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Murillo de Aragão

O resgate do modelo energético
começa por enfrentar a realidade
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O ministro Fernando Coelho Filho
elegeu quatro prioridades para sua
gestão de dois anos e meio no
Ministério de Minas e Energia:
aprovação do projeto do senador José
Serra que desobriga a Petrobras de
explorar o pré-sal com uma
participação de no mínimo 30%;
extensão do Repetro, regime tributário
especial para a tributação de
equipamentos de produção de
petróleo, que termina em 2019;
dinamização da produção de petróleo e
gás, o que implicará uma série de
providências para destravar a
exploração e a comercialização; e uma
ambiciosa agenda de reformas na
regulação de diversos segmentos, com foco numa nova Lei do Gás, retomada dos
leilões de petróleo e saneamento dos sistemas Petrobras e Eletrobras. 

Fernando Coelho Filho conversou nesta semana com um grupo de 50 players do
setor sobre seus planos de destravamento do modelo de produção e geração de
energia. Foi muito bem recebido. Meia dúzia de interlocutores repetiu a frase
“seu discurso é música para nossos ouvidos”. Em menos de dois meses e sem ser
um especialista, o jovem ministro – para usar uma palavra do ramo – “gerou”
uma verdadeira efervescência no setor, um dos mais dinâmicos da economia. 

E não ficou no discurso. Mal assumiu, editou a MP 735, solução de emergência
para enfrentar uma série de graves problemas, principalmente na área da
Eletrobras, que carrega um rombo estimado, por alguns fazedores de contas, em
R$ 20 bilhões. 

Ela aponta para a correção do funcionamento cronicamente deficitário das
concessionárias isoladas, de distorções nos subsídios dos setores industrial e
residencial e na atribuição de responsabilidades dos investidores com a entrada
de novas obras em operação. 

O ministro montou um time de excelência de colaboradores e está imbuído da
missão de modernizar as relações e os negócios na área de energia, como a
contratação da consultoria internacional Roland Berger, de origem alemã, para
reorganizar e reposicionar o setor. Nos governos anteriores, predominaram
procedimentos polêmicos nas áreas de concessões, exploração do pré-sal,

formação de preços de combustíveis, entre outras. 

Seu formato ganhou contornos fortemente intervencionistas e antimercado,
alinhados à personalidade da presidente afastada Dilma Rousseff, em quem o ex-
presidente Lula viu a “gerentona” responsável pela crise que engessa a economia
e desarticula a política há um ano e meio. 

Nos próximos dias, já será possível colher resultados com a privatização da Celg
sob novas regras, a desmobilização de ativos da Petrobras e da Eletrobras e a
formulação das bases de um novo modelo energético, depois de sua implosão em
2011. Ali aplicou-se a fórmula da “eletricidade mais barata porque eu quero”, o

LEIA MAIS

Show do povo que sabe festejar e superar
adversidades com magia
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/show-do-povo-que-sabe-
festejar-e-superar-adversidades-com-magia-
1.1352603)

O combate ao crime compensa, mas as
autoridades não sabem
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/o-combate-ao-crime-
compensa-mas-as-autoridades-n%C3%A3o-
sabem-1.1348298)

Temer aproxima Câmara e Senado para
formular uma pauta conjunta
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/temer-aproxima-
c%C3%A2mara-e-senado-para-formular-uma-
pauta-conjunta-1.1344910)

Temer não vence de goleada, mas se consolida
como presidente (/opini%C3%A3o/murillo-
de-arag%C3%A3o/temer-n%C3%A3o-vence-
de-goleada-mas-se-consolida-como-
presidente-1.1340528)

País mudou e caminha para uma época de
dinamismo econômico
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/pa%C3%ADs-mudou-e-
caminha-para-uma-%C3%A9poca-de-
dinamismo-econ%C3%B4mico-1.1337049)

