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ste número do Petró leo & Gás Brasil traz 
sete artigos abordando as questõ es mais re-

levantes da conjuntura do Petró leo e do Gás no 
mê s de setembro de 2001. A seç ão “Petró leo-
Mercado” traz trê s artigos. O primeiro analisa a 
atual conjuntura do mercado mundial de petró -
leo, diante dos trágicos eventos ocorridos nos EUA 
no dia 11 de Setembro. Este artigo busca apontar 
as tendê ncias de curto-prazo para os preç os do pe-
tró leo e as condiç õ es estruturais do mercado diante 
de um eventual choque de oferta.   

O segundo artigo explica a metodologia de cál-
culo dos reajustes dos preç os dos derivados do 
petró leo no mercado brasileiro, e aponta os fatores 
que estão afetando o reajuste de outubro. Fina-
nalmente, o terceiro desta seç ão analisa a histó ria 
do mercado de GLP no Brasil, e coloca em tela as 
tendê ncias recentes deste mercado.  

A seç ão “Petró leo-Indústria” traz um artigo 
que apresenta a estraté gia e o desempenho econô -
mico recente do Grupo Perez Companc. Trata-se 
da maior companhia petrolí fera independente de 
da Amé rica Latina. Este artigo apresenta os 
principais projetos do grupo no setor de petró leo, 
analisa o posicionamento estraté gico e os seus im-
pactos sobre o desempenho da empresa.  .  

A seç ão “Gás Natural-Mercado” traz um ar-
tigos sobre a expansão do mercado de GNV no 
Brasil, com ê nfase na análise da polí tica de preç os 
para o GN. Este artigo aponta os riscos que en-
frenta este mercado diante do comportamento 
volátil dos preç os do petró leo no mercado interna-
cional. Alguns exemplos mostram ilustram como 
desinteresse das autoridades energé ticas pelo GNV 
nos perí odos de preç os baixos do barril do petró leo 
comprometeram conquistas importantes. O artigo 

deixa evidente que a sustentabilidade das taxas 
elevadas de expansão depende uma polí tica de in-
centivos perene para o setor.  

A seç ão gás natural-tecnologia traz um artigo 
aponta as oportunidades tecnoló gicas e econô micas 
da conversão quí mica do gás natural por processos 
alternativos ao processo Fischer-Tropsch. Trata-se 
da conversão do gás natural em Dimetil-Eter, um 
tipo de gás com caracterí sticas semelhantes ao 
GLP e que pode ser transportado atravé s de tecno-
logias tradicionais de transporte (navios e 
gasodutos). O artigo analisa as vantagens econô -
micas desta rota tecnoló gica e aponta os projetos 
atualmente em gestaç ão.  

Finalmente, a seç ão “Ensaio do Mê s” traz um 
artigo sobre o mercado atacadista de energia elé -
trica do norte da Europa, o Nord-Pool. Este 
artigo analisa as principais caracterí sticas deste 
mercado, buscando apontar a eficiê ncia e trans-
parê ncia do mesmo na formaç ão dos preç os. Esta 
análise busca apontar se o Nord-Pool poderia ser 
um modelo para o mercado atacadista de energia 
brasileiro, atualmente em definiç ão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E 

As opiniões expressas neste boletim refletem tão so-
mente os pontos de vista dos autores dos artigos, e
não representam o posicionamento das instituições
envolvidas neste projeto. 
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PETRÓLEO 

Mercado 

O terrível atentado aos Estados Unidos no dia 
11 de setembro levantou uma nuvem de fumaça 
não apenas sobre a cidade de Nova York, mas 
também sobre a economia global. Esta nuvem é 
ainda mais densa quando olhamos para o mercado 
de petróleo mundial, em especial para a evolução 
dos preços. Diante de um contexto, onde ainda 
não se pode prever os desdobramentos políticos e 
militares da agressão sofrida pelos Estados Uni-
dos, os agentes buscam pistas sobre possíveis 
choques na oferta e na demanda de petróleo, em 
especial, sobre o tipo de choque deve prevalecer 
no futuro próximo.  

