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UMA VOCAÇÃO PARA A VIDA PÚBLICA
Silas Rondeau

MINISTRO DE MINAS E ENERGIA

“

Entre as muitas oportunidades que tive em minha vida, conhecer Mário Bhering teve

importância singular. Muito pude aprender com o seu exemplo de ser humano. Da mesma
forma, no campo profissional, vários são os ensinamentos de um dos componentes do
seleto grupo que construiu o setor elétrico brasileiro — um homem reconhecido pela sua
criatividade e realizações, em toda a comunidade técnica internacional engajada na produção de energia elétrica.
O engenheiro Bhering participou de um corpo de grandes engenheiros, entre os quais
se podem destacar John Cotrim, Camilo Pena, Mauro Thibau, Leo Penna, Apolônio Sales,
José Marcondes Brito e Raul Garcia Llano. De outra parte, foi contemporâneo de Marcondes Ferraz e Lucas Garcez. Mais ainda: soube reconhecer a capacidade e a competência de
outros mais jovens, como José Luiz Alquéres, Antônio Carlos Holtz e Luiz Anibal de Lima
Fernandes, e os trouxe ao contexto das decisões fundamentais.
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PREFÁCIO DE SILAS RONDEAU

Dr. Mário Bhering é um dos executivos de maior referência no setor elétrico, não só
em razão de seus indiscutíveis predicados técnicos, mas principalmente por ser excelente
administrador e honrado homem público. Sua trajetória profissional é paradigmática para
a nossa geração e as futuras, posto que foi consolidada em rígidos princípios éticos e
morais e marcada pela serenidade, generosidade e firmeza de caráter, refletidas em suas
atitudes gerenciais.
Após desenvolver um trabalho notável na Companhia Energética de Minas Gerais
(Cemig), assumiu a direção da Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás) em uma época de
complexa e crucial transição, com a criação e adoção de um modelo para o setor, que
resultou em grandes realizações.
Exemplo de maior significado naquele período quando, aos seus incomparáveis conhecimentos técnicos e à sua capacidade gerencial, teve a oportunidade de acrescentar
inusitadas qualidades de hábil negociador, que lhe valeram a confiança, o respeito e a
amizade dos nossos fraternos parceiros paraguaios na elaboração do Tratado de Itaipu e na
implantação do maior projeto de engenharia do mundo: a Itaipu Binacional.
De um amigo, às vésperas de sua aposentadoria, ouvi o seguinte comentário: “Dos
aposentados que conheço, só o Dr. Mário Bhering soube preparar-se para o ócio, pois é
apreciador quase compulsivo da boa literatura, exímio pescador e aquarelista consagrado”.
Do comentário, que de início julguei apenas despretensioso, aduzi após rápida reflexão: o nosso mestre foi aquinhoado por Deus com muitos talentos, porquanto seus conhecimentos profissionais, sua longeva e vitoriosa experiência de vida, seu temperamento ameno, seu cativante desejo de sempre ajudar e sua busca incessante pela atualização o transformam em referência importante. Uma fonte perene de consulta e aconselhamento.
Ademais, o seu amor pelo mar — apesar de tão distante das Gerais — se encontra
presente nos seus sonhos, os quais traslada aos pincéis e estes os traduzem em lindas
marinhas, que lhe reclamam longos e saborosos momentos.
Dr. Mario não tem tempo de administrar o ócio. Sua vida é plena de afazeres, que
mesmo assim não o impedem de pensar e procurar soluções para os problemas nacionais.
Este livro, com riqueza de detalhes decorrente de minuciosa pesquisa, traça de corpo
inteiro o perfil de um grande brasileiro. Os depoimentos colhidos pelo autor robustecem
sobremaneira a nossa convicção.

”
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UMA REFERÊNCIA EM MINHA VIDA
José Luiz Alquéres
PRESIDENTE DA LIGHT

“

Quem lidou com Mário Bhering, ouviu-o muitas vezes intercalar expressões em inglês

na sua conversa, de uma maneira absolutamente coloquial e nunca pedante. Estou, portanto, à vontade para intitular este artigo como fiz, inspirado em Frank Sinatra: “I did it my way”.
E o que fez Mário Bhering senão conduzir a seu modo e orientar a transformação de
um sistema elétrico de menos de 3.000 MW para algo 20 vezes maior, de uma forma sábia e
prudente?
Entre 1945 e 1990, Mário Bhering foi um destacado profissional desse setor. Certamente
o mais destacado do Brasil por quase 30 anos. Mesmo no recesso, não abandonou a área. Seja
como consultor de empresas ou então participante de discussões com inúmeros colegas,
continua sendo o guru de várias gerações, como os depoimentos neste livro comprovam.
Menos que um depoimento, este artigo pretende explorar algumas das grandes lições
aprendidas de Mário Bhering. Conhecer essas lições é ampliar as possibilidades de acertos.
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APRESENTAÇÃO DE JOSÉ LUIZ ALQUÉRES

A primeira lição de Mário Bhering é a visão holística e a integridade pessoal. Procurar
sempre ver o todo, entender as razões de cada parte e interpretá-las à luz do amor à vida, à
natureza, ao conhecimento, recorrendo à reflexão, à leitura e à arte. Um homem que pensa,
mas também um homem que faz. Um homem do Renascimento, à vontade no Brasil e no
exterior. Mas também o pescador de rio e de mar, o mineiro reservado, o pai preocupado de
três filhas. Transparente, não se faz passar pelo que não é, não blefa. Mas é difícil, senão
impossível, perceber onde acaba a sua percepção, a sua sensibilidade. Várias vezes, ele me
chamou ao seu gabinete apenas para dizer: “Senta aí que vou receber mais um desses
picaretas com as costumeiras propostas exóticas, e pode ser que, me vendo recebê-lo em
sua presença, ele capte a mensagem, se iniba e não tenha que sair daqui envergonhado,
quando não enxotado”.
A segunda lição de Mário Bhering é a da tolerância. A escuta antes da fala. O estudo
técnico compreensivo e profundo antes de apresentar soluções. O respeito aos diferentes
pontos de vista, a compreensão de argumentos contrários antes da construção da síntese —
integradora, consensual. É também a disposição de rever os passos, repetir fazendo melhor.
Tudo isso feito com muito “sense of timing” e também “sense of humour”, sem o qual o
colorido da vida não se mostra. A humildade se apresenta em ouvir terceiros, aprender com
terceiros. Certa vez eu estava exasperado com uma longa negociação que assistia, e sobre a
qual opinava só em particular. Propus “entrar em campo” rachando, e ele apenas disse:
“Você está “playing dead”, muito bem, continue assim!”. E assim foi, e fechamos a negociação a contento, porque o outro lado desistiu antes...
A terceira lição de Mário Bhering é a da capacidade de decisão com autoridade. Pôr em
prática o que o bom conhecimento e as elevadas motivações exigem. Não se deixar enrolar,
desfocar ou enganar. Impor não pela força bruta, mas pelo peso da correção da proposta às
soluções adequadas. Não transigir com o que é errado, impróprio ou desonesto. Não se
amedrontar com contestações, mas enfrentá-las com as armas do conhecimento, da boa
política de relacionamentos e com explicações claras. Ter em mente o plano geral, mas agir
objetivamente: “First things first” e produzindo resultados, pois eles é que criam o respeito
ao administrador. Isso permitia-lhe se dirigir a superiores hierárquicos com firmeza: “Dr.
Aureliano, não me mande mais a reuniões com esse energúmeno da sua equipe. Falo, doravante, só com o Sr.”. E assim passou a ser.
A quarta lição de Mário Bhering é a elegância de atitudes, que lhe permite cativar seus
interlocutores e fazê-los digerir pílulas às vezes indigestas, sejam eles autoridades ou pessoas simples, brasileiros ou estrangeiros, homens ou mulheres, jovens e velhos. Mário Bhering
é uma unanimidade e aprecia os tipos refinados “que tomaram chá quando eram meninos”,
mas não desdenha essas autênticas expressões comuns no Brasil de “forças da natureza”,
tipos sangüíneos e explosivos, que ele sempre consegue desarmar e conter dentro dos
limites. Quem privou com Mário Bhering na época de seus anos de assessoramento à Itaipu,
admira o seu trabalho de lidar com uma variedade de tipos — alguns grandes profissionais
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extremamente difíceis no trato —, fazendo-os cooperar em função de um propósito maior. E
a elegância de atitudes não era perdida nem mesmo quando se fazia necessária uma dura
intervenção.
Uma vez, indignado, me chamou no gabinete para assisti-lo desmascarar um diretor de
empresa do grupo que havia feito certos comentários falsos e desairosos a seu respeito.
Talvez tenha sido a vez em que o vi mais exaltado. Consegui, com a colaboração de Verônica
Werner, sua secretária, manter o tal diretor um tempo na sala de espera e depois dispensá-lo,
enquanto eu ouvia o Dr. Mário. Dava primeiro tempo e depois apoio, para ele mesmo chegar
à conclusão de que — no caso — se fosse para “quebrar a cara” do sujeito, o local devia ser
outro. Dessa minha atuação, por sinal, depois me arrependi, mas isso é outra história e a
“elegância se manteve intacta”.
Após a leitura do depoimento de Mário Bhering, que precede a este meu artigo, e da
sucessão de depoimentos que este livro contém, os quais realçam as inúmeras facetas deste
nosso personagem, fica evidente que a quinta lição de aprendizado essencial para os grandes administradores, e bem aguçada em Mário Bhering, é a capacidade de saber avaliar,
apreciar e compreender as pessoas. Psicologia, sociologia, antropologia cultural, mas também instinto. O artista que, vendo a cara, vê coração, caráter e alma; o engenheiro e empresário que vê os limites da capacitação; o homem que sente a credibilidade do próximo.
Conhecendo as pessoas, formam-se grandes equipes que materializam os maiores desafios.
Quando eu comecei a trabalhar na Eletrobrás, ouvi de Leo do Amaral Penna, diretor de
Planejamento e Engenharia, a sua curiosa teoria sobre a espécie humana: “Quando alguém
entra no meu gabinete, fico espreitando e medindo o estilo, porque o nosso mundo é um
jardim zoológico; um é fiel e leal como um cão, outro é esperto como uma raposa, alguns são
sábias corujas, outros gordas ratazanas”. E por aí seguia com cobras, veados, hienas, etc.
Mário Bhering, como eu, muito apreciava estas tiradas, mas sempre possuiu uma visão mais
sofisticada do gênero humano.
Olhando as realizações de Mário Bhering, em cuja consecução centenas de milhares
de vidas profissionais (e bilhões e bilhões de dólares) foram bem empregados, reconhecemos que só um emérito conhecedor da natureza humana conseguiria obter tais resultados,
sair inteiro e tranqüilo do palco principal e hoje assistir — filosofando — a continuidade da
ópera, às vezes tão surrealista quanto as lembranças de óperas da sua infância.
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o p0nto de convergência
alexandre falcão
JORNALISTA

“

O físico norte-americano John Archibald Wheeler cunhou em 1955 o termo “buraco

negro” para designar vazios no cosmos nos quais a força gravitacional é tão intensa que
nem a luz escapa. A origem do Universo muito provavelmente está relacionada a um destes
“buracos” e na sua escuridão teria havido uma grande explosão, o Big Bang. A idéia de
lançar este livro seguiu os preceitos da astrofísica e, de forma não-linear, buscou no átomo
original a fonte primária e viva do universo elétrico brasileiro. Os luminares do setor apontam seus dedos indicadores na direção deste átomo: Mário Penna Bhering, que nasceu nas
Minas Gerais exatos três meses após a apoteótica Semana de Arte Moderna de fevereiro de
1922 — um bom presságio de suas futuras incursões pelo mundo das aquarelas —, e que
construiu a mais completa carreira de formulador e gestor do sistema elétrico brasileiro.
Para não alongar muito estas linhas e incorrer em repetição do que está dito em
detalhes nas páginas a seguir do livro, vale ressaltar apenas que Mário Penna Bhering é um
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INTRODUÇÃO DE ALEXANDRE FALCÃO

dos idealizadores da Cemig — a grande escola da engenharia elétrica nacional —, da qual foi
presidente duas vezes, e participou diretamente de todos os projetos épicos de geração
hidrelétrica, com destaque para a usina Itaipu Binacional, a maior do mundo. Se isto não
bastasse, mudou os paradigmas de avaliação ambiental dos empreendimentos, de participação da mulher em cargos de direção das companhias de geração e distribuição e das formas
de captação de linhas de financiamento internacionais para a construção de usinas.
Soube mesclar com maestria as pinceladas de sua arte pictórica com os valores humanistas e cristãos na linha defendida pelo jesuíta francês Teilhard de Chardin, dotado de
sabedoria rara. Conjugou como poucos a paciência da pescaria nas horas de lazer e intensa
criatividade e energia para fazer girar — a montante e a jusante de águas nunca dantes
represadas —, turbinas e geradores que nos tiraram da escuridão. Enfim, uma obra de arte a
céu aberto. Tudo na cadência do mar e dos rios, grande paixão de Mário Bhering e fonte de
inspiração de sua arte, entretenimento e obra de engenharia.
O livro “Mário Bhering – Memórias do Setor Elétrico Brasileiro” é, antes de tudo, uma
homenagem, mas também uma tentativa de trazer ainda mais luminosidade à história de um
brasileiro com luz própria e fulgurante no círculo fechado do setor elétrico. Nada melhor
para que isto venha à tona do que o riscado impressionista de uma autobiografia, juntamente com uma profusão de fotos pessoais e históricas. Como não poderia deixar de ser em se
tratando de um personagem multifacetado, buscou-se a pluralidade do olhar em 35 depoimentos de figuras exponenciais da República e companheiros de toda uma vida. O lançamento em 2006 serve também para marcar os 30 anos de pintura de Mário Bhering e os 20
anos da Memória da Eletricidade — instituição fundada por ele com a funçãi de tornar-se a
grande guardiã da história da energia elétrica.
É necessário dizer que uma empreitada desse porte não é obra somente dos seus
autores visíveis, mas resultado sinérgico de insights e boas idéias coletivas não necessariamente transparentes no texto. Compartilho da paternidade desta iniciativa com as
pessoas que ajudaram a tornar real aquilo que era apenas um sonho. À minha esposa
Luzia, por ter tido a originalidade de propor Mário Bhering como tema. Ao meu amigo e
conselheiro José Luiz Alquéres, que desde o marco zero acreditou no projeto, ajudou a
viabilizar seu conteúdo e “mineiramente” convenceu Dr. Mário a aceitar a homenagem na
juventude de seus 84 anos.
Agradeço também ao ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, que, à época presidente da Eletrobrás, foi decisivo para a galvanização de apoios, imprescindíveis ao projeto.
Faço um mais do que justo reconhecimento aos meus mestres no setor, a quem devo tudo
que sei sobre energia elétrica e, particularmente sobre a trajetória do Dr. Mário Bhering:
Eduardo Bernini, José Antônio Muniz, Mario Santos e Wilson Ferreira Jr.
Ao meu mestre das letras e do jornalismo Luiz Cesar Telles Faro, diretor da Insight,
editora do livro. Devo a ele os ensinamentos sobre a carpintaria do texto jornalístico,
fundamentais para que me aventurasse no universo “bheringuiano”.
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Bravo para todos os 16 patrocinadores e apoiadores do projeto — Abdib, AES Eletropaulo, Alstom, Banco BBM, Cemig, Chesf, CPFL, Eletrobrás, Eletronorte, Furnas, Light, MBR,
Memória da Eletricidade, ONS, Siemens e Voith Siemens. Sem eles, o livro teria apenas um
único exemplar, o dos meus sonhos.
Uma deferência especial aos 35 depoentes, que, sem qualquer ressalva, responderam
de pronto ao convite para participarem do livro.
Não é menos importante enfatizar o papel da equipe técnica, que transpirou junto
para que o livro ganhasse corpo e alma: Sidney Silveira, na revisão de texto, Paula Barrenne,
na concepção gráfica, Ruy Saraiva, na produção gráfica, e João Carlos Ventura, no marketing cultural.
Mas nada disso teria acontecido sem a completa aceitação do projeto por parte do
próprio Mário Bhering. Não somente assimilou a idéia, como participou ativamente da
elaboração do livro, deu orientações e, acima de tudo, abriu o coração e o baú de histórias
marcantes sobre sua vida e o setor de energia elétrica. Obrigado, Dr. Mário, pelas aulas
magnas proferidas nos encontros que tivemos durante a produção desta obra.
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DEPOIMENTO DE MÁRIO PENNA BHERING

UM AUTO-RETRATO
SEM RETOQUES
mário penna bhering

CROQUI FAMILIAR E DESENHO GERAL

“

Brasileiro, nascido em 1922 e engenheiro civil com muito orgulho. Em pinceladas

breves, eis as informações relevantes sobre um personagem que não sofre de imodéstia e
acredita ter contribuído para algum progresso nesta terra benquista. Como o princípio é
sempre a família, retorno às minhas origens para que seja possível, ainda que de forma um
tanto impressionista, delinear a pessoa que sou ou quem penso que seja. Mera pretensão
ou literatice, afinal, somos verdadeiramente aquilo que os outros vêem em nós. Lembro-me
da figura paterna, forte, firme, referência permanente. Meu pai, José Bretas Bhering, era
uma pessoa extremamente culta, diria até erudita, atualizado com os grandes pensadores
franceses da época e em permanente sintonia com disciplinas que iam muito além da sua
área de especialização. Veio de uma família pobre e ingressou com grande esforço na legendária escola de engenharia de Ouro Preto, onde se formou engenheiro de minas. Tornou-se
um dos melhores alunos entre os que até então tinham passado por aquelas salas. Com um
raciocínio muito lógico, mostrou logo uma habilidade especial em matemática e física, o que
permitiu que se destacasse em mineração e metalurgia. Quando se formou, o Brasil sofria a
crise do pós-guerra de 1914/1918. Como não conseguiu se empregar como engenheiro, a
forma de ganhar a vida foram os trabalhos com topografia no interior do Paraná e do Mato
Grosso. Tornou-se uma espécie de bola de ricocheteio entre esses dois estados.
No meio desse intenso vaivém entre quase extremos do país, casou-se com uma jovem
farmacêutica, Maria do Carmo Penna Bhering, que por obra e graça do destino viria a se
tornar minha mãe. O Brasil começava a lentamente tomar seu rumo, superar o tempo de
crise. Surgiu então uma oportunidade que viria mudar a vida do meu pai: o convite para
trabalhar na Estrada de Ferro Oeste de Minas, próspera empresa de capital privado, com
sede em São João Del Rei (MG). Naquela época, o projeto que levaria ao Eldorado era o
acesso logístico às maravilhosas terras do Vale do São Francisco. Mera ilusão. Em nome
desta miragem, levantou-se o dinheiro possível e impossível na cidade para financiar a
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extensão da linha férrea até o Vale. Muito antes de a obra ganhar contorno de projeto final,
porém, a empresa faliu. O planejamento dos investimentos certamente não foi dos mais
adequados. Por outro lado, não existiam as tais terras maravilhosas. A região do alto São
Francisco, nós a conhecemos bem hoje, requer altos gastos com irrigação e fertilizantes.
Com a falência, a estrada foi revertida para o governo. Na época, foi uma boa nova.
Já como empresa estatal, teve a sorte de passar por excelentes administrações. As conversas sobre engenharia, economia física e ferrovias marcaram o ambiente da infância em
minha casa. O pano de fundo era sempre uma cultura beletrista, com influência humanística. Minha mãe vinha de uma família viajada. Meu avô morou na Itália, onde as filhas
estudaram música, amavam Verdi. O genial compositor foi uma espécie de trilha sonora da
minha tenra juventude; suas lindas óperas eram admiradas por meus pais, que obrigavam
aos pequenos a ouvi-las com explicações sobre os temas, geralmente tragédias distantes
dos doces tempos da aurora da vida. Mais tarde, com o auxílio de melhores discos,
aprendi a apreciar a maravilhosa voz da Tebaldi — em “La Traviata”, “Aída” e em tantas
outras óperas.
Na casa de minhas tias havia uma sala de visitas, com peças de porcelana e quadros,
alguns vindos da onipresente Itália. O quadro de que mais gostava, porém, era uma marinha
em tons ocre e sépia de Castagneto. Namorava este quadro desde os dez anos de idade.
Tempos depois, consegui, por fim, comprá-lo dos meus primos, que o haviam herdado. Esta
tela é, possivelmente, uma das coisas de que mais gosto no mundo. Um objeto inanimado,
sim, mas com alma. Talvez esteja nesta singela pintura o segredo do encantamento pelos
pincéis que docemente me aprisionou pelo resto da minha vida.
Meus trisavôs maternos são Penna, nome bem português. O Bhering, de meus pais e
avós, é controverso. Mas tudo indica que é originário do norte da Europa. José Alquéres,
que viria a ser parceiro de travessuras hidrelétricas, em visita ao Alaska, onde o nome é bem
familiar, me comprou uma biografia do grande explorador dinamarquês Bering — que, a
serviço do czar da Rússia, explorou o mar que leva seu nome, até chegar ao Alaska. Esta
região, rica em peles e minerais, foi explorada pelos russos e, posteriormente, vendida aos
norte-americanos por um preço extremamente baixo. Uma dessas pechinchas da história.
Volto novamente à figura do meu pai, que acredito ser determinante na minha formação e personalidade. Ele teve uma longa e respeitável carreira de engenheiro ferroviário, e
chegou a dirigir a Estrada de Ferro Oeste de Minas e a Rede Mineira de Viação. A primeira,
a mais importante ferrovia do estado no primeiro quarto do século passado, ligava Angra
dos Reis, no Rio de Janeiro, a Goiandira, em Goiás. A empresa foi posteriormente absorvida
pela Rede Mineira de Viação, que foi constituída ainda pelas ferrovias Estrada de Ferro
Minas e Rio, Estrada de Ferro Sapucaí, Estrada de Ferro Muzambinho e Rede Sul Mineira,
todas no estado. Colaborou em projetos como a Brasil-Bolívia (Estrada de Ferro que ligava
a cidade boliviana de Santa Cruz a Corumbá, no Mato Grosso do Sul) e, posteriormente,
dedicou-se à área de fertilizantes, tendo dirigido a estatal Fertiza.
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A trajetória de meu pai influenciou minha decisão de seguir a carreira de engenheiro.
Assim como ele, eu também era estudioso e tinha boas notas; flertava também com a idéia
de fazer surgir do nada a construção que serviria ao bem comum. Surgiu então a grande e
notável transformação. Meu pai veio morar no Rio para ser chefe do Serviço de Engenharia
do Banco do Brasil. A cidade era para nós uma verdadeira megalópole, com um ambiente
infinitamente mais sofisticado, tanto em matéria de ciências exatas, como em assuntos
culturais, entre os quais, por acento de preferência, destaco as artes plásticas.
Formei-me na antiga Escola Politécnica, que já era chamada Escola Nacional de Engenharia. Um pouco antes de minha formatura, surgiu a oportunidade de fazer um curso nos
Estados Unidos. Era oferecido pela General Electric, pela Westinghouse e por uma companhia chamada Allis-Chalmers, que muito tempo depois foi comprada pela Siemens. Como
que arremessado por um formidável estilingue, fui parar na cidade de Milwaukee, no Wisconsin, onde fazia um frio terrível no inverno. Naquele clima gélido e com o pouco afeto
comum às terras estrangeiras, tive a maior das compensações. Lá conheci minha esposa e
companheira, Betty June. Definitivamente era o lugar certo e a mulher certa para a alquimia
do verdadeiro amor.
Estudar no exterior é receita amplamente recomendável para todos os gêneros e idades, em qualquer época. As empresas norte-americanas, como fazem até hoje, procuravam
engenheiros aqui no Brasil e em outros países que conhecessem os seus processos e produtos. É preciso enfatizar o quanto foi útil para a minha carreira futura a passagem por Milwaukee. Além de um aprendizado de ponta a que tive acesso, a fábrica onde trabalhei possuía

“Menina de chapéu vermelho” | 2002

MEMÓRIAS DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO

25

UM AUTO-RETRATO SEM RETOQUES

“Na praia” | 2002

um amplo espectro de produtos, tais como turbinas, geradores, transformadores e disjuntores. Creio que bem mais do que os aspectos teóricos, o fundamental foi a aprendizagem
prática, parte nas oficinas, parte em engenharia de projetos. Quando fui para a Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig), anos depois, encontrei problemas para especificar e
negociar contratos e aquisições desse tipo de equipamento, mas a situação foi contornada
pela experiência adquirida por mim no exterior. Os Estados Unidos, naquela ocasião, eram
o principal produtor mundial, pois a Europa e o Japão sofriam as conseqüências da destruição provocada pela Segunda Guerra.
Cresci no estado de Minas Gerais, que nos ensina a escutar mais do que a falar;
graduei-me no ambiente mais liberal do Rio de Janeiro; aprendi a tolerância no trato com
equipes de trabalho diversificadas; e tomei como orientação pessoal não fazer críticas
que viessem a ofender as pessoas. Quando cheguei aos Estados Unidos pela primeira vez,
pousei no aeroporto de Miami. Era uma viagem em DC-3, com inúmeras escalas. Logo
depois da guerra, a segregação ainda era violenta. Como antes tínhamos feito escala na
República Dominicana, o avião trazia alguns passageiros negros. Ao entrarmos no ônibus,
o motorista entrou, olhou e disse: “You, niggers, in the back!”. Levei um susto: chegar
num país pelo qual nutria grande admiração, os Estados Unidos, e ouvir aquela barbaridade. Aos poucos fui vendo que mesmo o desenvolvimento tem sua face infeliz. É como
aquela letra de música que diz ninguém ser normal de perto. Felizmente a situação melhorou na América, e hoje esses problemas, se não foram superados, estão bastante amenizados. Procurei sempre evitar a rejeição a pessoas por preconceito de cor, raça, religião ou
ideologia. Na Espanha, chamam de macacos os jogadores de futebol oriundos da África.
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Mas a maioria dos brasileiros, mestiços e mulatos, não é vaiada. Estão ofendendo as
pessoas escuras. As torcidas vaiam até mesmo os jogadores contratados pelos seus times.
É triste! São eles os novos bárbaros.
Talvez todas essas palavras sejam vãs, pequenas recordações de um engenheiro, que
não almejam sequer a ser reflexões, mas lembranças ralas, rasas, ligeiras. Até porque tudo
o que foi dito aqui, assim como tudo o que foi dito por qualquer personagem em qualquer
instância, será submetido ao grande teste da avaliação futura, que é a inevitável apuração
da história. A fonte superior de lições para todas as profissões é o estudo da história. À
medida que você vai evoluindo, começa a analisar os acontecimentos sob outros ângulos. No ginásio, aprendíamos que os gregos eram heróis, e os persas, vilões. A guerra de
Tróia, por exemplo. Admirei a bravura indômita do exército invasor, o cerco das muradas,
a fúria de Aquiles e o desfecho com o fantástico cavalo de fundo oco. Muito depois vim
a assistir à tragédia chamada “As Troianas”, que expunha as atrocidades praticadas com
as mulheres e as princesas de Tróia. Como disse anteriormente, há sempre a outra face;
toda matéria contém o seu lado reverso, sua anti-matéria. A cultura e as artes da Grécia
são admiráveis, a base da nossa civilização ocidental, o que não os impediu de acintes,
ignomínias e barbaridades.
Continuamos hoje a assistir a outras tragédias, como a “limpeza” étnica realizada pelos
sérvios, que parecem se inspirar nos horrores do Holocausto, obra-prima da crueldade
nazista. Na Índia, uma mulher pode sofrer um estupro e, dependendo da casta, não acontecer nada. Há poucas semanas, no entanto, um bando de mulheres linchou dois estupradores. Parece que até mesmo nessas sociedades, onde tradicionalmente a mulher era menosprezada, a reação está em marcha. Espero viver um pouco mais para poder assistir alguns
direitos serem finalmente inalienáveis, a recusa do óbvio ser banida e a tolerância tornar-se
um lugar comum de todos os povos. Pode ser um sonho. Mas, afinal, é ou não um dever dos
octogenários sonhar?

O doce riscado a caminho do mar
Sempre desenhei bem, o que é um dom de família. Marcelo, meu irmão, desenhava
melhor ainda; o Vinícius, meu outro irmão, também. Comecei ainda moço a rabiscar meus
primeiros traços, fazendo desenhos em preto e branco da guerra, retratos daqueles que me
cercavam e tantos outros. Depois, aqui no Rio, a partir do fim da década de 60, tive mais
acesso às artes e fui ampliando a prática, buscando novas experiências. Comecei, então, a
utilizar cores; daí meu envolvimento com a aquarela.
De início pintava para mim mesmo e os amigos às vezes pediam os desenhos. Quando
fui à América fazer conferências sobre energia elétrica, em 1976, tirei férias e fiz um curso de
aquarela na cidade histórica de Santo Agostinho, ao sul dos Estados Unidos.
Na minha formação, recebi forte influência das artes plásticas e da literatura. No
início, meus sentidos estavam todos voltados para a arte pictórica. Era um admirador tão
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intenso da pintura que não encontrava lugar para a música, verdadeira manifestação de
vida sob a forma de sons harmonizados. Tive de aprender sobre óperas meio à força.
Depois, passei a apreciar a música clássica e sinfônica. Você imagina o que quiser quando
ouve Beethoven, Bach, Mozart e tantos outros. Desde jovem, também fui atraído pela
literatura de ficção científica ou futurista. Algumas obras eram pura imaginação, como “O
Senhor dos Anéis”, de J.R. Tolkien. O diretor Peter Jackson, que rodou um filme na Nova
Zelândia baseado no livro, fez um filme excepcional. Outros brilhantes escritores de
ficção científica são bem conhecidos, como Isaac Asimov, Gene Wolfe e Arthur Clark, cujo
livro “2001, Uma Odisséia no Espaço”, virou um filme deslumbrante do diretor Stanley
Kubrick e marcou época no cinema.
Obras literárias fascinantes foram também as de Julio Verne, de quem li quase tudo
na juventude. Havia um personagem que representava o paradigma do engenheiro. Quando pensei em ingressar na profissão, lembrei-me do protagonista da Ilha Misteriosa, um
engenheiro que cai de um balão numa ilha desabitada. Chamava-se Cyrus Smith. Quando
volta a si vê os seus companheiros de infortúnio tiritando de frio. Ele diz para um deles:
“Você me empresta seu relógio?”. Tira a lente do relógio — um daqueles patacões —, junta
com a lente do seu próprio relógio, preenche o espaço entre ambas com água e direciona
a lupa assim formada para o sol, até fazer seus raios convergirem para o capim seco.
Depois diz: “Está aí o fogo, agora o que mais você quer que eu faça?”. Era o estado da arte
para um jovem como eu e talvez a mais alvissareira visão da engenharia da época: a
técnica e a natureza a serviço do homem.
Mais tarde dediquei-me a formar boa parte de minha biblioteca com livros que descortinavam a ciência em campos bem mais amplos, como a origem do universo e da vida abordados
por autores como Jacques Monot, Richard Dawkins, John Barron e outros. Essas publicações
tratam das enormes dúvidas da humanidade em relação ao seu princípio e sua finitude.
Temperei a biblioteca com inúmeros livros sobre arte, incluindo desde biografias até tratados
sobre técnicas de pintura, especialmente no que concerne ao desenho e à aquarela.
Outra forte paixão foi o mar, fundamental na minha história. Construí à beira da
praia uma casa muito boa no litoral capixaba — pena que nem vou mais lá —, e ensinei às
meninas — minhas filhas — a mergulhar com máscara. Elas descobriram um mundo fantástico, de cor e placidez sem igual. Você submerge naquela água limpa — naquele
tempo, pelo menos, era limpa — e, de repente, você se depara com coisas maravilhosas
em torno de si. É a poesia na sua forma física. Lembro que uma vez vimos um cardume
de lulas. As lulas, acredite se quiser, são muito inteligentes e curiosas. Elas ficavam nos
olhando a certa distância — uma cena pitoresca: nossa família frente à “família das
lulas”. Ficávamos uma verdadeira eternidade naquele estado de observação. Afinal, o
tempo do homem submerso na água é um outro espaço físico. Éramos nós ali, naquela
comunhão com o habitat marítimo, até a hora limite, em que então nos perguntávamos
em silêncio: “Vamos voltar ou não?”.
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O mineiro sente atração pelo mar. Quem nasce em Minas chega ao mundo com o
horizonte cercado por montanhas lindas e majestosas. Quando você enxerga o mar, vê
algo imenso e em movimento próprio, cada dia com uma cor, em eterna mutação. Pode
pintar tanto sua superfície como paisagem ou seu âmago. Pode também simplesmente ir
andando na praia e, em vez de olhar para cima, mirar o solo sob seus pés. E ver conchinhas, gravetinhos e pedrinhas, compondo imagens fascinantes criadas pelas marés. É
mágica e realidade ao mesmo tempo.
Já pesquei muito, e peixes grandes. E olha que não é história de pescador. Hoje,
tenho pena. Limito-me aos que são para comer. Os marlins maravilhosos, de todas as
cores, com reflexos prata e azuis profundos, são lindos demais para morrer iludidos por
uma isca. Então, costumava cortar a linha. Se você não quiser que um marlim morra — e ele
morre à toa — não deve puxá-lo pelo bico, já que o osso é extremamente frágil. Ninguém
deve usar anzóis inoxidáveis, e sim os que podem enferrujar. Você corta a linha bem
próxima do anzol. Ele vai nadando lentamente, se recupera. Com pouco tempo o anzol
enferruja e ele pode continuar a caçar os peixinhos que são a seiva da sua existência;
levar sua vida de príncipe dos mares.

“Garrafas e vasos” | 2005
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Existe hoje uma forma de pescar chamada long line, muito usada pelos pesqueiros
profissionais de alto-mar. É uma linha de quilômetros, sustentada por bóias. Os barcos
andam sem parar pegando os peixes assim fisgados. Os tubarões também nadam por ali para
comer os peixes. Os esportistas que gostam de pescar têm horror a esses métodos. Hoje,
felizmente, a proteção às espécies marítimas está evoluindo. As baleias que estavam em
processo de extinção são protegidas. A azul quase desapareceu. Acredito que só temos
cerca de oitenta baleias azuis no mundo. Estamos aprendendo, mas ainda se destroem
cardumes de bacalhaus e de atuns grandes. Em algum momento, isso há de parar.

“Leticia” | 2005
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O mar é mesmo fascinante. Sua melhor definição é em língua francesa, onde o gênero
da palavra é feminino: la mer. O mar é mulher; portanto, instável. Um dia é lindo, tranqüilo.
No dia seguinte, agitado e bravio. É a alma feminina, docemente indômita. Não existe
sequer um homem no mundo que seja melhor do que a mulher. Sou um admirador profundo
de cada um dos seus detalhes. Vivo cercado delas: minha esposa, três filhas e duas netas.
Isso só pelo lado familiar, fora as amigas, as auxiliares da vida toda. Na minha infância tinha
as famosas tias. Concordo com o José Luiz Alquéres quando ele diz que uma das boas
fatalidades da vida é ter um bando de tias.
Minha principal qualidade talvez seja a capacidade de conviver com diferentes personagens. Quando comecei a estudar engenharia, não existia em Minas Gerais uma escola
que formasse administradores. Aprendíamos a ser managers usando o bom senso. A verdade é que em nenhuma faculdade se ensina a facilitar o desempenho das pessoas,
estimular seu desenvolvimento, trabalhar em equipe, ser um team player. Obter essa graduação através da minha experiência de vida e observação natural dos outros foi tão
importante quanto meus conhecimentos técnicos. Parte do meu modo de agir talvez
tenha origem em certo viés artístico que me permite olhar o mundo de modo um pouco
diferente. O fato é que, entre tantas personalidades difíceis, a arte me ajudou no dia-adia. Pode parecer uma bizarrice ou fantasia senil, mas o fato é que, em sinuosa harmonia
com todas as minhas decisões de engenheiro do setor elétrico, estava o amor pela arte e
a dedicação à pintura; temas e atividades díspares, mas que se entrecruzaram durante
toda minha existência laborial e produtiva. Quem diria — ou entenderia — que somente fui
engenheiro por amor às artes, e vice-versa.

Musas inspiradoras e outros relicários
Recordo-me de três tias que foram educadas na Itália. Uma, Helena, tocava piano muito
bem; a outra, Julieta, tinha uma harpa. A harpa era um instrumento de enormes dimensões
para nós, crianças. Eu, menino, ficava maravilhado: “Tia Julieta, toca a harpa!”. Ela fazia uns
sons que pareciam com água fluindo. Lindo! A terceira tia, Salomé, tentou ser violinista.
Trata-se de um instrumento dificílimo de tocar bem. A coitada ia estudar violino, posicionava o arco e tirava o primeiro som. Era um guincho. E nós, crianças, gritávamos: “Meu Deus!
A tia está tocando sua rebeca!”.
Também convivi profissionalmente com muitas mulheres excepcionais, como a minha
secretária Verônica, na Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás), que esteve, modesta e
anonimamente, por trás de muitas das decisões de envergadura e centrais no destino do
setor elétrico nacional. Escolhi mulheres para postos importantes. Ainda na Eletrobrás, a
criação e organização da Eletros e da Memória da Eletricidade não teriam se materializado
sem a colaboração decisiva de Orcelia Barroso, em que pese a restrição de um certo machismo demodê. Na Cemig, na segunda vez em que fui presidente e quando o Luiz Anibal de
Lima Fernandes era diretor financeiro, vagou um lugar de superintendente. A mais compe-
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tente para o cargo era uma mulher. O marido dela trabalhava na Cemig também. O Luiz
Anibal disse: “Ela é a mais competente, mas não temos nenhuma superintendente. Temos
seis ou sete superintendentes, e são todos eles homens”. Apoiei: “Então, é mais um motivo,
nomeia!”. Que tempos estranhos eram aqueles!
Vista hoje em dia, essa nefasta feminofobia parece invenção. A Maria Teresa Serra, que
é vice-presidente do Banco Mundial e, no meu tempo, chefiou o Departamento de Meio
Ambiente da Eletrobrás, viaja muito e leva o marido aposentado, pois o banco tem um
programa que paga a passagem do cônjuge quando a viagem é longa. E ele diz com fair play:
“Agora viajo acompanhando minha esposa!”. Ela é uma técnica extremamente competente.
Com seu conhecimento profundo, dava verdadeiras aulas com quem quer que trabalhasse
e enquadrava os engenheiros que vinham reclamar comigo: “Como é exigente e chata!”. Eu
dizia: “Exigente sim, chata jamais”. Ela se superou e superou a todos, mostrando como
evitar impactos ambientais e melhorar os projetos voltados para conservação.