O resgate do modelo energético começa por
enfrentar a realidade
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/o-resgate-do-modelo-
energ%C3%A9tico-come%C3%A7a-por-
enfrentar-a-realidade-1.1333636)

http://www.otempo.com.br/super-noticia
http://www.otempo.com.br/pampulha
http://www.otempo.com.br/o-tempo-betim
http://www.otempo.com.br/o-tempo-contagem
http://www.otempo.com.br/o-tempo-livre
http://www.otempo.com.br/concha
http://www.otempo.com.br/gastro
http://www.otempoconcursos.com.br/
http://www.otempo.com.br/assine/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.otempo.com.br%2Fopini%25C3%25A3o%2Fmurillo-de-arag%25C3%25A3o%2Fo-resgate-do-modelo-energ%25C3%25A9tico-come%25C3%25A7a-por-enfrentar-a-realidade-1.1333636&ref_src=twsrc%5Etfw&text=O%20resgate%20do%20modelo%20energ%C3%A9tico%20come%C3%A7a%20por%20enfrentar%20a%20realidade%20%20%7C%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.otempo.com.br%2Fopini%25C3%25A3o%2Fmurillo-de-arag%25C3%25A3o%2Fo-resgate-do-modelo-energ%25C3%25A9tico-come%25C3%25A7a-por-enfrentar-a-realidade-1.1333636&via=PortalOTEMPO
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CpO5O5vesV4nPN4ShxAT-pLXACIekrqpGoZ70rZ0DwI23ARABIIXJzwdgzbDggOwCoAHf17--A8gBAqkCTZn09glhlT6oAwHIA8EEqgTxAU_QlPuymqRxyV4GmdA9JTQBWb20OYdi8yCpOYq-45IdUpDP9R-_HUxAk4-G1FrLYCeD_G3p2JXIY5LG06Hg8IGEGvd9lsdjRkDn0z6_umw0DiVtE17PmF8QGQwoj8pD2Y0-Hct9-wswJugxR85XmXMHX2u2Ah_usQIMJ3b7UsKPhO5l1tUaOgp3GTcwk3gs9w6lviulS_NVnjYsBjP-W1LIEr4Sea1NK-7GB_kpSUij3BQ22zAeDUmepHs9BU1im91WSy1th1EZ_MQrVYMmo5R-hLtPGByehHF0g2PTJfahNA1zo2JX3YlY6Z3dCyjHK6mgBgKAB4mowEGoB4HGG6gHpr4b2AcB&num=1&sig=AOD64_0TGGY_LM1ZPD5kZa2YddCXtEZq7w&client=ca-pub-4479058408380234&adurl=http://www.DosePerfeita.com/go1
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/show-do-povo-que-sabe-festejar-e-superar-adversidades-com-magia-1.1352603
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/o-combate-ao-crime-compensa-mas-as-autoridades-n%C3%A3o-sabem-1.1348298
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/temer-aproxima-c%C3%A2mara-e-senado-para-formular-uma-pauta-conjunta-1.1344910
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/temer-n%C3%A3o-vence-de-goleada-mas-se-consolida-como-presidente-1.1340528
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/pa%C3%ADs-mudou-e-caminha-para-uma-%C3%A9poca-de-dinamismo-econ%C3%B4mico-1.1337049
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/o-resgate-do-modelo-energ%C3%A9tico-come%C3%A7a-por-enfrentar-a-realidade-1.1333636


COMENTÁRIOS (1)

2011. Ali aplicou-se a fórmula da “eletricidade mais barata porque eu quero”, o
erro econômico pai de todos os erros por trás da campanha na qual o PT “fez o
diabo para ganhar a eleição”, ganhou e quebrou o país. 

Cabe à equipe convocada por Fernando Coelho Filho formular uma espécie de
Plano Real da Energia e encarar a realidade. O secretário executivo Paulo
Pedrosa, o presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Luiz Barroso, e
os secretários Fábio Lopes Alves (Energia Elétrica), Eduardo Azevedo
(Planejamento e Desenvolvimento Energético), Vicente Lôbo (Geologia e
Mineração) e Márcio Félix (Petróleo e Gás) formam o núcleo da equipe. 

Eles pretendem resgatar a máxima de que “o petróleo só é verdadeiramente
nosso, de fato, quando gera empregos, salários, tributos e divisas, valores dos
quais sua exploração afastou-se nos últimos 12 anos”.

O que achou deste artigo?

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Petróleo enquanto debaixo do pré-sal nada vale. Para tirá-lo de lá temos
que buscar parceiros. Um país quebrado e uma estatal dilapidada não
têm recursos financeiros para tanto. Na parceria deve prevalecer a ótica
do "ganha - ganha". É justa na medida do bom entendimento entre as
partes. É uma questão de inteligência. Burrice é morrer com o mico na
mão. Petróleo não é inesgotável. Novas fontes energéticas deverão
substituí-lo. Já se encontram a caminho. Estamos numa corrida contra o
tempo. 
Responder   0   0  4:06 PM Jul 12, 2016
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