O nível de incerteza quanto aos desdobramen-
tos da crise dificulta a avaliação sobre o 
comportamento provável do mercado. Prova disto 
é que os preços do petróleo no mercado interna-
cional reagiram de forma volátil, ao sabor da 
ênfase dada pelo noticiário internacional. Tivemos 
inicialmente a ênfase do noticiário sobre a prová-
vel resposta militar americana, o que provocou 
um aumento dos preços. À medida que os prejuí-
zos e seus impactos econômicos começaram a ser 
calculados, os preços do petróleo no mercado in-
ternacional começaram a cair na iminência de 
uma queda abrupta da demanda.  

Apesar das incertezas, existem elementos para 
uma avaliação das tendências de curto-prazo. Por 
um lado, os agentes econômicos têm mais facili-
dade de visualizar o choque na demanda, tendo 
em  vista o agravamento de tensões no cenário e-
conômico após os atentados nos Estados Unidos.  
Por outro lado, a OPEP enfrenta dificuldades fren-
te à provável queda na demanda no curto-prazo. A 
organização decidiu-se por manter as cotas de 
produção na última reunião (27 de setembro), te-
mendo contribuir para agravar a recessão mundial 
com uma elevação dos preços neste momento de-
licado. Além disto, uma elevação de preços neste 
momento poderia deteriorar a relação entre a or-
ganização e os EUA, que são os maiores 
consumidores mundiais. Conclui-se, portanto, 
que, na ausência de rupturas políticas importantes 
no cenário internacional, os preços tendem a ficar 
pressionados para baixo. 

Apesar do choque de demanda poder ser vi-
sualizado de forma mais clara a curto prazo, um 
choque de oferta não pode ser descartado, diante 
do contexto político atual. Neste caso, cabe anali-
sar as condições estruturais do mercado de 
petróleo, em relação àquelas que precederam os 

choques de oferta anteriores. Como podemos ob-
servar pela tabela 1, as condições estruturais 
atuais, tanto da indústria como no mercado mun-
dial de petróleo, são muito diferentes daquelas 
que vigoraram nas outras crises de oferta. É im-
portante salientar inicialmente que o mercado 
atual já vive um período de restrição de oferta.  
Esta redução se deve aos recentes cortes da pro-
dução da OPEP, em função de um novo acordo 
entre os seus membros, em torno de um novo pac-
to de disciplina em relação às cotas estabelecidas.  

A renovação da disciplina e do poder de mer-
cado da OPEP foi suficiente para sustentar os 
preços do petróleo em patamares elevados por um 
longo período de tempo, num momento em que a 
economia mundial encontrava-se em expansão.  
Ou seja, os preços atuais já se encontram em ní-
veis elevados em relação à média histórica.  Neste 
contexto, duas variáveis são de extrema relevância 
para o comportamento futuro dos preços face à 
provável deterioração política na região do Orien-
te Médio. A situação da capacidade de produção 
dos países da OPEP e dos estoques dos países da 
OCDE. Como podemos observar na tabela 1, os 
estoques  permanecerão nos mesmos níveis da-
queles que precederam os choques anteriores do 
petróleo. Isto mostra que os países da OCDE con-
tinuam susceptíveis aos choques de oferta. Por 
outro lado, o nível de capacidade de produção o-
ciosa nos países da OPEP é um dos mais baixos 
da história.  