Tonalidades e matizes do verde da esperança
O tema ambiental já estava na ordem do dia quando o Tancredo Neves foi governador e me chamou de volta para a presidência da Cemig. Eu tinha me aposentado e estava
me deliciando com a pintura das minhas telas. Tancredo foi a minha casa fazer o convite
e, duas semanas depois de tomar posse, abro o Jornal do Brasil — o pessoal em Minas não
lia muito este jornal na época, mas eu lia — e encontro meia página criticando severamente
a Cemig porque havia derrubado um bambuzal para construir uma linha de transmissão.
Um jornalista visitou a fazenda onde seria feita a devastação e escreveu a história com
riqueza de detalhes. Imaginem a confusão! Chamei meu pessoal e falei: “Nunca mais
façam uma coisa dessas sem eu saber!”. “Mas Dr. Mário, temos que fazer um ângulo assim
e não um ângulo assado e íamos gastar mais tantas torres...”. Retruquei: “Olha o que
aconteceu!”. Era um pessoal bem intencionado, mas formado naquela visão economicista, muitas vezes ignorando a teoria do custo marginal e danado na vontade de simplesmente fazer o mais econômico.
Naquela época, eu já tinha a convicção de buscar soluções satisfatórias para todos os
interesses afetados, olhar holisticamente, o que hoje acabou se tornando uma obrigação
tanto do projetista quanto do gestor. O inglês diz satisfazer a todos os stakeholders. É
necessário atender a todas as partes sem perder de vista o imperativo de fazer mais com
menos. Despesas desnecessárias no desenvolvimento dos projetos tornaram-se um anátema. Certa vez, como presidente da Eletrobrás, estava elaborando um Plano Decenal, recheado com a programação de várias hidrelétricas. Foi quando me trouxeram uma outra lista de
usinas. Falei logo: “Ih, Santa Isabel tira! Andei pescando por lá, vocês não vão conseguir
fazer isso nunca. Tem problemas ambientais demais”. Pois bem, excluímos a Santa Isabel,
orientei a Eletrobrás a deixar o Araguaia de fora. Mais tarde, a usina foi recolocada no
programa. Foi uma pena.
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“Dois barcos” | 2005

Pintando o sete na telas da hidroeletricidade
A Cemig, de onde saí em 1967 para ingressar na Eletrobrás, estava à frente de outras
companhias elétricas estatais. O governo Juscelino Kubitschek deu apoio integral ao
engenheiro Lucas Lopes, que soube escolher pessoas competentes para o seu quadro
dirigente e auxiliares. As empresas elétricas do grupo American Foreign & Power (Amforp),
de controle estrangeiro, haviam igualmente formado um pessoal de primeiro nível. O John
Cotrim e o Leo Penna, entre outros astros da maior grandeza com quem trabalhei na Cemig
e na Eletrobrás, foram formados dentro das empresas do grupo Amforp. Outros vieram do
grupo Light. Era um time que amava o que fazia e amava o Brasil antes de tudo.
Quando fui para a Eletrobrás, já havia, portanto, possibilidade de surgir uma massa
crítica de boa cepa. Dentre os diretores, eu realço a presença do notável Maurício Schulman, que trouxe a experiência da Companhia Paranaense de Energia (Copel). Era um homem
que entendia tanto de engenharia como de finanças, trazendo uma importante contribuição para um setor dominado por profissionais monotemáticos. Outros diretores com participação fundamental foram o já nunca demais citado Leo Amaral Penna e o José Marcondes
Brito, este último na parte de operações. Ademais, contei com amigos de valor como Galdino Mendes e Antonio Carlos Bastos, dentre tantos outros.
Muitos dos dirigentes federais se dividiam em grupos, escolas e doutrinas e viviam
às turras com o pessoal de São Paulo. Era necessário acabar logo com aquela briga. O
presidente da Companhia Energética de São Paulo (Cesp) era o ex-governador Lucas
Garcez, a quem conhecia vagamente. “Precisamos de mais um diretor, que tal o Lucas?”.
O ministro de Minas e Energia José Costa Cavalcanti me respondeu: “Ele não vai acei-
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tar”. Perguntei: “Posso tentar?” “Vai em frente”, foi a resposta. Fui e, como Júlio Cesar,

veni, vidi ,vici.
Foi uma solução feliz, pois na fase de rápida expansão do setor elétrico, com o mercado crescendo a taxas próximas de 10% ao ano, foi importante ter empresas federais e
estaduais trabalhando em perfeita harmonia. O Lucas Garcez foi valioso também mais tarde,
no Conselho de Administração de Itaipu, onde sua personalidade peculiar e o notório saber
atraíam admiração e respeito dos conselheiros paraguaios, facilitando a aprovação de medidas que permitiram a construção da grande obra, essencial para o suprimento das regiões
Sudeste e Sul do Brasil.
Quando fui para a Cemig, comecei a trabalhar na área de suprimentos. A empresa
estava em formação. Eu entrei convidado pelo Lucas Lopes, presidente da companhia. Ele
estava com grande esperança de o Juscelino Kubitschek ser eleito presidente. Quando me
convidou para a primeira conversa no Rio de Janeiro — onde eu estava sediado — já falava:
“Se nosso candidato for eleito...”. Lucas havia trabalhado no Plano de Eletrificação de
Minas, elaborado no tempo em que era secretário José Rodrigues Seabra, pai do Licínio
Seabra, que foi diretor da Cemig, da Eletrobrás e presidente de Furnas. José Rodrigues

“Moth Bruxa” | 2001
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Seabra foi também diretor da Escola de Engenharia de Itajubá (MG). Era um homem de muito
valor, que foi eleito para a Câmara dos Deputados.
Existem memórias pitorescas na história da eletricidade no Brasil. As companhias americanas de eletricidade operavam em 60 Hertz. Era a freqüência padrão nos Estados Unidos.
O Rio operava em 50 Hertz porque desde suas origens já existiam equipamentos nessa
freqüência, oriundos de antigas concessões inglesas. Em Minas Gerais, havia restrições a
certos padrões americanos. Resolveram então fazer os investimentos do governo em geração na freqüência de 50 Hertz. O que ocorreu? O primeiro navio, que vinha com geradores
de 50 Hertz dos Estados Unidos, se perdeu. A General Electric, que tinha o contrato, disse:
“Podemos mandar outros geradores logo, mas só se forem em 60 Hertz”. Vieram geradores de
sessenta e a Cemig passou a trabalhar nessa freqüência. Como já era a freqüência de São
Paulo, ela acabou por se tornar o padrão do Brasil. Moral da história: há momentos em que
o casuísmo é essencial.
O enfoque inicial do Lucas Lopes na Cemig foi muito claro: no meio do mapa de Minas
ele desenhou uma forma, como a de uma ameba, que representava a região metalúrgica do
centro de Minas. Ele disse: “Na primeira etapa, vamos retirar tudo que está impedindo o
desenvolvimento desta área”. Os óbices eram, principalmente, a falta de energia e a de
estradas. Este foi o famoso binômio que marcou a administração do governador Juscelino
Kubitschek. Desmontar essas duas adversidades era o segredo do sucesso.
Juscelino revolucionou o Brasil. Veio de Diamantina (MG), estudou medicina, mas
pouco a exerceu. Era tão inteligente quanto ambicioso. Foi prefeito de Belo Horizonte,
onde realizou uma boa administração, e se destacou depois como governador de Minas
Gerais. Quando chegou ao governo estadual, impulsionou as artes, a pintura, a música e
a arquitetura. A mãe dele, Dona Júlia, era uma figura notável — decisiva na formação do
filho. Aliás, grande parte dos homens excepcionais, para o bem ou para o mal, teve mães
excepcionais.
Com o tempo a ameba cresceu, com as primeiras usinas — Itutinga, Salto Grande, etc...
— sendo feitas para abastecer a indústria metalúrgica. Logo no início, veio o Grupo Mannesmann, que estava convencido de que a melhor tecnologia para aciaria seria através de
fornos elétricos, em substituição aos fornos a carvão de madeira. Esperavam tarifas baixas
de eletricidade. No início funcionou, mas depois de certo tempo o processo ficou caro e a
Mannesmann mudou de tecnologia. O desafio, portanto, era criar usinas competitivas, o
que requeria empresas eficientes. Lucas, na sua biografia, cita a diretiva de Juscelino:
“Monta sua equipe, não vou interferir politicamente”. É verdade. Ele quase não interferiu.
JK tinha um estilo de fazer e deixar fazer.
Inicialmente, os diretores eram todos técnicos. Quando fui chamado estava trabalhando para uma empresa privada norte-americana chamada Allis Chalmers. Faria uma carreira
de executivo de multinacional com toda aquela expectativa de prosperidade, mas o projeto
de tocar o Brasil para frente me sensibilizou. O Lucas conhecia meu pai, havia trabalhado
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com ele na E.F. Oeste de Minas, e achou que eu daria uma boa contribuição. Fui para o
departamento de Materiais e Suprimento, com a preocupação de fazê-lo funcionar bem,
com técnica e ética. Muitas vezes, a área de compras costuma produzir certos deslizes de
honestidade. Vinha de fábrica que produzia geradores e transformadores, de modo que eu
estava familiarizado com todos os estágios de especificação, seleção, tomada de preços e
aquisição.
Naquela época se organizavam a Comissão Brasil-Estados Unidos e o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico (BNDE). Surgiram oportunidades de fazer aquisições com
empréstimos do Banco Mundial (Bird) e do Export-Import Bank of the United States (Ex-Im
Bank). Além dos recursos internacionais, havia os locais, oriundos de uma taxa criada pelo
Estado de Minas Gerais para prover contrapartidas a empréstimos externos. Assim saíram
todos esses financiamentos. Fui aos Estados Unidos diversas vezes, mas já não apenas com
a missão de fazer compras. Era também o encarregado da negociação com o Bird e outros
bancos. O Banco Mundial tinha, na época, um presidente de difícil relacionamento com o
Brasil, mas, em função de minha experiência anterior, me saí relativamente bem. Os recursos
foram obtidos.
À proporção que a Cemig foi evoluindo, ficou claro que, além da zona metalúrgica que
estava sendo desenvolvida, era necessário atender a outras áreas. Era preciso redefinir a
situação de Belo Horizonte, que estava mal servida pela Companhia de Força e Luz de Minas
Gerais (CFLMG), do grupo Amforp. Neste contexto, cumpre dizer que John Cotrim, diretor
técnico, foi um maestro na formação dos quadros da Cemig. Ele atraiu engenheiros de todas
as partes do mundo. Lembro que, mais ou menos nesta época, a estatal teve no seu quadro
técnico quatro ou cinco russos, fugidos da revolução comunista e cujas famílias tinham ido
trabalhar na China. Estes russos foram para a Austrália e depois para o Brasil. A Cemig teve
dois Popov, teve Allissofs, Tornovskys e outros. Cotrim se entendia muito bem com eles,
pois era um homem aberto para o mundo. Se o indivíduo fosse competente, muito bem,
tinha o seu lugar. Neste ponto a Cemig foi pioneira. Não existia até então, no setor elétrico
estatal, uma política sistemática de mão-de-obra qualificada. Pelo contrário: o pessoal tinha
a idéia de usar o talento local, que até existia, mas não daria conta de todo o programa.
Cotrim democratizou e, de certa forma, globalizou o quadro de pessoal.
No tocante aos planos futuros, eles não eram muito claros para todos nós. Estavam na
cabeça do Lucas. Não vamos esquecer de que ele já pensava no governo federal. Juscelino
Kubitschek, no dia em que tomou posse no cargo de governador e entrou no Palácio da
Liberdade, começou a planejar como ser presidente da República. Esta era a tradição. O
governador de Minas Gerais era e é sempre candidato natural à Presidência.
No meio desse percurso houve racionamento de energia. Nós, da Cemig, tínhamos
vendido muita energia, baseados em hipóteses hidrológicas (as séries conhecidas eram
muito curtas) que não se verificaram. Tínhamos que racionar, mas não havia intenção de
encampar a CFLMG — que, naquela época, pertencia à Amforp. O Lucas foi muito prudente
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e, com o auxílio do Mauro Thibau, negociou desligar parte da carga, dar férias à indústria
siderúrgica durante os meses críticos e não caminhar para uma encampação como a que foi
feita pelo governador Leonel Brizola no Rio Grande do Sul.
Decidimos ampliar a área de concessão e construímos várias subestações em torno
de Belo Horizonte. Começou-se, então, a pensar em projetos maiores. Eu, nessa época, já
era vice-presidente executivo da Cemig; o presidente era o Dr. Cândido Holanda. Aliás,
esta composição da diretoria deveria ter sido diferente. Eu era diretor da Cemig e o
Juscelino era candidato à Presidência da República. Se Juscelino fosse eleito, Lucas iria
para o governo federal e traria para o Rio de Janeiro, então capital do país, o John Cotrim
e o Mauro Thibau, ambos cariocas. Como era mineiro, eu ficaria como presidente da
Cemig. Na realidade, não aconteceu exatamente assim. Juscelino foi eleito, mas o presidente escolhido para a Cemig foi o professor Cândido Holanda, doutor-catedrático e
homem muito respeitado.
Na época, a Cemig, já melhor estruturada, começou a despontar no cenário nacional.
Um projeto nosso, em parceria com a Comissão do Vale do São Francisco, a Barragem de Três
Marias, destacou-se entre as alternativas para regularizar o São Francisco e conter as cheias.
Foi a oportunidade de a Cemig construir uma usina realmente grande, passar de uma geradora de 50 megawatts para uma de 200 megawatts, com um reservatório de grande proporção e com transmissão em tensão mais elevada. Três Marias localiza-se no sertão das veredas
descritas nos maravilhosos livros de Guimarães Rosa. Esse projeto foi decidido com Juscelino já na Presidência da República e conduzido simultaneamente com a implantação da
hidrelétrica de Furnas. Houve certa competição. O Cotrim veio para presidir Furnas. A em-
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presa tinha, inicialmente, capital da Light, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e da Cemig. Era um projeto voltado ao mercado do Sudeste, principalmente São Paulo
— que já estava em crise — e Rio de Janeiro.
A usina de Furnas, apesar de ser um projeto muito bom do ponto de vista técnico,
inundava muitas terras, o que causava grande impacto no meio ambiente. O enfoque na
época era construir a usina mesmo com a perda de terras, pois o país estava caminhando
para uma crise no setor elétrico. Isto resultou em um desgaste enorme para o governador
Bias Fortes, de Minas Gerais. Três Marias inundava uma região semideserta, mas Furnas era
diferente, seu impacto ecológico era bem maior. Lembro de uma pessoa que foi conversar
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comigo nessa ocasião. Tinha feito uma plantação de oliveiras e chegava à época da primeira
colheita de azeitonas. “Doutor, vai tudo ser inundado?”. Respondi: “Vá ao Rio de Janeiro e
procure a direção de Furnas”. E era verdade. Uma coisa dolorosa. Desde aquela época
entendi que o aforismo de que “não se faz omelete sem quebrar ovos”, mesmo que inconscientemente, tinha sido idealizado especialmente para a hidroeletricidade.
Eu era o então representante da Cemig no conselho de administração de Furnas. Ouvia
muitas reclamações. A usina era um super-projeto na ocasião, com um milhão de quilowatts
e seu estudo havia sido iniciado pela Cemig. A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)
estava construindo, naquela oportunidade, a usina de Peixoto, no mesmo Rio Grande. O
acompanhamento desses três projetos simultâneos me ensinou a julgar melhor os componentes da engenharia, da política e dos impactos sociais dos empreendimentos.
Fiquei na Cemig como vice-presidente por muito tempo. Depois, como presidente, por
um prazo menor. Veio o movimento de 1964, Israel Pinheiro foi eleito governador de Minas
Gerais. Não era o candidato dos militares e foi um episódio turbulento. Mauro Thibau, que
tinha bons contatos políticos, foi convidado para ser ministro de Minas e Energia do governo Castello Branco. Foi um bom ministro e levou como secretário-geral Benedito Dutra,
administrador de talento.
A Cemig estava se expandindo e se consolidava como uma companhia eficiente, uma
das melhores do Brasil, com índices de eficiência admiráveis. A outra boa surpresa foi a
Copel, com o professor Pedro Viriato Parigot de Souza e o Maurício Schulman. Até então,
no Brasil, as poucas empresas estatais se confundiam com a administração direta. Eram
chamadas de “economia mista”, o que, no fundo, era uma forma de driblar os controles da
administração direta. Neste contexto, o que a Cemig representou? A resposta acertada é
a seguinte: o mesmo que as estatais então eficientes no pós-guerra da Europa começavam
a representar. Ela mostrou que o Estado podia conduzir projetos com competência, honestidade e eficácia. A Copel surgiu afinada com a Cemig. Foi uma época de processos
germinativos.
Acho que essa foi a grande lição: a Cemig é uma empresa que começa com uma
abrangência localizada, depois engloba o estado inteiro e a capital. A companhia manteve,
durante algum tempo, uma área de trabalho em paralelo com o estado, que atuava através
do DAE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) no Vale do Jequitinhonha, já que era
antieconômico absorver tudo. Da mesma forma que a Copel, ambas tinham a missão de
promover o desenvolvimento do estado. Foram muito importantes para esta finalidade as
parcerias realizadas pela Cemig, a exemplo das que foram feitas com a Fundação João
Pinheiro e com o Instituto de Desenvolvimento Industrial (INDI), que seguia uma experiência
italiana. Era a maneira de fazer de Minas Gerais um estado desenvolvido.
As estatais de São Paulo eram organizadas por projetos: a Centrais Elétricas de
Urubupungá (Celusa), a Companhia Hidroelétrica do Rio Pardo (Cherp) e a Usinas Elétricas
do Paranapanema (Uselpa). Trata-se de uma escola diferente da de Minas, onde as estatais
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são patrimônios do estado. As de São Paulo são instrumentos do estado para gerar negócios e desenvolvimento. Na Cesp, quando fizeram a fusão, a companhia chegou a juntar
dezesseis empresas.
Na década de 90, tudo mudou, e até mesmo a Light foi privatizada. Mas isso é outra
história. Naquela ocasião, a febre da expansão de São Paulo era um frenesi de obras e cada
empresa tinha a tradição de contratar grandes empreiteiras paulistas. Depois, esta tendência migrou para a área federal. O modelo de erguer um altar a qualquer obra só foi revisto e
controlado pelo José Luiz Alquéres e pelo Luiz Anibal por ocasião do meu segundo mandato como presidente da Eletrobrás, quando eles tiveram que suportar pressões terríveis para
mudar o pensamento hegemônico e acertar o norte conceitual.

As pinceladas iniciais na Eletrobrás
Estávamos no governo do presidente Costa e Silva. O Rondon Pacheco, chefe da Casa
Civil, indicou duas pessoas: o Eliseu Resende para presidir o Departamento Nacional de
Estradas e Rodagem (DNER) e eu para a Eletrobrás. Ele acertou com o general José Costa
Cavalcanti, então ministro de Minas e Energia, que me telefonou — eu não o conhecia —
para termos uma conversa. Assumi a presidência da Eletrobrás, que tinha sido criada pelo
presidente João Goulart em 1961, mas o projeto ficou parado no Congresso por muitos anos.
A estatal tinha começado a operar um pouco antes da Revolução de 1964. A Eletrobrás,
quando proposta por Getúlio Vargas, seria uma espécie de Électricité de France (EDF), uma
companhia integrada de alto a baixo, que fabricaria até equipamentos. Mas o projeto não
passou no Congresso. O que foi possível sair do papel, no fim das contas, foi uma holding.
No período anterior, de aproximadamente 10 a 12 anos, surgiram a Hidrelétrica do São
Francisco e Furnas. Tudo isso antes que a Eletrobrás tivesse a oportunidade de se organizar
e se transformar em holding. A EDF, um dos possíveis modelos, já era uma grande estatal
operadora, um ícone e força da República. Tanto que ainda hoje, apesar das inúmeras
privatizações na Europa, existe grande resistência a esta solução na França porque a empresa opera com tarifas mais baixas. Os grupos privados reclamam que a EDF pode ter as tarifas
menores porque é subsidiada pelo governo, mas continua firme e avança investindo no
exterior, como quando comprou a Light no Brasil, por exemplo.
Nesse período inicial da Revolução de 1964, ocorreu um fato inusitado. A Eletrobrás
foi tomada pelas armas por um coronel, um tipo exaltado, com uma metralhadora. Ele se
proclamou presidente e ficou por cerca de duas semanas no comando. Era o coronel José
Varonil de Albuquerque Lima. Depois, resolveram “formalizar” seu mandato por um determinado número de dias e o substituíram pelo Costa e Silva. Diziam, na época, que a única
maneira de tirar o coronel era colocando um general em seu lugar. Contava-se, não sei se é
verdade, que as tropas de Minas que vieram com o general Mourão Filho puseram o coronel, em determinado momento, no conselho da Eletrobrás. Albuquerque Lima deve ter
pensado melhor e resolvido ser presidente da Petrobras, um degrau acima na hierarquia das
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estatais. E marchou para a companhia de petróleo. Quando bateu na porta da Petrobras,
informaram que a eleição era via Conselho de Administração, e demoraria. Chegando, finalmente, ao Ministério da Guerra, teve que bater continência para o Costa e Silva, já sentado
na cadeira, que disse: “O ministro sou eu”. Foi-se um desejo não realizado.
Fui para a Eletrobrás quando já existiam Furnas, Chesf e o grupo Amforp. Naquele
período, havia sido concluído também o estudo pela Canambra Consulting Engineers, financiado em parte pelo Banco Mundial e em parte por nós mesmos. Foi o maior estudo
energético integrado do mundo na época. A extensão geográfica coberta pelo trabalho era
do tamanho da Europa. Inicialmente, não tinha a parte da Amazônia, mas somente o Centrosul, hoje denominado Sudeste. O pessoal da Cemig auxiliou no estudo. Dentre os diversos
colaboradores, destacam-se Francisco Afonso Noronha, que depois foi presidente da Cemig, e principalmente John Cotrim e Flávio Lyra; este último também um grande engenheiro
que merece figurar no panteão do setor elétrico. O trabalho agregou outras pessoas, como
Maurício e Roberto Schulman, no Sul. Depois, decidiu-se ampliar esse estudo para o resto
do Brasil. Ao final, resolvemos criar a Eletronorte e a Eletrosul. Foi na minha gestão que
criamos as duas empresas.
A história do Brasil tem muita coisa surpreendente. Passado esse período de agitação,
foi empossado na presidência da Eletrobrás o doutor Octavio Marcondes Ferraz, grande
engenheiro projetista, construtor da hidrelétrica de Paulo Afonso. Era um engenheiro de
primeira grandeza, mas um homem que, no período do presidente Jânio Quadros, não
parava, literalmente, de criticar a Eletrobrás à mais tímida menção do seu nome. Era contra
o projeto. E acabou alegremente presidente da estatal.
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Juscelino Kubitschek teria condições de criar a companhia, mas Lucas Lopes afirmou,
em suas memórias, ter dissuadido o presidente com o argumento de que, se a Eletrobrás
fosse criada, os políticos lá se aboletariam, distribuiriam as poucas verbas da empresa em
dezenas de projetos pelo Brasil afora e nada progrediria. O negócio era deixar tudo como
estava e dirigir as verbas da estatal no apoio a Três Marias e a Furnas. Lucas obteve o aval do
presidente e o dinheiro continuou a ser canalizado, pela via do BNDES. No tempo de
Marcondes Ferraz, isto não mudou. Apenas passou-se também a mandar dinheiro para as
obras de São Paulo. Era uma Eletrobrás pouco estruturada, que tinha função de dar capilaridade dos recursos públicos para projetos do setor. Algo que ele, em sua formação liberal,
não concebia como papel a cumprir. Houve, por isto, pouco cuidado na estruturação da
empresa e na definição da sua missão.
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Quando assumi a presidência da Eletrobrás, já trazia da Cemig aquela visão de abrangência territorial, de instrumento de desenvolvimento econômico. Coloquei isto em prática
de forma coerente com os outros sistemas que, desde 1964, os militares haviam implantado
na Telebrás, na Petrobras e na Siderbrás. Transformamos a Eletrobrás em um centro de
planejamento e controle nacional. Fez-se o Grupo Coordenador de Operações Interligadas
(GCOI), que coordenava as operações interligadas. E um centro de planejamento do qual o
meu sempre presente amigo José Luiz Alquéres, anos mais tarde, foi o principal executivo.
Isto foi feito em escala nacional. Esta estrutura suportou um crescimento acelerado no
período do milagre econômico.
No período anterior ao de Marcondes, com medo do rumo que a política vinha tomando, a Amforp decidiu vender todas as companhias no Brasil que forneciam energia a grandes cidades, como Belo Horizonte, Recife, Campinas e Curitiba, entre outras. Eram 11 companhias, se não me engano. Depois de alguma hesitação, os militares decidiram manter a
compra, de modo que, quando cheguei à Eletrobrás, esta era a controladora de Furnas, da
Chesf e também de várias companhias distribuidoras.
Para expandir consistentemente a geração de energia — o que era crucial para o Brasil
—, usamos o projeto da “Canambra”, cujo levantamento do potencial hidrelétrico ficou
pronto em 1963. A estatal, na minha gestão, definiu duas coisas: primeiro, um planejamento
de expansão decenal para o Brasil, com a ampliação do estudo da Canambra para a Amazônia e para o Sul. Ao mesmo tempo, a idéia era passar a propriedade e gestão das companhias
de distribuição para os estados, iniciativa que encontrava enorme resistência. Acontece
que um dos meus diretores era de São Paulo; o outro era o Schulman, da Copel, e eu vinha
da Cemig. Defini claramente nossa linha política: “Vamos passar tudo para os estados”.
Percebi e implantei na ocasião o perfil com que a Eletrobrás se tornou conhecida: o de
entidade coordenadora e de estudos, uma empresa holding de ativos de geração e um
banco de investimentos setoriais.
Na maioria dos estados, já havia a empresa estadual que atendia ao mercado do
interior. E o melhor mercado, o da capital, estava nas mãos da Eletrobrás. Tomamos a
decisão de não ser um modelo Telebrás, centralizador federal, e sim de adotar modelo
descentralizado, de natureza estadual, em que a distribuição é vista como um negócio local.
Assim mostramos, na prática, o nosso federalismo. A Cemig absorveu a Força e Luz de Minas
Gerais; a Copel absorveu a Força e Luz do Paraná. Essas montagens deram a feição do nosso
sistema elétrico em nível federal, concentrado nos investimentos de geração e na grande
transmissão. Alguns estados com recursos, como Minas Gerais, São Paulo e Paraná, continuaram investindo em geração. Outras unidades da Federação, como os estados do Nordeste, apenas distribuíam energia.
Apesar de grandes dificuldades em Pernambuco, onde havia problemas no Recife por
causa de brigas históricas da Pernambuco Tramways, e na Bahia, acertamos toda essa trans-
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ferência. A única distribuidora a ficar com a Eletrobrás — porque o Espírito Santo não quis
— foi a Espírito Santo Centrais Elétricas (Escelsa). O governo do estado fez questão de
vender a parte dele para a holding. Na ocasião, dedicamo-nos também a eliminar a duplicidade de freqüências. Este é outro grande projeto da minha primeira gestão. Em poucos
lugares do mundo se fez uma conversão de freqüências nessa escala. O Rio era 50 Hertz;
São Paulo e Minas Gerais, 60 Hertz. A Light tinha pavor da mudança. O Antônio Galloti, seu
então presidente, nem se fala. Os advogados dele, que eram muito bons, disseram que, na
hora em que se anunciasse a medida, choveria ações judiciais dos fabricantes, dos consumidores, dos condomínios de edifícios de apartamentos, do céu e da terra; tudo para não
pagar o ônus da mudança. Na realidade isso só podia ser feito, como o foi, num governo
militar. A alternativa era a seguinte: ah, não quer? Então, vai ser racionado; só haverá oferta
de energia a 60 Hertz. Há males que vêm para o bem.
Havia o Rio Grande do Sul resistindo. E havia também o Carlos Lacerda no meio do
caminho, que construíra no Rio de Janeiro uma pequena usina a gás. O engenheiro-chefe
desta usina foi o Varonil, o famoso coronel que ocupou a presidência da Eletrobrás, homem
de confiança do Lacerda. O governador do Rio de Janeiro queria ter uma companhia estadual, nos moldes da Cemig. No fundo, queria montar a “Cemig dele”, tornando-se independente da Light. Resistimos e fomos vitoriosos no convencimento sobre a importância de
unificar a freqüência, cumprir o planejamento geral da Canambra e descentralizar o negócio
da distribuição pelas empresas estaduais.
Deixei a presidência da Eletrobrás em 1975, atravessando os governos militares até
o presidente Garrastazu Médici. Nesta ocasião, entregamos aos nossos sucessores os
estudos prontos da Usina de Itaipu. O sucessor foi o presidente Ernesto Geisel. A
Eletrobrás já tinha chegado a certa maturidade no planejamento. O Pietro Erber e o
José Luiz Alquéres haviam feito projeções de mercado regionalizadas. O modelo integrado, bem mais complexo, só existia na Região Sudeste. Este modelo foi desenvolvido
pelo departamento de planejamento da Eletrobrás, em 1974, e foi evoluindo com os
estudos energéticos posteriores até se transformar no Plano 90 (plano de expansão do
setor elétrico para um período de 15 anos). Ruy Ciarlini, José Luiz Alquéres, Antônio
Carlos Holtz, Carlos Amarante, Nelson de Franco, Altino Ventura Filho, Pietro Erbert,
Luiz Eyer de Araújo, Antônio Coló e Akio Miyamoto, entre outros, tiveram participação
fundamental neste trabalho. Havíamos também implantado uma sistemática avançada
de elaboração do Orçamento Plurianual do Setor Elétrico (OPE) na diretoria financeira,
sob o comando do professor Manoel Pinto de Aguiar, projeto onde trabalharam Norberto Medeiros, Luiz Oswaldo Aranha e José David Langier, que depois viriam a construir outras catedrais no setor elétrico.
Naquela ocasião eu tinha na assessoria da presidência outro engenheiro brilhante,
Jayme Buarque de Holanda. Era uma mente inquieta e sempre propunha estudos na
fronteira. Sincronicamente, os militares foram malsucedidos num projeto que chamavam
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de Matriz Energética Brasileira, que acabou, melancolicamente, trancado dentro da Petrobras com um carimbo de documento confidencial. O mundo gira e três ou quatro anos
depois depositaram os relatórios na Eletrobrás, com a condição de ninguém ter acesso ao
material ou só tê-lo em condições muito especiais. Lembro de ter dado consentimento ao
Alquéres e ao Jayme para ler aqueles estudos. Era um momento em que se faziam sentir as
conseqüências do primeiro choque de preços do petróleo, em 1973. O curioso é que, ao
mesmo tempo em que todos diziam que ia faltar petróleo, o Brasil tinha um plano prontinho que mostrava abundância em recursos hidrelétricos. Nós havíamos previsto isto nos
estudos de planejamento, com base em um levantamento do potencial hidrelétrico, e em
estudos de expansão do sistema meio artesanais, cujo resultado era apresentado num
diagrama semelhante a uma serra “tico-tico”.
Nos últimos meses de minha gestão à frente da Eletrobrás, quando já estávamos com o
quadro hidroelétrico do país todo delineado, apareceu um novo desafio: encaixar no programa de obras a Usina de Itaipu. Era o planejamento energético de um país com uma
demanda de 16 mil MW, no qual tínhamos que acrescentar 12 mil MW. Itaipu era um projeto
binacional cuja inclusão interromperia o crescimento progressivo de outros projetos de
porte médio. Mas, paciência, fizemos. O problema piorou quando repentinamente caiu
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como um raio a decisão de agregar um programa nuclear. O recado foi mais ou menos o
seguinte: “Encaixa um elefante dentro dessa sala”. O acréscimo de oito usinas nucleares,
liderado ativamente pelo embaixador Paulo Nogueira Batista, criou um grande mal-estar
nos meios técnicos e de planejamento.
Para mim, aquilo parecia loucura. Lembro da famosa reunião do Conselho Nacional de
Energia, presidido pelo ministro Shigeaki Ueki, na qual isso foi comunicado como decisão
do presidente Ernesto Geisel. Já se previa que a energia nuclear ganharia expressão na
matriz energética, mas na dita reunião o Ueki anunciou: “Vamos substituir o petróleo pela
energia nuclear, que vai ser produzida a um custo muito baixo”. Decidi que era hora de sair
da Eletrobrás porque não tinha mais acesso, nem influência para discutir tecnicamente os
temas setoriais com a turma do presidente Ernesto Geisel, ao contrário do que tivera nos
governos anteriores.
Os presidentes com quem conversei facilmente, e que me ouviram, foram Juscelino
Kubitschek, Tancredo Neves, Castello Branco, Costa e Silva e Garrastazu Médici. Importantes foram para mim dois excepcionais ministros de Minas e Energia: José Costa Cavalcante
e Antônio Dias Leite. O presidente Geisel confiava bastante no Shigeaki Ueki e no João
Paulo dos Reis Velloso. Eu ficava nervoso com algumas decisões. Quando ele anunciou
aquele famoso plano alucinante — o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) — com
números discordantes dos nossos, fui falar com o ministro Reis Velloso. Ele, porém, retrucou
com um argumento pouco técnico: “Agora já está na imprensa”. Aliás, o Pedro Malan foi um
dos que se projetaram na crítica ao plano do Velloso, quando era funcionário do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Ele fez um famoso trabalho sobre a inconsistência
e megalomania do 2º PND.
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Nessa época havia um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos que telefonou
para mim: “O senhor anunciou que o Plano Decenal vai investir tanto, mas agora é o
dobro. Isto é por causa da hidrelétrica de Itaipu?”. Respondi: “Não”. “Então, qual a
explicação?”. Esclareci: “Não tem, está errado”. E o futuro demonstrou que eu tinha
razão. Ainda nesse finalzinho da minha gestão houve certa pressão para a venda da Light,
mas eu saí desse negócio. Era uma operação controversa. A compra da empresa era para
ser feita com o dinheiro do governo, embora a propriedade ficasse com um grupo de
empresários. Fui substituído na presidência da Eletrobrás pelo Antônio Carlos Magalhães, a quem preveni: “Tem um ‘abacaxi’ aqui muito grande”. Havia um grupo da iniciativa privada que iria comprar, mas quem tinha que pagar mesmo era o governo. Antônio
Carlos Magalhães comentou com assessores: “Não, nesse negócio da Light eu não vou me
meter. O Mário Bhering, que sabe das coisas, não quis botar a mão nessa cumbuca...”. Ele
segurou o Geisel. Tanto que o governo só adquiriu a Light depois da saída do Antônio
Carlos Magalhães, em um negócio bastante favorável para o grupo vendedor. Ele — político inteligente — não queria ficar conhecido como o homem que comprou a Light. Isto
aconteceu na gestão do Arnaldo Barbalho, um profissional com perfil técnico, mas sem o
tino político.
Para preparar a empresa para os novos tempos foi chamado o Raphael de Almeida
Magalhães, que modernizou muito a gestão. Era tido como um administrador brilhante.
Havia sido vice-governador do Lacerda. Anos depois, foi ministro da Previdência Social no
Governo José Sarney. Ele era muito ligado ao Dr. Ulysses Guimarães e fazia parte da famosa
turma que se destacou no processo de redemocratização do Brasil. Raphael fez o dever de
casa. E o resto é o que se sabe.
Depois que saí da Eletrobrás emendei uma viagem para conferências nos Estados
Unidos com o curso de pintura em aquarela com o John Pike, na Flórida. Quando voltei, em
paralelo à minha atuação profissional como engenheiro do setor elétrico, fui deixando fluir
o pintor que existia em mim desde sempre, represado sim, mas louco de vontade de assumir
posição de destaque em minha personalidade pública. O pintor Mario Bhering foi então,
ainda que timidamente, arriscando sua aparição no cenário artístico. Alguns dos eventos
que destaco são: 1978 — elaboração do catálogo da exposição “Atração pela água”, na
Cemig; 1978 — organização da exposição “Aquarela no Brasil”, no Palácio das Artes, em
Belo Horizonte; 1978 — participação na exposição “Salão da Aquarela em Petrópolis”; 1982
— realização de minha primeira individual em Vitória, Espírito Santo.
De 1977 a 1983, atendendo a um chamado do José Costa Cavalcanti, as aquarelas
voltaram a um segundo plano e fui assessorar a presidência da Itaipu Binacional. A viabilização deste grande empreendimento se deve muito ao papel conciliador de Costa Cavalcanti. Nesta mesma época, desenvolvi um relacionamento muito profícuo com o Itamaraty, que
também foi fundamental para o sucesso do projeto da hidroelétrica, sob a liderança do
chanceler Mario Gibson Barbosa.
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As cores mais nítidas no retorno à Cemig
Café requentado, não. Mas tudo na vida tem uma primeira vez. E a Cemig sempre
ferveu em meu coração. Por isto, em 1983 não pude me furtar ao apelo feito pelo governador eleito Tancredo Neves para voltar à presidência da companhia. Ele bateu na porta
da minha casa, acompanhado do seu neto Aécio Neves. Eu o conhecia bem e tinha
grande respeito por sua pessoa, pelo seu estilo de fazer política séria com um approach
afável e responsável. E o que estava em jogo era um capítulo decisivo do processo de
redemocratização do país.
Por tudo que vivi no governo eu tinha certeza de que a manutenção da integridade das
empresas estatais e sua gestão competente seriam, ao mesmo tempo, um desafio e um trunfo
em épocas de barganhas políticas. Pude montar uma diretoria razoável, na qual destaco o
Luiz Anibal de Lima Fernandes, que, mais tarde, juntou-se à minha diretoria na Eletrobrás. A
Cemig possuía um quadro técnico de alta qualidade e o desafio da gestão estava em assegurar o equilíbrio na defesa dos interesses de Minas Gerais, no plano regional, e os do governo, no plano nacional. O fato de o presidente da Eletrobrás ser o general Costa Cavalcanti,
que acumulava a presidência de Itaipu, permitiu excelente comunicação e atendimento
adequado aos interesses nas esferas federal e estadual, embora, em tese, estado e governo
federal fossem politicamente antagônicos.
A gestão hábil de Tancredo no estado amparou sua marcha para a Presidência. Em
momento algum permitiu que pressões indevidas fizessem a Cemig fugir da sua gestão prudente. Lembro que foram anos extremamente difíceis para a economia nacional, quando
grandes programas de obras e infra-estrutura tiveram de ser postergados ou paralisados.
Para não dizer que não falei de pincéis e telas, encontrei tempo para fazer uma exposição de aquarelas em São Paulo, no Clube Atlético Paulistano, e deixei criado, na Cemig,
um espaço cultural e uma galeria de arte. São esses oásis de artes plásticas que me permitiram atravessar desafios em territórios desérticos da vida pública. Tenho muito orgulho
também de ter imprimido uma forte ação ambientalista na empresa, um procedimento que,
desde a construção das hidrelétricas de Furnas, percebia como uma crescente dívida do
setor elétrico com a sociedade.

De volta à Eletrobrás em novo ângulo
À eleição de Tancredo Neves para a Presidência da República seguiu-se o convite —
praticamente uma imposição! — para que eu voltasse à presidência da Eletrobrás. Embora
meu contato direto fosse o próprio presidente da República, as composições políticas
impunham um relacionamento hierarquicamente subordinado a Aureliano Chaves, designado ministro de Minas e Energia. Aureliano era antes de tudo um homem de bem. Tinha
qualificação para o cargo, com formação de engenheiro eletricista, era um antigo diretor da
Eletrobrás e ex-governador de Minas Gerais. Tinha um temperamento e estilo muito diferentes do presidente Tancredo Neves. O relacionamento exigia cuidado e sutileza.
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Compusemos, previamente à posse do presidente, uma intrincada partitura de
engenharia política que permitiria administrações estáveis e competentes na gestão das
empresas federais do setor. Com a sua prematura morte não pudemos implantar o Plano
de Recuperação Setorial (PRS) planejado originalmente. De qualquer forma, o resultado
ficou longe de ser sofrível. Em alguns casos não tivemos sorte; noutros erramos, mas de
modo geral conseguimos compor um quadro razoável de administradores, quase todos
com perfil de excelência.

