
êxito da empreitada é improvável. Uma vez
iniciada a abertura, a capacidade repressora
do governo tenderá a exaurir-se rapidamente.
Para evitar o pior, será fundamental que as
novas elites se disponham a cooperar com as
principais lideranças e organizações civis que
emergirem espontaneamente. Disso depende
o sucesso das reformas institucionais. O esta-
belecimento de novas regras e instrumentos de
participação política será fundamental para
que as demandas sociais sejam direcionadas ao
sistema político (poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário), evitando o recurso à violência ou à
corrupção como se observou em países que fizeram
a dupla transição nos anos 1990.

A população cubana deseja ardentemente o aprofunda-
mento da abertura econômica iniciada na década de 1990, a
aceleração da liberalização política rumo à construção de uma
democracia-liberal e a completa eliminação das barreiras criadas pelo
governo à livre circulação de pessoas, informações, produtos, serviços e
capital. No entanto, os quase 50 anos de forte repressão política e social
tornaram a sociedade carente de lideranças legítimas, organizações civis e
espírito cívico, três componentes essenciais para o bom funcionamento
das democracias. Sem eles, a intensificação das manifestações populares
pode, dependendo da reação do governo, promover o caos social. Isso é ainda
mais importante se considerarmos que a abertura econômica tende a ser marcada
por forte reajuste dos preços antes controlados (inflação) e maior desemprego, antes de
que o aumento das liberdades estimule o crescimento econômico em bases mais sólidas.

O papel a ser desempenhado pelas organizações anticastristas estabelecidas nos
EUA é, assim, fundamental. Se mantiverem o tom agressivo que caracterizou a ação da pri-
meira geração de imigrantes pós-1959, a cooperação entre os líderes sociais e o governo cu-
bano será mais difícil. Se tentarem interferir de forma belicosa no processo de reforma institu-
cional – por exemplo, buscando reparações ou a devolução das propriedades (casas, apartamentos,
fazendas) nacionalizadas pela Revolução –, podem aumentar o leque de conflitos, diminuindo as chan-
ces de sucesso. Mas, se optarem por contribuir de forma construtiva, trazendo para o jogo político o apren-
dizado que hão de ter tido nos EUA sobre como funciona um país capitalista-democrático moderno, podem
ajudar de forma decisiva na reconstrução do país, política e economicamente.

A moderação do governo e do Congresso dos EUA serão fundamentais para que a transição cubana seja conside-
rada legítima a longo prazo, principalmente pelos indivíduos e grupos cujas principais demandas forem frustradas de
início. O restabelecimento de relações políticas e econômicas plenas precisa ser acompanhado por ações 
cooperativas em relação às principais forças políticas que emer-
girem no novo contexto político cubano. Da mesma forma, as li-
deranças dos dois partidos norte-americanos podem desempe-
nhar um papel construtivo junto às organizações anticastristas, le-
vando-as a adotar posições conciliatórias. Aparentemente, o novo pre-
sidente dos EUA, a ser eleito em novembro próximo, tenderá a adotar po-
sições favoráveis à transição o mais suave possível rumo à democracia e ao
capitalismo, já que tanto os candidatos democratas (Clinton e Obama),
quanto o republicano (Mc Cain), têm expressado posições muito mais mode-
radas em relação à política externa do que foi a tônica nos últimos sete anos.

Diante de tudo isso, é preciso ter claro que a nova Cuba resultará do equilíbrio entre forças novas e antigas, democráticas e autoritárias, modernizantes
e atrasadas. Não é um processo fácil nem fadado ao sucesso. Dele pode emergir um país capaz de construir novas bases de crescimento e prosperidade so-
bre os ganhos sociais gerados na era Fidel como a universalização da educação. Mas não pode ser afastada a possibilidade de que o jogo de forças seja tal
que destrua a infra-estrutura humana, social e institucional necessária para o desenvolvimento. Só o tempo dirá o que será de Cuba.

CARLOS PIO

Professor da Universidade de Brasília (UnB)
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