Em 1985 a OPEP estava produzindo com ape-
nas 55% de sua capacidade. Este excesso de 
capacidade permitiu não apenas a expansão da 
produção ao longo dos anos 1980, mas também 
compensou a redução da capacidade de produção 
do Iraque e Kuwait durante a Guerra do Golfo. 
Em 1997, a capacidade ociosa da OPEP estava re-
duzida para 5%. A queda abrupta dos preços do 
petróleo a partir de 1996 contribuiu para a estag-
nação dos investimentos, agravando–se ainda 
mais a situação nos anos que se seguiram. Esta 
tendência culminou no ano 2000 com os países da 
OPEP operando praticamente em plena capacida-
de. A inexistência de capacidade ociosa foi um 
dos fatores centrais para a viabilização do acordo 
dos países membros em torno de uma nova disci-
plina de respeito às cotas.  Num contexto de 
pouca capacidade ociosa, o custo de oportunidade 
associado aos cortes eventuais na produção é mui-
to pequeno.  

MERCADO INTERNACIONAL DO PETRÓLEO: CONDIÇÕES 
ESTRUTURAIS E TENDÊNCIAS 



 

 

O aumento dos preços do petróleo a partir do 
ano 2000 induziu uma aceleração da produção dos 
países não-membros da OPEP, que tentam apro-
veitar o momento favorável do mercado mundial. 
Esta rápida análise das condições estruturais do 
mercado mundial de petróleo deixa claro que a 
“margem de segurança” no mercado mundial de 
petróleo está restrita aos cortes recentes de 3,5 mi-
lhões de barris efetuados pela OPEP.  A 
dependência dos países da OCDE em relação à 
oferta da OPEP vem aumentando, especialmente a 
dependência americana (cf. Petróleo & Gás Bra-
sil, fev., 2001). Conclui-se portanto que, uma 
eventual redução da oferta de óleo da região do 
Oriente Médio tende a provocar impactos muito 
fortes sobre a oferta mundial de petróleo, não a-
penas a curto mas também a médio-prazo 
considerando que são escassas as oportunidades 
de aumento rápido de produção nos países não-
membros da OPEP.  

Frente às condições estruturais do mercado 
mundial de petróleo, não podemos descartar  a 
possibilidade de um choque de oferta similar à-
quele que ocorreu durante a guerra entre o Irã e o 
Iraque. Naquela ocasião, os preços do petróleo a-
tingiram recordes históricos por um curto período 
de tempo (4 meses). Apesar de ser difícil estimar 
quanto tempo poderia durar uma situação de pre-
ços muito elevados, pode-se dizer com relativa 
segurança que atualmente as grandes empresas de 
petróleo estão melhor preparadas do ponto de vis-
ta tecnológico para enfrentar, a médio prazo um 
choque de oferta.  

Um tal contexto de mercado atuaria como um 
gatilho para uma série de projetos associados a 

novas tecnologias de produção de petróleo e deri-
vados: produção e conversão de petróleo pesado, 
projetos de gas-to-liquids e desenvolvimento de 
campos em águas profundas. Segundo um levata-
mento realizado pela consultoria Cedigaz, os 
projetos de GTL existentes atualmente em vários 
estágios de estudo, planejamento e construção 
somam uma capacidade de produção de derivados 
em torno de um milhão de barris/dia. De acordo 
com a revista Oil and Gas Journal, os projetos 
GTL atuais somam uma capacidade total de apro-
ximadamente de 90.000 barris/dia em fase de 
planejamento e engenharia.   

Finalmente, é importante ressaltar que a crise 
política atual pode afetar mais do que a  a oferta e 
demanda de petróleo. Esta crise tende afetar de 
maneira mais decisiva ainda o mercado dos inves-
timentos no setor petrolífero. Neste mercado, os 
países produtores, inclusive parte dos países da 
OPEP, disputam os investimentos das principais 
empresas petrolíferas mundiais. Diante do cenário 
de uma deterioração das relações políticas entre 
parte dos países produtores e os Estados Unidos, a 
atratividade econômica dos países com menor ris-
co político tende a se elevar. Este é o caso do 
Brasil, que se apresenta como uma das principais 
fronteiras petrolíferas mundiais. Num contexto de 
crise política no Oriente-Médio, o menor risco po-
lítico dos investimentos no Brasil tende a 
compensar as condições geológicas brasileiras 
mais difíceis. 
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Tabela 1 