“Flores” | 2001
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A perda de Tancredo no momento crucial de sua existência é uma das grandes tragédias da história do Brasil. Pensei seriamente em voltar para casa e assumir definitivamente
minha vocação para a pintura, mas havia um ambiente geral de comoção. Francisco Dornelles, chefe da Casa Civil, e Túlio Correa de Mello, presidente da Light, ligados por parentesco
a Tancredo, desempenharam naquele momento papel importante na defesa da preservação
dos quadros profissionais na gestão das empresas estatais. Lembro de uma visita que recebi
de um senador: “Dr. Mário, venho cobrar a promessa do Dr. Tancredo de que a Eletrobrás
teria dois diretores paraibanos...”. O distinto não teve atendido o seu pleito, evidentemente,
além do fato de não ser verdade a promessa, mas nessa época tudo se atribuía a Tancredo
— que infelizmente já não estava mais aqui para negar.
Parti para uma nova gestão na Eletrobrás com grandes desafios em vista. Os diretores
de engenharia e planejamento, Antonio Carlos Holtz, e coordenação da operação de sistemas, José Marcondes Brito de Carvalho, foram mantidos. Eles eram profissionais exemplares
em seus campos de atuação. A diretoria financeira foi ocupada por Paulo Procopiak de
Aguiar, paranaense, antigo presidente da Copel. Marcos José Marques, mineiro ligado a
Aureliano Chaves e Camilo Pena, ex-ministro da Indústria e Comércio, ocupou a diretoria de
relações com a indústria. Completava o time, como diretor de gestão empresarial, Carlos
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Alberto de Pádua Amarante, que havia sido meu chefe de departamento de engenharia da
Eletrobrás na primeira gestão. Amarante viria depois a fazer uma profícua carreira no setor
elétrico, passando pela presidência da Escelsa, da Companhia de Eletricidade do Rio de
Janeiro (Cerj) e da Companhia Brasileira de Energia Elétrica (CBEE), além da direção de
planejamento e engenharia da Eletrobrás.
O governo José Sarney ainda desperta muitas paixões para comentarmos — com isenção — seus sucessos e seus fracassos. Creio que conseguimos algumas conquistas relevantes. O PRS equacionou a problemática de ajuste entre recursos limitados e um programa de
obras essenciais. Foi também na gestão Sarney que foi acordado um empréstimo internacional de ajuste setorial no valor de US$ 500 milhões, operação recorde do Banco Mundial.
Além do tratamento adequado aos “custos estratégicos” em que o setor incorreu, por determinação superior, para desenvolver as usinas nucleares, atribuindo-os aos contribuintes
em geral e não somente aos consumidores.
Nesse período, a intensidade do confronto entre ambientalistas e os executivos dos
projetos energéticos chegou ao auge, com várias ONGs estrangeiras atuando de forma
nem sempre transparente nos seus propósitos. Enfrentamos o desafio criando o departamento de meio ambiente da Eletrobrás e estabelecendo uma doutrina para nossa ação no
campo ambiental. Desenvolvemos o primeiro Plano Diretor de Meio Ambiente do Setor
Elétrico e trouxemos a sociedade para a discussão ambiental no nosso Conselho Assessor
de Meio Ambiente da Eletrobrás (Conama) — cujo primeiro presidente, Joaquim Falcão,
acaba de ser indicado pelo Senado para a importantíssima Comissão do Controle Externo
do Judiciário — e no Conselho de Meio Ambiente do Setor de Energia Elétrica (Comase).
Foi um trabalho de intensa dedicação, envolvendo o melhor do pensamento acadêmico —
Luiz Pinguelli Rosa, que recentemente foi presidente da Eletrobrás, nos assessorou em
alguns estudos — e intensa conciliação política no plano interno. Os fortes contatos no
exterior, desenvolvidos com o apoio da nossa Embaixada Brasileira em Washington, onde
serviam Marcílio Marques Moreira e Sérgio Amaral, nos permitiram trocar a pecha de
predadores ecológicos pela de agentes de preservação, em face da multiplicidade de
programas ambientais e sociais que desenvolvemos, com destaque nas áreas da Eletronorte, Chesf e Eletrosul. Faz bem à alma recordar esta fase e tudo o que foi feito de bom
para o país.
Além do equacionamento dos problemas financeiros e ambientais, refizemos um planejamento de longo prazo — o Plano 2010 — com participação de todas as concessionárias.
Logo após, o Antonio Carlos Holtz passou para a secretaria-executiva do Ministério de
Minas e Energia e foi substituído pelo José Luiz Alquéres. Luiz Anibal de Lima Fernandes
(que depois da Cemig havia passado pelo INDI e pela Siderbrás) veio ocupar a diretoria
financeira. Foram tempos terríveis de inflação galopante, greves e movimentos sindicais
permanentes, crises políticas no governo José Sarney e adaptação dos projetos de infraestrutura aos seus vários planos econômicos: Cruzado, Verão e Bresser.
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Conseguimos manter o barco navegando, embora as empresas controladas pela Eletrobrás, no último ano do governo, acumulassem uma dívida expressiva com os seus fornecedores, em função da grande defasagem das suas tarifas, carcomidas por uma inflação que
chegou a 90% ao mês. Em um ambiente propício a crises de toda ordem, estilhaços voaram
para todos os lados, implicando a substituição de alguns dirigentes de nossas empresas
controladas, como o João Camilo Pena, que renunciou à presidência de Furnas ao não
superar a questão da inadimplência de pagamentos por São Paulo. Lembro, com pesar, o
falecimento do nosso diretor Carlos Alberto Amarante. Ele havia sonhado junto comigo
uma nova Eletrobrás e assistiu à “doença do setor” simultaneamente à sua própria enfermidade. Por volta daquela ocasião ele havia coordenado um projeto chamado Revise – Revisão Institucional do Setor Elétrico, que, embora trouxesse importante contribuição técnica,
acabou expondo as contradições não resolvidas do setor elétrico, o que invariavelmente
tem um custo político.
O conturbado final dessa administração federal, no meu entendimento, só reforçou
minha confiança em alguns nomes do setor elétrico, sejam alguns companheiros na minha
diretoria e das controladas ou parceiros em algumas de nossas empresas coligadas estaduais. Eles mantiveram acesa a chama da correção e da competência na gestão da coisa
pública. Não cito os nomes para evitar a injustiça de eventuais esquecimentos. Mas estes
companheiros a quem me refiro sabem o quanto considero cada um. Hoje, vista a situação
a distância, há que reconhecer que o governo Sarney fincou as estacas da democracia, que
permitiu ao Brasil vencer a crise do afastamento do presidente Fernando Collor.

O Estado brasileiro começa a esmaecer
Que tempos eram aqueles! As companhias de eletricidade pagavam uma ninharia de
imposto de renda. Tinham um imposto único recolhido na tarifa diretamente e um empréstimo compulsório que não passava pelas fazendas estaduais. Houve época em que o setor
elétrico construía seus projetos com 60% a 70% de recursos próprios. Não precisávamos de
tantos recursos externos. Lembro de uma vez uma conversa com o Banco Mundial. Eles
estavam acostumados a receber os pedidos de empréstimos na seguinte proporcionalidade:
“Temos 20%. Vocês nos emprestam 80%?”. E nós, na contramão, dizíamos assim: “Temos
80%, precisamos de 20%”. Pois muito bem, foi um período em que tínhamos respaldo de
governos fortes, com todas as vantagens e desvantagens daquele regime de mão pesada.
Hoje, sabe-se que foram feitas coisas boas, mas também algumas terríveis.
A estrutura de recursos foi minguando com o tempo, com a redução ou eliminação do
imposto único e do empréstimo compulsório, cujas verbas eram carreadas para o setor.
Depois, tudo foi centralizado no Ministério da Fazenda, a partir de 1988, com a nova Constituição do País. Com isto, a Fazenda “tomou” para sua guarda o orçamento do setor.
Também passou a haver um movimento para quebrar monopólios, em que o consumidor de
determinada área é obrigado a comprar o serviço da companhia com a concessão daquela
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“Sofia na praia” | 2001

região. Este movimento foi muito positivo na área de telefonia. O Brasil era uma pátria sem
telefones. A privatização feita pelo ministro das Comunicações no governo FHC, Sérgio
Motta, foi uma iniciativa de grande êxito. A resposta das operadoras de telefonia foi mais
rápida e mais simples do que a das empresas que entraram no processo de privatização do
setor elétrico. A Telebrás era um monopólio igual à Petrobras. O setor elétrico era todo
“picadinho”, com companhias federais, estaduais e municipais. Havia todo tipo de arranjo;
cada empresa com a sua concessão.
Quando o setor elétrico começou a ser privatizado, no primeiro governo de Fernando
Henrique Cardoso, a conjuntura internacional estava indo muito bem, havia excesso de
dinheiro nos mercados. As companhias distribuidoras foram vendidas com relativa rapidez,
a partir da premissa de que, com a privatização, a eletricidade não mais estaria sujeita ao
regime de concessões e seria um mercado como o de qualquer outro produto. Uma commo-

dity. Rezava-se com fervor o velho credo de que as forças do mercado resolviam tudo.
Pareceu no princípio que ia dar certo, mas a crise mundial atrapalhou tudo. Veio o furacão
da Ásia e logo depois o da Rússia, arrastando o mundo. No câmbio, o real, que tinha sido um
dos sucessos do Fernando Henrique, desabou. Então, no segundo mandato do governo
FHC, a situação dessas privatizações já não estava clara. Parece-me que, se naquela ocasião,
em 1999, tivessem tomado o cuidado de dar a Furnas e à Chesf a autorização para que elas
se expandissem, não sofreríamos com tantos problemas em 2001. O diacho é que não é
possível fazer a engenharia de obras já feitas. A Fazenda não liberou os recursos, a expansão
não foi autorizada e vivemos uma secura elétrica que não estava nos nossos manuais.
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O cenário internacional, assim como as marés, foi mudando. Não havia mais capitais
disponíveis devido à crise mundial. Com isso, tivemos um racionamento que atrasou em três
anos a nossa expansão elétrica — que era crescente. O Brasil recuou. Olhando para trás, não
resta dúvida de que no setor elétrico o processo de privatização não podia ter sido aplicado
daquele jeito. Os grandes projetos de hidrelétricas precisavam e ainda precisam estar sob
comando do Estado. A maturação das grandes hidrelétricas é muito lenta. Naquele afã de
resolver a crise de qualquer jeito, compraram-se muitas termelétricas, fizeram-se usinas
emergenciais. Hoje, se essas usinas “rodarem”, ou seja, se elas entrarem em funcionamento,
irão custar muito caro e a tarifa está lá em cima. Fora o fato grave de que não existe o
combustível do gás natural para muitas delas.
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Essa é a situação que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva herdou. O atual ministro de
Minas e Energia, Silas Rondeau, tem nas mãos uma batata quente: como atender à demanda
de um mercado que, mesmo crescendo menos, não dispõe de projetos de suprimento na
escala do que seria necessário. O que fazer? Pensam em construir Angra III. É difícil e cara.
Pensam em fazer mais usinas térmicas a gás. Só que não temos gás. Diziam que o Brasil tinha
menos gás do que a Argentina. Agora, chegou-se à conclusão de que a Argentina não tem
gás nem para si própria, assim como o Chile não tem gás e depende da Bolívia, da Argentina
e do Peru. Então, a solução é extremamente complicada, principalmente com as restrições
orçamentárias, que persistem. Arrisco até dizer que fora do Estado vai ser muito difícil uma
solução a contento para o problema da geração elétrica.
Felizmente, na área do petróleo, a Petrobras desenvolveu um know-how espetacular
na busca de óleo em alto mar. O custo do combustível é evidentemente muito mais alto do
que no Oriente Médio, que é baixíssimo. Mas, devido ao aspecto estratégico do insumo
petróleo, essa tecnologia está resolvendo o nosso problema. Pelo menos, estamos numa
situação muito mais tranqüila do que aquela que nos pegou na crise do petróleo. Importávamos metade do petróleo que consumíamos. Hoje, importamos menos de 10%.
Essa situação que estou contando não é novidade. Aquela solução, que funcionou muito bem nos anos 50, 60 e 70, poderia ter dado certo também no governo
Fernando Henrique, se tivesse sido feito um modelo compatibilizando uma estrutura
mista e uma privatização mais lenta; se deixassem as companhias federais e estaduais —
que tinham competência! — desenvolvendo as suas capacidades. Teriam vantagem comparativa principalmente nos projetos hidroenergéticos de maior porte e em grandes
linhas de transmissão.
Quanto à parte operativa, as companhias estatais sabem trabalhar bem. O GCOI virou
uma empresa separada. Hoje, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) vai executando seu papel a contento. O pessoal do Operador é extremamente competente. Isto veio
ainda como herança daquele tempo de centralismo estatal. Quanto ao planejamento, que já
foi excelente em escala nacional, foi descontinuado e se perdeu. Recentemente, passou
para o Ministério de Minas e Energia, com a criação da Empresa de Pesquisa Energética
(EPE); não sei se terá êxito. Torço que sim. Aquela solução — concebida na minha gestão —
, de fazer da Eletrobrás o centro do planejamento, operação, coordenação e financiamento,
pertence ao passado; ela já não existe mais.
A Eletrobrás tem atualmente um papel mais limitado. Mas alguma experiência daquela
época pode ser encontrada ainda no organograma operacional da companhia. A Chesf se
manteve como uma companhia eficiente. A Eletronorte, hoje, também tem condições de
fazer usinas maiores do que Tucuruí, como as usinas do Xingu. Esse know-how todo existe.
No Paraná, a Copel formou muita gente. Não sei qual é a situação do Paraná hoje; não sei
se a Copel continua com as mesmas atribuições. Já o Rio Grande do Sul foi dividido em
várias áreas, e a CEEE tem só uma parte da responsabilidade.
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O conhecimento para planejar e construir usinas e linhas de transmissão e subestações
numa companhia como a Cemig permanece. A empresa era integrada, mas a divisão tornouse uma inexorabilidade. A nova regulamentação determinou que se fizessem uma companhia de geração, uma de transmissão e outra de distribuição. A Cemig está tentando fazer
isso. Vai virar um tríptico.
O Brasil vive um momento de impasse, dúvida e indecisão. Devo dizer que tal situação
em matéria de energia existe também em outros países. Temos exemplos de crise na Argentina e na Europa, para citar alguns exemplos que logo surgem à mente. E olhe que os
europeus estão também lidando com um crescimento modesto da sua economia. É bem
verdade que no padrão deles é suficiente crescer a oferta de 1% a 2% por ano. São países
que já têm um padrão muito bom de suprimento energético para a população. Tenho lido
que será preciso construir usinas nucleares de novo. A batuta está nas mãos de uma mulher,
que se chama Anne Lauvergeon. Ela chefia todo o setor nuclear europeu. É bom saber que
quem está tomando conta da energia atômica na Europa é do sexo feminino. É mais seguro
que seja assim.

E se nós fôssemos a energia que falta...
O Brasil tem um colar de usinas hidroelétricas a construir, mas de custo muito mais
elevado. Principalmente por causa dos programas de meio ambiente, que hoje são cada
vez mais onerosos. O gás pode suprir uma parte da demanda, mas é necessário para outro
tipo de indústria. Talvez não se deva queimá-lo para fazer energia elétrica, e sim usar o gás
para siderúrgicas, petroquímicas e outras indústrias. Pareceria prudente manter um programa nuclear mínimo para não perdermos o know-how desse pessoal. Existem excelentes
engenheiros formados na Alemanha. E se poderia continuar a construir Angra III ou mais
uma outra nuclear. A Europa pensou em parar de fazê-las. Parte do governo alemão era
dos verdes; eles queriam parar todas as usinas nucleares alemãs e fazer apenas energia
eólica e solar. Estão fazendo, mas acho que a idéia de interromper todas as nucleares não
prosperou. A Suécia queria fazer isto também. Não sei se continuam com essas idéias.
Nós, que estamos muito longe deles em desenvolvimento, precisamos avançar.
O problema eólico, do “cata-vento”, é que ele precisa de uma estrutura com pás tão
altas e tantas outras variáveis para produzir um milhão de quilowatts que isso requer enormes áreas. Obriga a ida para o mar, com estruturas de concreto, e a colocação de cataventos fora da terra. Eles fazem muito barulho, matam as gaivotas e alteram a ordem do
vento. O pessoal que pesca por ali ficará furioso. É algo inviável em larga escala.
A França fez usinas nucleares para vender energia para a Europa inteira. Eles têm

know-how. As usinas deles funcionam muito bem. São usinas clássicas, inventadas pelos
americanos e aperfeiçoadas pelos alemães, pelos próprios franceses e por japoneses. Hoje,
o padrão é uma usina muito melhor do que a Westinghouse original. Algo que está ao nosso
alcance e não vejo o motivo para que não seja uma opção em nossa matriz energética.
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“Praia deserta” | 2004

Interessante como as coisas vão mudando. A usina nuclear teve papel importante na
história e chegou a ser uma promessa de solução hegemônica para o fornecimento energético. Depois entrou em desgraça por causa dos ambientalistas do Greenpeace, por causa do
lixo atômico e da falta de soluções de baixo custo e marketing intensivo para estes problemas. Agora o problema parece ganhar novos contornos, pois estão vendo que o petróleo
vai subir de preço com os árabes sentados em cima das reservas. Então, não tem saída. O Irã
e a Arábia têm 50% do petróleo do mundo ou mais; o futuro fica complicado. E o átomo,
coitado, é mais uma vez quem vai pagar a conta do risco de desabastecimento.
Existem pequenas e médias hidrelétricas pelo resto do Brasil. Houve uma época na
China em que Mao Tse Tung queria fazer miniusinas hidrelétricas e a biogás no quintal das
fazendinhas. Os tempos românticos passaram e eles agora chegaram à conclusão de que
têm mesmo que fazer grandes usinas. A China tem um problema terrível: queima muito
carvão e é extremamente poluída. O nosso caso é bem diferente. Temos um enorme
potencial nos afluentes da margem direita do Rio Amazonas. Em praticamente todos os
rios as condições estão presentes: no Tocantins, que se conhece bem, Madeira e Xingu.
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Em todos eles existe a possibilidade de construir usinas. Mas existem geradoras que, do
ponto de vista do impacto ambiental, não podem ser criadas. Em vez de construir um
grande reservatório, temos que fazer usinas como as previstas no Madeira, geradoras de
passagem. Faz-se uma barragem baixa com uma série de grupos geradores com turbinas
tipo bulbo, como Furnas vem estudando. Estas usinas são modulares. Numa barragem
comprida, você pode instalar vários desses módulos. Já existe desse tipo de usina bulbo
aqui no Brasil, mas em menor escala. Na Europa, isso é comum. Você pega um riozinho e
pode fazer três ou quatro desses bulbos. A queda é baixa. Se você tem uma pequena
queda, faz uma barragem, cria um reservatório mínimo e o equipamento é compacto,
contido num módulo. A usina é a fio d’água.

“Retrato” | 2002
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O certo é que o país vai continuar com um mix de energia, com uma matriz variada. Com
gás, com nuclear, com hidrelétrica, com Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCH). Não tem
outro jeito. Se você tomar uma área grande, seja ela na Rússia, na China ou na Europa —
França, Espanha e outros países — o modelo é o mix também. Lá tem de tudo. Eles fizeram as
hidros onde podiam e não há mais lugar para fazer usinas desse tipo na Europa. Foram
fazendo térmicas a óleo e a gás. Agora estão ficando limitados porque não podem mais
construir térmica a petróleo, pois o combustível é vital para aquecer as casas no inverno,
para o transporte, para automóveis etc. E está muito caro. Então, a Europa tem que construir eólicas, energia solar e algumas nucleares. Não há outro jeito. Nós vamos pelo mesmo
caminho. Mas em um outro ritmo, pois penso que vamos acabar levando adiante, aos
poucos, projetos de novas nucleares. Não se pode chegar num momento, depois de fazer
hidro atrás de hidro, e dizer que agora acabou e vamos fazer dez nucleares. Não pode ser
assim. Tem que haver um programa mínimo progressivo, aliás, como prevíamos no Plano
2010 para as térmicas.

Aos grandes mestres com carinho
Meu pai era engenheiro de minas e foi essencial para que eu compreendesse a importância da técnica na engenharia. Depois fui para os Estados Unidos quando havia acabado
de me formar e tive contato com um país muito adiantado, recém saído da guerra. Era um
corpo especializado preparadíssimo, mas um relacionamento humano impessoal. Quando
fui para a Cemig, eu tinha uma formação diferente dos engenheiros que vieram de companhias de eletricidade. Cotrim e Mauro Thibau sabiam muito mais do que eu sobre tarifas e
operação. Mas sobre equipamento, pouca gente sabia. O meu DNA profissional foi formado
assim. Depois, fui completando minha formação com técnicos anônimos, mas não menos
competentes, de companhias operadoras e aprendi a admirar o Lucas Lopes, que era um
homem muito à frente do seu tempo. Na época em que fui para a Cemig, ele tinha experiências importantes na vida, multidisciplinares. Ele enxergava longe!
Lucas Lopes é um capítulo à parte. Ele realmente foi muito importante. Lembro quando
ele foi comigo aos Estados Unidos, mas ainda não me conhecia bem. Ele tinha um relacionamento mais estreito com o Cotrim, com o Mauro, pois morava no Rio. Quando chegamos aos
Estados Unidos, ficou me observando. Não falava muito bem inglês, e eu sim. Eu tratava os
americanos como iguais. Não tinha a menor cerimônia. Ele percebeu: “Olha, ele é mais
valioso para sentar-se com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) e do Banco Mundial, pois fala na língua deles sem qualquer restrição”.
Aprendi muito nessas conversas e discussões com o pessoal desses bancos multilaterais. Tínhamos que equacionar o outro lado da questão elétrica, ou seja, a parte financeira,
sobre montagens de financiamento, juros, cronogramas de pagamento. Havia a fase da
discussão dos contratos, quando tínhamos que levar advogados e economistas. E enfrentar
aquela maratona. Mais uma vez poupo-me de citar nomes de grandes parceiros e persona-
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“Barcos de pesca” | 2005

gens influentes desse período. Sei, por experiência própria, dos malefícios que um simples
e ingênuo esquecimento é capaz de produzir. Os que por acaso lerem estas páginas, saibam
que estão todos inclusos. Aqueles sobre os quais estou falando, saberão, com certeza.
Minhas outras influências vieram, em grande parte, da pintura. Sempre desenhei
bem. E aqui não cabe modéstia. Então, isto estava dentro de mim. Quando tive mais
tempo, comecei a mexer com cores e a desenhar mais e mais. Comprei livros sobre o
assunto e fui buscando tornar-me um self-made man artístico. Neste campo, uma referência inesquecível foi a de Fayga Ostrower, importantíssima para mim. Ela era um gigante
gravurista e aquarelista. Certa vez, foi conversar comigo sobre um emprego para o filho
dela. Depois, convidou-me para ver suas obras. Pintava em traços livres. Discorreu sobre
pintura com tanto conhecimento e paixão que passei a admirá-la. A Fayga foi sem dúvida
uma personagem muito especial
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Nessa ocasião, estava me aposentando, mas fui fazer umas conferências nos Estados
Unidos sobre o setor elétrico. Aproveitei e fui com minha mulher participar de um curso de
duas semanas de aquarela no sul dos Estados Unidos. Pude me dar o tempo necessário para
ficar ali, olhando como os americanos pintavam, como esticavam os papéis, que tintas
usavam. O professor chamava-se John Pike, homem decisivo na minha carreira de artista. Se
pudesse fazer uma saudação, ela seria binacional. Minhas deferências a John Pike, nos
Estados Unidos, e Fayga Ostrower, aqui no Brasil.
Nossa espécie é a do homo sapiens, mas pertencemos aos hominídeos. Eles surgiram
— ninguém sabe direito — há milhões de anos atrás. De vez em quando, os antropólogos
acham um crânio, um osso e mudam a data. Mas uma coisa pelo menos a gente sabe. Na
Europa, durante o último período do gelo, quinze a vinte milhões de anos atrás — o que
não é tanto assim —, existem dentro de grutas, além das ferramentas de pedra, de armas e
de flechas, paredes cheias de desenhos maravilhosos. São reproduções de animais, pessoas e utensílios. Misturadas àquilo estão flautas de osso furado. Estão lá há milênios:
luz, imagem, cor e música.
Cada artista, dentro de si, tem uma força que lhe estimula a seguir em frente, a continuar, a fazer mais. É esta força que não nos deixa parar. E isto vai além da qualidade da obra,
do seu impacto estético sobre os outros. O significado dela para você é que produz esse
encanto e libera a estranha energia. O artista tem um dom individual de sentir-se único.
Todos aqueles seres seminus lá atrás, na aurora da humanidade, já eram artistas. É deslumbrante o desenho que eles fizeram, e um dia Pablo Picasso olhou e concluiu: “Está tudo ali”.
Levamos milhões de anos para chegar a isso. O teólogo Pierre Teilhard de Chardin dizia que
a nossa raça vai evoluir para o ponto ômega, que nos aproximará de Deus. A humanidade
vem dando passos gigantescos, mas que, na verdade, são ínfimos se olharmos a partir de um
prisma do seu significado no tempo.
Vendo tudo isso que se passou em minha vida, tenho a tranqüilidade de pensar que,
com meu trabalho e exemplo, ajudei a criar e desenvolver mais de uma geração de profissionais sérios e competentes, que ainda hoje participam diretamente ou são ouvidos nas
grandes decisões setoriais. A todos eles, meus agradecimentos por terem me suportado e
deixado interagir.

”

De resto, pretendo pintar minhas aquarelas.

Rio de Janeiro, maio de 2005
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Mário Bhering e representantes do Export Import Bank dos Estados Unidos | 1954

Em sua posse na Cemig, ao lado da esposa Betty e de Celso Mello Azevedo | 1964

Na inauguração das obras da Hidrelétrica Jaguará | Anos 60

Em visita à Hidrelétrica Jupiá | Anos 70

Mário Bhering com o príncipe do Nepal | 1968

Mário Bhering assina contrato da Eletrobrás com a Chesf | 1967

Com John Cotrim, na inauguração da Linha de Transmissão Joinvile-Curitiba | 1967

Com David Rockefeller | Anos 70

Em visita à Termelétrica Manaus | 1971

Mário e Betty com Enzo De Bernardi, da Itaipu Binacional, em recepção no Itamarati | Anos 70

Antônio Carlos Magalhães sucede Mário Bhering na presidência da Eletrobrás | 1975

Com Luiz Anibal de Lima Fernandes e a diretoria da Cemig | 1984

Com Antonio Dias Leite e Ronaldo Moreira da Rocha | Anos 70

Com Delfim Netto, na assinatura do contrato com o Export Import Bank, em Washington (EUA) | Anos 70

Anos 70

Com Juscelino Kubitschek, na xxxxxxxxx | Anos 50

Na posse da presidência da Memória da Eletricidade, ao lado de José Luiz Alquéres, Mauro Thibau e outros | 1993

Anos 90

Na visita do Príncipe Charles à Açominas | Anos 70

Mário Bhering no lançamento da publicações “Memória da Cemig”, ao lado de Mauro Thibau e outros | 1995

Visita do governador de Minas Gerais, José Francisco Bias Fortes, às obras da Usina de Camargos, da Cemig.
Também na foto estão Mauro Thibau, Cândido Holanda, além de Mário Bhering | 1958

Mário Bhering com Pedro Bento de Camargo, J. Aflalo Filho e T. Tuohy | Anos 60

Aureliano Chaves participa da posse de Mário Bhering na Eletrobrás | 1985

Com Mauro Thibau, no lançamento das publicações “Memória da Cemig” | 1995

Em visita ao Cepel | 1986

Mário Bhering e Hélio Beltrão | 1985

Com José Sarney, em visita à Hidrelétrica de Balbina | Anos 80

Mário Bhering e Betty em Wisconsin (EUA) | Anos 40

Mário Bhering com a mãe, Dona Gigi, Betty e suas três filhas, na posse da Eletrobrás | 1969

Pescando no litoral capixaba | Anos 80

Com a filha Cecília, Luiz Roberto Nascimento Silva, secretário de cultura de Minas Gerais, e Betty, em exposição de pinturas | 2003

Mário e Betty com as filhas Alida, Letícia e Cecília e as netas Bárbara e Sofia | 2003

Mário Bhering exibe o troféu de sua pescaria no Rio São Francisco | 1978

Mário Bhering em Belo Horizonte | 2004

Em casa, com a neta Bárbara | Anos 90

Com as fiéis escudeiras Marlene, Verônica e Jany, em sua exposição de quadros | 2002

Mário e Betty em Parati | 2004

Mário Bhering em seu atelier, em Belo Horizonte | 2003

Mário Bhering em sua casa em Belo Horizonte | 2003
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O EMPREENDEDOR

O empreendedor
adilson primo
PRESIDENTE DA SIEMENS

“

A presença marcante do engenheiro Mário Bhering na história do setor elétrico brasi-

leiro é, sem dúvida alguma, um modelo de profissionalismo.
Empreendedor, sempre à frente do seu tempo, ele integrou o grupo fundador da Cemig
no início dos anos 50 e participou da execução do Plano de Eletrificação de Minas Gerais no
governo Juscelino Kubitschek. Superou grandes desafios viabilizando o financiamento de
projetos de geração, transmissão e distribuição junto ao BID, Bird e Ex-Im Bank. Presidente da
Cemig em duas oportunidades, de 1965 a 1967 e de 1983 a 1985, em ambas deixou-a para
ocupar a presidência da Eletrobrás.
Também na Eletrobrás, o espírito empreendedor de Mário Bhering se fez presente nos
oito anos em que durou a sua primeira gestão na presidência. Conduziu a sua consolidação
tornando-a a principal agência de financiamento do setor. Foram criadas novas concessionárias, Eletrosul e Eletronorte, e instalada a Itaipu Binacional para a construção da Usina
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Hidrelétrica de Itaipu. Na segunda gestão, durante o governo José Sarney, foram iniciadas
as obras da Hidrelétrica de Xingó e praticamente concluída Itaipu.
Exerceu com sucesso o papel de negociador, representando o Brasil junto à Argentina
e ao Paraguai nas discussões sobre o regime hidráulico a jusante de Itaipu. Atuou ainda
como consultor do governo do Peru junto ao BID.
Dotado de grande sensibilidade, deu especial atenção às questões ambientais, preocupação que o acompanhou tanto na Cemig, como na Eletrobrás. Consciente da importância do setor elétrico na história do nosso desenvolvimento, foi o idealizador do Centro
da Memória da Eletricidade no Brasil (Memória da Eletricidade), entidade que preside
desde 1986.
Poucos têm a oportunidade de planejar e construir o futuro. Bem cedo Mário Bhering
aceitou esse desafio, formou equipes e conduziu-as nessa jornada, transmitindo tranqüilidade e segurança mesmo nos momentos mais difíceis. Este livro, mais que um relato de sua
carreira, traz uma parcela da história contemporânea que ele ajudou a escrever, cuja mensagem encerra a sabedoria do olhar positivo para o futuro.

”

São Paulo, outubro de 2005
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GOVERNADOR DE MINAS GERAIS

“

O engenheiro Mário Penna Bhering é um dos mais importantes membros da especial

comunidade de homens de Minas Gerais, estado a que se dedicou e se dedica a dar a
energia necessária ao seu desenvolvimento econômico e social. Ainda muito jovem, ao se
formar em engenharia no Rio de Janeiro, Bhering foi atraído para o setor. Mas seus grandes
serviços ao nosso Estado e ao Brasil se iniciaram ainda em 1951, quando participou das
providências técnicas para a organização da Cemig. Em 1952, quando da inauguração da
empresa, participando de seu corpo de engenheiros, ele foi escolhido para dirigir uma das
empresas filiadas à holding: a Companhia de Eletricidade do Alto Rio Doce. Com a unificação à empresa central, passou a ser diretor da Cemig, prosseguindo em uma carreira que o
levaria ao topo do sistema, à presidência da Eletrobrás por mais de 13 anos.
A personalidade de Mário Penna Bhering é a de um autêntico mineiro, não só pela sua
origem — veio de duas antigas famílias da região do ouro —, mas também pela sua absoluta
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inserção na nossa forma de ser e de ver o mundo. Temos orgulho do trabalho realizado pelo
desenvolvimento econômico nacional, o que é coerente com o espírito montanhês.
O nosso povo se formou de maneira singular. A ocupação do território foi um ato de
vontade, bem diferente das incursões anteriores ao interior do País. Ao criar os primeiros
povoamentos, os ocupantes das Gerais demonstraram o propósito de aqui permanecer. Por
outro lado, a ocupação não fora, em seu início, tarefa governamental. O povoamento se fez
à revelia das autoridades que o representavam no Brasil colonial. Os mineradores encontraram nas montanhas o território por assim dizer “limpo de jurisdição”, sem instituições estatais anteriores. A área nunca estivera sob o domínio de capitanias hereditárias. O convívio
conflituoso entre os recém-chegados impunha o estabelecimento de certas regras; enfim,
exigia os entendimentos políticos. Foi assim que surgiram os Emboabas e o primeiro desenho de um governo autônomo em nosso País.
Isto serve para explicar a peculiar consciência de economia política em Minas. Não foi
a influência estrangeira — que só viria muito depois — que impeliu os mineiros a buscar o
desenvolvimento, como ocorreu nas áreas litorâneas. Foram as circunstâncias da atividade
de mineração, dominadas por dois sentimentos contraditórios: o da ambição pessoal de
riqueza e o da colaboração comunitária. Opondo-se, como sempre se opuseram, à espoliação exercida pela nobreza lusitana, os mineiros procuravam defender-se na sonegação, no
contrabando do ouro e na produção de bens cuja comercialização era monopólio da Coroa.
Foi assim que surgiram, em Minas, os primeiros teares de ferro, que um alvará de 1785
mandou desmantelar; e onde se disseminou a produção de aguardente de cana-de-açúcar
para substituir a cara bagaceira de uva, importada de Portugal e monopólio da Coroa. Em
suma, em Minas, a tecnologia sempre foi um assunto político.
Quando se iniciou no mundo a construção de barragens para a geração de energia
elétrica, os mineiros assumiram, com Bernardo Mascarenhas, a vanguarda da nova tecnologia na América Latina, inaugurando, em 1889, em Juiz de Fora, a Usina de Marmelos. É bom
registrar que a primeira usina hidrelétrica construída nos Estados Unidos começara a funcionar havia apenas sete anos. Esta iniciativa nos conferiu o pioneirismo no aproveitamento
dos rios para a geração de energia — e explica a superioridade de nossos engenheiros e
técnicos, entre eles o decano dos grandes construtores do moderno parque hidrelétrico
brasileiro, que é Mário Penna Bhering.
É importante salientar que o desenvolvimento energético brasileiro combinou a vontade política de nossos homens públicos com o excepcional desempenho técnico de engenheiros, empreendedores e trabalhadores de Minas. Os mineiros não só construíram as
grandes usinas hidrelétricas do Estado, como se incumbiram depois de erguer a maior usina
hidrelétrica do mundo, a de Itaipu, e de levar a tecnologia adquirida a vários outros países
de todos os continentes.
O grande símbolo desse esforço comum é a Cemig, que deve tanto de seu êxito a Mário
Bhering. Em poucos anos, o grande engenheiro se tornou diretor da empresa, e sua compe-
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tência o conduziu ao topo do sistema elétrico brasileiro. Como presidente da Eletrobrás, no
período áureo da expansão hidrelétrica nacional, de 1967 a 1975, lhe coube assinar, pelo
Brasil, o acordo para a constituição da empresa binacional de Itaipu. Bhering se afastou da
presidência da Eletrobrás durante os dez anos seguintes, mas Tancredo Neves o levou a
retornar ao cargo, quando organizou o governo que o presidente José Sarney assumiu, nas
dramáticas circunstâncias daqueles dias. Antes, ao tomar posse no governo de Minas, meu
avô já o havia nomeado para a presidência da Cemig. Em sua segunda presidência na
Eletrobrás, durante o governo Sarney, Bhering a manteve em seu curso ascendente, mesmo
com as dificuldades econômicas do período, até se demitir com a chegada do presidente
Fernando Collor.
Quero também registrar os valores humanistas do grande mineiro. Além de ser homem
de grande cultura, além de falar várias línguas fluentemente, o engenheiro é artista sensível.
Suas aquarelas o identificam com a melhor arte montanhesa.
Sei da admiração e do afeto que Tancredo Neves lhe dedicava, e este é um dos legados
que ele me deixou. Por isso, com alegria associo-me às homenagens que se prestam, neste
livro, ao grande mineiro e brasileiro Mário Penna Bhering, um homem de nossa paisagem e
de nossa história.
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Belo Horizonte, fevereiro de 2006
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Aldo Floris
SÓCIO DA LIGHT

“

Há quem o conheça pelos feitos de engenharia, quem o confunda com a própria

história (moderna) da eletricidade no Brasil, Cemig, Eletrobrás, Itaipu, etc. Afinal, são décadas de serviço público, com dedicação total. Eu gostaria, no entanto, de enfocar outros
talentos e atividades do querido Dr. Mário Bhering.
Ao longo de 15 anos temos convivido e trabalhado juntos, em muitos projetos. Tudo
começou naquela “onda” da privatização do setor elétrico brasileiro, e foi curioso e instigante ver um dos artífices desse setor tão concentrador e integrado trabalhar em novos
modelos, reinventá-lo, literalmente, e ver as suas recomendações nem sempre adotadas
pelos novos órgãos reguladores. Essa busca do setor elétrico pela fonte do saber de Mário
Bhering é uma prova da sua capacidade de mudar, evoluir, entender os novos tempos. De
homem público a homem privado. Em constante evolução nos seus conceitos. Figura atemporal, sempre preocupado com o Brasil.
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Excelente companheiro de viagem, espirituoso, “bom-garfo” e apreciador do “belo”. E,
claro: também um artista, pintor aquarelista dos mais inspirados e dotados, dono de grande
sensibilidade e técnicas refinadas. Grande contador de “casos”, talvez por ser também
pescador ou vice-versa.
Com mais de 80 anos, trabalha diariamente nas suas assessorias, nas suas pinturas e na
sua querida “Memória da Eletricidade no Brasil”, com uma energia e vontade de fazer corar
muito adolescente. Mário Bhering é um exemplo de dignidade, de como deveriam ser todos
os homens públicos. Uma pessoa notável, um profissional da engenharia, da vida, das artes,
da ética e mesmo assim simples e doce. Um grande amigo. Personalidade exemplar.

”

Rio de Janeiro, novembro de 2005
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ENGENHARIA SUSTENTÁVEL
Antônio Carlos Holtz

EX-DIRETOR DE PLANEJAMENTO DA ELETROBRÁS

“

Tive o privilégio de poder conviver pela primeira vez com Dr. Mário, como ele sempre

foi chamado pelo pessoal da Eletrobrás, como funcionário da empresa, engenheiro da
diretoria de Planejamento e Engenharia sob o comando de Leo Amaral Penna, nos tempos
em que foram realizados os estudos energéticos da Amazônia e do Nordeste, quando importantes decisões foram tomadas, no início da década de 70.
Nessa época eu pude sentir sua preocupação com a formação da engenharia nacional.
A experiência da Canambra, sem dúvida vitoriosa, permitiu a transferência de tecnologia de
engenharia de inventários hidroelétricos e mesmo de projeto dessas centrais para os técnicos brasileiros, que foram aproveitados em diversas posições em empresas de consultoria,
de engenharia, em concessionárias de eletricidade dos Estados e da Eletrobrás. Lembro-me,
neste contexto, de um grupo com pessoal remanescente da Canambra, criado dentro da
Caeeb (Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras) para prosseguir com estudos
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de transmissão e de desenvolvimento de ferramentas para o planejamento da expansão do
sistema elétrico brasileiro.
Na mesma época, estudos estavam sendo realizados com empresas inteiramente
nacionais, que tiveram sua grande oportunidade durante a realização dos trabalhos do
Eneram (Estudos Energéticos da Amazônia) para utilizar tecnologia de inventários hidroelétricos em pesquisas — em uma área muito mais complexa do que as antes estudadas nas regiões Sul e Sudeste. Posteriormente, esses estudos se estenderam para outras
regiões do país e para áreas de aproveitamentos de trechos de rios compartidos com
outros países.
Dr. Mário sempre teve a preocupação de incentivar e promover o conhecimento da
potencialidade do país, na hidroeletricidade e também em outros energéticos alternativos
ou complementares. Os estudos de inventário do Nordeste, que apontaram um grande
número de aproveitamentos em rios da Região, e principalmente no rio São Francisco, são
um exemplo disso. Neste caso, decisões difíceis foram tomadas sobre a seqüência de construção dos aproveitamentos e que resultaram na decisão de fazer como primeira obra Sobradinho, com seu grande reservatório, por seus aspectos múltiplos de utilização, em vez de
se ter como primeira usina a de Itaparica, como chegou-se a aventar.
Neste cenário, Bhering sem dúvida contribuiu muito com sua visão de desejar para o
setor elétrico um desenvolvimento tecnicamente sustentável, exercendo sua influência tanto nas empresas de engenharia como nas companhias elétricas. Assim é que muitos cursos
e estágios de treinamento foram realizados para os técnicos e administradores do setor
elétrico. Cursos para o treinamento e desenvolvimento de executivos do setor, que começaram sendo promovidos nos Estados Unidos, foram depois transferidos e realizados no Brasil; naquela época, eu mesmo tive a oportunidade de estudar na Faculdade de Economia e
Administração da Universidade de São Paulo.
Vale frisar que o Dr. Mário sempre deu apoio à participação técnica em foros internacionais, tanto na área de barragens como na energética, em geral, e na elétrica, em particular. Sua contribuição foi expressiva na criação de uma excelência nacional técnica e administrativa na área das empresas de eletricidade. Já na internacional e de aproveitamento
hidroelétrico compartido com outros países, teve grande influência nos trabalhos relativos
à hidrelétrica de Itaipu e ao conhecimento do potencial existente para ser aproveitado com
os países vizinhos.
Esse foi o caso, por exemplo, da aproximação feita junto aos argentinos e paraguaios
para trazer luzes técnicas à discussão do aproveitamento hidroelétrico compartido do rio
Paraná. Carlos Alberto Pádua Amarante, Olavo Vieira e eu fomos enviados para começar a
discutir os aspectos técnicos envolvidos na decisão da cota de Corpus e sua influência
sobre a queda útil da central hidroelétrica de Itaipu. Essa negociação, no entanto, só
terminou em 1979, com a assinatura do Tratado Tripartite. Também aqui se enquadram os
estudos do trecho binacional do rio Uruguai com a Argentina.
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Muitos anos mais tarde, convivi novamente com Dr. Mário, quando ele foi uma vez
mais presidente da Eletrobrás na década de 80 e eu exercia o cargo de diretor de Planejamento e Engenharia da estatal. Nessa ocasião, por ser o diretor mais antigo da casa, o
substituí muitas vezes na Presidência nas suas ausências, circunstância esta que me fazia
manter em contato direto com ele.
Homem madrugador, chegava muito cedo à companhia, o que era interessante para
mim: eu aproveitava esse horário para nossas reuniões, orientações e decisões. Sempre me
atendia com aquela amabilidade e bom humor que lhe são característicos. Nessa época,
muito aprendi com ele e seu espírito mineiro. Para tratar de assuntos complexos e controversos, que envolviam muitos interesses divergentes, sua receita era: ser ponderado e ter
paciência de escutar a todos, antes de tomar qualquer decisão.
Não sei se isso é igualmente importante para qualquer pessoa, mas, pessoalmente, creio
que uma decisão tomada levando em conta todos os envolvidos e todos os aspectos que têm
de ser pesados dá uma tranqüilidade interior muito grande, e força a quem as toma. Talvez isso
tenha sido um dos fatores mais importantes no exercício de sua liderança inquestionável.
Sua experiência de vida me foi também muito útil, e se traduzia em conselhos do
cotidiano e sobre como me comportar para o futuro. Sempre dizia que os cargos devem ser
encarados como algo limitado no tempo e que as honrarias são do cargo, e não de quem o
exerce. Desprender-se dessas facilidades, como ter carro da empresa, secretárias, etc., é algo
que deve ser a atitude permanente de quem ocupa funções desse tipo. Porém, mais importante do que ouvir isso dele, que foi o seu exemplo pessoal, pois realmente ele vive dentro
dessas normas de conduta.
Tomei sempre esses conselhos em consideração no meu comportamento cotidiano e,
inclusive, procurei preparar minha aposentadoria aprendendo, depois dos 55 anos de idade, a realmente usar computadores e ser independente para poder realizar meus trabalhos
sozinho, em grande parte graças a seus conselhos.
Durante esse segundo período de minha participação como diretor da Eletrobrás foi
que o Dr. Mário me encarregou de organizar a área ambiental da empresa, o que não foi uma
missão muito simples — mas, seguramente, foi uma das que mais me agradaram, no decurso
de toda a minha vida profissional. A criação dessa área envolveu a instalação de uma
unidade dentro da empresa e de um Conselho, que atuava no mais alto nível, para assessorar a administração na orientação dos destinos da empresa e do setor, sob o aspecto de
sustentabilidade ambiental.
Tive de recorrer ao expediente de escrever uma série de artigos nos principais jornais
brasileiros (Jornal do Brasil, O Estado de São Paulo e Gazeta Mercantil) para vender a
idéia de que a melhor maneira de obter resultados palpáveis na implantação de projetos
ambientalmente sãos, no setor elétrico, era atuar junto ao pessoal que nele trabalhava,
mostrando as vantagens de computar esses custos nos investimentos, desde o início de
cada empreendimento.
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A necessidade de ter um projeto ambientalmente adequado deveria ser tratada com a
mesma naturalidade com que se trata a necessidade de desenvolver iniciativas economicamente adequadas e viáveis. Este espírito deveria ser disseminado dentro das empresas,
particularmente no planejamento da expansão e de seu desenvolvimento em projetos de
engenharia.
O Dr. Mario apoiou plenamente essa exposição pública do tema, o que veio facilitar o
estabelecimento de sua coordenação em nível nacional e, inclusive, a instalação da área
ambiental dentro da empresa, uma vez que havia certo “patrulhamento ideológico” entre os
técnicos da área ambiental que estavam no mercado e poderiam nos ajudar — um discurso
cujo objetivo era tentar impedi-los de vir a trabalhar no setor elétrico, por considerar que
isso seria algo como “aderir ao inimigo”.
Durante sua segunda gestão à frente da Eletrobrás, grande esforço foi exercido na
coordenação da ação das subsidiárias da empresa. Aliás, esta coordenação, que já havia no
planejamento da expansão e da operação do sistema, passou também a ser exercida com
relação às ações do setor elétrico na área de meio ambiente. A exemplo das outras áreas,
esta coordenação se estendeu às demais empresas estaduais em comitês coordenadores
setoriais.
A visão de que os assuntos ambientais deveriam estar ligados ao planejamento da
expansão e à sua engenharia revela a preocupação em equacionar e resolver os problemas
ambientais causados pela expansão do sistema na sua origem e com instrumentos técnicos
adequados. Tentar compensar os problemas somente depois de eles terem ocorrido resultaria em maiores gastos e desperdícios.
Em janeiro de 1989, Dr. Mário me chamou em sua sala e me disse que o ministro Vicente
Fialho queria que eu fosse o secretário-geral do Ministério de Minas e Energia — e lá fui eu
para mais essa missão. Passamos a conviver numa relação distinta, um pouco mais distante,
por eu estar em Brasília, mas ainda assim muito próxima, porque nunca parei de ouvi-lo para
minhas decisões.
Essa foi uma época tumultuada, em que as empresas estaduais nem sempre pagavam
sua obrigações financeiras, o que criava grandes dificuldades para a operação das empresas
que dependiam de transferência de recursos. O diálogo com a Eletrobrás, nesta ocasião, foi
intenso na busca de solução para o problema, o que nos levou muitas vezes juntos à Câmara
dos Deputados para defender nossas idéias e os orçamentos do setor.
Com o apoio irrestrito do Dr. Mário, ou seja, da Eletrobrás, conseguimos junto aos
ministérios do Planejamento e da Fazenda, após as discussões nas chamadas câmaras setoriais, manter as tarifas em níveis razoáveis, coisa muito difícil num ambiente de alta inflação,
como aquele. Mais uma vez, prevaleceu nossa capacidade de dialogar com embasamento
técnico sólido para conseguir o que era melhor para o setor.
Passada minha temporada de setor elétrico brasileiro, fui trabalhar no Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, em Washington, DC, nos EUA. Durante minha permanên-
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cia naquele país, minha esposa e eu tivemos a satisfação de acompanhar muitas vezes as
visitas do Dr. Mário e senhora em suas férias por lá. Foi então que nos dedicamos a visitar
galerias de arte, lugares históricos e a assistir a concertos musicais. Pudemos desfrutar de
sua agradável companhia no mundo que ele mais adora, que é o da arte.
Naturalmente, tenho em casa algumas obras em aquarela de Bhering, cuja contemplação talvez diga mais sobre ele do que qualquer coisa que eu eventualmente possa aqui
escrever.

