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1) Conjuntura Econômica

Em função dos impactos da crise econômica financeira mundial, inciada no setor imobiliário norte-

americano em 2008, a economia brasileira sofreu com os impactos da crise já no último trimestre de 

2008. Em 2009, sentido ainda os efeitos da crise, a economia brasileira apresentou queda de 0,2%. 

Porém, ao longo do ano de 2009, o Brasil já demonstrava sinais de recuperação, influenciado em 

grande parte pelas intervenções feitas pelo governo federal na economia nacional para mitigar os 

efeitos da crise, principalmente através de políticas de crédito, investimentos públicos e incentivos 

fiscais. Em função destes fatores, a economia brasileira atravessou a crise de forma confortável, 

comportamento semelhante aos dos demais países em desenvolvimento.

Já  no  primeiro  trimestre  de  2010,  a  economia  nacional  apresentou  crescimento  significativo, 

crescendo 9% em comparação com o primeiro trimestre de 2009, e 2,7% sobre o trimestre anterior 

(último  trimestre  de  2009),  um  ritmo  significativo  acima  até  mesmo  do  verificado  antes  da 

ocorrência  da  crise.  Esse  crescimento  demonstra  a  retomada  da  atividade  econômica  de  modo 

sustentável, porém, devemos fazer algumas ressalvas sobre este patamar de crescimento: primeiro, a 

base de comparação de 2009 é fraca e, segundo, ocorreu um processo de antecipação do consumo 

no país, elevando a produção industrial e aumentando as vendas do comércio.

Porém, já está  ocorrendo uma acomodação na ativadade econômica,  como já demonstraram os 

indicadores  conjuturais  divulgados  recentemente  (como,  por  exemplo,  a  redução  do  ritmo  de 

crescimento da  produção industrial),  e  também foi  influenciada  pela  elevação da taxa de juros 

básica da economia (a Selic), que contribui para redução do nível de atividade econômica, tornando, 

por exemplo, o crédito mais caro, e consequentemente reduzindo o consumo das famílias, as vendas 

do comércio e a produção industrial.  Logo, para 2010, a expectativa é de que o PIB brasileiro, 

cresça menos do que os 9% do primeiro trimestre, no entanto, em um patamar próximo a 7% (no 

que seria a maior taxa de crescimento desde 1986, quando crescemos 7,5%).

Os elementos que impactarão sobre o crescimento expressivo em 2010, serão os mesmo fatores que 

favoreceram o crescimento no período recente, podemos citar entre eles: políticas de valorização do 

salário mínimo (com ganhos reais), programas de transferência de renda (exemplo, bolsa família), 

crescimento  dos  postos  de  trabalho  (avanço  do  emprego  formal),  negociações  coletivas  com 

aumentos reais, aumento do consumo das famílias, confiança das famílias e empresas, avanço do 

volume de crédito e  crescimento do consumo de energia.



2) Análise Econômico-Financeira - Copel

A Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel), obteve lucro líquido de R$ 359,654 milhões 

no primeiro semestre de 2010, o que representou uma queda percentual de 36%, sobre o primeiro 

semestre de 2009. Porém, devemos olhar com cuidado este resultado de redução no lucro.

O resultado da Copel no primeiro semestre deste ano, foi afetado majoritariamente por dois fatores 

que compõe os custos e despesas operacionais, sendo os dois de ordem não gerenciável, primeiro, o 

acréscimo de 52,9% na conta de energia elétrica para revenda, que passou de R$ 764 milhões para 

R$ 1,169 bilhão, em função do maior custo com aquisição de energia de Itaipu, de Itiquira, dos 

leilões CCEAR (Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado) e do Proinfa 

(Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica), que tiveram crescimento de 

50,2%, 2,6%, 14,1% e 108,4% respectivamente. Além da contabilização de R$ 156 milhões a título 

de CVA (Compensação de Variação de Valores de Itens da “Parcela A”1)

O segundo elemento, que explica o aumento dos custos da empresa e em contrapartida redução das 

suas receitas e por consequência redução nos lucros foi o aumento de 31,8% na conta encargos de 

uso da rede elétrica, por exemplo, os Encargos dos Serviços do Sistema (ESS) tiveram acréscimo de 

R$ 32 milhões. 