Crises do Petróleo: Condições do Mercado Mundial do Petróleo 

Primeira Crise do Petróleo Segunda Crise do Petróleo Crise do Golfo Mercado Atual 
  (Outubro de 1973) (Dezembro de 1978) (Outubro de 1980) (Agosto de 1990)   

Quarta guerra o Oriente Mé-
d o 

Revolução Iraniana 

Razões  da crise de 
oferta Arábia restring  sua produção 

de pe
Produção de petróleo ca-

Guerra Irã-Iraque Iraque invade o Ku-
wait 

Acordo da OPEP e 
baixos investimentos 

Magnitude da queda 
na produção 
 

3,4 milhõ

Período de escassez 
de abastecimento cerca de

Capacidade exceden-
te de produção  cerca de 3,7

Setor PNúmero de dias de 
petróleo estocados na 
OECD 

Setor Pr

Fonte: Adaptado de Oil and
d
i
e

tróleo iu rapidamente no Irã 

es de b/d 4,6 milhões de b/d 3,6 milhões de b/d 4,85  milhões de b/d 3,5 milhões de b/d  
(excluindo o Iraque) 

 6 meses cerca de 4 meses cerca de 5 meses cerca de 7 meses cerca de 12 meses  

5 milhões b/d cerca de 4,55 milhões 
b/d 

cerca de 6,70 milhões 
b/d 

cerca de 6,20 mi-
lhões b/d 1,5-2,0 milhões b/d 

úblico: 0 Setor Público: 7 Setor Público: 9 Setor Público: 25 Setor Público: 28 

ivado: 70 Setor Privado: 65 Setor Privado: 77 Setor Privado: 61 Setor Privado: 53 

 Gas Journal, 9 de Julho, 2001 
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PETRÓLEO 

Mercado 

A portaria n° 2 de janeiro de 2001 definiu que 
os preços  de faturamento nas refinarias dos 
derivados de petróleo seriam reajustados 
trimestralmente em função de uma fórmula cujas  
variáveis  são a cotação do petróleo tipo Brent e a 
taxa de câmbio real/dólar. Esta modificação está 
em sintonia com a política de liberalização dos 
preços dos derivados de petróleo proposta pelo 
governo federal e visa também adaptar a estrutura 
de precificação dos derivados a fim de  estancar a 
queda de arrecadação obtida com a PPE. 

O reajuste que será concedido no dia 05 de ou-
tubro é o terceiro e último de uma série reajustes 
este ano. O primeiro reajuste dos preços ocorreu 
no dia 06 abril deste ano quando os preços da ga-
solina e do diesel sofreram uma redução de 5.51% 
e 3.63%, respectivamente, enquanto que o preço 
do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) não sofreu 
nenhuma alteração. O fato inusitado da redução 
no preço dos combustíveis foi muito comentada 
pelo governo federal e pela sociedade em geral. 
No entanto, no dia 06 de julho, data do segundo 
reajuste, os preços da gasolina, diesel e GLP so-
freram elevação de 10.42%, 8.27% e 4.34%. 

Segundo os cálculos que exporemos abaixo, o 
próximo reajuste dos preços dos derivados da ga-
solina, diesel e GLP nas refinarias deveria ser de, 
aproximadamente, 5.5%, 4.1% e 4.4%, respecti-
vamente. Estes percentuais resultam da aplicação 
da fórmula definida na portaria 02 e que se encon-
tra descrita abaixo: : 

 

 
 

I.R comb = índice de Reajuste de um 
determinado combustível, expresso em 
percentagem. 
R.C comb =  reajustes já concedido ao 
combustível em análise, expresso em 
percentagem. 
I.A.P = índice de ajuste padrão, calcu-
lado da seguinte forma:  

 
I.A.P. = C média / P referência , onde:  
C médio  =  médias das cotações diárias do pe-

tróleo, expressas em reais obtidas pela fórmula :  