”

Rio de Janeiro, junho de 2005
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a desafiadora sucessão
Antônio Carlos Magalhães
SENADOR DA REPÚBLICA

“

Das mais difíceis missões que tive em minha longa vida pública foi a de substituir Mário

Bhering na presidência da Eletrobrás. Eu era um noviço no sistema elétrico, embora tarimbado na administração pública. Mário Bhering era uma das maiores figuras do sistema
elétrico brasileiro, senão a maior e mais respeitada — com uma longa carreira pontilhada de
êxitos, em virtude do seu amplo conhecimento do setor.
A diretoria da Eletrobrás possuía homens notáveis e o corpo técnico era excelente.
Devo destacar que, entre esses diretores, a figura de Léo Pena, como diretor técnico, dava
tranqüilidade ao presidente que chegava. Depois, Léo se aposentou e foi substituído pelo
homem de grande nível que foi Licínio Seabra, e isto também muito me ajudou. Não mudei
nada do que encontrei e acredito que isso cativou muito Mário Bhering e até mesmo a sua
secretária, Verônica, cuja fidelidade ao meu antecessor, bem como a sua competência,
facilitavam o nosso trabalho.
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Bhering continuou comigo no Conselho de Administração de Itaipu Binacional. Sempre estávamos juntos; eu recebendo as luzes do seu saber. Ficamos amigos e a admiração
cresceu com o tempo. Sendo a grande figura do setor elétrico, era um bom pintor, e se
alguma vez deixava de comparecer à Eletrobrás, o fazia para ir ao mar no Espírito Santo, com
o intuito de pintar as suas marinhas. Lá ninguém o encontrava, nem mesmo o Ministro de
Minas e Energia, pois a fidelidade da secretária não permitia.
Falar, portanto, de Mário Bhering é falar sobre uma boa fase do sistema elétrico brasileiro, do qual eu tive a honra de estar à frente e, com humildade, solicitar e conseguir o
apoio de quantos trabalhavam na Eletrobrás e subsidiárias. Nesse período, esforcei-me para
honrar a administração do meu antecessor.
Mário Bhering possuía todos os títulos, e por isso não só se cercava das melhores
figuras do setor, como também as comandava pela força do saber e a alegria permanente de
seu temperamento. Quantos e quantas ele formou no setor elétrico! Daí o respeito de que
atualmente desfruta, a ponto de ser consultado por todos aqueles que necessitam de um
apoio competente. Ainda hoje, quando alguém tem dúvida e deseja uma decisão acertada,
procura o ex-presidente da Eletrobrás que, por justiça, certamente já deveria ter sido Ministro de Minas e Energia.
Falo de Mário Bhering não só como amigo, mas principalmente, como seu admirador.
E olha que é muito difícil um sucessor falar com empolgação do seu antecessor. Mas eu o
faço, sim, porque quero ser justo.

”

Brasília, setembro de 2005
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O Ministeriável
Antonio Dias Leite
EX-MINISTRO DE MINAS E ENERGIA

“

Éramos conhecidos distantes, Mário Bhering e eu, até que ocorreu a crise no governo

do presidente Costa e Silva, gerada pela ruidosa saída de Albuquerque Lima do Ministério
do Interior, resultante de conflito político com Delfim Netto, do Ministério da Fazenda,
acerca de ações e recursos referentes ao Nordeste.
Deslocar o ministro Costa Cavalcante, de Minas e Energia (MME), para o posto vago foi
a solução encontrada pelo presidente, com o duplo objetivo de aplacar rapidamente a crise
e evitar uma descontinuidade administrativa, com a nomeação de pessoa capaz e familiarizada com os problemas do Nordeste.
Nessa altura, Mário Bhering e eu trabalhávamos em grande harmonia com Costa
Cavalcante, respectivamente na Eletrobrás e na Vale do Rio Doce. Ao deixar o Ministério
de Minas e Energia, ele convocou-nos para uma reunião — os dois mais Henrique Brandão
Cavalcante, que ocupava a Secretaria-Geral. Recebi então em Vitória um aviso de Henri-
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que, para que eu antecipasse o retorno ao Rio para encontro com o ministro. Mas antes
de eu organizar a partida de automóvel, chegou outro aviso, o de que estava seguindo um
avião para me buscar. Ficava claro que se tratava de questão séria.
O encontro, na manhã do dia seguinte, foi no apartamento de Costa Cavalcante,
no Leblon, onde ele nos informou, com a simplicidade que lhe era característica, que
levaria ao presidente os nossos nomes, do Mario e o meu, para assumir o ministério de
Minas e Energia. Henrique seguiria com ele, de novo como secretário-geral, para o
Ministério do Interior. Fomos então colhidos de surpresa, e não nos entusiasmamos
com a idéia. Estávamos ambos em plena execução dos programas a que nos havíamos
dedicado. Acredito que Costa Cavalcante tenha ficado surpreso com o nosso desinteresse pela honrosa proposta.
No dia seguinte, me dirigi a Petrópolis para um encontro com o presidente Costa e
Silva. Lá chegando, informou-me Rondon Pacheco, chefe da Casa Civil, que a questão do
MME já estava decidida e levou-me ao presidente, que formalizou o convite. O termo de
posse já estava pronto. Tudo durou meia hora. A partir daí trabalhamos em estreita parceria,
nascida naquela convocação simultânea, feita pelo Costa Cavalcante.
Na parte da energia elétrica, os meus conhecimentos provinham, em grande parte, dos
trabalhos de engenharia econômica realizados para o projeto Canambra e das várias visitas
realizadas aos Estados Unidos, durante a bolsa Eisenhower de que tive a oportunidade de
usufruir em 1960. Mário Bhering tinha toda uma vida anterior dedicada ao setor de energia
elétrica, fazendo parte do quadro profissional da Cemig.
Partimos, passo a passo, dando continuidade ao que vinha sendo feito no âmbito do
Governo Federal, para a formulação e execução da ampla reforma que nos parecia necessária. Encontrávamo-nos regularmente, muitas vezes na presença de outros diretores,
como Leo Penna e Benedito Dutra, de John Cotrim, então presidente de Furnas, e de
Benjamin Baptista, secretário-geral do MME. Discutíamos acirradamente, na busca do
melhor caminho.
Só me lembro de uma ocasião em que nos desentendemos. Tratava-se de um projeto
de regularização do Rio Doce, pelo qual eu me havia interessado, quando ainda presidente da CVRD, devido a sua importância para o desenvolvimento econômico do vale. Pareceu-me que o Mário não dera, ao projeto, suficiente atenção. Mas, no fundo, ele já
analisava grandes projetos de engenharia como esse, de forma mais abrangente, confrontando os benefícios com os efeitos negativos, tanto sociais como ambientais. O que não
era comum naquela época de prestígio incontestado das grandes barragens. Aproveito a
oportunidade, aliás, para penitenciar-me por ter assumido, nesse momento, atitude autoritária. O constrangimento, felizmente, dissipou-se rapidamente.
Mário Bhering sempre teve aparência calma. Digo aparência porque, no fundo, com
grande senso de responsabilidade, era sob forte tensão que tomava decisões e escolhia
caminhos. Isto não impedia que tivesse sido, várias vezes, ousado, como ocorreu, logo no
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princípio da carreira, como diretor da Cemig, quando participou do projeto de Três Marias.
As grandes obras até então tinham sido conduzidas pela engenharia canadense-americana,
a cargo da Light. Da engenharia nacional contava-se apenas com a obra de Paulo Afonso, a
cargo da Chesf — aliás, brilhante —, e das correspondentes e longas linhas de transmissão.
Um pouco antes de Furnas, o projeto de Três Marias compreendia a construção de uma
barragem de terra que se situava entre as maiores do mundo, além de pesada linha de
transmissão para Belo Horizonte.
Muito mais tarde, já na presidência da Eletrobrás, Mário Bhering conduziu, ao lado do
Itamaraty, as negociações internas e externas que culminaram na definição do projeto da
Itaipu Binacional. A grande discussão se situava na questão da prioridade a ser atribuída a
esta usina de porte gigantesco, com as dificuldades inerentes à dupla nacionalidade, ou ao
conjunto de projetos internos já conhecidos.
Na Eletrobrás, enfrentou, com paciência, as dificuldades inerentes ao cargo de presidente de uma empresa cujas subsidiárias, Chesf e Furnas, já existiam e estavam estruturadas
como empresas, antes da sua subordinação a uma holding. Não lhe era fácil, por vezes,
respeitar a autonomia e, ao mesmo tempo, manter a hierarquia fundamental para o exercício
das suas funções de coordenação do sistema elétrico nacional.
Não era fácil, também, lidar com as organizações congêneres do âmbito estadual,
que não se conformavam com a centralização do planejamento da expansão e da operação. Especialmente do Estado de São Paulo, pela sua dimensão física e capacidade econômica, e do Rio Grande do Sul, pela sua tradição de recusar caráter empresarial na
estruturação dos serviços de eletricidade, lá organizados como repartição pública. Era
ferrenha também a disputa, entre Furnas, Cesp e Cemig, pelos aproveitamentos hidrelétricos do Rio Grande.
A necessidade de coordenação dos planos de operação das empresas, que sob
diversos comandos iam-se integrando, deu lugar, na administração de Mário Bhering, à
criação dos Comitês de Coordenação da Operação, correspondentes, respectivamente,
ao sistema Sudeste, em 1969, e ao sistema Sul, em 1971. Iniciou-se por esse mecanismo
uma discussão aberta sobre as condições e prioridades dos vários agentes envolvidos,
tornando mais objetivos os temas e reduzindo-se, por esta via, as manobras de bastidor.
Como pano de fundo, estava sempre o melhor aproveitamento das águas para fins
energéticos.
Na sua segunda passagem pela direção da Eletrobrás, que ocorreu dez anos depois da
conclusão da anterior, o quadro político se modificava. A sua administração foi, também,
inovadora, especialmente na forma de construir o planejamento de longo prazo. Incluíramse, com maior ênfase, os aspectos ligados à preservação do meio ambiente e à inserção
regional dos empreendimentos, além da incorporação da idéia de incerteza dos cenários
futuros. Foram consubstanciados no Plano 2010, para cuja elaboração foram convocadas
as concessionárias estaduais.
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Foi nesse tempo, também, que se elaboraram o Manual de Estudos, o Plano Diretor e se
instalou um Comitê Consultivo, tudo relacionado à questão do meio ambiente no setor
elétrico. Para o Comitê foram convidadas pessoas de variado conhecimento, não pertencentes ao quadro das empresas.
Como presidente da empresa, concorria para que nela se consolidasse visão abrangente sobre o melhor uso das águas, cuja energia continuava sendo a base do sistema elétrico
brasileiro. Ao mesmo tempo, em caráter privado, Mário Bhering confirmava a sua atração
pela profundidade das águas do mar de Setiba, no Espírito Santo, e pela sua tranqüila
descrição das paisagens marinhas em suas aquarelas, cada vez mais apreciadas.

”

Rio de Janeiro, agosto de 2005
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Trajetórias que se cruzam
Antonio Ermírio de Moraes

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA VOTORANTIM

“

O Dr. Mário Penna Bhering, mineiro, engenheiro formado em 1945 pela Escola Nacio-

nal do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao longo de várias décadas
militou no setor de energia elétrica nos campos da engenharia e da administração, onde
acumulou experiências tanto sob o aspecto humano, como profissional. No período de
1952 a 1990, exerceu cargos diretivos na Companhia de Eletricidade de Minas Gerais, hoje
Cemig, nas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), na Furnas Centrais Elétricas S.A. e
na Comissão de Integração Elétrica Regional (Cier), assim como participou da construção de
Itaipu Binacional, além de exercer outras importantes atividades.
A indústria de energia elétrica desenvolveu tecnologia no campo da construção e
operação de grandes centrais hidroelétricas, bem como na operação de sistemas de transmissão a grandes distâncias e, em alguns casos, como no de Itaipu, em corrente contínua. O
Dr. Mário contribuiu com certeza para o desenvolvimento do setor elétrico. Acompanhou-
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o de perto, com seriedade e competência. Teve importante participação no comando da
Cemig, da Eletrobrás e de Furnas. Foi preponderante quando coordenou ou participou de
vários empreendimentos, como o Plano de Eletrificação Rural de Minas Gerais, a construção das usinas hidrelétricas de Itutinga, Camargos, Bernardo Mascarenhas (Três Marias),
Itaipu, Xingó, Tucuruí, entre outras. Enfim, colaborou na consolidação da Eletrobrás como
órgão encarregado do planejamento e da coordenação da expansão do sistema elétrico do
país, assim como na criação de novas subsidiárias, como a Eletrosul e a Eletronorte.
Quando iniciou sua trajetória no setor elétrico, o Brasil possuía 2.400 MW instalados. Ao deixar a presidência da Eletrobrás em 1990, o país somava 53.000 MW. Ou seja,
ao longo de toda a sua vida profissional, a capacidade instalada no Brasil aumentou, em
média, 1.330 MW/ano.
É muito importante destacar a contribuição do Dr. Mário durante todo o período em
que atuou no setor elétrico brasileiro, notadamente na evolução do sistema de transmissão,
com a entrada em operação da interligação dos sistemas. O processo elevou a transmissão
a um nível bastante alto, e o seu desempenho passou a ser comparável aos melhores existentes no exterior. Esta significativa evolução técnica e metodológica que experimentou
deveu-se à implementação de novas tecnologias e à formação de pessoal adequado. Hoje,
os excelentes índices de continuidade e qualidade nos fornecimentos de energia elétrica
são creditados ao desenvolvimento do setor em décadas passadas, graças à dedicação e
iniciativa de excelentes profissionais, entre os quais o Dr. Mário. Deve-se ressaltar também
o apoio financeiro da Eletrobrás às concessionárias do setor elétrico brasileiro.
O Dr. Mário presenciou e colaborou imensamente para que chegássemos ao padrão
atual do setor. Por isto, devemos mostrar todas as suas participações nas realizações e sua
importância para o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. Hoje, este homem tão
importante para a história do setor preside o Centro da Memória da Eletricidade no Brasil,
idealizado e fundado por ele em 1986. Criou assim condições para todos nós, e para aqueles
que nos substituirão, termos uma melhor compreensão da trajetória do setor de energia
elétrica, seja na descoberta de novas fontes históricas, seja pela elaboração do arquivo dos
documentos.
A história profissional do Dr. Mário é digna de ser registrada para a posteridade, pois
faz parte da evolução do nosso sistema elétrico. Ele é, sem sombra de dúvida, um dos mais
antigos e competentes representantes que ajudaram a construir o setor de energia elétrica
do Brasil.

”

São Paulo, outubro de 2005
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Uma LeGEnda do Setor Elétrico
Carlos Livino de Carvalho
EX-PRESIDENTE DA COSERN E CEPISA

“

Todos nós temos a nossa dimensão pessoal na vida. Certamente, poucos se

igualam a Mário Bhering nesta avaliação. Costumo pensar que, talvez, o maior
indicador da dimensão individual a que me refiro seja a comparação entre nós
mesmos e os cargos que ocupamos. Cada um de nós, automaticamente, se compara com o cargo que ocupa e me parece que alguns sentem o cargo maior do que
eles. Isso faz com que, nestas pessoas, se manifeste um conjunto de atitudes e
procedimentos bastante freqüente entre os titulares de posições elevadas. Apego
ao cargo, empáfia, soberba, inacessibilidade, perda da naturalidade e pose de
grandeza estão entre elas. Não é o caso de Mário Penna Bhering, que sempre me
pareceu simples e natural, tendo inclusive deixado o cargo de presidente da Eletrobrás, em novembro de 1975, espontaneamente. Julgo que ele sempre se sentiu
maior do que os numerosos cargos relevantes que ocupou e ocupa no Brasil, em
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particular em nosso setor elétrico. Por isso, sou um incondicional admirador deste eminente brasileiro.
Quando eu era ainda estudante, em 1957, conheci Mário Bhering — na época vicepresidente da Cemig. Como diretor do Jornal Alicerce, do Diretório Acadêmico da Escola
de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco, promovi viagem de estudos ao
Sudeste do país para conhecer outras escolas de engenharia, indústrias e o Centro de
Estudos Brasileiros, com vistas a colher informações e divulgá-las em nosso meio acadêmico. Éramos três componentes: o redator-chefe, um redator e eu. Conseguimos o patrocínio da Petrobras, o que viabilizou a viagem. Entre mais de uma dúzia de entidades que
visitamos, estava a Cemig. Nela fomos recebidos pelo Dr. Mário Bhering, o único dirigente
de empresa visitada que nos atendeu pessoalmente em toda a viagem.
Depois, em 1961, já formado, fui novamente recebido pelo Dr. Mario Bhering, ainda
presidente da Cemig, como assessor da Comissão Estadual de Desenvolvimento do Estado
do Rio Grande do Norte, com a missão de reunir elementos para a organização da companhia de eletricidade daquele estado, que estava em vias de receber a energia do complexo
hidrelétrico Paulo Afonso. O Dr. Mário me abriu as portas da Cemig permitindo-me tomar
informações e elementos de toda ordem para a finalidade citada, sem qualquer restrição,
tanto no escritório central em Belo Horizonte quanto nos escritórios e postos de distribuição de eletricidade de Governador Valadares, Teófilo Otoni e localidades próximas.
Graças a essa deferência do então presidente da Cemig, pude reunir o material necessário ao funcionamento da Cosern (Companhia Energética do Rio Grande do Norte), da qual
fui fundador, membro da comissão organizadora, secretário da assembléia geral de constituição em 1962 e primeiro diretor técnico. Acumulei a presidência da empresa por quatorze
meses, após sessenta dias do início de sua operação, e exerci o mandato de diretor por
inteiro até 1965, período em que foram preparadas, interligadas e inauguradas as primeiras
cidades do Rio Grande do Norte, inclusive sua capital, Natal, com a energia de Paulo
Afonso.
Na Cosern e na Cepisa (Companhia Energética do Piauí), que presidi de 1965 a
1970, período em que foram feitos maciços investimentos nos sistemas de transmissão
e distribuição de eletricidade para receber energia da Usina Hidroelétrica de Boa Esperança, da Chesf, e depois na Celf (Centrais Elétricas Fluminenses), de cuja diretoria
participei de 1971 a 1974, sempre recebi do Dr. Mário Bhering, da Cemig e da Eletrobrás
toda assistência de que precisei, para o desempenho de minhas funções. Incluo neste
pacote a formação e o aperfeiçoamento de pessoal técnico, a mobilização de recursos
financeiros, o apoio político e a presença do presidente da Eletrobrás nas inaugurações
de obras que realizei.
A partir de 1975, como assessor da diretoria da Eletrobrás, continuei a lidar com
Mário Bhering por mais quinze anos, sendo sempre testemunha de sua admirável personalidade. Dela permito-me destacar sete características principais, sem qualquer rela-
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ção entre a prevalência de cada uma delas e a ordem de sua citação, já que as considero
complementares entre si e todas relevantes.

Alta competência técnica e gerencial, que as dezenas de anos de exercício da presidência e diretoria de algumas das maiores empresas do setor elétrico brasileiro, por si só,
demonstram cabalmente. Relevante destacar que tal nível de competência somente é possível quando coexistem, nesse mesmo nível, além da inteligência, o senso da realidade, a
imaginação, a capacidade de análise e de síntese e a habilidade de distinguir, com igual
nitidez, o todo e cada uma de suas partes ao abordar um assunto.

Liderança, que pode ser ilustrada com a constatação do tempo relativo em que esteve
formalmente à frente do nosso setor elétrico, como presidente da Eletrobrás. Desde 9 de
junho de 1962, quando tomou posse a primeira diretoria, até hoje, fevereiro de 2006, a
empresa teve dezoito presidentes. Sete não chegaram a completar um ano de exercício;
outros cinco não completaram dois anos no cargo; e, dos seis restantes, o Dr. Mário Bhering
foi o único com dois períodos de exercício. Ele presidiu a Eletrobrás por nada menos de
treze anos e nove meses. Vale notar que nenhum outro presidente da estatal chegou a
completar sequer cinco anos de exercício e que é de apenas pouco mais de um ano e oito
meses o tempo médio de permanência no cargo pelos demais dezessete ocupantes do
mesmo, não incluído o tempo do atual ocupante do cargo, escolhido há cerca de um ano.

Serenidade, que sempre esteve presente no semblante deste grande brasileiro, mesmo
em momentos difíceis de suas funções de direção. Este aspecto da personalidade de Mário
Bhering é mais uma demonstração de sua total qualificação para o exercício das complexas
e pesadas atividades por ele exercidas durante décadas, pois, por maiores que tenham sido
as pressões ou a gravidade das questões enfrentadas, sua tranqüilidade e seu conforto
interior se mantiveram inalterados.

Bom humor, outra condição freqüentemente manifestada por Mário Bhering em seus
gabinetes de trabalho, onde se tornou famosa sua alegre e sonora gargalhada. Vale ressaltar
que o bom humor é fundamental para a manutenção da moral elevada em qualquer ambiente, comunidade ou empresa, mas que somente pode ser mantido quando se está bem consigo mesmo e com todos e tudo em sua volta.

Diplomacia, que também tem que estar presente na personalidade de qualquer líder,
mas que assume especial relevância em Mário Bhering. Para demonstrá-la basta mencionar
que foi ele o principal articulador e negociador dos acordos entre Brasil e Paraguai, que
demandaram anos de discussões, até permitir o surgimento da Itaipu Binacional, um empreendimento inédito no mundo até então, quer pela potência instalada, quer pela literal união
entre dois países para sua concretização e seu funcionamento.

Largueza de espírito, que permitiu a Mário Bhering não se deixar absorver totalmente
por suas extensas e intensas atividades profissionais e se dedicar a outras formas de realização e vivência, como a pesca, tanto em rios como no oceano, inclusive promovendo a
criação de Centros de Piscicultura como também de Centros de Arte.

114

MÁRIO BHERING

DEPOIMENTO DE CARLOS LIVINO DE CARVALHO

Sensibilidade, inspiração e senso artístico, que assumem grande importância na personalidade do aquarelista Mário Bhering, o que chega a ser surpreendente, dada a importância da lógica, do raciocínio matemático e do caráter prático inerentes às atividades profissionais desse notável engenheiro, administrador e homem público de nosso Brasil. Mário
Bhering é, além de tudo, um grande pintor a lápis, bico de pena e aquarela. Que o digam os
críticos de arte e que o testemunhem os conhecedores de seus valiosos quadros apresentados em várias galerias de arte e exposições, realçadas por suas famosas marinhas, flores,
naturezas-mortas etc. Para tanto, o autor procurou esmerar-se, adicionando às suas inatas
qualidades citadas neste tópico os ensinamentos, estímulos e as orientações de outros
grandes artistas, inclusive estrangeiros, como Fayga Ostrower e John Pike, diretor de Escola
de Pintura a aquarela em Woodstock, Nova York, Estados Unidos.
Para aprimorar seus dons naturais, Mário Bhering fez curso em 1976 com John Pike,
na Flórida, do qual resultou ainda maior especialização no trabalho deste grande artista
brasileiro.

”

Niterói, fevereiro de 2006
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a eterna majestade
Delcídio Amaral
SENADOR

“

Para a minha geração, que iniciou sua vida profissional num setor de energia mergu-

lhado nas grandes obras e nos grandes projetos, o nome de Mário Bhering já era um mito.
Eu, estudante de engenharia, filho de um engenheiro que participara da fase heróica da
arrancada rumo ao desenvolvimento, trabalhando em empresas públicas e privadas, tinha a
maior admiração pela profissão do meu pai. Já compartilhava com ele o respeito pelos
grandes vultos da nossa engenharia.
Fascinavam-me as histórias sobre os pioneiros e a construção de Paulo Afonso I, onde
eu viria a trabalhar alguns anos depois, sobre John Cotrim, um gênio da engenharia, sobre
um outro gênio, Mário Bhering, uma alma de artista, mas acima de tudo um engenheiro. Com
“E” maiúsculo. Guardo dessa fase, além das lembranças afetivas, algo que marcaria, de forma
indelével, minha vida pública: a vontade de construir, a vontade de realizar. De empenhar-me
a fundo e de participar, também, da construção da infra-estrutura do nosso desenvolvimento.

116

MÁRIO BHERING

DEPOIMENTO DE DELCÍDIO AMARAL

Eu tive essa oportunidade, e agradeço a Deus por ela. Lembro-me de uma tarde de sol
queimando, eu caminhando sobre a barragem de Tucuruí, e, ao meu lado, Mário Bhering.
A vida de Mário Bhering é uma aula, uma lição inesquecível para quem teve a felicidade de compartilhar com ele momentos de emoção e sua alegria contagiante. A lição de vida
dele é permanente. Ela mostra que, com empenho, é possível começar construindo usinas
de 10 MW e fazer também a maior usina do mundo, a de Itaipu, com 14.000 MW. Esta
geradora dificilmente se materializaria não fosse uma obra de arte de engenharia financeira
da equipe comandada pelo incansável Bhering. A trajetória dele é completa no setor. Participou da primeira turma da Cemig; na verdade foi um dos fundadores dessa empresa que
abriu o caminho para a construção das grandes barragens. Vem para a Eletrobrás quando
ela ainda engatinha. Participa, como eu disse, da arrancada rumo ao desenvolvimento da
área elétrica no país. E a deixa para ir planejar Itaipu, simplesmente o maior bloco gerador de
energia jamais construído sobre a face da Terra. Passa alguns anos na usina e volta para
presidir a Cemig. Em seguida, assume a presidência da Eletrobrás pela segunda vez.
Sempre entusiasmado nas suas gestões, implanta modernos sistemas de planejamento
econômico-financeiro como o OPE – Orçamento Plurianual de Energia Elétrica. Este planejamento permite uma visão prospectiva das necessidades de recursos financeiros para o
setor. Seguindo avante, ele cria a coordenação da operação, que evoluiria para o CCOI
(Comitê Coordenador de Operação Interligada), GCOI (Grupo Coordenador para Operação
Interligada) e hoje ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Continua a criar, a inventar, a planejar. Primeiro os comitês setoriais de meio ambiente. Depois inclui o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) entre os financiadores do setor.
Assim, manteve o setor elétrico coeso e forte, superando crises. E ainda teve fôlego para
criar e administrar a notável Fundação Memória da Eletricidade no Brasil.
Mario Bhering tem convivido, nessa sua caminhada notável, com vários ministros e
presidentes da República, e tem servido a todos — e os orientado — com a lealdade de quem
se preocupa com os destinos do país. Ao longo da sua carreira, tem formado grupos de
engenheiros competentes, profissionais de alto nível que deixaram suas marcas nas administrações de empresas estaduais e federais e que se destacaram na vida pública e privada.
Na Inglaterra, há um respeito místico pelo personagem meio mito meio histórico do Rei
Arthur, o dos cavaleiros da Távola Redonda. Quando a ele se referem, os ingleses citam a
frase em latim: “Rex quondam, rex futurus.” Ou: “The once and future king”. Podemos
traduzir esse dístico como “aquele que foi rei e voltará a sê-lo”.
Nós, da energia elétrica, temos em relação ao nosso “Dr. Mário” a mesma confiança. Ele
foi e voltou a ser rei na Cemig. Foi e voltou a ser rei na Eletrobrás. E temos a tranqüilidade de
imaginar que ele está aqui conosco para nos apoiar com seus conhecimentos técnicos, nos
iluminar com a sua sabedoria e nos animar com seu bom humor e suas gargalhadas.

”

Brasília, abril de 2006
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Um tipo inesquecível
Eduardo José Bernini
PRESIDENTE DA AES ELETROPAULO

“

Todo brasileiro adulto, alfabetizado e com mais de quarenta e cinco anos quase

certamente um dia leu Seleções do Reader’s Digest. Muitos não admitem até hoje, seja por
qual razão for, até mesmo as de natureza ideológica. Mas com certeza sabem que uma das
seções mais lidas era a do “Meu Tipo Inesquecível”. Depois de vinte e seis anos de setor
elétrico e trinta e dois de carteira assinada, tenho o direito de possuir e zelar por toda uma
galeria de “tipos inesquecíveis”. Com alguns, tive o privilégio de usufruir da convivência
diária por períodos curtos ou prolongados. De outros ouvi histórias, façanhas, decepções, sucessos, lutas e glórias. Tenho especial carinho e consideração por todos os pioneiros, “barrageiros” ou não, brasileiros ou estrangeiros, que construíram usinas com
concreto e esperança, linhas de aço e alumínio a traçar no chão, as quais, vistas do céu,
bordado ou mero risco, são tramas finas de cobre e madeira mudando as cidades e os
vales, a vida e a sociedade.
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Mário Penna Bhering com certeza se inclui nessa galeria. Não posso, de forma nenhuma, dizer que o conheço tão bem. Fui apresentado a ele pelo menos em duas ocasiões. Não
me recordo exatamente das circunstâncias, ou sequer do local, mas o sentimento, esse sim,
ficou registrado. Cumprimentar — “Muito prazer, Dr. Bhering” — não foi um ato de reverência
ou de educação meramente. Foi satisfação, contida, de cumprimentar um mito que a minha
cabeça de “curioso” da história da energia no Brasil e dos seus personagens imaginava
difícil de acontecer. Sobre ele, ouvi muitas histórias, principalmente de Peter Greiner, um
grande amigo e mentor, obviamente também um “tipo inesquecível”. Histórias de almoços
com outras figuras que fizeram História (com H maiúsculo) na Avenida Rio Branco, no Clube
Americano, nos campeonatos de engenharia entre “paulistas” e “mineiros”, bandeirantes e
inconfidentes na construção do setor elétrico brasileiro no século XX.
Mas a melhor e mais emocionante história, que cruza o meu destino com o do Dr. Mário
Bhering, foi proporcionada por outro grande amigo, também um “tipo inesquecível”: José
Luiz Alquéres. Um dia, recebi do Alquéres um convite para estar presente no lançamento do
livro “Petrópolis”, com ilustrações de Mário Bhering (sem o doutor). Não pude ir, lamento
até hoje, mas recebi o livro com uma dedicatória do autor.
Também não posso dizer que conheço Petrópolis, como muitas outras cidades por mim
conhecidas, inclusive a minha querida São Paulo, onde passa o rio da minha aldeia. Mas a
viagem que a leitura dessa pequena brochura me proporcionou — modestas 50 páginas,
flutuando em ares imperiais com um olhar contemporâneo — não seria a mesma sem a delicadeza do traço vívido e detalhista na aquarela da capa, nas nuances que somente o nanquim é
capaz de expressar nas ilustrações que abrem cada capítulo. Comove. Duas gravuras me são
particularmente gratas: “Faluas na Prainha”, em O Imigrante na Formação de Petrópolis, e
“Ponte em Frente à Catedral”, em A Consolidação da Cidade. A primeira, em especial. O olhar
da família imigrante dirigido aos barcos, sempre em movimento inquieto e ansioso, o afastar
das raízes na construção de uma nova vida no novo mundo, as malas ordeiramente depositadas no cais e a certeza de que as velas, fechadas, se abrirão e novos imigrantes chegarão
sentindo as mesmas emoções, na partida e na chegada. Um tema conhecido, mas que traz
lembranças atávicas de avós e bisavós que conheceram a mesma experiência.
Por tudo isso, por maior que tenha sido a obra do engenheiro, presidente de empresas,
construtor de sonhos e de realidades, nesse momento, minha homenagem é para o artista.
Para suas aquarelas, seus desenhos, suas ilustrações. Para aquilo que representa para nós,
“eletrocratas” de carteirinha, a realização de algo a mais que mexe com o imaginário, para uma
vida além dos números, das reuniões, dos “conference calls”, das decisões “on line”, para além
de um mundo que se move a uma velocidade que só a arte e os sentimentos são capazes de
parar e dar um sentido. Assim, gostaria de me apresentar, mais uma vez, e a idade hoje me
permite a informalidade: “— Mário, muito prazer. Sou Eduardo e admiro sua arte”.