Para se ter a dimensão dos efeitos dos aumentos dos custos, devemos observar a demonstração de 

resultado da empresa. Através desta, verificamos que a receita operacional apresentou crescimento 

de  9,8%,  mesmo  com  o  aumento  das  deduções  da  receita  operacional  em  12,4%,  a  receita 

operacional líquida teve crescimento de 8,31%. Porém, com a elevação significativa dos resultados 

dos custos operacionais, que passaram de R$ 1,968 bilhão para R$ 2,585 bilhões (com crescimento 

de 31,4%), jogaram a conta resultado das atividades para baixo, com queda de 52,6%, saindo de R$ 

745,7 milhões em 2009 para R$ 353 milhões no primeiro semestre deste ano. Assim estes elementos 

dos custos operacionais, contribuíram fortemente para a redução do lucro da Copel no primeiro 

semestre de 2010, como pode ser visto na tabela abaixo.

1 As receitas das empresas do setor elétrico são compostas de duas parcelas. A “parcela A”, representa os custos não 
gerenciáveis da empresa (encargos setoriais, encargos de transmissão, e compra de energia para revenda) e a 
“parcela B”, que agrega os custos gerenciáveis (custos operacionais e de manutenção, cota de depreciação e 
remuneração do capital). Na conta CVA, são registrados as variações ocorridas entre os valores homologados, por 
ocasião dos reajustes tarifários, e os valores efetivamente desembolsados ao longo do período tarifário dos 
seguintes, componentes da “parcela A”: compra de energia elétrica, custo de transporte de energia elétrica e 
encargos setoriais.



Somado a estes fatores, vemos que o Ativo Total e o Patrimônio Líquido, tiveram crescimento de 

5,62% e 6,67%, respectivamente. Com a redução do lucro líquido e com o aumento de indicadores 

como receita operacional líquida e de patrimônio líquido, indicadores de rentabilidade sobre o PL e 

margem líquida tiveram queda.

Analistas de mercado demonstram otimismo em relação aos resultados da companhia para 2010, 

tendo  em  vista  que  os  custos  não  gerenciáveis  que  impactaram  o  lucro  da  empresa  serão 

futuramente repassados para as tarifas. Além disso, os resultados serão influenciados positivamente 

pela manutenção do ritmo de crescimento da economia, ritmo que favorece o aumento do consumo 

de energia elétrica. Outro fator favorável à Copel é o fim dos descontos que existiam sobre tarifas e 

os reajustes tarifários autorizados pela Aneel recentemente2.

2.1) Indicadores de Pessoal

No quadro de pessoal da Copel, observa-se um aumento de 1,79% no número de trabalhadores, 

passando de 8.527 para 8.680, os quais estão distribuídos da seguinte forma: geração e transmissão, 

1.618; distribuição, 6.611; telecomunicações, 451;  No primeiro semestre, as despesas de pessoal 

apresentaram crescimento de 6,13%.

2.2) Produtividade

Para medirmos a produtividade utilizamos a divisão do número de consumidores pelo número de 

trabalhadores. O número de consumidores em junho de 2010 no mercado cativo era de 3.671.262 e 

2 Em 22 de junho de 2010, a Aneel, aprovou o reajuste tarifário da Copel, com efeito médio de 2,46% sobre os 
consumidores. Já no mês seguinte, a Copel comunica que o desconto de 12,98% nas contas dos consumidores que 
pagavam a conta em dia deixaria de existir. 

em R$ mil
2009 2010 Var.(%)

Receita Operacional 4.217.412 4.629.457 9,77
Deduções da Receita Operacional 1.503.922 1.690.406 12,40
Receita Operacional Líquida 2.713.490 2.939.051 8,31
Custos e Despesas Operacionais 1.967.754 2.585.263 31,38
Resultado das Atividades 745.736 353.788 -52,56
Resultado Financeiro 94.161 139.830 48,50
Lucro Líquido 562.064 359.654 -36,01
Fonte: Demonstrações Contábeis Copel
Elaboração: DIEESE / Subseção Senge-PR

Tabela 1 – Demonstração de resultados da Copel (indicadores selecionados) – 1 
semestre de 2009 e 2010



o número total de trabalhadores era de 8.680, portanto, chegamos a um resultado de 422,96,85. Em 

junho de 2009, tínhamos um valor de 418,81, logo,verifica-se que a produtividade teve aumento de 

1%.