C médio =  Σ ( CPBD * CM ) / n 
• CPBD =  cotação do petróleo tipo 

Brent, entre 1 de janeiro de 2001 e o 
último dia do mês imediatamente an-
terior ao  mês de reajuste; 

• CM =  cotação diária da taxa de câm-
bio comercial de venda do dólar 
norte-americano PTAX-800, publica-
da pelo Banco Central do Brasil, entre 
1º de janeiro de 2001 e o último dia 
do mês imediatamente anterior ao 
mês do reajuste;  

• n = número de dias, contados a partir 
de 1 janeiro de 2001 até o último dia 
do mês imediatamente anterior ao 
mês do reajuste, em que foram publi-
cadas as cotações referidas acima; 

b) P referência = preço de referência para o 
petróleo, estabelecido arbitrariamente pelos 
ministérios das Minas e Energia e da Fazenda de 
R$ 55,00 por barril. Sendo este o valor  aquele 
que permite assegurar uma arrecadação consisten-
te com a meta de resultado primário definida pelo 
governo além ser o valor que permite a elimina-
ção do  saldo negativo da cota petróleo até o final 
do ano de 2001; 

Seguindo a fórmula de reajuste temos que a 
cotação média do Brent no período de janeiro a 
setembro é de R$59,26, dividindo este valor  pelo 
preço de referência estabelecido pelo governo de 
R$ 55, temos um Índice de Ajuste Padrão ( IAP ) 
de 1,09. Para chegar ao Índice de Reajuste  (I.R) 
deve ser descontado os reajustes concedidos ante-
riormente para cada derivado ( R.C ): i) gasolina ( 
-5,5% e 10,42%); ii) diesel ( -3,63% e 8,27%); e 
GLP (4,34%), após estes cálculos chegamos aos 
percentuais efetivos de aumento descritos acima.  

Observando as variáveis: i) cotação Brent; ii)  
evolução da taxa, constatou-se que a desvaloriza-
ção cambial foi a grande responsável pelos 
reajustes positivos a serem realizados em outubro. 
Uma vez que no terceiro trimestre observou-se  
uma queda na cotação média do petróleo em rela-
ção ao segundo trimestre deste ano, fato que 
contribuiria para a redução dos preços dos com-
bustíveis nacionais. O gráfico abaixo mostra a 
evolução da cotação do petróleo. 
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                                I.A.P                      -  1                

I.Rcom=            1  +   R.C  comb                    * 100 onde:   

                                              100                 
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Mercado 

A produção de GLP iniciou-se nos Estados 
Unidos em 1910, mas somente alguns anos mais 
tarde esta produção tornou-se comercial. Em 
1927, grandes empresas petrolíferas como Phillips 
Petroleum, Standard Oil e Shell, entre outras, in-
gressam no segmento de GLP. No Brasil, a 
importação de GLP começou em 1937, quando 
foram construídos em Santos e no Rio de Janeiro 
os primeiros terminais de GLP. Nesta época, os 
principais combustíveis para fogões e aquecedores 
domésticos ainda eram o querosene e o carvão 
vegetal. Dois anos mais tarde, 395 famílias cario-
cas já consomiam o gás engarrafado. Este número 
aumentou para 5.160 em 1942, quando o consumo 
nacional atingiu aproximadamente 30 toneladas 
anuais. 