”

São Paulo, julho de 2005
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A arte da engenharia
Eliezer Batista

EX-PRESIDENTE DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

“

Onde muitos enxergavam apenas o breu, Mário Bhering viu o progresso e o desenvol-

vimento do Brasil. Meticuloso planejador e incansável executor, Bhering foi um dos principais artífices do grande salto do setor elétrico nacional nas décadas de 1960 e, principalmente, 1970. Até aquele momento, o país ainda lutava para sair da idade das trevas na
produção de energia. Os grandes projetos realizados naquele momento, muitos deles sob a
liderança de Mário Bhering, trouxeram enormes avanços.
Conheci Mário Bhering na década de 1960, quando eu ocupava a presidência da Companhia Vale do Rio Doce. Na época, ele era ligado a uma companhia americana chamada International Engineering, uma subsidiária da Morrison-Knudsen, que sempre foi muita próxima à CVRD
nos primeiros anos da mineradora. Quando ocupei o Ministério de Minas e Energia, no governo
de João Goulart, aproximamo-nos ainda mais. A engenharia, esta arte de erguer obras e unir
pessoas, galvanizou nosso relacionamento. Nossas conversas sempre passaram por este tema.
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Ele na área de energia e eu, na de logística, sempre procuramos utilizar a engenharia como uma
alavanca para o desenvolvimento do Brasil.
Além da dedicação a este nobre ofício, tínhamos também em comum a geografia:
Minas Gerais. E, no tocante a uma questão prática, muito além de nosso espírito pátrio em
relação ao estado natal, registre-se que a Cemig sempre foi fundamental para a Vale do Rio
Doce. Nos anos em que presidiu a distribuidora mineira, Bhering sempre contribuiu para
viabilizar todos os projetos da CVRD no que diz respeito à necessidade de suprimento de
energia.
Aliás, a Cemig é um capítulo à parte na trajetória deste grande brasileiro. A companhia
foi um exemplo para o Brasil. De um lado, possibilitou a industrialização de Minas Gerais; de
outro, trouxe enorme progresso para a população mineira. A criação da empresa foi uma das
maiores realizações do governo Juscelino Kubitschek. O surgimento da Cemig deu a partida
no processo de eletrificação no Brasil, sem o qual o país jamais teria havido o avanço
industrial experimentado naqueles anos. Tudo foi feito com um alto grau de planejamento,
dentro das mais modernas e eficientes técnicas de engenharia. Foi criada a melhor equipe
de engenheiros na área de energia até então reunida no Brasil. Esta tropa foi brilhantemente
comandada por Mário Bhering. Duas exponenciais gerações de engenheiros surgiram nesse
processo, em que as grandes hidrelétricas de Minas Gerais foram construídas.
Fazer deste país grande um grande país. Esta meta sempre norteou os esforços de
Mário Bhering. Seu trabalho na Cemig foi embrião do grande projeto Brasil, que ele
levou para a Eletrobrás. Em sua gestão, a estatal ergueu monumentos à engenharia e à
energia. Entre os grandes projetos, Itaipu é a mais suntuosa destas pirâmides do setor
elétrico. Acompanhei de perto a gênese desta construção. Inicialmente, ainda no governo de João Goulart, promovemos estudos para a implantação de uma hidrelétrica em
Sete Quedas. Posteriormente, na gestão de Mário Bhering, a Eletrobrás concluiu que a
melhor solução seria a construção da usina na barragem de Itaipu, dentro do modelo de
parceria binacional, posteriormente acertado com o Paraguai.
Outro grande episódio no qual Mário Bhering teve participação direta foi a
construção da Hidrelétrica de Tucuruí. A usina foi de vital importância para viabilizar
Carajás, o projeto que, de fato, consolidou a Vale do Rio Doce como uma mineradora
transnacional. Curiosamente, as histórias da CVRD e de Tucuruí estão absolutamente
entrelaçadas. Se, na década de 80, a usina permitiu o nascimento de Carajás, na
década de 70, a própria Vale havia sido determinante para dar vida à Tucuruí. Quando
a geradora foi construída, ainda não havia mercado suficiente na Região Norte para
consumir sua energia. O então ministro de Minas e Energia, Antonio Dias Leite, nos
pediu que buscássemos, através dos relacionamentos internacionais da Vale, possibilidades de investimento, naquela área, que aproveitassem a energia de Tucuruí.
Naquele momento, os japoneses não tinham energia suficiente para impulsionar
a sua indústria de alumínio. Diante deste quadro, unimos estas duas pontas. Em
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parceria com empresas japonesas, a CVRD criou a Albras e a Alunorte, produtoras,
respectivamente, de alumínio e alumina. Então presidente da Eletrobrás, mais uma
vez Bhering vislumbrou a sinergia entre Albras, Alunorte e Tucuruí, e trabalhou intensamente para que estes projetos se tornassem realidade.
Além de sua extrema inteligência, a sensibilidade de Mário Bhering sempre saltou aos
olhos daqueles que têm ou tiveram o prazer de desfrutar de sua convivência. Seu olhar, por
si só, já é um verso; seu riso, uma poesia completa. Quem já conversou dez minutos com ele
sabe exatamente a que estou me referindo.
Àqueles que não receberam este presente dos céus, basta dar uma olhada na arte do
pintor Mário Bhering. O pincel é uma ponte entre nossos olhos e a alma de um dos mais
notáveis brasileiros que conheci.
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o homem do rio e das gerais
João Camilo Pena

EX-MINISTRO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

“

Na idade madura, acontecimentos antigos renascem, ressurgem em lembranças revivi-

das em tardes de outono. Em inícios de 1951, Juscelino Kubitschek escreveu ao seu secretário de Obras, Dr. José Esteves: “O Silvio Barbosa e o Julio Soares vão falar-lhe sobre planos
que desejo pôr em execução no setor de energia elétrica...”. Logo, Lucas Lopes e Julio
Soares passavam os planos à execução.
Em abril do mesmo ano, eu chegava para o trabalho no núcleo do qual iria brotar a Cemig,
instalado em andares altos em esbelto prédio na Praça Sete, centro de Belo Horizonte. Um
senhor, moço, alto, de óculos e sorridente, marcou o mesmo andar no elevador. Resolvi
apresentar-me. A resposta: “O Julio Soares me falou sobre você. Eu sou Mário Bhering.”
Israel Pinheiro dissera-me: “Lucas Lopes é capaz e criativo”; de meu pai: “Julio Soares
é exemplo de grande homem bom”. E John Cotrim e Mauro Thibau haviam me impressionado muito. Fechava-se então o grupo em que eu iria trabalhar com um mineiro, engenheiro
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que vinha do Rio. Filho de José Bretas Bhering, vigoroso lutador em causas públicas, trabalhara nos Estados Unidos em área privada, casado com uma americana e que chegava cedo
ao serviço. Era o que eu sabia sobre ele. Pensei: “Com este grupo, vai dar certo”.
Depoimentos são lembranças, às vezes reavivadas em papéis guardados. Não são história, mas a servem. Tendem à subjetividade e, quando sobre amigos, inclinam-se ao laudatório. Há mal nisto? Pois o mundo é o que é, mas é também a nossa representação dele. Vou
entretanto buscar objetividade e procurar usar poucos adjetivos.
Coube-me escrever sobre o homem Mário Bhering, o que implicaria mais conhecimentos da pessoa humana. Ninguém conhece bem a ninguém, nem a si próprio. Escrever
sobre realizações pode parecer mais fácil, pois seriam visíveis e mensuráveis. Mas se é
difícil identificar o papel dos autores e atores na equipe, o líder na chefia, responsável
final pelos acertos e erros, às vezes solitário em suas decisões, este é identificável. Falaremos sobre ele.
Os historiadores continuam debatendo sobre qual é, qual pode ser o papel de um
homem na história. Edward Gibbon, em “O Declínio e a Queda do Império Romano”, escreveu: “O poeta, o filósofo (líderes), iluminam o seu povo e o seu tempo através dos esforços
de mentes privilegiadas. Mas seus poderes resultariam do apoio do príncipe ou de lições do
preceptor? Os benefícios da Lei, do Comércio e das Manufaturas são mais sólidos e mais
permanentes, mas podem decair com tempos inclementes. Felizmente para a humanidade,
os ofícios e as artes realmente necessários podem ser desempenhados sem talentos superiores e sem determinações ou subordinações a príncipes. Cada indivíduo, cada família, cada
vila, saberá perpetuar o uso do fogo e dos metais, utilizar animais domésticos, caçar, pescar,
cultivar, construir abrigos, navegar, criar e treinar os filhos...”. E conclui: “Homens maiores
e ações públicas podem não existir, mas a vida existe, vai continuar e aqueles hábitos
sobreviverão às nuvens carregadas, às tempestades...”.
Gibbon prenunciava a “História Nova”, de Fernand Braudel e Jacques Le Goff, que crê
na história vinda de correntes profundas, e em sua superfície enxerga “pessoas sem nomes,
causando (apenas) oscilações rápidas e nervosas”. Hoje, a história é interdisciplinar e busca
metodologia científica. Não se preocupa em encontrar fios condutores, reconhece correntes profundas, com ímpeto determinista, e dá valor a acontecimentos e a pessoas livres, e a
líderes que — brotando ou não de grandes correntes subterrâneas ou de antigas formações
genéticas — nascem aleatoriamente, pensam em causas maiores, agem e trabalham em equipes, com outros líderes em círculos maiores ou menores, suas forças agem sobre a plasticidade das gentes e de suas culturas, formas novas nascem.
Se não JK, outra liderança viria a construir Brasília? E se não fosse o grupo — nestas
ocasiões em que a história quer colaborar — de JK, Israel Pinheiro, Lucas Lopes e Julio
Soares? E se este grupo não tivesse sido aglutinado, moderado por Julio Soares, a revolução de JK teria acontecido? E sem o grupo de Lucas Lopes, John Cotrim, Julio Soares, Mário
Bhering, Maurício Bicalho e Mauro Thibau, a Cemig teria nascido bem e se consolidado?
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Creio que Mário Bhering e eu, além de outros amigos, temos clara compreensão do
papel de Julio Soares nessas histórias. Grande cirurgião, humanista, de grande compaixão,
propulsor, moderador, aglutinador e irmão dos homens, Julio Soares me fazia lembrar uma
versão moderna da Oração de São Francisco, temperada por traços da realidade da vida.
“Dr. Julio, um grande homem bom”, dizia meu pai, Protásio de Oliveira Penna, um cavalheiro
fazendeiro no sertão mineiro.
Mas o que diferencia e o que distingue Mário Bhering?
Alguns tempos de sua vida profissional, em compras, finanças, alta administração e
conselhos, são mensuráveis: diretor da Cemig por 14 anos; presidente da Cemig por cinco
anos; presidente da Eletrobrás por 13 anos; presidente da Memória da Eletricidade já há 12
anos; muitos anos em Itaipu; e, sem medir outros tempos de consultoria, um total de vida
profissional de 54 anos no setor elétrico. Este total, ponderado com o peso da amplitude da
função, o distingue de outras figuras marcantes que passaram pelo setor, ora com mesma ou
maior amplitude, por períodos menores, ora com longos períodos com amplitudes menores.
Outros aspectos ainda diferenciam Mário Bhering: a preocupação com o meio ambiente, os
conhecimentos de ecologia, o amor à natureza e à beleza. Creio que ele se lembra com algo
de tristeza sobre as inundações de Sete Quedas e do Canal de São Simão.
A humanidade marcha sob uma tensão que atormenta a muitos, entre a ética do bem
comum contra a pobreza degradante, cruel e imunda versus a estética do bom, do belo e do
limpo para privilegiados. Na participação do homem na não-terminada obra da criação e de
destruição, pregamos o desenvolvimento sustentável; mas, com ironia, subjacente, está a
necessidade de novos investimentos para repor depreciação e obsolescência, muitas vezes
programada, a fim de garantir o crescimento (este ainda será necessário para os ricos? Onde
o problema seria redistribuir e não propriamente crescer?). E bilhões de pobres, três quartos
da humanidade, se agitam emulados pela demonstração da riqueza dos ricos, querendo
atingi-los. Há um preocupante haicai: “Nuvens crescem e se adensam. Os ventos... onde as
levarão? O que farão com elas?”.
Nesta tormenta da vida, em intervalos, Mário Bhering pinta, desde jovem, idílicas
aquarelas, só suas, em silêncio, forma e estilo seus. E elas ficarão, mais um elemento de sua
identidade.

A Casa
Na década de 50, Mário Bhering, Mauro Thibau e Henrique Guatimosim, marcante na
construção da Cemig (falecido há cerca de 20 anos), construíram as suas casas próximas
umas das outras, no bairro Sion, em Belo Horizonte. Na década de 60, juntei-me a eles, algo
mais longe, a um quilômetro.
Hoje, após a ida do Mauro Thibau para o Rio de Janeiro, restamos Mário Bhering e eu.
Vou a pé a sua casa. Às vezes, levava frutas do meu sítio que já não tenho. Nem sempre aviso.
Toco a campainha no nº 1.111. Pela fresta da porta, alta, vejo Mário Bhering olhando quem é,
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vai ao portão abri-lo, logo estamos na sua sala de estar. Luz suave passa pelas persianas;
música baixa, às vezes, do barroco mineiro; bonitos quadros nas paredes; livros de arte,
história e ciência nas estantes; sofás e cadeiras aconchegantes. Uma simpática sala de
visitas mineira. Sentamo-nos sempre nos mesmos lugares, falamos sobre os andares e os
vagares de Minas, do Brasil e do mundo. D. Betty, simpática, aparece, falo sobre suas filhas,
Cecília, Alida e Letícia, ela pergunta por Vera, Lucia Inez e Lucia Regina. Falamos um pouquinho mais sobre coisas da vida e ela volta, de mansinho, aos seus afazeres.
Mário oferece um vinho do Porto, vai buscá-lo, aproveito para olhar para o seu escritório
que dá para a sala. Uma prancheta de trabalhos, mais livros e lembranças. Lembro-me que aí
Mário passa seu tempo de silêncio, só ele, suas aquarelas, seus livros... Ele volta, apreciamos
o Porto, falamos sobre o setor elétrico, sobre homens públicos, sobre amigos comuns. Olho o
relógio e assusto-me. É hora de sair. Mário leva-me até o portão. Volto para a minha casa.

Alguns Amigos
Encontrei amigos comuns na casa do Mário. João Gabriel Ramos, seu constante e leal
companheiro na Cemig (aqui está faltando um depoimento, o seu, pois João Ramos faleceu
em agosto de 2002). José Luiz Alquéres, o executivo que veio da Petrópolis imperial, ele
lembrando um bom nobre romano. E a amável Verônica Werner, que encontrei na festa dos
80 anos do Mário.

As Aquarelas
Fui a várias exposições suas, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Eu e minhas irmãs
temos várias aquarelas do Mário. Gosto delas. Tenho dois bons livros editados em Belo
Horizonte sobre elas, as aquarelas, e sobre ele, o seu autor.

A Usina de São Simão
Na Memória da Cemig, Mauro Thibau, Mário Bhering, eu e Francisco Noronha falamos
sobre visões e ações em São Simão. Aqui, cabem alguns detalhes. O ministro Mauro Thibau,
na partição do potencial do Pontal do Triângulo Mineiro e do Alto Paraná, concedeu São
Simão à Cemig, enfrentando — firme como sempre foi — pressões ambiciosas da Cesp e de um
grupo de empresários e fornecedores, e, mais veladas, de Furnas. Em 1967, muda o governo:
sai o ministro Mauro Thibau, entram o ministro Costa Cavalcanti e governador Israel Pinheiro. Aqueles ambiciosos se movimentam, buscando a transferência da concessão, animados
com as mudanças e com o suposto enfraquecimento do Governo de Minas, na oposição.
Israel e a Cemig trabalhando em silêncio, o ex-ministro Mauro Thibau e o novo presidente da
Eletrobrás, Mário Bhering, reagem. A concessão da Cemig é reafirmada pelo ministro Costa
Cavalcanti, um cavalheiro avesso a arbitrariedades.
Lembranças comuns facilitam acessos, mas Mauro Thibau e Mário Bhering não favoreciam a Cemig. Com ética responsável e visão nacional, buscavam, em equilíbrio federativo,
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concessionárias com capacidade, competência, seriedade e pertinácia na continuidade.
Que, para projetos de geração, apresentassem locais onde uma engenharia de qualidade
obtivesse do trecho do rio o máximo de energia ao mínimo de custo competitivo. A Cemig e
São Simão atendiam, de modo singular, a estas qualificações. Desde o inventário ONUCemig, estudos de engenharia, obras de acesso e compra de terras avançavam no local. A
concessão era indispensável; credite-se a Mauro Thibau. Financiamentos eram imprescindíveis; vejamos Mário Bhering.
Além de recursos próprios alocados, a Cemig, que dispunha de história, cadastro e
indicadores apropriados, necessitava de financiamentos. Do Banco Mundial (Bird), o ministro Delfim Netto só aprovou uma parcela para obra civil. A Cemig, para não comprar sem
concorrências, optou por esquema pioneiro de créditos internacionais stand-by para financiar os equipamentos. Buscou empréstimos adicionais na Eletrobrás e, stand-by, no então
BNDE, que, para tal, veio a criar o Finame. Além de propiciar, de modo pró-ativo, a garantia
dos financiamentos internacionais, a atuação de Mário Bhering, na presidência da Eletrobrás, foi decisiva, no período 1971-75, para concessão de financiamento da Eletrobrás ao
projeto. Sem contar que ele usou seu prestígio pessoal e institucional para aproximações
em Brasília, na obtenção de valiosas aprovações. “São Simão é grande para o mercado e a
Cemig não tem recursos para construí-la”, argumento falacioso repetido à exaustão, e que
foi desmentido pelos fatos.
São Simão foi construída em prazo recorde — de agosto de 1973 a abril de 1978 — a
baixo custo de obras, pagas em dia, o que, somado às qualidades intrínsecas do local, levou
a que ali se tenha levantado a (ainda hoje) maior usina da Cemig com o menor custo unitário
de geração. Os governadores Israel Pinheiro, Rondon Pacheco e Aureliano Chaves, ao fim
da construção, com decisões vitais para a obra, encontraram na Cemig uma empresa competente e, em Mário Bhering, um interlocutor federal pró-ativo. Foi um trabalho que demonstra o poder de equipes unidas.

Mineirice Carioca
Há tempos, no Paraná, alguém, não me lembro quem, disse: “O Mário Bhering é um
mineiro acariocado”. Quem disse isto não conhece bem os mineiros. Amam Minas Gerais,
mas qual mineiro não é fascinado pelo mar e não gosta das belezas do Rio de Janeiro? Mário
resolveu o dilema. Nasceu em Minas Gerais, estudou engenharia no Rio de Janeiro, construiu sua residência em Belo Horizonte, tem uma casa em praia capixaba e um apartamento
no Rio. Trabalhou e presidiu a Cemig, em Minas, e a Eletrobrás, no Rio. Pinta aquarelas do
barroco e de flores mineiras, de praias e barcos no litoral.
Estive procurando uma síntese ou uma frase que traduzisse uma boa parte da pessoa,
do homem, e a encontrei: “É um mineiro este Mário Bhering, uai!”.

”

Belo Horizonte, maio de 2005
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O legado da liderança
José Antonio Muniz
EX-PRESIDENTE DA ELETRONORTE

“

Em 2001, o Brasil passou por uma experiência desconhecida, que abalou profunda-

mente o país, conhecida como “apagão”. Na realidade, tratava-se de uma incapacidade
temporária de produzir e transmitir energia elétrica de acordo com as suas necessidades.
Naquele momento, o Brasil apresentava índices crescentes de desenvolvimento, decorrentes de um processo de estabilização da moeda e modernização da economia, com
diversos setores sendo transferidos para a iniciativa privada e a consolidação do agronegócio como uma das âncoras da política de exportação. Avaliações abrangentes da conjuntura sinalizavam que, enfim, o país caminhava para o tão desejado “crescimento sustentável”.
Abruptamente, a sociedade tomou conhecimento do “apagão” e ocorreu uma reversão
de expectativas — que tantos prejuízos causou e ainda vem causando, de forma significativa.
Em especial, pelas perspectivas de permanecer por um longo período, na medida em que
aumenta a probabilidade de repetição de racionamentos nas proximidades do ano 2010.
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Convidado como consultor, participei de uma reunião do conselho estratégico de um
dos maiores grupos de comunicação do país, que buscava entender as causas e as saídas
possíveis para a crise. Foi talvez o mais interessante fórum de discussão que presenciei, não
só pela importância do tema, mas, sobretudo, pelo nível dos participantes.
Em dado momento, tendo esgotado as explicações técnicas sobre as causas, me convenci de que não estava apresentando razões suficientemente convincentes para o tamanho do problema abordado, e então me veio à mente, de forma muito transparente, um
elemento até então ausente em minhas reflexões: o sentimento de que a falta de lideranças
ativas no setor elétrico brasileiro seria uma das grandes responsáveis pela crise.
A memória retroagiu ao início de minha vida profissional na Companhia Hidroelétrica
do São Francisco (Chesf), nos idos de 1963, e percorreu a trajetória da vida universitária na
década de 60, como estudante do curso de engenharia elétrica, na atual Universidade
Federal de Pernambuco. Nomes como Apolônio Sales, Antonio Alves de Souza, Marcondes
Brito, Mauro Amorim, John Cotrim, Amauri Alves de Menezes, André Falcão, Eunápio Peltier de Queiroz e tantos outros. Mas um deles, em especial: Mário Bhering, pela identificação
do seu nome com a Eletrobrás, então o orgulho e a esperança de todos os que, como eu,
optaram por seguir a vida profissional no setor elétrico.
Lembranças da Eletrobrás de Paulo Afonso I, II, III e IV, /Moxotó, Sobradinho, Itaparica
e, depoi,s Xingó. De Itaipu, Tucuruí e tantas outras usinas hidroelétricas. Eletrobrás da
interligação Norte/Nordeste. Tantos desafios vencidos!
Formado em Engenharia em 1945, ano em que nasci, Mário Bhering teve papel preponderante na consolidação de duas empresas que foram e continuam sendo orgulho dos
brasileiros: Cemig e Eletrobrás, com uma trajetória de enfrentamento de imensos desafios
com competência, ética e dignidade. Permaneceu à frente da Eletrobrás, pela segunda vez,
até junho de 1990. Nesta década, apesar dos esforços de alguns poucos, praticamente nada
importante aconteceu no que diz respeito à incorporação física de novos elementos ao
sistema elétrico brasileiro, ressalvando-se a interligação Norte-Sul.
Entre diversos motivos de origem técnica, administrativa e financeira, tenho convicção de
que a falta de lideranças no setor elétrico brasileiro que pudessem falar abertamente, sem
preocupação de agradar o governante do momento, e que pudessem expor de forma clara e
objetiva as dificuldades por que o setor estava passando e suas possíveis conseqüências para o
país, foi a maior responsável pelo triste momento em que nós, velhos batalhadores, nos sentíamos frustrados, depois de tanto esforço, e certos de que o país pagaria um preço incalculável.
Mudou o governo e novos atores foram incorporados, mas os problemas continuam. Conhecendo as enormes dificuldades a que o setor elétrico brasileiro está submetido e compreendendo
a importância de líderes na condução das soluções, tenho a dimensão da falta que está fazendo
Mário Bhering, o mais importante líder do setor elétrico brasileiro de minha geração.

”

São Paulo, agosto de 2005
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Pioneirismo e Inovação
José Marcondes Brito de Carvalho
EX-DIRETOR DA ELETROBRÁS

“

Tive a satisfação de assumir a Diretoria de Operação de Sistemas (DOS) no período em

que o Dr. Mário Bhering era o presidente da Eletrobrás (abril de 1974). Nessa ocasião, era de
minha responsabilidade implantar o GCOI (Grupo Coordenador para Operação Interligada)
e implementar o recebimento de energia elétrica da UHE Itaipu, da qual a compra era compulsória, procedimento a que as empresas concessionárias das regiões Sudeste e Sul não
estavam habituadas. Evidentemente, surgiram problemas e dificuldades para a sua implantação. A presença do Dr. Mário Bhering na presidência da Eletrobrás, pelo conhecimento
que tinha da matéria e pela sua participação na negociação do tratado com o Paraguai, que
permitia a construção da UHE Itaipu, foi sumamente importante e necessária para superar
todas as dificuldades existentes.
Além disso, convivendo com o Dr. Mário Bhering nos dois períodos em que ele foi
presidente da Eletrobrás, tive todo o apoio necessário para a implementação de diversas
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medidas que permitissem maior integração das empresas do setor elétrico brasileiro. Um
exemplo importante foi o seu apoio a uma integração maior da Chesf com as outras subsidiárias da Eletrobrás, como Furnas e Eletrosul. Embora, na época, não houvesse ainda uma
interligação física entre os sistemas, a interligação hidráulica (Rio São Francisco) mostrava
que havia muitos problemas comuns, os quais exigiram maior participação da Eletrobrás
para ser superados.
É importante também citar o apoio dado pelo Dr. Mário Bhering à preparação e formação do pessoal do setor elétrico brasileiro — engenheiros e economistas —, inicialmente com
cursos especializados nos Estados Unidos, com a colaboração do Banco Mundial, e, posteriormente, nas próprias universidades brasileiras, como USP, Mackenzie, EFEI, UFSC, Unicamp, UFPE e outras.
Foi na sua gestão que as ex-empresas do grupo da American Foreign Power, já integradas como subsidiárias da Eletrobrás, foram paulatinamente transferidas para as diversas
empresas estaduais. Antes da efetivação dessas transferências, por orientação do presidente Bhering, foi realizado um amplo programa de saneamento das companhias, com bons
resultados, fato este que repercutiu até no exterior.
Finalmente, deve ser destacada também a participação do Dr. Mário Bhering nos projetos de integração elétrica que envolviam outros países da América do Sul, como Argentina, Uruguai e Paraguai.
Pessoalmente, o Dr. Mário Bhering sempre deu exemplo de disciplina, coerência e
competência no tratamento dos diversos problemas que afetaram o setor elétrico, e cujos
efeitos até hoje ainda podem ser sentidos e observados.

”

Rio de Janeiro, outubro de 2005
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Quadros de uma vida
José Pedro R. de Oliveira
PRESIDENTE DE FURNAS

“

De pé, falando fluentemente um inglês perfeito, a perna esquerda descansando numa

mesa cinza de aço, magro e alto, calça escura, paletó esporte bege, óculos de tartaruga, a
voz do executivo enchia e dominava o pequeno escritório: esta imagem apareceu aos olhos
do engenheiro, enviado pela Cemig para estagiar no sistema REA/NRECA — instituições
americanas ligadas à eletrificação rural. Ao lado, aguardando, interrogativa, uma senhora
alta, alourada, magra, numa saia de flores, muito, muito americana. Chamava-se Ruth.
Baixo e claro, Fred Hubert, cabelos grisalhos, meio rotundo, calça de linho amassada,
segura por um cinto marrom mais largo que o normal, com gravata colorida e a indefectível
camisa de mangas curtas, comum por lá, que, de sócio-gerente, descia à tarefa de receber os
da Cemig, respondeu com uma incomum gargalhada à primeira pergunta “Quem é esse
sujeito?”. — Esse sujeito é o presidente da Eletrobrás! O engenheiro levou um susto, foi
apresentado, o presidente deu a mão e se afastou. O máximo que recebeu foi um “oi”, bem
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baixinho, desinteressado. Foi a primeira vez que o engenheiro gravou em quadro a figura do
Dr. Mário Penna Bhering. A moldura, o escritório da Lynche & Wilde, representante do
Grupo Eletrobrás nos EUA; Washington D.C., 1968.
O Dr. Bhering presidia a Cemig desde o início do ano, função a que voltaria de 83 a 85.
De 67 a 75 presidiu a Eletrobrás, onde também voltaria de 85 a 90. Já havia estado na
diretoria de Furnas, de 60 a 65. Estávamos em meados de 67, e o engenheiro que nem sabia
do que acontecia então, como podia saber do futuro?
Naquele tempo, um jovem técnico não poderia esperar mais do primeiro encontro com
o comandante de uma empresa que impulsionava todo o setor elétrico brasileiro na batalha
pelo desenvolvimento, à base da oferta de energia hidrelétrica. Empresa que batia recordes
atrás de recordes, inaugurava uma nova fase de produzir energia neste país.A eletrificação
rural dava ainda os primeiros passos. Era necessário formar engenheiros e obter financiamentos no exterior, segundo a forma do saudoso Luiz Cláudio Magalhães, diretor da Cemig,
então. Os caminhos do financiamento sabia-os o Dr. Bhering. Assim se decidiria o futuro da
eletrificação rural em Minas Gerais e no país.
Houve um corte. O engenheiro não viu o Dr. Bhering por muitos anos. Até que, no fim
de 71, a assistente-chefe (D. Esther Carvalho), que comandava com mão-de-ferro o apoio
administrativo da diretoria da Cemig, na época do presidente João Camilo Penna, informoulhe que o Dr. Bhering precisava lhe falar sobre algum assunto da Eletros, que se relacionava
à Forluz, recém-criada. Que fosse ao Rio. O engenheiro, já um “alguém”, pois era chefe na
área de recursos humanos e encarregado de pôr a Forluz em funcionamento, foi.
Estive, então, no escritório da Eletrobrás, na Avenida Rio Branco, no Rio. Mas na hora
errada, por volta das 17h30. O presidente ia se retirar às 18 horas. Recebido no dia seguinte,
gravei, noutro quadro, uma mensagem: “Querendo trabalhar até às 20 horas, há serviço; até
às 22 horas, há serviço; até a meia-noite, há serviço. Eu me organizo e paro às 18”.
Conheci esta realidade, depois, na Cemig. O presidente chegava regularmente às 8
horas e saía pontualmente ao crepúsculo. No “durante”, ênfase no trabalho e pouca conversa! Afinal, dizia, a vida precisa ser vivida e somos nós que a comandamos. Descobri que
o homem, duro nas práticas corporativas, era também um artista, um pintor que precisava de
tempo para pintar.
João Gabriel Ramos, eleito diretor, insistia em me provocar, já superintendente, exibindo-me aquarelas em sua sala de trabalho. Nas noites de quinta-feira, na já então “trintona”
mesa da Cemig, onde procurávamos nos reenergizar das pressões da semana, entre “agradáveis” comentários sobre nossos chefes, profundas filosofias e bem libadas divagações,
afirmava lá pelas tantas: “Um dia você também terá uma razoável, que as melhores o padrinho me reserva”.
Novo corte, novo quadro. 2004, salão de eventos da Bolsa do Rio de Janeiro. Dr.
Bhering faz enorme sucesso com sua exposição de aquarelas. O presidente havia virado
artista mesmo; e o engenheiro estava agora no comando de Furnas, unida à mostra dentro
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do programa “Furnas-Cultural” que ele criara e que tanto admira. Duas aquarelas, agora,
quebram a rotina da sala onde os 30% da energia elétrica transmitida no país se expressam em enormes mapas e diagramas. Acho que o Ramos, feliz em seus prenúncios, as
acharia muito boas.
Atualmente encontro o Dr. Bhering em aeroportos. Dele recebo apoio por telefone,
nessa luta pela energia. Sei que cuida muito bem da “Memória da Eletricidade”, que pinta
cada vez melhor, e que continua distante...
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Lógica e Aquarela
José Sarney
SENADOR

“

A sensibilidade artística não é uma característica que pensamos encontrar nos engenhei-

ros e administradores. Mas em Mário Bhering não é surpreendente descobrir o aquarelista,
que trilha caminho num universo de nuances e luzes. Não precisa de qualificação como o
grande especialista do setor elétrico, conhecedor dos desafios energéticos nacionais. É conhecido no Brasil e no exterior como um dos principais condutores dos projetos de geração
e distribuição de energia que propiciaram, durante anos, o crescimento da economia brasileira.
Quando, em 1985, assumi a Presidência da República, tive a sorte de encontrar em Mário
Bhering um dos meus principais pontos de apoio no Ministério de Minas e Energia. Já sendo,
àquele tempo, uma figura de destaque no setor, foi colaborador importante, com cuja inteligência e conhecimento sempre pude contar. Também ressalto a figura humana, o bom artista.
Suas aquarelas são de incomparável beleza, festa de cores e de composição.

”

Brasília, maio de 2005
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A Fama do Homem
Lindolfo Ernesto Paixão
EX-VICE-PRESIDENTE DA CESP

“

Quando, lá pelos meus 20 anos, eu estudava em Belo Horizonte, comecei a ouvir falar

das pessoas ligadas às atividades de energia elétrica no Brasil, lado da engenharia que eu
havia escolhido para estudar e trabalhar. Os nomes ouvidos eram de pessoas que, de certa
forma, ainda estavam dentro do meu horizonte de percepção. Talvez chefes de seção ou
algo assim. Quando, em 1965, eu ia me formar e estávamos a escolher o nosso paraninfo,
alguém trouxe o nome do presidente da Cemig, “um tal” Mário Bhering. Nas discussões que
se seguiram, perguntei ao proponente quem era o indicado e ele chamou-me, simplesmente
e sem compaixão, de ignorante. “Não é possível que você não sabe da fama do homem”,
disse-me impaciente e de forma arrogante. “Fama não me interessa, quero qualidades”
respondi não me curvando. “O cara é competente, todo mundo reconhece”, replicou de
forma entusiasmada o colega. Minha tréplica: “É pouco!”. E a discussão não acabou por aí.
Mas no fim acabei vencendo, abortando a candidatura de Mário Bhering e elegendo Jusce-
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lino Kubitschek, recém-cassado e lançado por um grupo de colegas, alguns de esquerda,
outros filhos de gente do PSD.
Passados quase dez anos, em 1974, eu já era então o chefe das usinas Jupiá e Ilha
Solteira, que nós de São Paulo, com toda a modéstia que sempre nos caracterizou,
definíamos como o “Conjunto Hidrelétrico de Urubupungá, o maior do hemisfério sul”.
Naquela ocasião estava-se iniciando a construção de Itaipu. Uma grande comitiva liderada por John Cotrin e Mário Bhering foi visitar Urubupungá. Ali eu o vi, pela primeira
vez. Um homem alto, bem aparentado, usando roupa esporte, um sapato, ou um tênis,
branco no pé e um largo sorriso no rosto que, às vezes, se transformava numa sonora
gargalhada. Fiquei meio desconfiado. “É muita alegria para uma obra desse tamanho”,
pensei. Curioso, aproveitei uma oportunidade e perguntei ao prof. Lucas Nogueira
Garcez, presidente da Cesp: “Será que essa obra vai dar certo, professor?”. Ele respondeu-me com muita confiança: “Vai, o Mário é um excelente negociador”, e continuou
com outros argumentos. E eu, lembrando da escolha do paraninfo. “Competente, excelente negociador”. Pode ser.
Em 1981, alguns anos depois de sair da presidência da Eletrobrás, Mário Bhering foi
contratado pelo governo do Peru, por indicação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para propor soluções para o setor elétrico daquele país. Apresentou suas
recomendações, entre as quais a contratação de alguns profissionais do exterior para ajudar o processo de reestruturação setorial. Eu fui um dos que para lá foram. O Peru havia
saído de uma ditadura militar, liderada pelo general Juan Velasco Alvarado. Belaúnde Terry
era seu presidente constitucional há menos de dois anos. Por um e por outro o país continuava com imensas dificuldades, e o povo peruano, afável por natureza, vivia muito sem
alegria. As descontraídas aparições do Dr. Mário na Electroperu causavam admiração e
perplexidade. “Que hombre felice!”, dizia Sra. Jesus, minha secretária. Num determinado
dia de maio de 1982, o presidente da empresa, Ing. Eduardo Caillaux Angulo, mandou
chamar-me e disse que estava com um problema e queria que eu localizasse Mário Bhering
no Brasil, para que ele o ajudasse a resolver. Eu lhe perguntei se só podia ser o Dr. Mário e
ele foi taxativo. “Sí, es uma questión de credibilidad”. Pensei: “Ah...competência, excelente
negociador e credibilidade”.
No dia 18 de abril de 1984, o Brasil sofreu o seu maior blecaute, até então. Duas horas
com o país, das Minas Gerais para baixo, sem energia. Sete dias depois, ocorreria a votação
da Emenda Dante de Oliveira, o país tenso com o general Newton Cruz cruzando a Esplanada dos Ministérios em Brasília, montado em seu cavalo branco e a sociedade mobilizada na
campanha “Diretas Já”. O blecaute, causado por falha num transformador da Usina Jaguará,
da Cemig. Eu então era o vice-presidente de Operação da Cesp, e São Paulo, o estado mais
afetado. Comuniquei a tudo e a todos o que tinha ocorrido. O problema era na Cemig. Não
devia ter sido tão peremptório; logo depois, o presidente daquela empresa, Mário Bhering,
chamou-me ao telefone e disse: “Não é melhor a gente apurar tudo primeiro, com mais
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calma, mais ponderação, para depois afirmar a origem do problema?”. Eu respondi: “É,.acho
que temos que ter mais ponderação”. Ponderação...
Quando, ainda no Peru, talvez no ano de 1981, pela primeira vez ouvi a menção à
necessidade de promover uma reestruturação no setor elétrico brasileiro, visto que o modelo oriundo do Código de Águas, de 1934, de remendos institucionais na década de 50 e da
Lei de Itaipu, de 1973, já se mostrava em franca fase de esgotamento. Ouvi isto pela primeira
vez do Dr. Mário. Cinco anos depois, em 1986, de novo presidente da Eletrobrás, ele determinou a criação e o desenvolvimento do REVISE – Reestruturação Institucional do Setor
Elétrico, a primeira tentativa de modernizar a conformação setorial. Embora não tenha sido
concluído, até porque o momento nacional pós-redemocratização levava todas as questões
a acirrados, além dos intermináveis debates, duas coisas ficaram claras para mim: o setor
precisa mesmo de uma revisão setorial e o Dr Mário é um homem coerente. Fora do governo
falava na necessidade do projeto; dentro, quis executá-lo. E, naquele momento de meditação eu me lembrei da escolha do paraninfo... “Competência, excelente negociador, credibilidade, ponderação, coerência...”.
Nos últimos dias de 1989, ou nos primeiros de 1990, não me lembro bem, Furnas
inaugurava a Subestação de Tijuco Preto, receptora das linhas de corrente alternada de
Itaipu em São Paulo. O presidente José Sarney, em seu discurso, quase só falou da figura de
Mário Bhering, elogiando-o de uma forma incomum, em se tratando de um discurso do
Presidente da República. Todos os presentes se impressionaram e aplaudiram. Ao terminar
a cerimônia, eu levei o Dr. Mário para São Paulo, em meu carro. “Que prestígio, hein doutor?”, disse-lhe. E ele tímido e, creio, ainda emocionado: “É...vivi meus 15 minutos de
glória”. Esta simples frase deixou-me estupefato. Uma pessoa, um profissional, reconhecido
nacional e internacionalmente, crer que sua glória se limitava àqueles 15 minutos, quando,
em verdade, o reconhecimento presidencial e de todos os que o aplaudiram só se fez
porque viam nele o exemplo de uma carreira de muitos anos de sucesso, de glórias. Ficoume uma lição de modéstia, no sentido mais exato da palavra.
Em 1996, iniciávamos o Projeto RE-SEB, que reestruturou o setor elétrico brasileiro. Como em todo projeto de tal envergadura na área, o Dr. Mário foi convidado para
nele se incorporar, como consultor. Bem remunerado seria. Recusou. Razões de foro
íntimo. Eu nunca soube; não me foi dito nem perguntei, mas é certo que ele não se
sentiu à vontade para trabalhar naquele empreendimento. E aí eu pensei alto. “Que
definição dar a uma atitude de alguém que não é rico e que rejeita um serviço honesto,
bem pago, por uma questão de foro íntimo?. Honestidade profissional. É isso: honestidade profissional”.
Alguns anos depois, fui surpreendido por um telefonema do Dr. Mário, convidandome para fazer parte do Conselho Consultivo da Memória da Eletricidade do Brasil, junto
com os ex-ministros Mauro Thibau e Dias Leite. Com Alquéres e Túlio Romano. Presidido por
ele. Achei que era engano, mas deixei pra lá e aceitei rapidamente. E, mais perto da Memória,
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comecei a acompanhar o trabalho lá desenvolvido e sentir quão importante é ter pessoas
que se predispõem a transferir sua experiência, seu saber, e colocá-lo à disposição da
sociedade nacional. Exatamente como faz o Dr. Mário, lá na Memória.
“Ah...e a fama do homem?”. Depois de todo este caminho, de toda esta distância
percorrida de 40 anos, acho que ela se deve à competência, à excelência na negociação, à
credibilidade, à ponderação, à coerência, à modéstia, à honestidade profissional e à doação
a uma causa.
Hoje, eu votaria nele para ser meu paraninfo!