2.3) Terceirização

Segundo informações do balanço social de 2009 da empresa, o número de terceirizados permanece 

estável em relação a 2008, caindo apenas 0,02%, passando de 5.090 para 5.089. Se somarmos o 

número de trabalhadores do quadro próprio da empresa com os terceirizados chega-se ao total de 

13.649. Neste total, os terceirizados representam 37,28%. A terceirização representa a precarização 

das condições de trabalho, é preocupante observar que o número de trabalhadores terceirizados na 

Copel tem aumentado significativamente nos últimos anos. Infelizmente as empresas não divulgam 

informações  trimestrais  ou  semestrais,  porém,  a  percepção  dos  dirigentes  sindicais  é  que  a 

terceirização tem aumentado na empresa.  Recentemente foi  lançado pela  Rede Eletricitários do 

DIEESE estudo sobre a terceirização no setor elétrico, alertando para a deterioração das condições 

de trabalho dos trabalhadores terceirizados e maior incidência de acidentes e mortes entre estes 

trabalhadores.3 

Uma conta interessante das demonstrações contábeis da Copel, que vale a pena considerar nesta 

análise, é a conta serviços de terceiros que teve aumento de 8% no primeiro semestre deste ano, 

totalizando R$ 154,4 milhões, nesta rubrica, são mensurados gastos como: manutenção do sistema 

elétrico, leitura e entrega de faturas, atendimento a consumidores, entre outros.

2.4) Gênero e Raça

Em dezembro de 2009, o número de mulheres na companhia era de 1.665, logo estas correspondiam 

a 19,45% da força de trabalho. A participação feminina tem aumentado mais ainda é baixa. Já o 

número  de  negros  na  Copel  atinge  apenas  a  10,3% do  total  de  funcionários,  totalizando  882, 

portanto, um percentual muito baixo de negros trabalha na empresa.

2.5) Indicadores Operacionais

O mercado  cativo  da  Copel  atingiu  10.661  Gwh no  primeiro  semestre  de  2010,  apresentando 

crescimento de 7,1% em relação ao mesmo período de 2009. Observa-se que todos segmentos do 

3 DIEESE. Estudos e Pesquisas n° 50. Terceirização e morte no trabalho: um olhar sobre o setor elétrico brasileiro. 
Março de 2010.



segmento  cativo  apresentaram  aumento,  com  destaque,  para  o  aumento  expressivo  no  setor 

industrial, com variação de 10,2%.

Dentro  do  mercado  cativo  a  maior  parte  do  consumo  é  feita  pelo  segmento  industrial  (33%), 

seguido por residencial  (28%), comercial  (21%) e rural  (8,7%). Em 2009 o segmento de maior 

crescimento percentual foi o setor de residencial (5,3%), seguido pelo segmento rural (4,61%).

Em relação aos principais segmentos de consumo, destaca-se o aumento na classe residencial tem 

sido  influenciado  pela  expressiva  geração  de  postos  de  trabalho,  aumento  da  massa  salarial  e 

consumo, no país e também no estado do Paraná, favorecendo, desta maneira, o consumo de energia 

da empresa. Já o crescimento expressivo do segmento industrial, reflete a retomada da produção 

industrial.

Em junho de  2010,  a  tarifa  média  de  fornecimento  da  Copel  foi  de  R$  217,53,  portanto,  um 

aumento  de  3,11% sobre  o  valor  verificado  em junho de  2009.  A tarifa  residencial  foi  a  que 

apresentou a maior aumento, 4,70%, sendo que, continua sendo a tarifa mais cara dos segmentos de 

fornecimento da companhia, como pode ser observada na tabela abaixo (tabela 2).