Nestes primeiros anos, algumas empresas ini-
ciaram suas atividades no mercado GLP. A 
principal delas foi a Cia. de Gás a Domicílio, futu-
ra Ultragaz, que tinha inicialmente 166 clientes e 
uma frota de 3 caminhões. No entanto, os anos 
que iriam marcar o “boom”  da indústria nacional 
de GLP foram os da década de 1950.  A segunda 
metade da década de 1950 foi marcada pelo cres-
cimento industrial acelerado em todo país. O 
governo Juscelino Kubitschek incentivou forte-
mente o desenvolvimento industrial através do seu 
Plano de Metas, com impactos importantes sobre 
o setor energético. O crescimento da produção de 
bens de consumo duráveis, como fogões, incenti-
vou a demanda por GLP.  Em 1955, iniciou-se a 
produção da Petrobrás, com a inauguração da uni-
dade de craqueamento térmico da RLAM-
Mataripe 

A década de 1950 marcou o inicio de um perí-
odo de proliferação de novas empresas no setor. 
Em 1951, o grupo Edson Queiroz entrou no mer-
cado através da NG Butano. Em 1953, a Liquigas 
inaugurou suas atividades e, em 1955, foi a vez da 
Supergaz (que veio a tornar-se Supergasbrás) e da 
Minasgás.  A década de 1960 apresentou-se ainda 
como um período em que o setor estava se confi-
gurando, com algumas pequenas empresas se 
fundindo e os grandes “players” do setor come-
çando a definir-se. Ressalte-se que, embora tenha 
sido praticamente a única produtora no país, a Pe-
trobras nunca teve permissão para atuar na 
distribuição do GLP.  

Durante o período do “milagre econômico”, no 
governo militar, a indústria de GLP experimentou 
altas taxas de crescimento, impulsionada pelo for-
te incentivo dado aos programas nacionais de 

habitação (vide criação do Banco Nacional de 
Habitação- BNH) e ao surgimento de grandes a-
glomerações urbanas. Destacou-se também a 
ampliação da produção nacional, face o trabalho 
desenvolvido pela Petrobras na década de 1970 e 
primeira metade da década de 1980, no sentido de 
atingir a autosuficiência em devidados de petró-
leo. 

A trajetória da indústria de GLP nos anos 80 
seguiu ainda uma trajetória de expansão geográfi-
ca das redes de distribuição, o que assegurou às 
empresas do setor consideráveis taxas no cresci-
mento das vendas, em torno de 8,5% ao ano no 
período. Ressalte-se que o período 1970-1990 foi 
caracterizado por uma forte regulamentação go-
vernamental sobre a indústria de GLP. Esta 
intervenção incluía: controle de preços; grande 
subsídio na matéria-prima; determinação das áreas 
nas quais cada distribuidora poderia atuar; regula-
ção dos serviços oferecidos e quotas de produto 
pré-determinadas para cada operador. Além disso, 
até 1976, as distribuidoras tinham consumidores 
cativos, ou seja, não havia a possibilidade de mu-
dança de fornecedor por parte do consumidor. 

Em 1990, o governo iniciou um processo de 
desregulamentação, buscando uma diminuição 
gradativa da intervenção governamental. Em ter-
mos práticos, esse processo significou uma 
redução dos requerimentos necessários para a en-
trada de um novo distribuidor, a remoção de 
restrições que diziam respeito ao uso do GLP e à 
área de atuação dos distribuidores. Atualmente, 
não há mais restrições a companhias estrangeiras 
que queiram atuar no mercado nacional. 

Adicionalmente, vale citar que a década de 
1990 representou um período difícil para as distri-
buidoras de GLP, em contraste com a década 
anterior. Logo no ano de 1991, o volume de ven-
das decresceu em 0,7%, apresentando uma 
tendência de recuperação nos anos seguintes, 
permanecendo, no entanto, a média anual em tor-
no de 3,5% para o período. Recentemente, houve 
a liberação dos preços cobrados ao consumidor fi-
nal em todo país. 

A oferta de GLP no Brasil sempre foi monopó-
lio da Petrobrás que, além de controlar a 
produção, atua como intermediária nas importa-
ções, atualmente subsidiadas em 15% pelo 
governo. Foi recentemente liberada a importação 
direta de algumas empresas, porém, como ainda 
há um descolamento entre os preços nacionais e 
os internacionais, essa atividade ainda não se 

O MERCADO DE GLP: EVOLUÇÃO E PERSPECTIVA 



 

 

mostrou atrativa. Atualmente, das 6.800.000 
ton/ano consumidas no Brasil, 2.950.000 são im-
portadas. Para viabilizar a importação direta pelas 
distribuidoras, é necessário aprovar uma nova po-
lítica tributária para o GLP produzido no país. 