”
São Paulo, maio de 2005
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Um Retrato em Tons Pastéis
Luiz Anibal de Lima Fernandes
EX-PRESIDENTE DA ACESITA

“

Quando ingressei na Cemig como engenheiro júnior, em 1966, os vinte anos de diferen-

ça de idade entre mim e o Dr. Mário Bhering pareciam uma distância inatingível, tanto do
ponto de vista pessoal quanto profissional. Ele já era um dos ícones do setor elétrico
brasileiro, presidindo a Eletrobrás, onde estruturava a instituição e estabelecia as bases da
equipe que tantos serviços prestaria ao país. Às vezes, costumava vê-lo chegando à Cemig,
sempre com aquele seu passo tranqüilo e sua maneira discreta.
Talvez nos anos seguintes possa ter tido a oportunidade de encontrá-lo, mas sempre
me mantendo a distância, pelo peso hierárquico e por sua estatura profissional. Verdadeiramente pude conhecê-lo dez anos depois, em 1975, quando exercia a presidência do Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais, o INDI, por indicação da Cemig, principal
mantenedora do órgão. O INDI era uma espécie de manifestação do pensamento desenvolvimentista da Cemig, tendo sido criado pela visão ampla de Francisco Afonso Noronha e o
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apoio decidido de João Camilo Penna, como um agente de mudança no processo de desenvolvimento econômico de Minas.
Fui para lá em decorrência de minha vinculação profissional aos grandes consumidores da Cemig, a indústria pesada de Minas, e encontrei um grupo buliçoso de jovens talentosos, vindos da própria Cemig, do BDMG, da universidade e de empresas privadas, que se
dedicavam a um excepcional trabalho de promoção do desenvolvimento do Estado. Pois
bem, nesta época Mário Bhering havia deixado a Eletrobrás, atravessava um período de
certo recesso, e foi contratado pela Cemig para nos ajudar no INDI como consultor. Aí os
meninos do INDI, todos na faixa dos trinta e poucos anos, tiveram a oportunidade de
conhecer de perto o engenheiro Mário Bhering, e, principalmente, o homem Mário Bhering.
Para reforçar a dose, o INDI nesta fase tinha também como consultor um outro “monstro
sagrado”, o engenheiro Eliezer Batista da Silva, então em período de ostracismo na Vale,
meio exilado na subsidiária européia da mineradora, que nos ajudava na conexão com a
indústria européia. Ambos homens de visão larga e pensamento sistêmico, que muito nos
ajudaram a compreender o contexto onde estávamos inseridos.
Um dos projetos que a dupla nos ajudava a conduzir era o “Corredor de Exportação
GO-MG-ES”, idéia muito avançada em termos de pensamento logístico, que tentava sistematizar a grande fragilidade de Minas e do Centro-Oeste em face dos mercados externos. A
participação de Bhering em nossas reuniões era sempre a de contribuir com sua visão
global, sua racionalidade em discutir problemas complexos com a autoridade técnica e
moral que dele emanava. Vendo-nos, no INDI, alvoroçados com a chegada da mudança de
governo, dava aquela gargalhada que é sua marca registrada e nos aconselhava: “Olhem
bem, vocês são jovens e eu já passei por isso. Quando se ocupa um cargo público, é
necessário pensar como sair dele desde o primeiro dia”. Sábio conselho, que procurei
meditar em outros momentos de minha vida.
Mais que o convívio profissional, tornamo-nos amigos e mantivemos contato nos momentos seguintes de nossas carreiras. Como dois legítimos “mineiros profissionais”, descobrimos ter em comum uma série de outros interesses que nos aproximavam, tão diversos quanto
curiosidades da ciência e da natureza e as manifestações de cultura e arte. Em 1983, tive pela
primeira vez a oportunidade de trabalhar sob seu comando, quando me convidou para ser
o diretor-financeiro da Cemig, em sua segunda gestão na companhia. Disse-me: “Olha, o
Tancredo chegou lá em casa, acompanhado do Aécio, e falou que só iria embora depois que
eu aceitasse a presidência da Cemig”.
Aquela diretoria da Cemig tinha uma conformação um pouco diferente das anteriores:
havia as pessoas da casa (Guy Villela, Maurício de Abreu Soares, João Gabriel Ramos e eu
próprio), o jovem impetuoso e reformista Bernardo Tolentino, sobrinho de Tancredo, que
tinha vindo da CPFL, e Coriolando Beraldo, experiente advogado da Eletrobrás. Entendi aí
a apregoada capacidade de Mário Bhering de conviver com personalidades diferenciadas e
alinhá-las de forma coesa com os objetivos da empresa. Tudo sem perder o “fair-play” e sua
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maneira própria de ser, o que conseguia pelo peso e o respeito que sua figura e sua autoridade pessoal impunham.
Lembro-me de ter assistido a uma ou duas de suas raríssimas explosões, não sei mais
por que, que só aconteciam quando alguma coisa realmente saísse do controle e necessitasse de uma “freada de arrumação”. Depois, Mário Bhering foi convocado, contra a sua
vontade, para uma segunda experiência na Eletrobrás, e eu continuei meu caminho, na
Cemig e depois no Governo Federal, como diretor da Siderbrás.
Em 1989, vi-me de volta ao setor elétrico como diretor de finanças da Eletrobrás, em
uma situação na qual fiquei literalmente emparedado, sem alternativa. Estando em viagem
ao exterior, fui chamado pelo então ministro de Minas e Energia, Vicente Fialho, a quem não
conhecia pessoalmente, que me dissera já ter acertado com o ministro da Indústria e do
Comércio a minha mudança para a Eletrobrás. Voltei então a trabalhar sob o comando de
Mário Bhering, ocupando uma posição muito difícil, para a qual outras pessoas haviam sido
convidadas e recusado. Estávamos no final do Governo Sarney; a inflação completamente
fora de controle e os fracassos dos planos econômicos haviam conduzido a maior parte do
setor elétrico a uma situação de virtual insolvência e a uma absurda cadeia de inadimplência.
As estatais federais haviam avançado muito em seus programas de investimento, que
não tinham nenhuma possibilidade de ser financiados naquele momento. Havia a necessidade absoluta de uma desativação controlada de uma série de canteiros de obra, o que só
podia ser conseguido sob a orientação do próprio Dr. Mário e o apoio irrestrito do diretor
de planejamento e engenharia, José Luiz Alquéres, que muito nos ajudou a organizar o
assunto e acomodar os naturais descontentamentos com aquela medida.
Depois, a vida seguiu. Encontramo-nos de novo em 1994, quando juntos fizemos, para
um grande grupo nacional, um trabalho prospectivo sobre o setor elétrico, que, relendo
recentemente, achei ainda bem atualizado e até meio profético. Continuamos nos freqüentando, curtimos nossos amigos comuns, admiro cada vez mais a juventude de seus 84 anos,
sua forma física e intelectual, a preocupação em contribuir voluntariamente para a memória
da eletricidade e a capacidade de colocar em ordem sua própria produção artística, cada
vez mais reconhecida.
Uma brincadeira bem-humorada entre os executivos financeiros, sempre preocupados
com o pagamento das contas, era dizer que as grandes empresas de serviços e equipamentos
eram, na verdade, escritórios de advocacia, que eventualmente também produziam obras e
equipamentos. De Mário Bhering poderíamos, em uma paráfrase semelhante, dizer que ele é,
na realidade, um homem das coisas de espírito e de sensibilidade, com apurada visão das
estruturas que movem o mundo, e que, no plano das coisas reais, conseguiu realizar-se também como um excepcional Engenheiro e Administrador. Acho que esta é a definição que ele
gostaria de fazer de si mesmo.
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Pontualidade Mineira
Luiz Carlos Mendes Dias

EX-CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ELETROBRÁS

“

— Luiz Carlos, onde é que você está? Eu já estou aqui no aeroporto.
— Eu estou indo para aí, quase chegando. Nós combinamos às 7:30h no aeroporto e

ainda são 7:15h.
— Vocês, cariocas, gostam de dormir demais.
E dá uma risada.
Esse é um diálogo típico com Dr. Mário, mineiro padrão que acorda com a aurora e
dorme cedo. Na sua primeira gestão na Eletrobrás, ele não se acostumava com o horário da
empresa e antecipou o início do expediente, não me lembro mais se em meia ou uma hora,
para alegria de uns poucos e preocupação de muitos outros.
No início, eu contava sempre com a sua “pontualidade” de chegar quinzeminutos
antes. Com o tempo, e não sei com que esforço, houve uma “acomodação” e ele se adaptou
às horas combinadas. Nove horas passaram realmente a ser nove horas, e não quinze para
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as nove. No aeroporto, no entanto, mesmo que o vôo fosse no avião da empresa e estivesse
à disposição, eu me acostumei a chegar sempre vinte minutos antes da hora acertada. Sua
administração na Eletrobrás recebeu esta e outras tantas marcas de sua personalidade.
Dr. Mário tem prazer em encontrar pessoas, conversar com elas e ouvir, o que é uma de
suas maiores virtudes. É capaz de receber qualquer pessoa, alto executivo ou autoridade,
no nível nacional ou internacional, ou um simples funcionário, com a mesma deferência. E
se fazer compreender, em situações de concórdia ou discórdia. Mesmo quando nega, não
há frieza.
O novo modelo do setor elétrico em sua gestão — a Eletrobrás como holding de empresas regionais — foi um dos alicerces do grande desenvolvimento do país que crescia e
precisava de energia. Instalava-se em cinco, seis anos, a mesma capacidade que se havia
instalado nos cinqüenta anos anteriores. Todos nós que trabalhávamos na empresa tínhamos orgulho de participar desse esforço. Orgulho de trabalhar na Eletrobrás, de trabalhar
com Dr. Mário. A empresa sentia e sabia que podia contar com o seu presidente.
Em sua equipe, sempre houve técnicos experientes e outros, jovens, a quem dava a
oportunidade de crescer. Era constante a preocupação de formar novos quadros para
gestão. Em termos de administração de pessoal, o maior feito de sua administração foi a
instituição da Fundação Eletros, que permitiria aos empregados se aposentar com dignidade, com a mesma dignidade com que se dedicavam à empresa.
A preocupação com a cultura sempre foi outro dos elementos importantes de sua
administração. Uma empresa do porte da Eletrobrás tem uma obrigação cultural que transcende o seu objetivo principal, basicamente o de fornecer energia elétrica. A engenharia
produz obras que marcam um país e promovem o bem-estar social, gerando fatos culturais
maiores do que a sua finalidade. É indispensável então que a empresa que realiza esses fatos
se comunique, se divulgue. Aliás, não é só indispensável, mas uma obrigação, mostrar o que
é feito com os recursos disponíveis que, afinal de contas, pertencem a toda a população.
Se a engenharia permite uma extraordinária realização, como a construção de Itaipu, esta
automaticamente se transforma em cartão de apresentação da capacidade técnica e cultural
de um povo. Ela gerará energia elétrica, mas será também exaustivamente fotografada, filmada,
desenhada, pintada em quadros, gerará muitas matérias jornalísticas e textos diversos, será
motivo de admiração no país e no mundo, ao se transformar em um monumento. Advém, daí,
a necessidade da empresa de se fazer conhecer por meio do trabalho de comunicação social.
Uma das coisas que mais me marcaram no setor elétrico foi a execução dos dois hinos
nacionais, do Brasil e do Paraguai, na inauguração de Itaipu. Enquanto os paraguaios
cantavam seu hino a plenos pulmões, o hino brasileiro foi cantado por somente umas
poucas vozes. Isso reflete a grande necessidade de se promover cultura, que se transformará
em orgulho de ser brasileiro, em auto-estima.
Esse entendimento que permeou a administração de Dr. Mário e sua visão abrangente
do papel de uma grande instituição nos levou a realizar o Primeiro Salão de Artes Plásticas
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da Eletrobrás, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, cujo tema era “Luz e Movimento”, o que ligava o setor ao fato cultural. Foi um grande sucesso, com mais de mil obras
inscritas de artistas de todo o país, gerando mesmo um verbete na Enciclopédia Larousse.
Apesar disso, não houve continuidade e só foi realizado o primeiro Salão, por razões conjunturais e talvez também porque, na época, não tenha sido bem entendido por alguns
segmentos. No entanto, essa prática de as empresas governamentais serem também motivadoras e promotoras culturais tornou-se usual, hoje em dia. Acredito que o Salão de Eletrobrás tenha sido uma das sementes que, anos depois, gerariam a lei de incentivos culturais.
É preciso ter uma sensibilidade à flor da pele, e toda especial, para se gostar tanto de
uma turbina quanto de uma aquarela. Não se vêem fios, nem subestações nos desenhos e
aquarelas do Dr. Mário, mas sim gente e natureza. O que mostra o tamanho de seu mundo.
São olhos que vêem a beleza técnica de Itaipu e poética de um peixe, um linguado, que,
segundo ele, os pescadores do Espírito Santo não comiam, devolviam ao mar, porque
deixava o homem fraco, sexualmente falando, claro... e seguia-se uma grande gargalhada,
que atravessava portas e paredes, contaminando todos à sua volta. Contaminação que,
felizmente, acontece até hoje.
Por coincidência, ou sincronicidade, eu estava voltando de uma ótima exposição de
alguns trabalhos dos anos 20 e 30 de Cícero Dias, no Boulevard St. Germain, onde havia me
lembrado do Dr. Mário e de como ele teria gostado de ver aquelas belas aquarelas, quando,
verificando meu e-mail, recebi a solicitação para escrever este texto. Liguei para ele, que me
recomendou: “Não vai falar somente sobre mim; fala sobre o setor elétrico”. Mas preferi
falar sobre o homem. Como não falar da pessoa que, quando eu mandei fazer um terno cinza
com listras pretas de alguns milímetros maiores do que os usuais, um padrão inglês, ao me
encontrar perto do elevador na hora do almoço, comentou: “Uai, mandou fazer um terno
com pano de colchão?”. E deu uma gargalhada.
Dr. Mário é pessoa de constante bom humor, com comentários inteligentes e piadas
sempre disponíveis, que há pouco tempo, ao ver alguém colocar água de coco em um
uísque, não resistiu e falou: “Se um escocês vê isso, depois de levar mais de trezentos anos
para produzir uma bebida seca...”, e a gargalhada de novo. É alguém que assina revistas de
ciência e lê também livros de ficção científica e policiais, com informação abrangente, que
vai desde os fractais até o personagem de Proust que mergulhava a madeleine no chá.
Dos 25 anos em que me dediquei à Eletrobrás e participei ativamente da vida da
empresa, grande parte deles foram diretamente ligados a ele e a suas duas administrações,
o que me permitiu dar este resumido depoimento sobre o grande ser humano que é Dr.
Mário Bhering.
Foi um grande aprendizado ter trabalhado com Dr. Mário e continua sendo um grande
prazer contar com sua amizade.

”

Rio de Janeiro, maio de 2005
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Homem na Forma de Enigma
Luiz Oswaldo Norris Aranha
EX-PRESIDENTE DA LIGHT

“

Mário Penna Bhering tem personalidade multifacetada e proeminente, o que torna muito

difícil falar sobre ele. Impossível, ao longo de sua vida profícua, conhecer todas as suas atividades — e mais complexo ainda é interpretá-las e descrevê-las. Algumas eu tive a oportunidade de
testemunhar, mas certamente com elas não convivi com a profundidade que se demanda a um
biógrafo; portanto, minhas palavras devem ser interpretadas como sincero e superficial depoimento, e não fazem plena justiça.
Biografias iniciam-se na tenra idade, seguindo o caminho da vida, até chegarem ao
ápice profissional. Neste depoimento farei o inverso, pois conheci Mário Bhering na qualidade de presidente da Eletrobrás e, aos poucos, fui descobrindo sua personalidade. A
ordem de minha aproximação com ele será respeitada. Não apenas por isso, mas também
porque a sua faceta mais importante, a meu ver, é a sensibilidade em relação ao ser humano,
o que pretendo registrar nas últimas linhas de meu depoimento.
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Mário Bhering participou de modo marcante no setor elétrico brasileiro, na condição
de homem público. Ocupou posição de comando administrativo na Cemig, em Minas Gerais,
e na Eletrobrás. Nesta empresa, foi seu presidente por duas vezes, tendo participado de
decisões da maior relevância. Pouco sei de sua gestão na Cemig, mas acompanhei, de perto,
parte de sua atuação na empresa federal, da qual posso destacar alguns tópicos de relevância indiscutível.
Em seu primeiro mandato, foi peça fundamental para que a Eletrobrás se consolidasse.
Ela havia sido institucionalizada desde a década de 1960 e, após fase inicial de indefinição,
ainda no governo João Goulart, e também logo após o movimento militar de 1964, orientouse como órgão financeiro e pouco agiu para controlar os ativos federais do setor elétrico. As
duas subsidiárias, Furnas e São Francisco, eram geridas com total independência — os
grupos estrangeiros Bond & Share e Light não haviam sido adquiridos pelo Poder Público —
, e o foco era similar ao de um banco.
Como presidente da Eletrobrás, passou a coordenar a atuação de Furnas e São Francisco, na época em que foram criadas a Eletrosul e a Eletronorte, dividindo-se o Brasil em
quatro regiões elétricas, do ponto de vista da geração e da transmissão interestadual. Caracterizou-se, inicialmente, o sistema da Região Sudeste, que reunia Rio de Janeiro, São Paulo
e Minas Gerais, e incluía ainda Brasília, parte de Goiás e Espírito Santo. Em seguida, com a
Eletrosul, reuniram-se os Estados da Região Sul. Ao mesmo tempo, expandiram-se as linhas
de transmissão de Paulo Afonso até o Maranhão, abrangendo todo o Nordeste. Apenas no
Norte predominavam os serviços isolados.
Em complementação a esse processo, foi encampado o grupo Bond & Share, que já
estava em conflito, em alguns estados, destacando-se a desapropriação efetuada no Rio
Grande do Sul. As empresas foram absorvidas pela Eletrobrás, rearrumadas e reequipadas —
pois careciam de investimentos e já apresentavam problemas de abastecimento — e posteriormente transferidas para as concessionárias estaduais, à exceção da de Manaus, porque o
Estado do Amazonas não tinha condições para absorvê-la. A companhia manauense e a de
Belém eram integradas, com geração térmica e distribuição. Para a região Norte, iniciou-se
a construção da usina de Tucuruí.
O maior destaque da gestão de Mário Bhering foi a construção da usina de Itaipu, cuja
tessitura exigiu longas negociações diplomáticas e culminou na criação de entidade binacional, de propriedade compartilhada entre Brasil e Paraguai. Além da importância desse
projeto, consolidou-se a Comissão de Integração Elétrica Regional, que continua prestando
serviços de grande relevância para a integração energética da América do Sul. Promulgouse nova lei para o setor elétrico; com isso, definiram-se os papéis das quatro empresas
regionais de geração e das concessionárias estaduais, a maioria dedicada apenas à distribuição de eletricidade, mas outras também voltadas à produção.
Dentro desse quadro, foi criado um centro de pesquisas (o Cepel), estabelecido um
sistema para a programação financeira, denominado OPE, e foram organizadas as atividades
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internas da Eletrobrás com a adequada distribuição de tarefas. Foram também consolidadas
as fontes de recursos financeiros da empresa através do Fundo Federal de Eletrificação, do
Empréstimo Compulsório e da Reserva Global de Reversão. Igualmente, abriram-se canais de
negociação com as empresas estaduais, em especial com a criação dos Grupos Coordenadores de Planejamento e de Operação Interligada, caracterizados como fóruns para debater,
formular e propor a estratégia setorial.
Mário Bhering, mesmo presidindo a Eletrobrás, jamais deixou de ser engenheiro. Não
mais nos detalhes, mas na concepção. Mostrou este talento quando defendeu a unidade da
usina de Itaipu, pois havia quem quisesse dividi-la em duas partes autônomas. Lutou pelo

barrajão, como chamava, sabendo que seria a forma de obter a maior produtividade diante
do que a natureza oferecia. Venceu, concretizando projeto grandioso que é referência
mundial. Criou setores especializados dentro da Eletrobrás, onde os mais jovens discutiam
os sistemas de transmissão e as usinas hidrelétricas, formulando soluções criativas e amadurecendo como engenheiros. Quantos colegas influenciou, abrindo espaço para a formação
de equipe coesa e competente!
Desse núcleo surgiram as idéias que permitiram estruturar a equipe de pesquisa tecnológica no Cepel; a proposta da utilização de corrente contínua para ligar a usina de Itaipu,
fosse pela grande distância a percorrer até os mercados do Rio de Janeiro e São Paulo, ou
ainda pela freqüência diferente das máquinas destinadas ao Paraguai, que exigiam a conversão para o sistema brasileiro. Ajustou-se o diálogo técnico com o setor nuclear; iniciaram-se gestões para o uso de fontes alternativas de energia, associadas à produção de
eletricidade; e lançaram-se as bases para instalar centro de despacho de carga, visando à
operação do sistema interligado.
Bhering possuía especial talento para as finanças e lhe agradava navegar neste setor.
Estabeleceu linha direta com o Banco Mundial e cristalizou o processo de financiamento
setorial na base de um terço para cada componente: a arrecadação tributária interna; os
recursos próprios e o aporte deste organismo internacional. Com este esquema, as empresas
dispunham dos recursos necessários para tocar as obras, e mantinham seus balanços equilibrados. A Eletrobrás passou a exercer planejamento financeiro centralizado, o que dava —
tanto ao Banco Mundial, como a outras entidades internacionais, e até o governo brasileiro
— a indispensável segurança para concretizar suas aplicações, com números consolidados,
apresentados com total transparência.
Os recursos de origem tributária foram concentrados na Eletrobrás, com a maior parcela do Imposto Único, o Empréstimo Compulsório e a Reserva Global de Reversão. Esta os
redistribuía em função de análise criteriosa dos projetos a serem desenvolvidos. No âmbito
das empresas estaduais, costurou-se acordo político, pelo qual os dividendos auferidos
pelos governos eram sistematicamente reinvestidos, compondo o terço de recursos próprios. A empresa federal cedia a algumas concessionárias dos estados o direito de construir
usinas de grande porte, quando elas detinham capacitação para tal e o fluxo de caixa vinha
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de aportes próprios, dos empréstimos internacionais diretos ou através de repasse e do
apoio da própria Eletrobrás.
Mário Bhering sempre mostrou espírito de equipe. Todas as tarefas que conduziu só
foram possíveis porque obtinha a cumplicidade dos seus colegas de trabalho. Era acessível
e ouvia a todos que lhe procuravam. Talvez tenha trazido este espírito da Cemig, onde a
solidariedade dos funcionários foi a base do crescimento da empresa. Na Eletrobrás, influenciou os jovens que começavam a carreira e cooptou os antigos engenheiros, vindos da
Amforp, de empresas estaduais ou de órgãos federais, mesclando experiência com entusiasmo e orquestrando o processo que permitiu tantos resultados positivos.
Não esquecia os problemas pessoais e familiares de seus colegas e inspirou e apoiou a
criação da Fundação de Aposentadoria, a Eletros, dando a ela, também, a característica de
seguro-saúde, inexistente no mercado brasileiro à época. Dos recursos acumulados pela
instituição, uma parte foi destinada ao financiamento de moradias para os funcionários em
programa exemplar. Pensando no aperfeiçoamento dos técnicos, mas também oferecendo
alternativas de progresso funcional e profissional, a Eletrobrás, sob a batuta de Mário
Bhering, criou cursos de extensão no Brasil e no exterior e propiciou, a muitos empregados,
o ingresso neste processo.
Mário Bhering jamais perde a oportunidade de contar um “causo” e emite sonora
risada sobre tudo aquilo que conta. Suas estórias são famosas e revelam sua grande sensibilidade em observar a pessoa humana e captar os traços de diversas personalidades. Da
mesma forma, sempre foi apaixonado pelas pescarias. Construiu casa, à beira-mar, no Espírito Santo e, com sua traineira, pescava no oceano. Sua predileção, contudo, eram os rios,
com os pintados, jaús, dourados, tucunarés e até cachorras. Teve mais de um barco, de
porte modesto, e dizia: “Barcos são como cachorros; os ricos e poderosos possuem apenas
um, da melhor raça, enquanto os pobres têm diversos, todos vira-latas”.
Na literatura, dedicava-se à science fiction. Tive a oportunidade de receber dele, por
empréstimo, alguns livros de autores famosos. Passou a dedicar-se à pintura, às aquarelas,
inicialmente marinhas. Deu-me, certa feita, a imagem de um dourado-do-mar, saltando, que
guardo com carinho até hoje. Aquele homem — que havia vencido como engenheiro, financista e dirigente de empresa pública —, graças à sua sensibilidade, revelou talento extraordinário e se transformou em pintor consagrado.
Coroou a sua própria história, pontificada de sucessos perante a sociedade brasileira,
e sempre se pautou, de modo amplo e incontestável, na simplicidade e na tolerância em
relação ao próximo.

”

Rio de Janeiro, setembro de 2005
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o certificado de qualidade
M.F. Thompson Motta

EX-VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
(IN MEMORIUM)

“

O crescimento econômico do Brasil no século passado só foi superado pelo Japão,

segundo o Banco Mundial, e parte fundamental deste aumento pode ser atribuída à energia
elétrica, cuja capacidade instalada acompanhou as necessidades do país. Somente no período de 1950 a 2000, a capacidade instalada de energia aumentou cerca de 50 vezes,
passando de 1.700 MW para aproximadamente 80.000 MW em 2000.
Seria enfadonho descrever as atuações e o trabalho executado por esses engenheiros;
porém, como perfil básico dessa equipe homogênea, competente e tecnicamente preparada, poderia ser escolhido o do engenheiro Mário Bhering, por ter ele ocupado duas vezes a
presidência da Eletrobrás, onde foram projetados e desenvolvidos os grandes projetos
hidrelétricos e térmicos dos últimos 50 anos.
O engenheiro Mário Bhering começou a sua carreira no setor elétrico a convite do
ministro Lucas Lopes, na Cemig (Centrais Elétricas de Minas Gerais). Na empresa, instituiu
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pela primeira vez no Brasil a disciplina financeira e a técnica orçamentária que ele trouxe
das empresas elétricas estrangeiras, e, principalmente, do que aprendera nos Estados Unidos, onde permaneceu em estágio durante dois anos. Por outro lado, com a introdução
destas práticas, foi possível a obtenção de empréstimos no Banco Mundial e no Ex-Im Bank.
Além disso, a Cemig começou a exercer em todos os estudos financeiros um planejamento
técnico-financeiro para indicação da viabilidade dos projetos.
Por outro lado, o engenheiro Mário Bhering colocou como norma uma política para
compra de equipamentos e de contratação de obras, com concorrências públicas e internacionais. Nesses contratos, era exigido que uma parte dos recursos dos financiamentos fosse
destinada ao treinamento de engenheiros brasileiros no exterior e à contratação de técnicos estrangeiros com experiência notória.
A Cemig passou a ser, em pouco tempo, um celeiro de técnicos que foram ocupar a
direção de inúmeras empresas e instituições do governo e do setor privado, e até de ministérios federais. É interessante lembrar que a Cemig obedeceu sempre a uma gestão técnica,
e o acesso a ela era unicamente por mérito, sem influência política.
O engenheiro Mário Bhering anteviu o enorme mercado que representava a expansão
do setor elétrico para o setor nacional, principalmente de equipamentos e de construção
pesada. Foram criados, na sua gestão na Eletrobrás, os Núcleos de Articulação com a
Indústria – NAI, com o objetivo de promover a compra de equipamentos, de preferência os
de desenvolvimento nacional.
A Eletrobrás, contando com sua experiência anteriormente adquirida no próprio processo de mobilização industrial, organizou 19 grupos de trabalho cuja coordenação geral
coube ao Departamento de Relações com a Indústria. É interessante frisar que o empresariado respondeu corajosamente, procurando colocar seu talento, sua iniciativa, seus recursos industriais e financeiros a favor dessa integração com o setor público, gestor, na ocasião, de mais de 80% do sistema elétrico brasileiro. A indústria nacional, com essa integração vitoriosa, pôde fornecer os equipamentos para Itaipu, com 18 hidrogeradores de 1.000
cavalos, os maiores do mundo, cujo índice de nacionalização era de quase 90%. O financiamento foi em grande parte realizado pelo BNDES.
É interessante notar que o engenheiro Mário Bhering foi um desses negociadores do
tratado com o Paraguai, que permitiu a construção de Itaipu. Ele participou ativamente da
construção da usina, onde foram adotadas as práticas de compra e venda de equipamentos
e serviços através de concorrências internacionais. Além disso, a obra veio acompanhada
de um rigoroso planejamento técnico-financeiro.
Entretanto, nesses últimos quinze anos, o governo federal, a título de privatizar o setor
elétrico, vendeu inúmeros ativos sem critério e acabou descoordenando totalmente o setor
e impossibilitando um planejamento racional. Como conseqüência, o racionamento foi
inevitável, e o setor elétrico brasileiro ficou frágil. Desde 1º de janeiro de 2003 não é enviado
nenhum projeto de geração de energia elétrica.
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O novo modelo, instituído em 2004, não teve a participação de engenheiros com a
experiência de Mário Bhering e de outros que labutaram na implantação e na geração de
projetos energéticos no último século. Advirta-se que, no período de 1º de janeiro de 2003
até o primeiro trimestre de 2005, não foi iniciado nenhum projeto hidro ou térmico no país,
o que representará em futuro próximo problema no abastecimento de energia do país. O
novo modelo é engenhoso, porém será de difícil execução, e a privatização permitida e sem
planejamento contribuirá para agravar a situação.
O engenheiro Mário Bhering é hoje consultor de empresas, nasceu em Belo Horizonte
(MG) no dia 24 de maio de 1922 e se formou em engenharia pela Escola Nacional de
Engenharia da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
em 1945.
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DEPOIMENTO DE MARIA TERESA SERRA

A Energia Verde
Maria Teresa Serra

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
VICE-PRESIDÊNCIA DO LESTE DA ÁSIA E PACÍFICO DO BANCO MUNDIAL

“

Num país como o Brasil, é de grande importância celebrar uma carreira e uma postura

profissional como a de Dr. Mário Bhering. Penso no meu filho, que se formará em engenharia no próximo ano, e, se busco modelos dentro deste vasto campo a que se dedicará,
certamente me vem à lembrança Dr. Mário. Nossa convivência talvez tenha sido breve, se
comparada com a de outros depoentes desta edição. No entanto, ocorreu num período de
grandes tensões e controvérsias acerca do papel do setor elétrico brasileiro no tocante às
questões sócio-ambientais. E neste contexto, como em tantos outros, Dr. Mário, sem dúvida
alguma, teve papel definidor e definitivo, em que tantas de suas qualidades como líder e
cidadão puderam se manifestar. Destas, me refiro apenas a três aspectos que mais marcaram
para mim o convívio com uma pessoa à qual não hesitaria em me referir como modelo.
Primeiro, convém indicar que Dr. Mário foi presidente da Eletrobrás, exercendo já um
segundo mandato, na segunda metade da década de 80. Coube à empresa, nesta época —
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como coordenadora do planejamento, operação e financiamento no setor — definir uma
política para pautar sua atuação no campo sócio-ambiental. Este ganhava importância
crescente, tanto em negociações de financiamento externo para apoiar a expansão do
setor, como também — e de forma talvez mais acentuada e significativa — no âmbito da
discussão interna ao país em relação ao impacto das hidrelétricas sobre as populações
ribeirinhas e o meio ambiente físico-biótico.
No nível das principais geradoras regionais ou estaduais, avanços vinham se fazendo
ao longo de vários anos no preparo de projetos específicos — no mais das vezes reagindo a
pressões localizadas, repletas de acertos e erros, num campo em geral “estranho” à cultura
dominante do setor, na visão da maior parte dos seus técnicos de então. Apesar destes
avanços, carecia o setor de uma abordagem geral que lhe permitisse um diálogo com os
vários interlocutores, que cobravam uma melhor adequação das questões sócio-ambientais
na expansão do setor.
Difícil imaginar alguém que pudesse melhor liderar esse processo interno de mudança
do que Dr. Mário. Como engenheiro do setor, profissional que partilhava da cultura técnica
e da visão estratégica setorial, como ex-presidente de uma das maiores empresas estaduais
do país, a Cemig, além de principal executivo do Grupo Eletrobrás na época, Dr. Mário
conferiu a essa empreitada uma autoridade imprescindível e imbatível. Aliou à compreensão
e adesão fundamental aos objetivos últimos do setor uma sensibilidade à necessidade de
mudança — uma visão de que o negócio hidrelétrico já não mais poderia ser definido como
a “mera” geração de energia. Teria que incorporar novas dimensões que estavam passando
a fazer parte da função-objetivo da sociedade brasileira no tocante à geração de energia
elétrica, e que deveriam ser incorporadas aos custos de expansão do setor, redefinindo a
solução “ótima”.
Dr. Mário enxergou essa necessidade e teve a autoridade técnica e moral para “levar”
o setor à adoção de uma postura explícita, frente à questão sócio-ambiental. Em muitos
sentidos, houve um novo paradigma, imprescindível para a continuada expansão do setor,
num contexto de crescente valorização dos recursos ambientais, de maior entendimento
dos impactos sociais ocasionados pelas grandes obras de infra-estrutura e de uma mais
ampla discussão de políticas públicas.
Segundo, havia que testar essa visão num diálogo externo ao setor. Dr. Mário teve,
igualmente, disposição e tranqüilidade para encarar o debate com públicos externos —
instituições internacionais, organizações não-governamentais e acadêmicos —, em vários
casos mal informados, às vezes preconceituosos e, eventualmente, radicais. Dr. Mário dialogou com absoluto respeito e abertura em relação às preocupações que esses públicos
traziam, com inegável autoridade técnica e, também, sem qualquer ingenuidade, ciente da
complexa rede de alianças e motivações que permeavam o debate. Por mais tenso que fosse
o ambiente, o tom se tornava construtivo. Difícil imaginar alguém tirando Dr. Mário “do
sério”, fazendo com que perdesse o controle e a elegância intrínsecas.
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Notável também foi a sua percepção do momento em que cabia a ele, e a ninguém mais,
responder pelo setor, enfrentar a crítica, explicar o contexto em que atuava. Ao mesmo
tempo, tinha o cuidado de cercar-se de quem poderia apoiá-lo nessas situações, com conhecimento específico de questões ou do contexto que talvez lhe escapassem, mas que
poderiam surgir no debate. Na verdade, uma preocupação que mais falava de sua modéstia,
cautela e busca de excelência, pois, em todas as situações que presenciei, Dr. Mário “daria
conta do recado” sozinho. Conferia nessas situações uma credibilidade incontestável, de
imenso valor para o setor elétrico.
Finalmente, do convívio que tive com o Dr. Mário, fica a noção de um indivíduo de
presença marcante. Penso que isto se deve, em parte, ao inesperado contraste de sua
estatura profissional — e física — com uma modéstia, discrição e, na minha experiência ao
menos, não muitas palavras. Quando estas surgiam, denotavam abertura para idéias alheias,
visões novas, interesses plurais, e convidavam à conversa tanto no campo profissional
como em outras áreas. Tudo isto somava para lhe conferir, como referido acima, uma autoridade e credibilidade invejáveis; ou melhor, exemplares.
Para quem quer que tenha trabalhado com o Dr. Mário, fica a grata lembrança de um
líder que aliava a uma enorme autoridade técnica e visão estratégica a disposição para
encarar novos desafios, com atitude essencialmente aberta. Um profissional que transmitia
a seus colaboradores um sentimento de tranquilidade, confiança, respeito e incentivo, que
faziam com que jamais alguém quisesse desapontá-lo. Um privilégio e um prazer trabalhar
com Dr. Mário.

”

Washington (EUA), setembro de 2006
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Memória Viva da Energia Elétrica
Marilza Elizardo Brito

DIRETORA-EXECUTIVA DA MEMÓRIA DA ELETRICIDADE

“

A década de 1980 foi um marco no processo de construção e preservação da memória

nacional. Assistiu-se, neste período, ao nascimento de diversas ações de resgate histórico, de
cunho institucional e setorial, por iniciativa dos mais diversos agentes, tanto da área pública
como da privada.
Em outubro de 1986, as empresas do Grupo Eletrobrás, lideradas pela holding, marcaram
presença nesse cenário, com a criação do Centro da Memória da Eletricidade no Brasil. Presidia
a Eletrobrás, na época, o engenheiro Mário Penna Bhering, já em seu segundo mandato (19851990) à frente da empresa. Em meio às grandes questões que compunham, então, a agenda do
setor de energia elétrica nacional, dentre as quais a construção dos grandes empreendimentos
de Xingó, Tucuruí e Itaipu, o Dr. Mário Bhering logrou fazer da responsabilidade histórica uma
marca da sua gestão, sendo um dos pioneiros da inserção deste movimento na pauta dos setores
da infra-estrutura nacional.
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E, assim, o presidente-fundador da Memória da Eletricidade, Dr. Mário Bhering, tornou-se, desde então, o emblema maior do ideal e da prática de tornar a trajetória de tão
importante ramo de atividade parte fundamental da história brasileira contemporânea.
A Memória da Eletricidade foi apresentada à comunidade do setor, em seu primeiro boletim, como “... o espaço comum onde as empresas poderão trocar experiências e aprimorar
técnica e cientificamente o seu trabalho e também importante veículo para que os resultados
deste esforço alcancem um público mais amplo. Enquanto espaço comum, ele permitirá que uma
política global para o setor elétrico possa ser pensada à luz das diferenças e respeitando as
peculiaridades de cada empresa.”
A criação da instituição teve, como importante fonte inspiradora, a experiência da
Associação para a História da Eletricidade na França (AHEF), constituída em 1982, por
iniciativa da Électricité de France (EDF).
Devidamente adaptada às características e necessidades do setor elétrico brasileiro, a
Memória da Eletricidade visava também, por meio da salvaguarda do patrimônio documental e da realização e divulgação de pesquisas historiográficas, a acrescentar contribuição
diferenciada e decisiva ao trabalho que já vinha sendo desenvolvido pela Diretoria de
Planejamento e Engenharia da Eletrobrás, em termos da recuperação da memória técnica
das grandes obras do setor.
Avançando além do viés técnico característico do setor, conferindo maior visibilidade
a iniciativas de preservação de memória já implementadas por diversas empresas, incentivando o intercâmbio de experiências e ampliando a interlocução com diversos segmentos
da sociedade, a Memória da Eletricidade começava, então, a se estruturar.
Em janeiro de 1987, eu ingressei na equipe da instituição, já integrada por pequeno
número de profissionais que, em outubro do ano anterior, sob a liderança da Drª. Orcélia
Barroso, primeira diretora-executiva do Centro, e com a chancela do presidente Mário Bhering, haviam conseguido concretizar o ideal de constituição da Memória da Eletricidade.
Passei a fazer parte do grupo de pesquisadores e técnicos egressos de diversas instituições culturais que investiram sua experiência no tratamento de um novo objeto — a história
da energia elétrica no Brasil. Já nesses primeiros tempos, passamos a descobrir no Dr. Mário
Bhering — além do aspecto formal de suas funções como presidente da Eletrobrás e da
Memória da Eletricidade — o homem que, em meio a todas as suas importantes atribuições,
havia efetivamente compreendido a relevância histórica e estratégica de investir no resgate
da memória institucional e setorial, transformando-o em realidade.
Os anos se passaram, a equipe da instituição gerou instrumentos capazes de construir
importante rol de conhecimentos sobre o seu objeto de trabalho, diversas e profícuas
parcerias foram estabelecidas com os agentes do setor e muitos produtos foram elaborados
sobre os mais diversos aspectos da trajetória da eletricidade no país.
Nos já quase vinte anos de existência da Memória da Eletricidade, o Dr. Mário Bhering
só esteve afastado da sua presidência pelo curto período de um ano e meio, entre janeiro de
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1991 e maio de 1993. A partir daí, já aposentado e dedicado à área de consultoria e à sua
atividade como aquarelista, Dr. Mário intensificou suas relações com a Memória da Eletricidade, e, até o final da década de 1990, a equipe da instituição, já sob a coordenação do
diretor-executivo Paulo Martins, pôde usufruir cada vez mais direta e freqüentemente do
contato com seu presidente.
A concepção sobre a ação de preservação da memória do Dr. Mário, impressa na
atuação da instituição desde suas origens, somada ao profundo conhecimento do técnico
sobre o setor elétrico, pôde ser partilhada cada vez mais com a equipe. Tornou-se habitual
e rotineira a sua participação na definição do programa de trabalho e na avaliação constante dos produtos em elaboração, proporcionando cada vez mais segurança e abrangência ao
trabalho desenvolvido.
A partir de 2000, já ocupando o cargo de diretora-executiva da Memória da Eletricidade, tive a oportunidade de me aproximar ainda mais de Dr. Mário, passando a com ele dividir
as dúvidas e a construir as certezas sobre a atuação da instituição. Usufruindo de sua
sabedoria e sensibilidade, pude ampliar meus conhecimentos e minha capacidade de trabalho. E, nos bate-papos que sempre entremearam nossas inúmeras conversas sobre o Centro,
saborosas histórias foram enriquecendo minha bagagem com o testemunho pessoal deste
protagonista de seis décadas de setor elétrico brasileiro.
Saber e caráter, alegria e serenidade — marcas indeléveis de Mário Bhering — permearam sempre a sua conduta no direcionamento da Memória da Eletricidade e auxiliaram a
proporcionar a excelência de resultados no exercício profissional de todos que, com ele,
participam da salvaguarda do patrimônio histórico do setor elétrico em nosso país.