Tabela 2 – Desempenho do Consumo por classe (em GWh)

Classe
Consumo (1.° sem)
2009 2010

Residencial 2.803 2.964 5,74
Industrial 3.173 3.497 10,21
Comercial 2.110 2.255 6,87
Rural 878 922 5,01
Outras 991 1.023 3,23
Total Cativo 9.955 10.661 7,09
Fonte: Copel
Elaboração: DIEESE / Subseção Senge-PR

Var. (%) - 
10/09

Tabela 3 – Tarifas médias de fornecimento, por classe da Copel
(em R$/MWh)

Classe
Tarifa

Var. (%)Jun/09 Jun/10
Residencial 258,03 270,17 4,70
Industrial 187,74 189,86 1,13
Comercial 228,13 233,9 2,53
Rural 151,24 156,67 3,59
Outras 174,41 179,92 3,16
Total 210,96 217,53 3,11
Fonte: Copel
Elaboração: DIEESE / Subseção Senge-PR



3) Negociações Coletivas no setor elétrico

Observando  o  resultado  das  negociações  do  Setor  Elétrico  em  2010,  vemos  que  89,5%  das 

negociações (ou 17 negociações em um total de 19 analisadas até o momento) obtiveram ganhos 

reais em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE. Além disso, apenas 

duas negociações, ou 10,5% do total não conseguiram repor a inflação.

Importante destacar, que houve uma melhoria nas negociações analisadas até o momento, além de 

mais categorias estarem conseguindo repor a inflação e obter ganhos reais, os ganhos reais  das 

negociações  ficaram  maiores  do  que  em  2008  e  2009,  nestes  anos,  os  ganhos  reais  estavam 

localizados na faixa 0,01% a 1%, com 47,1% e 58,3% das negociações, respectivamente. Já em 

2010, 57,9% das negociações (onze ao todo), tiveram ganhos reais na faixa de 1,01% a 2%, e ainda 

duas negociações (que representam 10,5% da amostra) fecharam acordos que resultaram em ganhos 

reais acima de 3%.

4) Negociações Coletivas no Brasil

A partir de 2004, as negociações coletivas no Brasil tem apresentado uma mudança de tendência em 

relação ao período compreendido entre 1996 e 2003, nesta época, a maior parte das categorias não 

conseguiam repor a inflação e dificilmente alcançavam ganhos reais. Com o cenário de crescimento 

econômico sustentado a partir de 2004, com a inflação em baixos patamares e também em função 

Variação 2008 2009 2010
nº % nº % nº %

Acima do INPC 21 61,8 29 80,6 17 89,5
 Mais de 3% 1 2,9 0 0,0 2 10,5
 De 2,01% a 3% 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 De 1,01% a 2% 4 11,8 8 22,2 11 57,9
 De 0,01% a 1% 16 47,1 21 58,3 4 21,1

Igual ao INPC 6 17,6 1 2,8 0 0,0

 De -0,01% a -1% 6 17,6 5 13,9 2 10,5
 De -1,01% a -2% 1 2,9 1 2,8 0 0,0
Abaixo do INPC 7 20,6 6 16,7 2 10,5

Total 34 100,0 36 100,0 19 100,0
Fonte: DIEESE e Sindicatos
Elaboração: DIEESE / Subseção Senge-PR

Tabela 4 -Distribuição de reajustes salariais do Setor Elétrico, em comparação com INPC-IBGE, em 2008 
a 2010



da mobilização dos trabalhadores a maioria das negociações tem conseguido obter ganhos reais, 

além disso, grande parte das negociações tem conseguido no mínimo repor a inflação.

Mesmo  com  os  efeitos  da  crise  econômica,  as  negociações  não  foram  impactadas  de  forma 

significativa em 2009, sendo que este ano foi um dos melhores anos da série histórica. Como pode 

ser observado na tabela  abaixo.  Em 2009, em um total  de 692 acordos  e convenções  coletivas 

analisados  pelo  DIEESE,  79,9% das  negociações  coletivas  resultaram em ganhos  reais,  12,7% 

resultaram na reposição da inflação e 7,4% não conseguiram repor a inflação tendo como referência 

o INPC do IBGE. Desta forma, em 2009, quase 93% das categorias conseguiram reajustes iguais ou 

acima da inflação. 