Em termos gerais, o Brasil aparece como o 
quarto mercado mundial de GLP, com um consu-
mo aproximado de 6.800.000 ton/ano, atrás 
apenas dos EUA, Japão e México. A segmentação 
do mercado nacional segue o perfil dos mercados 
internacionais, com a diferença de que, aqui, o 
GLP automotivo é proibido por lei, e o consumo 
residencial brasileiro responde por um percentual 
superior ao encontrado em outros países. 

O mercado de distribuição nacional ainda se 
apresenta bastante concentrado, com três empre-
sas detendo 58% do mercado. Essas três empresas 
são : Agip Liquigas (22%) , Nacional Gás Butano 
(19%) e Ultragaz (17%). Mudanças na composi-
ção de mercado têm acontecido de forma lenta, a 
medida em que o consumo residencial, que ainda 
representa 82% do total nacional, vem apresen-
tando taxas de crescimento vegetativo, e o não-
residencial ainda representa uma pequena parcela 
(que vem crescendo em importância) do mercado. 

Algumas questões importantes surgem então 
dessa análise preliminar do mercado. Primeira-
mente, há uma tendência natural de elevação da 
participação do consumo não-residencial em rela-
ção ao total, equiparando-se aos índices 
encontrados internacionalmente. Pressupõe-se daí 
uma penetração no setor comercial e no consumo 

das pequenas e médias indústrias que não têm a-
cesso direto ao consumo de gás natural. 

A questão da dependência de importações não 
deve sofrer alterações significativas nos próximos 
anos, considerando que não existe capacidade o-
ciosa de produção de GLP da Petrobrás, tampouco 
grandes projetos que possam mudar a curto-prazo 
a configuração atual do setor nacional de refino. 
Ou seja, não existem perspectivas claras de mu-
danças na pauta de importações de GLP. 

O crescimento do mercado projetado para os 
próximos anos deve ser suprido por uma taxa 
normal de aumento da produção das refinarias na-
cionais e pela elevação das importações. O que 
pode vir a mudar é a fonte dessas importações, 
que atualmente, têm origem no oeste da África e 
nos países árabes como transporte de navios. A 
tendência é que haja um aumento da importação 
da própria América Latina através de dutos, seja 
das refinarias da Petrobrás na Bolívia ou até 
mesmo da Argentina. 

Colaborou  
Bernardo Barbará Pinheiro  

Bolsista ANP/IE-UFRJ 
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PETRÓLEO 

Indústria 
  

A Perez Companc é uma holding que controla 
a Pecom Energia S.A., a qual se constitui como a 
cabeça de um grupo de empresas que atuam prin-
cipalmente no setor energético. O grupo é 
controlado pela família Perez Companc e Funda-
ção Perez Companc e possui ramificações no setor 
de petróleo, gás natural, energia elétrica, petro-
química, telecomunicações, agribusiness e setor 
financeiro. Avaliada em US$ 5.5 bilhões, é a mai-
or empresa independente do setor de energia na 
América Latina, sendo a segunda maior produtora 
de petróleo na Argentina e a terceira em gás natu-
ral. 