”

Rio de Janeiro, agosto de 2005
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O Elo da Interligação
Mario Fernando de Melo Santos

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ENDESA DO BRASIL

“

A imagem que temos de Mário Bhering é a de um homem de personalidade multifa-

cetada, brilhante em todas as atividades que empreendeu como técnico, como administrador, como artista plástico. À referência do seu nome, nos vem imediatamente à mente
o seu sorriso largo, o seu bom humor permanente, a sua habilidade de tratamento com as
pessoas, o que o levou a se tornar um grande líder de toda uma geração de profissionais
do setor elétrico.
Ele tornou-se referência de uma geração não só por suas realizações, mas também
pela capacidade de induzir os que o cercavam a empreender, a ousar, a fazer acontecer.
Mário Bhering sempre preferiu seduzir, mostrar o caminho, ampliar a visão de seus companheiros de saga a impor um rumo. Ao seu sólido conhecimento técnico, à sua profunda
acuidade na identificação dos projetos que deveriam ser priorizados pelo seu poder de
alavancar o desenvolvimento econômico e social, à sua soberba capacidade de liderar
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homens e formar equipes, associava-se a sua capacidade de seduzir os seus interlocutores, fazendo com que se sentissem valorizados, alvos de atenção.
Esse mineiro, nascido em 1922, na cidade de Belo Horizonte, deu seus primeiros passos
na vida pública participando da criação da Cemig em 1952, como fundador e, em seguida,
como seu presidente até 1965. Uma empresa de tantas conquistas e berço de tantos ilustres
e importantes engenheiros do nosso setor elétrico. Seguramente com Juscelino Kubitschek,
governador de Minas Gerais na primeira metade dos anos 50, comungou com o desenvolvimentismo, traço que o orientou para sempre.
Em fins de 1963, com a entrada em operação comercial da UHE Furnas, pode-se dizer
que foi estabelecido a primeira grande interligação elétrica no país. Este início se deu entre
os três grandes centros produtores: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, como o
embrião de uma saga que continuou pelos anos que se seguiram.
Mário Bhering soube perceber que a interligação dos sistemas era inexorável e,
quanto antes seus rumos fossem trilhados, mais cedo o país viria a tirar proveito dos
ganhos sinérgicos decorrentes. Homem de ideais, com enorme capacidade de torná-los
realidade, foi para a Eletrobrás, onde tinha a oportunidade de fazer o que mais lhe
tocava – realizar. O objetivo – a interligação de sistemas e as grandes usinas que serviriam de alavanca para o desenvolvimento do país.
Foi presidente da Eletrobrás duas vezes, de 1967 até 1975, e de 1985 a 1990, consolidando a posição da empresa holding como principal agência de coordenação do planejamento da expansão, da coordenação da operação interligada e de financiamento do
setor elétrico.
Nessa mesma época, em 1967, também foi presidente da CIER e um dos principais
idealizadores da usina hidrelétrica binacional de Itaipu, um marco importantíssimo na consolidação das relações energéticas no continente sul-americano, que foi o ponto de partida
para as ações que resultaram no famoso Tratado de Itaipu, a partir do qual se iniciaram as
bases institucionais para a implantação de coordenação da operação interligada no país.
Vencendo as grandes resistências estaduais/regionais, Mário Bhering, junto com sua
equipe — e o Dr. Bhering sempre trabalhou em equipe —, organizou em seu primeiro mandato a coordenação da operação interligada, com o GCOI, e a coordenação do planejamento
da expansão dos sistemas interligados, com o GCPS.
Quando os estudos de planejamento apontavam a necessidade de expandir o sistema,
mais uma vez Mário Bhering participava dos esforços de captação de recursos financeiros
junto a entidades internacionais, com destaque para o Banco Mundial. Tratava-se de um
processo importantíssimo: coordenar as negociações para financiar a construção das novas usinas e linhas de transmissão.
Quando o nosso Nordeste precisou, lá também estava Mário Bhering viabilizando o
empreendimento de Boa Esperança, a integração dos sistemas do Piauí e do Maranhão, a
interligação de Fortaleza e a posterior absorção da Cohebe pela Chesf. Em seguida, conso-
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lidou o processo de transferência da sede da Chesf do Rio de Janeiro para Recife. E, já no
seu segundo mandato, liderou a contratação das obras civis do empreendimento de Xingó.
Assim, quando, em terras longínquas desse Brasil gigante, uma pequena lâmpada se
acende, aí está a presença de Mário Bhering, dentre outros importantes brasileiros que
trabalharam na construção do setor elétrico. Aí está a mão e a capacidade técnica desse
empreendedor, desse coordenador, desse gerente do sucesso na arte de desenvolver e
implantar tantos projetos de produção e de transmissão por todas as regiões do nosso
imenso território nacional.
Mário Bhering sempre foi um integrador, um somador de esforços de forma consciente
e construtiva. Um sonhador ousado que criou realidades quando catalisava recursos humanos e materiais na implantação gradativa do nosso sistema interligado.
Sempre se orgulhou dos competentes companheiros que estiveram a seu lado e das
equipes de profissionais que o ajudaram a tornar viáveis e a realizar a implantação de tantos
projetos de energia elétrica. Porque Mário Bhering nunca trabalhou sozinho. É por isso o
seu sucesso. Esse é o seu diferencial. Homens como Mário Bhering ajudaram a formar o
genoma do setor elétrico do nosso país.
A sua importância se confirma ainda mais exatamente na raridade de ser uma personalidade obstinada, que não se esquece de compartilhar, de delegar e de falar sempre do
conjunto, utilizando o “nós” ao invés do “eu”. Por isso, nada foi obra do acaso em sua saga,
pois tudo decorreu da sua capacidade de escolher auxiliares técnicos de qualidade, de ter
objetivos bem definidos para, com habilidade multidisciplinar, realizar tanto em tão curto
espaço de tempo. Um obcecado por tudo o que faz.
Ao grande técnico, ao grande engenheiro, ao grande gestor, soma-se também o grande
humanista, um homem de muita sensibilidade, de uma visão aberta, revelada na capacidade
de lidar com o belo, com o lúdico, com a emoção em meio aos desafios do setor elétrico.
No seu trabalho com a aquarela, Mário Bhering se expande além das fronteiras do
cartesiano, do racional. Uma técnica de pintura que, inclusive, o consagrou no meio artístico. Acreditamos que essa inteligência brilhante e empreendedora busque, nos pincéis,
deixar um legado ainda maior para os seus amigos e admiradores.
Mário Bhering nos mostra, assim, que a vida tem múltiplas possibilidades e que o
esforço para enfrentar a complexidade de elaborar um projeto, de planejar e de construir uma usina, uma linha de transmissão, um sistema, de equacionar os recursos financeiros necessários, de colocar os equipamentos em operação não acaba aí. Tal finitude
não existe. O ato continua e se perpetua na sua arte, na inspiração de pintar a sua Ouro
Preto querida, as suas marinas, algumas das quais, com muito orgulho, constituem
acervo do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico).
Porém, sua alma de artista não somente se exprime na produção do belo, mas também
em grande sensibilidade e preocupação com o humano. Pessoalmente, referimo-nos à sua
capacidade de pequenos grandes gestos como aquele de que fomos alvo, ainda recém-
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guindados à diretoria da Chesf, acompanhando-o em missão a Washington para negociação
de empréstimo do Banco Mundial. Pois bem, habitantes de Recife, passou-nos completamente despercebido que era inverno no hemisfério Norte, e lá chegamos em trajes tropicais.
Enquanto nos preocupávamos com a missão, Dr. Bhering se preocupava prioritariamente
com nosso frio e nossa saúde, não sossegando até nos acompanhar a uma loja, para que
comprássemos um abrigo adequado ao clima reinante. Assim é Mário Bhering.
Seu humanismo o conduziu também a criar e presidir o Centro da Memória da Eletricidade, que dá seqüência a essa saga quando registra, em termos da história temática, biográfica e institucional, os fatos importantes do setor elétrico brasileiro; vale dizer, de seus
antecessores, dos seus companheiros de jornada e de seus seguidores, pois foi o fundador
de uma escola de líderes, o inspirador e construtor de uma estrada que continua sendo
trilhada por seus sucessores no nosso setor elétrico, motivo de orgulho dos brasileiros.
Para finalizar esse depoimento, em que buscamos traçar um singelo perfil desse
grande líder, com obra muito vasta e variada, rememorando algo do muito que nos marcou na sua personalidade, destacamos o grande ser humano Mário Bhering, o seu sorriso
e a sua solidariedade, que certamente devem ter tocado a todos e a cada um dos que com
ele convivem, como a nós tão fundo tocou.
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A Fórmula Mágica
Mario Gibson Barboza
EX-MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

“

É com honra e satisfação que escrevo este depoimento, dada a admiração que

tenho por esse ilustre brasileiro, que prestou inestimáveis serviços ao país e cuja modéstia e decisão de se recolher à vida privada não facilitam um reconhecimento público
dos seus méritos.
Na verdade, meu conhecimento pessoal de Mário Bhering limita-se ao período em que
trabalhamos juntos, durante as árduas negociações com o Paraguai que conduziram ao feliz
resultado da construção da hidrelétrica de Itaipu.
Enquanto, como ministro das Relações Exteriores durante o governo do presidente
Emílio Garrastazu Médici, dirigi e ocupei-me pessoalmente das negociações com o Paraguai
(e lateralmente com a Argentina), Mário Bhering tratou, como presidente da Eletrobrás, com
extrema competência e dedicação, da parte técnica, que não era fácil; ao contrário, complexa e dificílima.
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Durante essas negociações, cresceu minha admiração por Mário Bhering, que foi —
posso dizer com sinceridade — meu sócio nas delicadas e prolongadas tratativas que tivemos com o Paraguai. O país vizinho advogava ferrenhamente sua posição, buscando obter,
como era natural, o máximo possível de vantagens, por intermédio de seus principais representantes, o então sub-secretário de Relações Exteriores Carlos Saldívar, posteriormente
senador e ministro das Relações Exteriores, e o engenheiro Enzo De Bernardi, homem de
grande experiência na construção de hidrelétricas e duríssimo negociador.
Em meu livro de memórias diplomáticas intitulado “Na Diplomacia, o Traço Todo da
Vida”, narro com pormenores o que foi essa tratativa. Amistosa, porém acirrada, pois exigiu
grande dose de paciência e tenacidade de ambas as partes — Brasil e Paraguai —, para que
chegássemos à solução final, com a assinatura do Tratado de Itaipu, em Brasília, pelo chanceler Raul Sapena Pastor e por mim mesmo, na presença dos dois presidentes, Emílio Garrastazu Médici e Alfredo Stroessner. Deixo de lado as dificuldades graves que tivemos com a
Argentina, pois isto se encontra relatado em detalhes em meu livro acima citado. Mas,
também neste ponto do problema, vali-me da assistência preciosa de Mário Bhering.
Não posso deixar de mencionar também o importante apoio que recebi do professor
Antonio Dias Leite, ministro de Minas e Energia, que tinha sob sua jurisdição a Eletrobrás,
presidida, como já lembrei, pelo engenheiro Mário Bhering.
No depoimento que prestei, em longa entrevista, ao Centro da Memória da Eletricidade no Brasil – Memória da Eletricidade, publicada no livro editado em 2004, refiro-me à
atuação de Mário Bhering nas negociações com o Paraguai e, especificamente, ao momento
crítico final, à véspera da programada, com publicidade, assinatura do Tratado de Itaipu.
Nesta ocasião, surgiu um grave empecilho, faltando apenas uma semana para a assinatura
do acordo, em conseqüência da proposta apresentada pelo engenheiro De Bernardi, pela
qual o Paraguai pretendia aumentar o preço do quilowatt, a ser pago pelo Brasil, da energia
que nos caberia nos termos do Tratado.
Fomos obrigados, Bhering e eu, a levar o problema ao presidente Médici, que já havia
aprovado o preço previamente acordado. O presidente reagiu energicamente contra essa
mudança de última hora e chegou a declarar-nos que, nessas condições, não concordava
com a assinatura do Tratado. Era o impasse, um gravíssimo impasse, que comprometia e
punha em risco todo o penoso e longo trabalho até então realizado.
Foi nesse momento que avultou a figura de Mário Bhering. Com a calma e a extrema
competência que caracterizam a sua rica personalidade, prometeu ao presidente que nos
dedicaríamos a buscar uma solução técnica, que permitiria ao Brasil ceder, em parte, a essa
imprevisível exigência paraguaia, mas, ainda assim, obter “o preço do quilowatt mais barato
do mundo”.
Retiramo-nos então para uma sala privada no Palácio do Planalto. Bhering, com sua
capacidade intelectual, sua paciência e extrema competência, construiu uma fórmula matemática que Médici imediatamente entendeu e aprovou. Levamos então essa fórmula aos
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negociadores paraguaios e dissemos que ela representava nossa última e definitiva posição.
Aceitaram-na. Assim, finalmente, pudemos assinar o importantíssimo Tratado, que permitiu
a construção de uma usina que produziria, então, 12.600 megawatts de energia elétrica:
Itaipu, a maior usina hidrelétrica do mundo.
Não hesito em dizer que, sem o apoio técnico, a dedicação e o espírito patriótico de
Mário Bhering, dificilmente teríamos levado a bom termo esse empreendimento, capital
para o desenvolvimento do Brasil.

”

Rio de Janeiro, setembro de 2005
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O Símbolo dos Primórdios
Mauro thibau

EX-MINISTRO DE MINAS E ENERGIA

“

Meu relacionamento com Mário Bhering sempre foi muito mais profissional do que

propriamente social e, quando nos conhecemos, tinha sido acadêmico. Por longo período,
convivemos em Belo Horizonte, aonde fui trabalhar. Mas a história comum começou antes,
na Escola de Engenharia do Rio de Janeiro, localizada no Largo de São Francisco, na qual
estudamos. Lembro com precisão do momento em que eu o vi pela primeira vez. Ele entrou,
juntamente com estudantes de outros estados, no segundo ano do curso de engenharia,
transferido sem problemas porque o pai dele, Dr. Bretas Bhering, homem muito estimado e
considerado, foi transferido para o Rio de Janeiro. Ele era funcionário público federal do
setor ferroviário.
Com justiça, até por se tratar de um excelente aluno, Mário Bhering conseguiu vaga na
Escola de Engenharia, mas havia muito picareta que fazia concurso para escolas de engenharia recém-criadas pelo Brasil afora; cursavam um ano e, depois, se transferiam para a do
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Rio de Janeiro. Assim, usufruíam do prestígio e do diploma da Escola de Engenharia do Rio
de Janeiro, mas sem passar pelo exame de vestibular, que era dificílimo. Para se ter idéia, de
quase quinhentos candidatos, só oitenta foram aprovados na minha época. Até exame oral
era exigido de cada matéria. A dificuldade que passamos, comparada à facilidade com que
os transferidos conseguiam entrar no curso, provocava revolta entre os alunos. Fazíamos
até greve por causa disso. E foi assim que conheci o Mário: fazendo greve contra ele! O
coitado passou os primeiros meses sem saber se, efetivamente, faria o curso ou não.
Durante aquele período, tivemos pouco contato por várias razões. Uma delas é que,
quando entrei na Escola de Engenharia, simultaneamente ingressei no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), quando a Segunda Guerra Mundial tinha sido declarada,
em 1939. O primeiro ano da escola foi cursado no ano seguinte. Na dúvida acerca do que
iria acontecer com a gente, resolvi fazer o CPOR. As cadeiras da Escola de Engenharia
começavam às nove horas e iam até quatro da tarde. Eu acordava quinze para as cinco, ia a
pé da minha casa, na Rua Afonso Pena, na Tijuca, que ficava a uns quatro ou cinco quilômetros do CPOR.
Minha vida de estudante, em um primeiro momento, foi cursar o CPOR e estudar. A
carga horária era muito pesada, e não havia tempo para absolutamente nada. Depois que
acabei a preparação militar, fui convocado, passei a dedicar tempo integral para o Exército.
Isto ocorreu durante o terceiro e o quarto anos do curso, em 1942 e 1943. Eu só aparecia
para fazer exame de fim de ano; sobrava pouco tempo para contato com meus colegas. Só
os via nos corredores quando ia pegar apostilas. O núcleo que eu integrava tinha uns doze
estudantes que haviam feito CPOR, mas quase todos eles eram de outras armas.
O Mário pertencia ao grupo de alunos excepcionais. Como não tinham obrigações
extra-escolares, estudavam intensamente. Era um núcleo de sábios. Mas havia a turma dos
preguiçosos e vagabundos. Por último, nós que éramos os sacrificados. Tínhamos que fazer
o exame de convocados, que não era nada fácil, pois seguia a mesma filosofia do exame de
vestibular. Havia um entendimento entre o comandante do quartel e os professores da
escola, o que nos facultou a possibilidade de nos ajustar um pouco para podermos estudar.
É evidente que eu via, conhecia, admirava muito os que eram bons estudantes, como o
Mário, mas não podia pertencer àquele núcleo, por não ter a menor condição de tempo.
Quando chegou o fim do curso, houve uma separação radical. Nós da engenharia,
dessa faixa de 40, 45 e até 50, vivenciamos o período de ouro da profissão. Éramos
catados pelas ruas, pelas esquinas. As empresas perguntavam onde havia um engenheiro,
queriam contratá-lo. A demanda era tão grande que havia um quadro negro na entrada da
Escola de Engenharia, no saguão, onde eram afixadas com tachinhas as ofertas de trabalho. Quando vinha um preposto da firma com proposições fracas, elas eram arrancadas,
amassadas, devolvidas aos prepostos que tinham ido lá colocar, com instruções. Então,
todos nós tínhamos muitas propostas, e cada um escolheu dentro das suas conveniências
e tendências.
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Nessa época, o Mário foi convidado para ir aos Estados Unidos fazer um estágio na
Allis Chalmers, que era uma grande fabricante de turbinas naquele tempo. E eu fui o primeiro a ir para a Escola de Especialistas de Aeronáutica, ainda convocado, transferido do
Ministério do Exército para o Ministério da Aeronáutica. Depois, aceitei uma proposta de ir
para a Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras (CAEEB), que era um grupo
norte-americano. Curiosamente, Mário trabalhava com americanos nos Estados Unidos,
enquanto eu trabalhava com eles aqui. Eram empresas integradas e concessionárias das
principais cidades do Brasil, menos Rio e São Paulo, que estavam com a Light. Na empresa, fiz
muitas viagens de investigação de potencial hidrelétrico. O objetivo era encontrar potenciais
de dez a trinta megawatts — o que hoje são as chamadas Pequenas Centrais Hidrelétricas
(PCHs). Naquela época, era o que se buscava para atender ao consumo de Belo Horizonte.
O Mário retornou dos Estados Unidos e, logo em seguida, aconteceu um fato que nos
uniu fortemente. Tínhamos, por razões diferentes, ligações com o engenheiro Lucas Lopes,
espécie de “pai” da energia elétrica no Brasil. Curiosamente, ele era um ferroviário de formação, mas veio a se dedicar ao setor. Um homem de valor excepcional, duas vezes ministro de
estado. Em razão das suas ligações mineiras, ele convidou Mário Bhering para ser gerente na
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). E eu fui convidado quando houve a decisão de se criar a diretoria da empresa. Mário chegou uns seis meses antes de mim, que entrei
na empresa em fevereiro de 1952. O Lucas havia sido, por algum tempo, engenheiro da
CAEEB. Nesta passagem, esteve ligado muito ao John Cotrim, que foi quem me selecionou
para esta companhia.
Antes de criar a Cemig, Lucas Lopes trabalhou para a Comissão do Vale do São Francisco, para onde levou o John Cotrim e eu — que fui durante algum tempo auxiliar dele na
instituição. Simultaneamente, ele coordenou a implantação do plano de eletrificação de
Minas Gerais, no governo de Milton Campos. Tinha tanto prestígio que, mesmo sendo um
homem ligado a Benedito Valadares, do PSD, partido de oposição a Milton Campos, foi
mantido na Comissão. Fizemos o plano e Juscelino Kubitschek, quando foi eleito governador, chamou Lucas Lopes e disse: “Você vai botar em funcionamento aquele “bolotário”
que foi planejado!”. O chamado bolotário era um conjunto de círculos, bolotas, que identificavam as produções agrícolas, industriais e de serviços de zonas geográficas, formando
mapas de valores.
Procuramos depois estabelecer a correlação produção/consumo de energia, para podermos ter uma base. Como o consumo era muito pequeno — Belo Horizonte tinha, então,
trinta megawatts —, se você quisesse projetar, não ia fazer plano algum. Era necessária uma
perspectiva que permitisse estabelecer uma meta de consumo de energia. De saída, Lucas
Lopes tocou o plano como presidente de empresas regionais, que era a primeira idéia.
Companhia do Alto Rio Doce, Companhia do Médio Rio Doce e Companhia do Alto Rio
Grande, cada uma fazendo uma usina geradora. Entrei no grupo neste período, junto com o
Mário Bhering, antes da criação da Cemig.
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Quando nos encontramos, fizemos muita festa. Este entrosamento da equipe montada por Lucas Lopes se tornou uma vantagem excepcional. No dia em que sentei ne minha
cadeira, sabia, por exemplo, que no setor de compras e abastecimento havia um homem
que não roubava, íntegro, um cara competente. Mário chegou à Cemig vindo dos Estados
Unidos. Havia também o Flávio Lira, amigo do Cotrim, a quem me apresentou para que ele
me convidasse a assumir a CAEEB. Lira e Cotrim eram mais velhos do que nós uns oito ou
nove anos. De imediato, formamos na Cemig um conjugado de confiança recíproca que
era essencial para o nosso trabalho. Não posso dizer que não houvesse tentativas de
suborno; várias ocorreram, principalmente com o Cotrim e o Mário — o primeiro no setor
de construção e o outro no setor de compras. No entanto, eram levadas a um radicalismo
oposto, porque não eram apenas eliminadas de pronto, mas também se tornavam objeto
de gozação entre nós.
A diretoria da Cemig era composta pelo Lucas, presidente, Cotrim, eu, Mário e Júlio
Soares, que era uma espécie de santo protetor de nós todos. Usava a sua influência junto ao
Juscelino, de quem era cunhado, para nos dar tranqüilidade no exercício das nossas atribuições. Tenho certeza de que a Cemig não seria a mesma sem Júlio Soares. Ele era uma
espécie de pai do Juscelino. Esta primeira diretoria marcou o destino da empresa, que ficou
tão sólida a ponto de resistir a todas as tentativas de politização de sua gestão. O exgovernador Newton Cardoso foi o mais contundente nas ingerências, trocou o presidente,
mas não foi suficiente. Mudou toda a diretoria, também não adiantou. Para conseguir o seu
intento, teria que trocar todos os superintendentes e gerentes da Cemig. Antes de completar
o troca-troca, acabou o seu mandato.
A Cemig passou a ser, desde então, uma escola do setor de energia elétrica e
projetou inúmeros técnicos e gestores. Quando o Juscelino assumiu a Presidência da
República, em 1956, a empresa tinha detectado o potencial de Furnas, que era uma obra
de uma audácia fantástica. Enquanto procurávamos pela Cemig usinas de trinta megawatts, Furnas tinha mil, o que era uma Itaipu para a época. O presidente convocou o
Lucas, que estava na presidência do Plano de Desenvolvimento Econômico, para fazer
Furnas, mas sem destruir a Cemig. A geradora nasceu de dentro da companhia mineira e
este é o motivo principal da ligação que, até hoje, a geradora tem com Minas Gerais. O
atual presidente de Furnas, José Pedro de Oliveira, é mineiro e muitos ex-dirigentes da
estatal também o são.
O trabalho conjunto na companhia mineira fez nascer uma grande amizade. Atuamos
juntos durante 15 anos, começando na Cemig e indo até minha saída do Ministério de Minas
e Energia, em 15 de março de 1967. Éramos tão próximos que, quando me tornei ministro e
me mudei para Brasília, emprestei minha casa para o Mário morar, enquanto reformava a
dele. Eram próximas uma da outra. Então, tivemos este contato muito íntimo. Mas, curiosamente, nunca fomos de bater papo, de ficarmos conversando nem nada disso. Não tínhamos tempo para isso.
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Quando o Cotrim e o Lira saíram, o peso da Cemig caiu em cima da gente. O primeiro
comandava a engenharia e a construção, que passou para o Mário. A engenharia veio para
mim, onde estava o Camilo Pena, que não era diretor nesse tempo. Era uma coisa asfixiante,
mas tinha a vantagem de que tudo o que o Mário fazia era bem feito. Era competente,
honesto e trabalhador. Fazia uma coisa e eu aprovava, sem precisar conversar muito. Valia a
absoluta confiança que eu tinha no seu trabalho. Depois, Camilo foi escolhido diretor e, em
seguida, presidente. Mário foi para a presidência da Eletrobrás.
Relembro bem que eu estava saindo do Ministério de Minas e Energia, e o José Costa
Cavalcanti, meu substituto, me falou da idéia de convidar o Mário Bhering para ser o
número um da Eletrobrás. Eu apoiei o ministro 200%, por ter certeza de que a Cemig tinha
quadros preparados para assumir o lugar de Mário na presidência da empresa. Já a Eletrobrás ainda estava muito incipiente. Na verdade, quem a fez foi o Mário, pois toda a estrutura
da empresa foi obra dele, tem a sua marca.
Após a saída do ministério, me afastei do Mário. Segui para a iniciativa privada, montei
uma forjaria em São Paulo e uma fábrica de equipamentos de mineração em Minas Gerais —
o que me afastou por completo do setor de energia elétrica. Coincidentemente, com estas
atividades, comecei a ser convidado para conselhos de indústrias; assumi seis, simultaneamente. Além do mais, inventaram que eu deveria ser o presidente da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), que me deu muito mais trabalho do que esperava. Quando
começou a ficar muito pesado este conjunto de coisas, minha mulher ficou doente, teve
Parkinson. Tratei dela durante trinta anos, até morrer. Quando isto ocorreu, já estava morando no Leblon, no Rio de Janeiro. Afastei-me de Minas.
Voltei a falar com Mário muito tempo depois, quando estava vendo um negócio de
energia elétrica bem antes do racionamento de 2001. Tudo estava muito confuso e fui
procurá-lo para trocar umas idéias. Ele estava sofrendo demais no período do Shigeaki Ueki
no Ministério de Minas e Energia. O ministro não gostava dele e o Mário, um sujeito certo e
organizado, acabou saindo. Fora este contato e outros esporádicos, eu e Mário nos afastamos bastante. A convivência foi retomada alguns anos depois, no Centro da Memória da
Eletricidade no Brasil (Memória da Eletricidade), que ele preside até hoje. Fui convidado
para fazer parte do conselho da entidade.
Resta-nos hoje recuperar para a história do setor elétrico brasileiro (e a Memória da
Eletricidade é o centro disso) o trabalho desenvolvido pela Cemig, cuja capacidade de
empreendimento era tanta, que chegou de “tirar” de si uma outra empresa, Furnas — hoje
uma referência na geração de energia elétrica. E cabe frisar o seguinte: recuperar a história de homens como Mário Bhering igualmente importante, pois ele foi decisivo para
viabilizar operacionalmente a própria Cemig e, depois, a Eletrobrás, que é o símbolo do
setor elétrico. E o Mário, por sua vez, foi o símbolo da Eletrobrás, o presidente que mais
tempo ficou à frente da empresa, preparou-a para dar o grande salto e se transformar em
centro de planejamento, operação e expansão da geração e transmissão de energia elétri-
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ca. No entanto, ele nunca tentou tomar para si o processo, querer ser o dono da festa,
mesmo porque se tivesse tentado, teria encontrado dificuldades, devido à fragmentação
natural que havia entre São Paulo, Minas Gerais e Paraná, onde a Copel foi uma espécie
de imagem, de espelho da Cemig.
Mário Bhering exerceu para todos nós uma influência superior, pois o setor de eletricidade girou em torno dele, justamente porque gravitava em torno da Eletrobrás. E esta é
minha visão do porquê de ele ter sido um símbolo dos primórdios.

”

Rio de Janeiro, maio de 2005
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Selo de Qualidade
Murillo Mendes

PRESIDENTE DA MENDES JÚNIOR

“

Meu relacionamento com o Mário Bhering teve o seu começo em um momento

histórico no Brasil. Ele ligado à Cemig e eu, naturalmente, à Mendes Júnior. Naquela
época, o Brasil tinha a proposição de dar um salto de qualidade, passando a ser um país,
principalmente na engenharia, situado em nível tecnológico mais elevado, assim como em
estruturação, de maneira geral. A Cemig foi um dos vetores propulsores deste movimento
no setor de energia elétrica. Esse espírito de desenvolvimento de qualidade, que começou com Juscelino Kubitschek, nos anos 50, impregnava o Brasil.
Como governador, a proposta de Juscelino era concentrar esforços em energia e transporte. Curiosamente, mais de cinqüenta anos depois, continua valendo este binômio, hoje
pauta brasileira como um dos pontos de estrangulamento. Os homens devem ter uma visão
de mundo, pois isto é muito mais do simplesmente desenvolver capacidades específicas. A
visão de mundo das pessoas que ocupam posições de responsabilidade é que define a
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qualidade da sua obra. Mário Bhering é um engenheiro muito bem formado, de estrutura de
muito boa qualidade, e que tem características dificilmente identificáveis em boa parte dos
dirigentes. Um homem, por exemplo, que aprecia arte de qualidade e junta isso aos talentos
de gestor e de engenheiro. E, sobretudo, com uma compreensão de mundo bastante aberta,
abrangente, realista e não preconceituosa.
Nosso conhecimento decorreu disso, e nos fomos tornando próximos. Naquela época, existia muito realismo quanto à necessidade de compor de uma maneira equilibrada,
natural e autêntica o trabalho dos homens públicos e privados. Aliás, chamar de empresas
privadas e públicas nesse sentido de propriedade é um pouco errado. Todos nós temos
uma função pública na vida. Tudo o que fazemos tem repercussão. Então, de certa forma,
a nossa posição tem sempre uma conotação que interessa à coletividade, e temos de
respeitá-la.
Meu convívio com Mário Bhering deu-se no decorrer de longo tempo e de forma quase
permanente, na medida em que fomos navegando em nossa trajetória. Da Cemig, ele passou
para a área federal, ocupou vários espaços importantes em projetos grandiosos, numa
época em que o Brasil tinha no setor da eletricidade, da geração de energia, principalmente
hidráulica, uma posição de grande relevo no mundo: servia mesmo como modelo para o
desenvolvimento de projetos em outras partes do planeta, por solicitação do Banco Mundial. A instituição viu as obras e não somente o aspecto da qualidade das obras, mas a
estrutura por detrás delas. Estrutura administrativa e gerencial, que permitiu como política
de governo, ou de empresas de energia, a obtenção de resultados excelentes — tanto de
qualidade, como de custo.
O Brasil foi, durante um longo tempo, e o Mário Bhering viveu grande parte desse
período, o maior cliente do Banco Mundial; sempre numa posição de cliente respeitadíssimo, que honrava seus compromissos e se pautava por um comportamento do melhor nível
administrativo, gerencial e de qualidade.
Mário Bhering é de uma família muito tradicional do campo da engenharia. Nossa
convivência maior foi no período em que ele presidiu a Cemig e, posteriormente, a Eletrobrás. Quando esteve fora do país, sempre teve uma atuação de importância como consultor,
como pessoa especializada e de grande conhecimento. É uma figura muito alegre, com um
bom humor espetacular. Eu o encontrava freqüentemente, tínhamos conversas agradáveis,
informais, almoços com outras pessoas do campo. Ele muito bem relacionado, e nós também. Era uma comunidade excepcional que existia naquela época. Minhas lembranças com
ele são sempre nesse nível.
Entre os seus hobbies, vale lembrar que ele gosta muito de pescaria, mas não sou muito
ligado a isso, não tenho paciência para essa atividade. Ele pescava muito com meu pai nos
rios — embora o Mário tenha passado a gostar mais de pescaria marítima. Houve um tempo
em que adorava, e meu pai também. Formavam um grupo grande, aqui em Minas, uma
comunidade unida, entusiasmada, que pescava freqüentemente.
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Mário Bhering tem uma importância enorme para o setor elétrico. Mas não podemos
contar a história da energia no Brasil sem falar de, pelo menos, outras duas pessoas. Uma
é o Lucas Lopes. Era o homem que tinha essa visão abrangente, global, especial, sem
contar a força que tinha junto ao Juscelino Kubitschek. Trouxe uma pessoa crucial, o
John Cotrim, que tinha uma tremenda visão, coragem e audácia. O Juscelino tinha atitude
extraordinária de líder. Trouxe para perto de si o Lucas Lopes, assim como também um
concunhado, o Júlio Soares, médico, que teve uma atuação muito importante, como um
dos conselheiros e diretores da Cemig. Organizou uma estrutura blindada na estatal contra a política partidária. Então, a empresa pôde ser construída dentro da visão em que só
se pensava nos méritos da estruturação, com uma influência decisiva de Lucas Lopes e
John Cotrim. Estes homens buscaram Mário Bhering e o trouxeram para a Cemig. Conheciam o seu trabalho nos Estados Unidos.
O Cotrim enxergava longe: “Não, esse homem aqui tem qualidade. Tem boa postura,
cabeça, conhece o mundo civilizado”. O mundo naquela época era meio “mocoronga”, provinciano mesmo. Poucas pessoas falavam inglês no Brasil. Os indivíduos considerados preparados tinham cultura muito mais literária, filosófica, francesa, em comparação com a cultura
pragmática anglo-saxônica. O Mário Bhering veio preencher um lugar, foi convocado por
esses dirigentes e desempenhou maravilhosamente bem a missão que esperavam dele.
Tenho grande admiração por ele, que acompanhei durante todo o período em que
esteve à frente do setor elétrico. Sua atuação provocou movimentos. Quer dizer, não se
destaca um homem isolado dos outros, sempre surgem em cluster, em algum lugar do mundo. Quando aparece um camarada genial, então você pega vários. A coisa se associa, se
potencializa. E deu esse resultado. A Cemig criou uma massa crítica de bom comportamento
moral, tecnológico e administrativo, e que surtiu efeito.
O trabalho desenvolvido pela Cemig, tendo o Mário como um de seus líderes, propiciou o surgimento de uma indústria da construção pesada. A Mendes Jr. é uma precursora.
Não existiam Andrade Gutierrez, Odebrecht e outras. Essas vieram vinte anos depois. Naquela época, o contexto mundial era o da guerra fria. Principalmente impulsionada pela
gestão do Robert McNamara no Banco Mundial, a política americana constatou que a
maneira de conter o terrorismo, que se propagava violentamente nos países subdesenvolvidos, era ajudando os países em desenvolvimento a se organizar, promovendo, de maneira
sadia, o seu crescimento econômico.
A primeira parte da Revolução de 64 foi extremamente modernizadora. Não por ter
sido revolução ou por ter deixado de ser, mas porque historicamente houve uma coincidência com o contexto mundial. A política traçada era a seguinte: a América do Sul não podia
cair nas mãos dos comunistas. A maneira de não cair era ajudando o país — o Brasil em
especial — a ter políticas administrativas corretas, beneficiando seu povo. Os movimentos
revolucionários, como o comunismo, partem da falência dos seus antecessores em atender
às demandas da população.
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Com isso, todas as obras no Brasil praticamente seguiam uma linha. São Paulo era
exceção. No resto do Brasil — particularmente em Minas —,prosperou-se mais, pois obras
eram financiadas pelo Banco Mundial. Havia padrões estritos de qualidade, as firmas de
engenharia e consultoria no país melhoraram o nível de sua atuação. Vieram empresas da
Europa, da Escandinávia, dos Estados Unidos, mas em maior número européias. Os trabalhos eram feitos nos melhores padrões econômicos e administrativos. Não se fazia um
projeto que não tivesse sido aprovado na sua viabilidade econômica autêntica. Hoje, se faz
o contrário: quando há interesse político para fazer uma obra, faz-se uma justificativa de
viabilidade econômica.
Naquele período não era assim. Era um ambiente em que prosperamos galopantemente porque nossa empresa foi fundada com esse objetivo: trazer para o Brasil qualidade em
engenharia sofisticada de primeiro mundo. Recrutei os melhores elementos que existiam no
Brasil e no exterior. Tive pessoas, brasileiros de primeiríssima qualidade. Contratamos um
canadense formidável que trabalhou conosco muito anos. E havia franceses. Formamos
uma capacidade brasileira, de engenheiros brasileiros muito bons.
Naquela ocasião, de características tecnológicas difíceis, foi a primeira vez, no Brasil,
em que se empregou a colocação de concreto em cabos aéreos. Batemos o recorde brasileiro, não entre firmas brasileiras, mas entre todas as grandes obras onde já tinha sido feito
aquilo. O Mário Bhering já era presidente da Eletrobrás nessa época. Depois, fizemos várias
outras obras, sempre financiadas pelo Banco Mundial.
Um país não pode prosperar se não tiver uma estrutura no setor público que garanta à
sociedade o trabalho livre, competitivo etc. O grande problema do Brasil agora, a meu ver, é
redesenhar as estruturas institucionais do país, que nequela época existiam. A Mendes Júnior
jamais teria chances de progredir, dentro da filosofia que escolhemos, se não houvesse essa
estrutura, com homens tipo Mário Bhering e vários outros agrupados na Cemig, como Cotrim
e Lucas Lopes. A construtora não existiria no padrão que a fez competir no mundo inteiro com
as melhores firmas do mundo. O Estado passou a ser no Brasil um incentivador e organizador
do progresso. Hoje, o Estado brasileiro é o grande inimigo do progresso. Ele se degradou e
entrou em disfunção. Não temos as estruturas que possam dar segurança jurídica e comercial.
Bons tempos aqueles liderados por Mário Bhering. Um homem de várias dimensões
exemplares, que gosta de artes, além das razões da engenharia. Lembro que a gente comprava alguns de seus quadros e ele, em um misto de bom humor e humildade, brincava: “Não,
isso foi o que o Murillo fez para me sustentar”. É um grande aquarelista. Estamos sempre em
contato. Ele é muito solicitado pela solidez de comportamento e técnica. São duas coisas
importantes que têm de andar juntas. É um homem que honra Minas Gerais. Alguém de ação
correta, ética. Isso tudo com resultados concretos, reais, registrados.

”

Não se trata de especulação, é um homem comprovado.

Belo Horizonte, julho de 2005
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o passaporte para o futuro
Paulo Godoy

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INFRA-ESTRUTURA E INDÚSTRIAS DE BASE (ABDIB)

“

A cada dez anos, deveria nascer um Mário Penna Bhering no Brasil. Seguramente, a

sociedade enfrentaria mais tranqüila os tempos de crises e dificuldades. Se eventos imprevistos viessem a ocorrer no abastecimento de energia, sempre haveria massa crítica para
uma força-tarefa com o objetivo de enfrentar os desafios. E, melhor de tudo, superá-los.
Presidente da Eletrobrás em duas oportunidades, Bhering sempre se deparou com entraves,
estivesse ele em cargos públicos ou no setor privado. Mergulhou sempre a fundo nos
problemas, entendeu lógicas, extraiu lições, produziu soluções.
Entraves, problemas, sobretudo desafios, sempre existiram no setor elétrico, e nada
indica que será diferente no futuro. No passado, houve a necessidade de estruturar um
modelo nacional de expansão e gestão do setor de energia elétrica, de construir Itaipu, de
promover um abrangente Plano de Recuperação do Setor e de modificar completamente —
para melhor — a relação com a área de meio ambiente. Em todos esses momentos, a liderança
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e a condução do processo coube a Mário Bhering. Hoje, urge a estruturação do mercado de
gás natural no Brasil, tanto para abastecer o parque industrial quanto para fornecer eletricidade termelétrica. Vencer urgências como essa requer experiência, método, inteligência,
todas qualidades que Bhering tão bem utilizou ao longo da carreira dele no setor elétrico.
Itaipu foi um dos desafios de Bhering, que foi o quarto presidente da Eletrobrás, uma
companhia tão grande quanto importante para o crescimento do Brasil, que escorou com
megawatts o milagre econômico dos anos 70. Anos mais tarde, entre 1985 e 1990, já à frente
da estatal pela segunda vez, enfrentou uma das maiores crises do setor elétrico, quando da
evidente falência do Estado como investidor onipotente e onipresente. Diante de uma
situação de calote generalizado entre todos os agentes, que de uma forma ou de outra
interagiam, comprando e vendendo, Bhering iniciou um gerenciamento que, anos mais
tarde, resultaria na retomada de obras e de pagamentos.
O passaporte de Bhering tem muitos carimbos de crise, e o racionamento que abateu
a sociedade brasileira em 2001 foi outro. No aconselhamento aos membros da equipe que
recebeu a missão de enfrentar o problema, um dos expoentes de sabedoria era, novamente,
ele. Na época diante de situação jamais experimentada em tal dimensão, quando o consumo residencial e industrial precisou ser cortado na carne, o país não prescindiu da experiência de Bhering. A esperança é que tenha sido o último, mas a história do setor elétrico não
dá margens para tal otimismo.
Repassar rapidamente as crises com as quais o setor elétrico brasileiro já conviveu e
saber que, por trás das soluções, sempre estavam o parecer, a palavra, a mão de Mário
Penna Bhering justifica o motivo pelo qual seria impossível vacilar diante da oportunidade
de apoiar a elaboração deste livro. Uma obra que tantos ensinamentos relata é indispensável a todas as autoridades governamentais, empresários privados, estudantes, consultores,
funcionários e patrões, não importando a hierarquia.
O setor elétrico, plataforma que sustenta o desenvolvimento da economia e o
bem-estar da sociedade, tornou-se pujante no passado, mas é essencial também para o
futuro, pelas ações que ainda precisam ser empreendidas. Para estas, o presente livro
será um bom conselheiro, fonte de inspiração.