Ano
Acima do Igual ao Abaixo do TotalINPC-IBGE INPC-IBGE INPC-IBGE

nº % nº % nº % nº %
1996 120 51,9 9 3,9 102 44,2 231 100,0
1997 184 39,1 73 15,5 213 45,3 470 100,0
1998 141 43,5 64 19,8 119 36,7 324 100,0
1999 111 35,1 46 14,6 159 50,3 316 100,0
2000 190 51,5 56 15,2 123 33,3 369 100,0
2001 214 43,2 97 19,6 184 37,2 495 100,0
2002 123 25,6 134 27,9 223 46,5 480 100,0
2003 103 18,8 125 22,8 320 58,4 548 100,0
2004 361 54,9 171 26,0 126 19,1 658 100,0
2005 459 71,7 104 16,3 77 12,0 640 100,0
2006 565 85,7 70 10,7 20 3,1 655 100,0
2007 627 87,7 59 8,3 29 4,1 715 100,0
2008 595 76,1 97 12,4 90 11,5 782 100,0
2009 553 79,9 88 12,7 51 7,4 692 100,0
Fonte e elaboração: SAS – DIEESE

Tabela 5 - Distribuição dos reajustes salariais em comparação com o INPC-IBGE Brasil, 1996 a 
2009



5) Inflação e data-base

A estimativa de inflação para a data-base outubro de 2010, é de um percentual de 4,81% medido 

pelo INPC, 4,82% pelo ICV e de 4,89% pelo IPCA. No período de outubro de 2009 a julho de 

2010, o INPC, principal índice de inflação utilizado nas negociações coletivas está acumulado em 

4,19%.

No começo deste ano, mais fortemente no primeiro trimestre, os índices de inflação, apresentaram 

aceleração,  como  pôde  ser  visto  na  tabela  acima.  O  INPC,  por  exemplo,  apresentou  variação 

mensal, acima de 0,7% entre janeiro e abril de 2010. O ICV, atingiu 1,72% em janeiro, passando a 

se reduzir nos meses seguintes. A tendência destes dois indicadores, utilizados como parâmetros na 

maioria das negociações no país, vale também para o IPCA, o chamado índice de inflação oficial, 

que é utilizado como referência para regime de metas de inflação, para este ano, a meta é de 4,5%, 

porém, com uma margem de dois pontos percentuais, podendo assim ficar no intervalo de 2,5% a 

6,5%.

Como foi dito acima, estes índices de inflação apresentaram aceleração no início do ano, porém, 

foram elevações localizadas, concentradas nos seguintes grupos: alimentação, educação (reajustes 

das mensalidades escolares), vestuário (mudança de estação), combustíveis e também devido ao fim 

dos incentivos fiscais concedidos pelo governo que provocaram o aumento no preço de produtos de 

alguns setores. Mesmo sabendo que os aumentos na inflação foram localizados e que a atividade 

Tabela 6 – Evolução índices de inflação selecionados – out/09 a set/10

Período
      INPC - IBGE   ICV -DIEESE IPCA – IBGE

Mensal Acumulado Mensal Acumulado Mensal Acum.
10/09 0,24 0,24 0,53 0,53 0,28 0,28
11/09 0,37 0,61 0,60 1,13 0,41 0,69
12/09 0,24 0,85 0,08 1,21 0,37 1,06
01/10 0,88 1,74 1,72 2,95 0,75 1,82
02/10 0,70 2,45 0,59 3,56 0,78 2,62
03/10 0,71 3,18 0,47 4,05 0,52 3,15
04/10 0,73 3,93 0,22 4,29 0,57 3,74
05/10 0,43 4,38 0,15 4,45 0,43 4,18
06/10 -0,11 4,26 0,02 4,47 0,00 4,18
07/10 -0,07 4,19 0,14 4,61 0,01 4,19
08/10 0,26 4,46 0,10 4,72 0,25 4,45
09/10 0,33 4,81 0,10 4,82 0,42 4,89

Fonte: DIEESE, IBGE E BANCO CENTRAL
Elaboração: DIEESE / SENGE-PR
Obs: os dados para agosto e setembro de 2010 do INPC e IPCA são estimativas do Banco Central, já os dados 
de setembro e agosto de 2010 do ICV são estimativas do DIEESE.



econômica brasileira já mostra sinais de acomodação (redução do ritmo de vendas do comércio e 

produção  industrial),  o  Banco  Central,  por  meio  do  Comitê  de  Política  Monetária,  de  forma 

precipitada e  extremamente cautelosa,  promoveu um aumento de 0,5% na taxa Selic,  com esta 

passando de 10,25%  para 10,75%. A taxa, é considerada como sendo “o preço do dinheiro”, ou 

seja, aumentos na selic, tornam o crédito para as famílas mais caro, reduzindo o consumo de bens, 

por consequencia diminuindo as vendas do comércio e também reduzindo a produção industrial.