”

São Paulo, setembro de 2005
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O Exemplo à Distância
Paulo Procopiak de Aguiar
EX-PRESIDENTE DA COPEL

“

Depois de uma viagem tranqüila, pousamos em Pampulha com meia hora de atraso. O

motorista da Cemig já me esperava, e logo nos dirigimos à empresa. A Cemig era velha conhecida minha: com certa aura de mito, ouvira falar dela, ainda em meus primeiros anos de
profissão, como a melhor empresa elétrica do Brasil, filha do trabalho de uma equipe em que
se destacavam tantos nomes conhecidos em todo o setor elétrico brasileiro. Depois, à medida
que eu evoluía na carreira, tomei contato com a realidade da companhia e conheci vários de
seus profissionais. Construí relacionamentos de trabalho e pessoais, dos quais alguns permanecem vivos até hoje. Como diretor e presidente da Copel, tive a oportunidade de tomar a
Cemig como referência em diversas iniciativas empresariais e de estimular intercâmbios entre
as duas empresas. Finalmente, como diretor de controle econômico-financeiro do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, até por dever de ofício, estudei em profundidade
os números da Cemig e passei a conhecer e compreender bastante bem a companhia.
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Corria o mês de março de 1985. Na véspera, eu recebera um telefonema do presidente Mário Bhering, um dos principais alicerces da Cemig, da Eletrobrás e do setor elétrico.
Ele me pedia que fosse a Belo Horizonte para conversarmos. Durante a viagem, tive
bastante tempo para pensar e lembrar o que sabia a seu respeito.
A exemplo da Cemig, as primeiras referências que tive do Dr. Mário, lá por volta de 1965,
eram pouco precisas e com certa aura de mito. Foi o saudoso professor Parigot de Souza, meu
mestre e presidente da Copel, a primeira pessoa a me falar de Mário Bhering em um contexto
concreto e com referências exatas. Parigot foi uma personalidade marcante e o grande líder da
Copel, responsável pelos valores que levaram a companhia a se equiparar às melhores do
Brasil e do mundo, a exemplo da Cemig. Competente, seguro, exigente, influente, bem-sucedido, encarnava um ideal e era exemplo para todos os jovens engenheiros paranaenses. Foi o
principal responsável, também, pelo sucesso na luta da Copel para construir suas próprias
usinas — o que o levou a enfrentar muitas resistências e vencer inúmeras dificuldades.
Em 1968, quando eu era residente na construção da Usina Foz do Chopim, da Copel,
Parigot ia com freqüência visitar as obras e, às vezes, passava o fim de semana na Usina. Nestas
ocasiões, tinha longas conversas com os engenheiros sobre temas que iam da engenharia à
política, da filosofia à religião. Sempre se referiu a Mário Bhering positivamente; e como tinha
grande autoridade moral, estas referências positivas granjearam desde logo simpatias em relação ao Dr. Mário, mesmo entre os que, como eu, não o conheciam. Até que, um dia, Dr. Mário
foi visitar as obras. Pudemos então ser apresentados a ele e constatar, entre outros aspectos,
a sua simplicidade e seu senso de humor.
Mais tarde, fui trabalhar na Copel, onde, alguns anos depois, a convite do governador
Ney Braga, cheguei à presidência. Durante este período, tive poucos contatos pessoais com
o Dr. Mário, mas inúmeras oportunidades de avaliar, objetivamente, a sua liderança e importância para o setor elétrico brasileiro, a partir de sua atuação na Cemig, na Eletrobras e em
Itaipu. Era um tempo em que se priorizavam no setor a competência, a seriedade, a dedicação, a fé no futuro que estávamos construindo, o sentido de missão a cumprir, a meritocracia e o interesse público, entre outros valores que integravam uma cultura responsável por
admiráveis realizações e que, ipso facto, mantinha um forte compromisso com a materialização de seus objetivos.
O preenchimento de cargos técnicos por mera indicação político-partidária e o uso
das organizações públicas como formas de perpetuação no poder eram escassas exceções.
Praticamente todos vestiam com orgulho a camisa de suas empresas e procuravam constantemente atingir novos patamares de competência e produtividade. Mário Bhering, como
líder, dava exemplo aos demais. Além disto, a despeito de circunstâncias desfavoráveis e
eventuais dificuldades, manteve sempre aberto o diálogo com os stakeholders do setor, de
uma forma que lhe granjeou o respeito de todos.
Como diretor do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, tive diversas
reuniões de trabalho com o Dr. Mário e com a sua equipe, para discutir o “custo do serviço”
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da Cemig ou outros temas relacionados. Estas reuniões ampliaram meu conhecimento do
homem, de seu estilo e da sua empresa, e confirmaram as impressões anteriores — o que me
fez constatar que, em seu caso, a realidade correspondia ao mito.
Com essas idéias na mente, cheguei ao prédio da Cemig e subi para o andar da
presidência. Fui logo recebido pelo Dr. Mário, que me contou do convite recebido de
Tancredo Neves (e, posteriormente, confirmado pelo presidente José Sarney) para presidir a Eletrobrás e de sua aceitação. Em seguida, me convidou para trabalhar com ele como
diretor econômico-financeiro. A conversa, além de girar em torno de seus planos de
trabalho, derivou também para outros assuntos, de âmbito geral. Lembro-me do prazer
com que Dr. Mário se referiu às suas outras “janelas para a vida”, em especial a pintura e
as pescarias, revelando em parte sua alma de artista e apreciador da natureza. Tive oportunidade de lhe contar que eu tinha conhecido, na indústria dos irmãos Douat, em Joinville (Osvaldo Douat foi presidente da Celesc), uma baleeira de fibra de vidro que lá foi
construída para as suas pescarias.
Aceitei o convite do Dr. Mário com entusiasmo e, pouco tempo depois, estávamos
trabalhando juntos na Eletrobrás. Ele montou uma diretoria profissional, séria e trabalhadora, a qual sabia conduzir como um verdadeiro coach, criando as melhores condições para o
trabalho em equipe, com pleno aproveitamento das qualidades de cada um de seus auxiliares. Sabia como e quando agir, no ambiente político-empresarial, para maximizar os resultados. À sua capacidade de coordenação e incentivo, acrescentava grande habilidade nos
relacionamentos pessoais, o que contribuía para um clima altamente positivo e confiante na
empresa, lastreado em sua competência profissional e em seus já citados traços de simplicidade e senso de humor.
Uma das principais realizações de nosso período na Eletrobrás foi a elaboração do
PRS – o Plano de Recuperação Setorial, que tantos benefícios trouxe às empresas e ao
setor. Foi um processo de grande complexidade, com um número expressivo de partes
envolvidas em diferentes níveis da administração federal e de diversas administrações
estaduais. O êxito das negociações, tanto junto às mais altas autoridades do governo
brasileiro, quanto junto à direção do Banco Mundial (Bird) e aos governos e empresas
concessionárias estaduais, foi resultado, por certo, dos méritos intrínsecos do Plano.
Mas, sem dúvida alguma, foi alavancado pela credibilidade do Dr. Mário, que facilitou
enormemente as discussões, até que se chegasse a um consenso. A credibilidade foi
básica para sustentar a unidade em torno do processo até o seu final, apesar do grande
número de agentes e de interesses envolvidos.
Há uma historinha de que gosto e que ilustra o clima amigável que se criou. Quando
fomos assinar o contrato de US$ 500 milhões entre o Bird e a União Federal para capitalização da Eletrobrás, o banco nos ofereceu um almoço solene, comemorativo do fechamento
da operação. Na ausência do presidente do banco, nosso anfitrião foi o vice-presidente,
David Knox, um inglês elegante, cerimonioso, formal, com quem não tivemos praticamente
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nenhum contato, antes ou depois. Estavam presentes, representando o governo brasileiro,
o ministro João Sayad, o secretário Henri Philippe Reichstul e representantes da Embaixada
Brasileira em Washington.
Após a recepção na sala da presidência, fomos convidados a descer para o almoço em
uma das salas exclusivas do banco, em outro andar. Para isto, tomamos um daqueles grandes elevadores que lá existem. Quando o elevador parou, criou-se aquela típica situação,
que todos conhecemos, na qual um espera que o outro saia primeiro e lhe cede a preferência, e vice-versa, de modo que ninguém sai, e cria-se assim um instante de paralisia. Neste
caso, o impasse foi quebrado pelo anfitrião. Com toda a pose, Mr. Knox puxou a fila para
fora do elevador. Deu uns passos e saiu-se com esta para o Dr. Mário: “Dr. Bhering, uma das
coisas que o trabalho no banco me ensinou foi de que não há maior obstáculo para dois
latino-americanos do que uma porta aberta!”.
Vejo o esforço coletivo desenvolvido na Eletrobrás, durante a gestão do Dr. Mário
iniciada em 1985, como reflexo de uma visão federativa do setor elétrico, privilegiando a
integração e a superação de antigas e ultrapassadas visões, que resultavam na oposição
entre empresas “controladas” — as federais — e as “coligadas”, as estaduais. A antiga idéia de
concentrar a geração nas empresas federais, atribuindo às estaduais exclusivamente o papel de distribuidoras de energia, e que criou tantas dificuldades para o setor elétrico,
enfraquecendo-o perante a administração durante o período dos governos militares, além
de provocar disputas entre companhias, mostrava-se então (embora por motivos totalmente
diferentes) igualmente inadequada a tempos de abertura política e de governos estaduais
democraticamente eleitos, cuja força e representatividade resultavam do voto popular.
Intensificaram-se as discussões sobre o modelo setorial. Propostas e idéias eram debatidas
e desenvolvidas, envolvendo todos os agentes e entidades representativas setoriais. Foi um
tempo de grande abertura também no setor elétrico, muito rico e desafiador, que resultou
no equacionamento de diversas questões pendentes e estabeleceu as bases para desenvolvimentos posteriores.
Sabemos que a história das realizações humanas depende essencialmente de dois fatores: a inspiração dos homens e a organização das sociedades. Como líder inspirado, Mário
Bhering sempre soube articular sistemas e organizá-los de acordo com os recursos e as limitações de seu tempo, alcançando resultados superiores que lhe asseguram, com justiça, a
admiração e o respeito dos que tiveram a honra e o prazer de trabalhar com ele.

”

São Paulo, dezembro de 2005
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O Mestre
Paulo Roberto Ribeiro Pinto
DIRETOR DA LIGHT

“

Escrever sobre Mário Bhering é uma enorme responsabilidade, sobretudo por sua

figura humana extraordinária, seu marcante comportamento ético, presente em todas as
suas ações, e o exemplo de profissionalismo em prol do serviço público.
Ingressei na Eletrobrás em 1971, com apenas 21 anos de idade. A grande curiosidade do momento era conhecer as pessoas mais importantes da instituição, a
começar pelo seu presidente. Era possível identificá-lo, uma vez que já o tinha visto
em jornais e revistas. Levei algum tempo para encontrá-lo. Um belo dia, retornando
do almoço, eis que me deparo com um homem no hall dos elevadores, muitíssimo
semelhante àquele das fotos. Conversava com outras pessoas e, de quando em
quando, se fazia ouvir o som das suas famosas gargalhadas.
Com o passar dos tempos, e já inteirado dos negócios da empresa, a minha percepção
do papel daquele homem à frente da Eletrobrás tornava-se cada vez mais clara. Sua lideran-
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ça nos processos decisórios do setor elétrico brasileiro e sua intensa participação na viabilização de grandes projetos, tão essenciais ao desenvolvimento do país, particularmente na
década de 70, eram motivo de orgulho para todos nós, empregados da Eletrobrás.
A credibilidade de Mário Bhering não se limitava às autoridades governamentais do
país: era confirmada também junto a órgãos internacionais, entidades multilaterais e outros.
Freqüentemente, nosso presidente liderava missões ao exterior que visavam não só à fundamentação técnica e estratégica de determinados projetos, mas que asseguravam, sobretudo, os recursos necessários à execução desses empreendimentos.
Mário Bhering, na visão do mundo elétrico, representa a autoridade máxima. A fala
mansa, a simplicidade que sempre norteou sua vida, o faz um homem dócil, generoso,
humano, mas ao mesmo tempo determinado, persistente e corajoso.
Lembro bem que, ainda com pouca idade, buscava naturalmente uma referência que
pudesse de fato nortear uma trajetória de vida, de vida profissional, e Mário Bhering, para
nós, jovens, transmitia confiança, segurança, respeito e, mais do que tudo, provocava verdadeira admiração.
Passados aproximadamente 34 anos, eis o meu testemunho do quanto Mário Bhering
contribuiu para o desenvolvimento e a capacitação profissional de tantos como eu. O
tempo passou e, recentemente, pude estabelecer melhor aproximação. Isto me permitiu não
só referenciar um homem como Mário Bhering, mas conhecer melhor as suas histórias, o
humor sobre situações adversas, as suas aquarelas e a mesma cumplicidade que demonstrava quando sobre ele recaíam fardos de responsabilidade e de poder.
Tive o privilégio de vivenciar boa parte da Era Mário Bhering. Junto com ela vieram
grandes projetos, com destaque para a histórica negociação envolvendo o Acordo Brasil/
Paraguai, que resultou na construção da maior hidrelétrica do Mundo — Itaipu. O aprendizado ao longo dos anos não parou aqui. Referências importantes caminham por gerações, e muito do que aprendi incorporo às mensagens e aos valores que transmito hoje
aos meus filhos.
Mário Bhering, o setor elétrico brasileiro, o Brasil e todos nós que tivemos o privilegio
de trabalhar na Eletrobrás somos eternamente gratos. No meu caso, uma das muitas e
incontáveis maneiras de lhe dizer “obrigado” é este espaço a mim reservado, para registrar
um sincero agradecimento. Que Deus continue iluminando a sua trajetória!

”

Rio de Janeiro, junho de 2005
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Made in Minas
Sérgio Parada*

VICE-PRESIDENTE DA VOITH SIEMENS HYDRO POWER GENERATION

“

O Brasil na década de 50 ainda não havia desenvolvido uma competência própria em

engenharia. O máximo que se conseguia era construir prédios, obras de menos complexidade. Nossos engenheiros eram chamados de politécnicos, que entendiam um pouco de tudo.
Tecnologia, máquinas e equipamentos eram todos importados. A engenharia hidroelétrica
era domínio da Light and Power Company (Light) e da American Foreign & Power (Amforp). A
potência instalada no Brasil no fim desta década era em torno de cinco mil megawatts.
Pouco tempo depois, já no fim dos anos 60 e começo dos 70, começou um progresso
vertiginoso. Foi nesta época que a Light construiu um ícone do setor elétrico por sua
inovação tecnológica, a Usina da Serra, denominada Henry Borden; de prestígio internacional até hoje.
Mas não duraria muito tempo para que a engenharia nacional começasse a reagir a
esse domínio estrangeiro da técnica e da construção das usinas, até porque havia em São
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Paulo, nesse período, uma grande turbulência em relação a empresas de fora do país. A
construção por brasileiros da usina da fábrica de fermento Itaiquara, na cidade de Passos
(MG), com uma turbina média de 20 KW, foi um grande incentivo. São Paulo já tinha naquela
época engenheiros do porte de um Lucas Garcez e de um Souza Dias, entre outros, que
integravam a elite técnica de São Paulo, ligados à Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo (USP) e ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT). Nestas
duas instituições, surgiu a idéia de que deveria ser construída uma usina em São Paulo.
Para viabilizar o empreendimento, consultaram a construtora CPBO, por sua experiência, pois era a que mais tinha obras no estado. O engenheiro Oscar Americano, dono da
companhia, declinou do convite por receio de entrar em um negócio que não conhecia
bem. Surgiu então a idéia de chamar para o projeto um empreiteiro pouco conhecido,
chamado Sebastião Camargo, que não era engenheiro. Ele ouviu explicações sobre o negócio e pediu um dia para tomar a decisão. Era um pioneiro que começou carregando terra em
burro na cidade paulista de Jaú para fazer terraplanagem. Foi o primeiro a comprar um trator
para este fim no Brasil, em 1939. Apesar da discordância de seus engenheiros, topou construir a usina.
A iniciativa abriu um novo e grandioso mercado não somente para o Grupo Camargo
Corrêa, mas também para outros que seguiram o mesmo caminho posteriormente. Conseguiu-se assim experiência de construção e tecnologia para o desenvolvimento de outras
usinas. O segundo passo foi incentivar a produção de equipamentos de geração no país. Já
havia alguns fabricantes de pequenas turbinas e outras peças menores, mas as dificuldades
eram muitas, devido ao receio dos compradores de que o material apresentasse problemas
técnicos. Um grande complexo de inferioridade pairava no ar entre os técnicos brasileiros.
O ciclo somente foi quebrado por homens como Souza Dias, Marcondes Ferraz e
Mário Bhering, que, por suas iniciativas, conseguiram fomentar a indústria nacional de
equipamentos de energia elétrica. Em São Paulo, a ênfase foi maior na parte industrial, o
que era compreensível por causa do seu estágio de desenvolvimento neste setor. Em Minas
Gerais, a Cemig deu a partida na construção de usinas e, entre os líderes desse processo,
mais uma vez aparece o nome de Mário Bhering. A companhia construiu a primeira barragem de grande porte do país — Três Marias, com capacidade de 380 MW. Logo em seguida,
foi construída Furnas, com 1.200 MW de potência instalada, um salto para atender principalmente aos mercados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Foi formado assim um núcleo que
mudou a engenharia nacional. Ambos os projetos ainda usaram equipamentos exclusivamente importados, mas a construção era brasileira.
Foi um momento fantástico. Em duas décadas de aprimoramento, anos 50 e 60, o
Brasil estava projetando, construindo, fazendo obras. Nasce a Mendes Júnior na época,
um pouquinho depois da Camargo Corrêa. Em seguida, CPBO, Odebrecht, Andrade Gutierrez e outras, que se destacaram mais à frente na construção de grandes usinas. A
expansão do parque gerador do país chamou a atenção dos maiores fabricantes de equi-
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pamentos do mundo, que começaram a instalar indústrias aqui. É o caso da Voith, que
passa a ter uma base industrial em 1957, por intermédio de uma parceria com a Bardella,
A Brow Boveri fez uma fábrica própria, hoje no Grupo ABB. Veio a Mecânica Pesada, em
Taubaté (SP). Um pouco depois veio a GE, que fez uma fábrica em Montemor, depois
absorvida pela Villares. Foi realmente um momento marcante. A Usina de Itaipu é o ápice
de todo esse processo, em 1984.
Esse breve histórico dos primórdios da construção de barragens e da produção de
equipamentos serve apenas para realçar o ponto que mais interessa no momento: destacar
que Mário Bhering foi um dos primeiros que acreditou na indústria nacional. Ajudou a
transformar o Brasil no setor hidroelétrico, e depois permitiu aquela escalada de avanço
rápido. Teve um papel muito importante na Eletrobrás na parte de planejamento, e criou o
sistema interligado nacional de energia elétrica. Os financiamentos internacionais começaram a aparecer em larga escala porque os projetos eram sérios. A turma de engenheiros fazia
a coisa muito bem feita. Prova disso é que se vê muita ponte não acabada pelo país afora,
mas barragem nestas condições, não se vê. Pode até ter demorado, atrasado um pouco, mas
conseguiram.
A geração de Mário Bhering olhava o futuro do Brasil. Foi uma fase que coincidiu com
o desenvolvimento da indústria automobilística e de outros setores. Esta geração defendia
que algo grandioso deveria ser feito no setor elétrico para que o país pudesse se desenvolver a longo prazo. Mário Bhering está entre os líderes de uma elite de engenheiros que
deixou um legado para o setor, reconhecido internacionalmente até hoje. Prova disto é que
os chineses, quando estavam planejando a construção da usina de Três Gargantas, maior
que a de Itaipu, vieram buscar as suas referências aqui no Brasil. Vinham hordas de chineses,
vinte, trinta, quarenta. Queriam conhecer o que era uma empreitada de tal porte.
À frente de tantos técnicos e gestores competentes, o pioneirismo de Mário Bhering,
quando dirigiu a Eletrobrás, nos colocou no topo da cadeia de produção de turbinas e
geradores. Se olharmos hoje o mundo, há dois pólos de grandes fabricantes para hidrelétricas: a China e o Brasil; mais ninguém. Nenhum outro país do mundo tem ao mesmo tempo
Voith-Siemens, Alstom, GE e Vatech; apenas esta última não tem fábrica aqui. Na China é a
mesma coisa, há quatro ou cinco fabricantes locais, mas no resto do mundo há um ou dois,
no máximo. Na Europa não há mais nenhum praticamente. Os Estados Unidos não têm mais
e o Canadá, pouquíssima coisa e, mesmo assim, apenas para modernização.
A transformação do Brasil em pólo mundial na indústria de energia elétrica é resultado
de um longo ciclo de capacitação técnica também das companhias de geração, que evoluíram para elaborar os projetos hidrelétricos mais sofisticados e adequados aos equipamentos de ponta dos maiores fabricantes. Mário Bhering fez isto na Cemig, que se tornou
referência por ser uma empresa séria. Quando a Voith Siemens fornece equipamentos para
a companhia mineira, percebe-se que a aprovação do projeto é criteriosa, segue um padrão
consolidado há décadas. O corpo técnico quer saber de minúcias dos materiais; não estão
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preocupados em apenas colocar uma usina funcionando, mas participar de toda a gestão
do negócio. E isto começou com a turma de Mário Bhering. É a valorização da excelência
técnica, que se tornou tradição, e até independe do presidente de plantão. Fizeram uma
blindagem política que entrou no DNA da companhia, e é por isso que os diretores ficam
mais tempo em seus cargos do que na maioria das estatais do setor elétrico.
Precisamos preservar a memória dessas pessoas, como Mário Bhering, que, afinal, são
tão importantes para chegar aonde chegamos e que acabam, de certa forma, sumidas ou
sendo esquecidas. São nomes que a gente tem de valorizar, pois tiveram papéis importantes.
Se nós estamos aqui, é porque eles deram alguns passos corajosos e inteligentes lá atrás, o
que acabou possibilitando sermos o que somos hoje. A Voith Siemens, por exemplo, participa atualmente de 50% da hidrogeração brasileira, que ou passa por um gerador ou por
uma turbina. Estamos presentes em todos os grandes projetos (Itaipu, Xingó, Tucuruí, Ilha
Solteira), como nos mais recentes também (Cana Brava, Lajeado). Isto não teria ocorrido sem
a evolução do setor, liderada durante décadas pela capacidade de gestor e construtor de
Mário Bhering.
O setor elétrico brasileiro ressente-se da falta de homens como ele. A presença de
Mário Bhering certamente teria feito a diferença para evitar que o Brasil chegasse ao racionamento de 2001. Mas seu legado ficou para sempre. O Brasil é um pólo exportador de
equipamentos e mão-de-obra qualificada. Alstom, GE e Voith Siemens vendem para China,
Índia e tantos outros países. Há dezenas de engenheiros brasileiros trabalhando nos Estados Unidos, China, Alemanha, e em posições de liderança. Até soldador já mandamos. Há
negócios fechados por estes fabricantes que nem passam mais pela matriz, tamanha a importância que o Brasil ganhou no mercado internacional de energia elétrica.
Inverteu-se o jogo e o importador de ontem é o exportador de hidrelétricas hoje. Tudo
no padrão Mário Bhering.

”

São Paulo, junho de 2005

* Colaborou Christiani Moth Nielsen – ex-diretor geral da Voith Siemens
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O Coração na Ponta da Caneta
Veronica Werner

EX-SECRETÁRIA DO PRESIDENTE DA ELETROBRÁS

“

Conheci o Dr. Mário Penna Bhering em 1967, quando ele veio para a Eletrobrás. Eu

havia entrado na empresa um ano antes, em julho, para substituir uma secretária que
falecera. Por acaso, eu era, naquela época, a única mulher na empresa que falava inglês.
Esta foi minha grande sorte. Trabalhei para um norueguês que falava “noruinglês”, e tive
muita dificuldade de entender o que ele dizia. Era um consultor contratado pelo Prof.
Octávio Marcondes Ferraz, presidente da companhia, que foi substituído pelo Dr. Mário
em março de 67. O consultor norueguês saiu da empresa logo em seguida, o que me
deixou meio no ar, porque eu tinha contrato de um ano. Colocaram-me para secretariar o
grupo americano Middlewest, em que havia uns dois chefes que só falavam inglês. Essa
ocupação duraria até julho.
Nesse período, Dr. Mário se apresentou na empresa, e logo começou a procurar uma
secretária bilíngüe. Perguntou a um diretor, que de imediato respondeu não haver nenhuma
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com aquele perfil — eu não constava da folha regular de pagamento. O Dr. Mário chamou
uma porção de candidatas, mas todas queriam dinheiro demais. No meio do processo de
seleção, alguém lembrou a ele que havia uma moça que falava inglês, trabalhando para a
Eletrobrás, com a ressalva de que não era empregada. Dr. Mário mandou me chamar.
Entrei na sala dele. “Do you speak English?”. Perguntou. “Yes, I do”, respondi. Ele me
mandou sentar e fez uma entrevista bastante longa em inglês, sem falar português em momento algum. Chegou à conclusão de que meu conhecimento da língua estava bom. Nessa
altura dos acontecimentos, eu tinha apenas vinte e três anos; era muito jovem para o cargo.
Ele então me disse: “Olha, a princípio você não serviria porque é nova demais. É um risco
que vou correr ao aceitá-la, mesmo que não tenha idade. Esse é um posto muito alto, você
vai ser muito visada, muitas pessoas terão inveja, haverá muito “ti-ti-ti” e você terá que
mostrar a sua capacidade de superar isso”. Lançou o desafio.
Comecei a trabalhar naquela mesma tarde, e se seguiram logo os trâmites para a minha
admissão na Eletrobrás, como secretária do presidente. Fiquei a gestão dele toda, nove
anos. Depois vieram o Dr. Antônio Carlos Magalhães, Dr. Arnaldo Rodrigues Barbalho, Dr.
Maurício Schulman, o General José Costa Cavalcanti, novamente o Dr. Mário Bhering (de
abril de 85 a maio de 90) e, por último, o Dr. José Maria Siqueira de Barros. Apesar de ter
colocado meu cargo à disposição de cada um deles, todos me mantiveram na função. Saí em
92, na administração do Dr. José Maria Siqueira de Barros, que sucedeu o Dr. Mário Bhering, quando completei trinta anos de serviço. Na época, com este tempo de trabalho, nós,
mulheres, podíamos nos aposentar com pleno direito.
São boas as lembranças desses anos em que secretariei o Dr. Mário. A admiração
profissional chegou a tal ponto que pensei em escrever para a revista Seleções do Reader’s
Digest, para aquela seção “Meu Tipo Inesquecível”. Mas ele é tão multifacetado que não
daria para falar sobre todas as coisas que lhe dizem respeito, nem mesmo em um ano. É
pessoa da maior sensibilidade, tem a alma feminina. Vou ilustrar esta impressão com uma
história. Dr. Mário tinha cachorros em casa e a filha — não lembro mais qual delas, acho que
foi a Alida — resolveu trazer um gato. E ele: “Gato? Ah, meu Deus do céu, agora lá vem um
gato! Daqui a pouco a menina traz mais um. A Letícia, outra filha, trouxe outro. Agora são
dois lá em casa. Não gosto muito de gatos, mas que remédio? Já que elas trouxeram, resolvi
comprar um livro sobre psicologia dos gatos, para poder entendê-los e gostar deles”.
Ele sempre teve uma relação boa com as filhas e se sentia extremamente culpado, por
estar tão ausente. De vez em quando ficava em pé, observando a paisagem da janela. Eu
entrava na sala, saía, e ele permanecia no mesmo lugar. Do décimo andar do prédio da
Eletrobrás, parecia querer enxergar a distante Belo Horizonte, para onde apontava seu
coração. Percebi, pela repetição do ato, que era o momento triste, saudoso da família. Dona
Betty, inicialmente, veio junto com ele. As crianças foram estudar no Colégio Teresiano, mas
não se adaptaram e acabaram voltando. Sua esposa teve de criá-las sozinha, ser pai e mãe de
três meninas. E Dr. Mário aqui, vendo de longe os rostos das mulheres que tanto amava.
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Ele tinha uma rotina muito bem determinada. Chegava na Eletrobrás às sete horas,
sete e meia no máximo. Toda vez que eu entrava antes, já o encontrava na empresa. Em
compensação, nunca ficou depois das dezoito horas, com raríssimas exceções. Saía para
almoçar todos os dias, ao contrário, por exemplo, do Dr. Antônio Carlos Magalhães, que
chegava cedo, mas saía às dez e meia, onze horas da noite, sem intervalo para almoçar fora
da empresa. Até por isso, criou o restaurante. Havia dia em que ele almoçava na mesa de
trabalho.
Dr. Mário nunca fez isso. Dentro da jornada dele, saía bem calmo, com aquele jeito
mineiro, com aquele andar de marinheiro, e ia encontrar os amigos no Clube Americano,
onde havia uma roda em que contavam muitas piadas. Aliás, esta história de contar anedotas é uma coisa incrível. A gente ria da gargalhada que ecoava da sala dele quando, por
exemplo, ele se reunia com o Dr. Leo Penna, que também dava risadas homéricas. Entrava
alguém: “Do que vocês estão rindo? Quero rir também!”. A gente não tinha a menor idéia da
razão por que estavam rindo. Era assim.
Há uma coisa que acredito ser característica dele: trata-se de pessoa muito simples,
detesta rapapés, essas coisas. Lembro que dizia não gostar de comparecer às inaugurações
em que iam presidentes da República, porque ficavam pisando no pé dele. “Ah, meu Deus,
é muita gente!”, reclamava. Sua simplicidade ficava evidente em outras situações rotineiras.
Na primeira gestão na presidência da empresa, o Ministério de Minas e Energia designou
dois seguranças para acompanhá-lo a todo lugar. O Dr. Mário ligou para Brasília e disse que
não queria. Foi um “auê”, mas ele acabou não conseguindo convencer o Ministério. Só
faltava rosnar para os tais seguranças.
Quando chegava a hora do almoço, descia e ficava olhando jornais e revistas na banca
do jornaleiro Miro, em frente à Eletrobrás, na Avenida Presidente Vargas. Descia com os
seguranças, mas olhava com cara de fúria para eles. Abria e fechava as revistas tantas vezes,
circulava tanto em torno da banca, que os guarda-costas acabavam por perdê-lo de vista.
Não consigo imaginar como fazia isso, já que tem um caminhar lento. Certa vez, conseguiu
se desvencilhar novamente dos seguranças, que ficaram enlouquecidos, pois iriam receber,
provavelmente, uma carta de demissão sumária. Procuraram por todo lugar, e nada. O Dr.
Mário foi o único presidente de empresa federal que conseguiu se livrar deles. Todos os
outros tinham seguranças. Na segunda vez em que conseguiu driblá-los, ligou para o ministro: “Olha, se os seus seguranças não são capazes de me manter à vista, não preciso deles.
Faça o favor, não vou aceitar isso mais”. E acabou.
Havia alguns lugares onde ele gostava de almoçar, mas o principal era mesmo o Clube
Americano, do qual era sócio. Lá encontrava o Dr. Antônio Carlos Bastos, Dr. Léo Penna, Dr.
Mauro Thibau, Dr. John Cotrim e o Dr. Eliezer Batista, que contava as piadas mais incríveis.
Mais tarde, o Beco do Carmo ficou sendo o preferido.
Lembro de uma história sensacional, logo que ele ingressou na Eletrobrás. O presidente anterior era um senhor já de idade, baixinho, o Prof. Marcondes Ferraz. Tinha um assessor
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que carregava a pasta para ele, ajudava-o a entrar no carro. Quando o Dr. Mário Bhering
chegou, esse senhor, também mineiro, achou que essa cordialidade seria uma forma de se
aproximar. Certo dia, quando o Dr. Mário mandou chamar o motorista, o tal senhor entrou
na sala do Dr. Mário para pegar a mala, como de costume. Saiu o Dr. Mário lá de dentro, com
o assessor ao lado. A cena não poderia ser mais engraçada: Dr. Mário andando com a pasta,
com aquele andar tranqüilo, e o assessor tentando tirá-la da mão dele. O Dr. Mário puxava
a pasta para um lado e ele, para o outro. “Pode deixar, presidente!”. Dr. Mário deu um
solavanco: “Minha mala carrego eu!”, Virou as costas e partiu. O coitado do assessor ficou
paralisado, sem saber o que fazer.
A informalidade e a descontração eram marcas da rotina de Dr. Mário. Fazia comentários sobre exposições de arte, me explicava o que vira, o que tinha. Certa vez me deu um
quadro de marinha em que assinou “Mário Bhering, d’après Emil Nolde”, que é um expressionista alemão. Quer dizer, não era só trabalho, nós conversávamos sobre livros, ele falava
um pouco de coisas mais amenas, e eu sempre aprendia alguma coisa.
Dr. Mário tem interesse em tudo, desde psicologia de gatos, porque leu e estudou a
respeito do assunto, até os buracos negros do universo. Não há área no mundo pela qual
ele não tenha interesse. Não descobri ainda. E ele dividia isso. Toda vez que eu entrava
naquela sala, era sempre um aprendizado, uma aula viva.
Outro fato marcante, revelador de seu caráter, aconteceu na época do Natal, não me
lembro de que ano. Ele era chefe de departamento da Cemig, em Belo Horizonte. Um belo
dia, encosta um caminhão em frente à casa dele, trazendo uma encomenda inesperada para
o Dr. Mário. O entregador explicou que D.Betty poderia receber o material. Estavam descarregando, quando as filhas viram o que era: “Que bárbaro! Olha, mamãe!”. Era o sonho delas
aquela rádio-vitrola de alta fidelidade — hi-fi, última geração de som na época.
D. Betty achou que Dr. Mário tinha comprado o presente. O fato é que ele chegou para
almoçar, viu aquele caminhão parado na porta e imediatamente questionou: “Que caminhão é esse?”. Sua esposa esclareceu: “Mário, mandaram entregar!”. Retrucou: “O que
estão entregando?”. D. Betty: “Uma rádio-vitrola”. Dr. Mário não pensou duas vezes e
mandou que a encomenda fosse novamente colocada no veículo. “Eu não comprei, leve
para o lugar de onde você trouxe!”. As meninas ainda tentaram dissuadir o pai, mas não teve
jeito. Nenhum apelo seria suficiente. A encomenda era presente de algum grande fornecedor da Cemig.
Mas, fora essas situações de foro íntimo, que envolviam aspectos morais e éticos, Dr.
Mário costumava ouvir os conselhos da família e, em alguns casos, seguia à risca o que era
recomendado. Lembro de um acontecimento no fim da primeira gestão dele à frente da
Eletrobrás. Começou um “zunzunzum” na empresa dando conta de que Dr. Mário seria
ministro. Certo dia, D. Betty chegou na Eletrobrás, mas, como ele estava ocupado com
alguém na sala, ela ficou esperando. Nós, secretárias, aproveitamos para tentar esclarecer
o boato. “D. Betty, a senhora já ouviu dizer que Dr. Mário foi convidado para ser minis-
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tro?”. De pronto, ela decretou: “Se Mário vai ser ministro, eu me divorcio dele!”. Exultei,
pois sabia que, com esta oposição, nosso presidente permaneceria na empresa. E ficamos
todos satisfeitos com a permanência do Dr. Mário; nós, secretárias, e os outros empregados da Eletrobrás.
Vi passarem pela empresa sete presidentes, todos com personalidades bem diferentes
uns dos outros, mas ele foi especial para nós. Criou-se um mito em torno dele. Não apenas
pelos nove anos em que ficou no cargo no primeiro período. Lógico, foi a época do Brasil
grande, em que tudo dava certo, dinheiro não faltava, foram feitos investimentos expressivos e construídas grandes usinas. Tudo favorecia aquele momento histórico. Só que, acima
de tudo isso, havia um homem que era uma liderança formidável. Se você fica nove anos
numa empresa e é um bom chefe, quando vai embora as pessoas ficam órfãs.
Não era para menos. Durante suas duas gestões, Dr. Mário criou a Assessoria de BemEstar. Logo em seguida, depois de estudos, esta Assessoria deu lugar à Fundação Eletrobrás
de Seguridade Social, a Eletros. Os empregados perceberam que eram respeitados pela
empresa. Tratava-se de uma filosofia de trabalho. No momento em que a Fundação foi
criada, tenho a impressão de que só havia uma deste tipo no Brasil. Os empregados olhavam
para o Dr. Mário endeusando-o. Neste contexto, vale dizer que a preocupação social do Dr.
Mário e, particularmente, seu cuidado com a qualidade de vida dos funcionários da empresa têm tudo a ver com a sua vivência, suas escolhas fora da vida profissional.
Além do apreço pelas aquarelas, ele gostava dos mares, dos rios e dos peixes. O Dr.
Galdino (Galdino Mendes Filho, chefe do gabinete) era o organizador das pescarias, que ora
ocorriam no Rio Araguaia, ora no Rio Teles Pires, ambos nas regiões Norte e Centro-Oeste.
Outro local de sua preferência era o mar de Setiba, praia localizada em Guarapari (ES), onde
ele tem barco. O lugar é fonte de inspiração e cenário de vários de seus quadros.
Dr. Mário é um exemplo, mais do que evidente, de que um homem se faz em casa, no
trabalho e em todos os momentos da vida, simultaneamente. Deixou marcas em sua trajetória profissional, fez história no setor elétrico e isto foi reflexo de suas escolhas, do
respeito incondicional pelos valores mais nobres do ser humano, pela valorização do
trabalho e pelo amor à arte.
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DEPOIMENTO DE WILSON FERREIRA JR.

A Técnica Acima de
Qualquer Suspeita
Wilson Ferreira Jr.
PRESIDENTE DA CPFL ENERGIA

“

É comum associar às grandes empresas os nomes de dirigentes que, em fases importan-

tes de sua estruturação, deixaram lá gravados a sua marca, seu exemplo e sua cultura, a
ponto de influenciar gerações e transformar suas crenças em valores da própria organização. Por isso, é impossível falar na Cemig ou na Eletrobrás sem associá-las à figura do seu
grande presidente Mário Bhering.
A simples presença da integridade técnica e moral de Mário Bhering nessas companhias era garantia de que seus objetivos não seriam desvirtuados por pressões conjunturais ou
políticas. Respeitavam-se as empresas, suas normas e seu corpo funcional. Não é por outra
razão que, num ambiente assim estabelecido, tenham as duas estatais e seus profissionais se
destacado tanto, a ponto de se constituírem numa referência — exemplo de excelência na
indústria da energia elétrica, no plano nacional e internacional.
A Cesp, onde iniciei minhas atividades profissionais na área de distribuição, possuía as
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mesmas características de pioneirismo da Cemig, e tinha, quando de sua formação, pressa
em levar, com baixo custo e qualidade, energia elétrica a todos os municípios do Estado.
Para tal, era mister que se estabelecesse um padrão para redes e linhas de distribuição, de
forma a uniformizar os diversos existentes nas empresas que lhe deram origem. Seu presidente de então, o professor Lucas Nogueira Garcez — cujo nome também se associa à
história da Cesp — não teve dúvida: determinou estrategicamente que seus técnicos fossem
buscar em Minas Gerais toda a experiência que os engenheiros da Cemig, do Sr. Mário
Bhering, haviam depositado na formulação de suas normas técnicas.
Este fato, a par de representar reconhecimento à qualidade dos trabalhos de engenharia da Cemig, veio mais tarde, já com a minha participação como técnico e posteriormente
como gerente do Departamento de Engenharia de Distribuição da Cesp, facilitar o processo
de elaboração e aprovação das normas nacionais para o setor de distribuição por parte da
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Corroborou também para esse processo de normatização, na esfera nacional, o fato de
os engenheiros da Cemig terem considerado, quando da elaboração das suas normas, a
enorme experiência da Amforp - American Share Foreing Power Company, a grande companhia americana, antiga proprietária da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz ), presente
em várias capitais do país. Este episódio mostra como, mesmo a distância, dois grandes
nomes do setor elétrico brasileiro se comunicavam e como contribuíram para o estabelecimento de um ambiente propício ao desenvolvimento da engenharia nacional e à melhoria
da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica à população brasileira.
No plano federal, a atuação do Sr. Mário Bhering não foi menos relevante. Apesar do
clima estatizante que predominava nas décadas de 60 e 70, o Sr. Mário Bhering marcou sua
gestão na Eletrobrás com uma orientação que visava justamente a garantir espaço e harmonizar os interesses de todos os agentes que compunham o setor elétrico nacional na época.
Assim, mesmo com a Eletrobrás e suas empresas regionais investindo de forma maciça na
geração, isso não obstou que outras empresas privadas ou estatais, de cunho estadual ou
municipal, também atuassem na ampliação da oferta de energia elétrica. Do ponto de vista
institucional, o planejamento da expansão setorial centralizado e as rígidas regras participativas de operação do sistema elétrico interligado nacional foram os fatos que marcaram sua
passagem pela Eletrobrás. Entretanto, os grandes investimentos em novas hidrelétricas (realizadas no período, sob o comando de Mário Bhering, inclusive a Itaipu Binacional), longe de
caracterizarem uma atuação monolítica da grande estatal federal, propiciaram — pelo arranjo
funcional do modelo pluralista adotado — as melhores condições para o desenvolvimento
natural das demais empresas, fossem elas verticalizadas, de ciclo completo, como a Copel e a
Cemig, ou fossem eminentemente distribuidoras, caso da CPFL.
O que se considerava importante era o somatório das forças, de forma a não permitir o
desequilíbrio entre a oferta e a demanda de energia. Não se poderia aceitar que tal desequilíbrio pudesse ameaçar o desenvolvimento da nossa economia, nossa qualidade de vida e
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nossa segurança nacional. Respeitavam-se as qualificações e os desejos de expansão das
concessionárias. Desde que tais empresas demonstrassem qualificação técnica e financeira
para ampliar o seu quadro gerador, elas estariam aptas a participar do esforço nacional de
ampliação da oferta de energia elétrica, independentemente de seu arranjo organizacional.
A coordenação das atividades de planejamento e de operação das instalações de geração e
transmissão de energia elétrica era absolutamente neutra, quanto à organização funcional
das empresas. Com tal papel estratégico de coordenação técnica, a Eletrobrás tornou-se, em
decorrência, o principal agente de captação de recursos e de financiamentos dos investimentos do setor.
Nesse momento de reflexão, quando dilemas, dúvidas e contradições são colocados,
vale a pena voltarmos às origens de um modelo que foi vitorioso, e lá buscar os valores
perenes, imutáveis com o tempo. O exemplo do engenheiro Mário Bhering de advogar a
pluralidade, inclusive de opiniões, é notável. Talvez levado pela necessidade de o setor
energético exigir 20 anos de planejamento antecipado, ou por sua própria formação, o fato
é que o Sr. Mário Bhering esteve sempre à frente do seu tempo. Por isto, ele continua atual.
Atual como técnico, como engenheiro, dirigente e, também, como artista.
Além de ser parte importante da história do setor elétrico nacional, Mário Bhering
também tem o seu nome gravado na história da aquarela brasileira. É, como já disseram,
“uma folha em branco à espera do gesto..... do risco colorido.... ou de um desafio”.
Trata-se de um grande brasileiro, que a CPFL tem a honra de prestigiar nesta importante
obra para o setor elétrico.

”

Campinas, agosto de 2005
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