A exploração e produção de petróleo são as 
principais atividades da empresa, com 50% dos a-
tivos totais e aquelas que receberam a maior 
parcela dos investimentos nestes últimos quatro 
anos - cerca de US$ 1.162 milhões. Os segmentos 
de eletricidade e refino/petroquímica participam 
com 18% e 17% respectivamente do total de ati-
vos (que, no ano passado, somaram US$ 5.493 
milhões). O restante é distribuído em outras ativi-
dades, tais como comércio e transporte de 
hidrocarbonetos.  A empresa possui negócios em 
vários países da América Latina, com uma grande 
concentração na Argentina e na Venezuela (84% 
do total). Brasil, Peru, Equador e Bolívia partici-
pam com 16% dos ativos da companhia. O 
Equador, que no período de 1998 a 2000 recebeu 
apenas 1% do total de investimentos, vem desper-
tando um maior interesse da companhia. O 
Equador poderá vir a aumentar sua participação 
no faturamento da empresa, que fatura atualmente 
em torno de US$ 110 milhões no país. 

De acordo com o seu plano de investimentos, a 
Perez Companc pretende manter seu ritmo de 
crescimento, tanto na Argentina como no resto da 
América Latina. O objetivo do plano é dobrar o 
tamanho da empresa até o final de 2005, alcan-
çando um faturamento de US$ 3 bilhões. Três 
áreas são prioritárias: E&P, refino e petroquímica, 
e eletricidade. A divisão dos investimentos nestes 
próximos cinco anos se dará da seguinte maneira: 
entre 40 e 45% em petróleo, 20% em eletricidade 
e o restante na indústria petroquímica e no downs-
tream. O plano de negócios prevê um avanço na 
consolidação da atividade de refino na Argentina 
(San Lorenzo e Refinor) e na Bolívia (EBR), 
permitindo um aumento da petroquímica no Cone 

Sul. 
Cerca de US$ 300 milhões por ano serão des-

tinados a desenvolver projetos que a empresa 
mantém na Argentina (um total de US$ 750 mi-
lhões), enquanto que US$ 500 milhões deverão 
ser usados na continuidade das atividades na Ve-
nezuela, Peru, Bolívia e Equador. Uma das metas 
é duplicar a produção de petróleo durante os pró-
ximos cinco anos. Este objetivo é reforçado por 
uma série de recentes descobrimentos realizados 
na Venezuela e Equador e pela ampliação da par-
ticipação em Santa Cruz (Bolívia). 

Até o final de 2004, o grupo investirá US$ 70 
milhões para expandir uma rede de postos de dis-
tribuição, com o objetivo de somar mais 310 
novos postos aos já existentes, com a marca San 
Lorenzo (SL). Até o momento, a Pecom Energia 
opera uma rede regional com a marca SL em San-
ta Fé, Córdoba, Tucumán, Entre Rios e Corrientes, 
obtendo uma participação de 2,5% em naftas e 5% 
em gas oil, em um mercado que move US$ 11.000 
milhões anualmente. 

No setor de E&P, a Perez Companc encontra-
se incluída no processo de busca de sócios inter-
nacionais. Foi firmado um acordo com a 
Petroecuador para explorar o campo ITTI (Ishpin-
go-Tambococha-Tiputini), uma gigantesca área na 
Amazônia equatoriana que, se obtiver resultados 
positivos, poderá duplicar a produção de petróleo 
no país. Destacam-se também a participação da 
empresa argentina no Oleoductos de Crudos Pesa-
dos, uma obra-chave para o mercado de petróleo 
equatoriano e um dos maiores oleodutos em cons-
trução atualmente na América  Latina, e na da 
participação no processo de licitação do parque 
elétrico equatoriano, que prevê novas obras para 
ampliar a produção e a distribuição de energia e a 
interligação com a Colômbia.  

No Chile, a Pecom Energia fornecerá o petró-
leo proveniente das jazidas de Santa Cruz para a 
Empresa Nacional del Petroleo – Chile (ENAP). 
No Uruguai, há interesse na participação do pro-
cesso de licitação de uma refinaria e da 
distribuição de combustíveis neste país e na Ar-
gentina, promovidos pela petroleira estatal 
uruguaia ANCAP. Caso a empresa argentina ga-
nhe, ela constituirá uma sociedade anônima 
encarregada de ampliar uma refinaria de petróleo 
em Montevidéo e de assumir a operação e distri-

ESTRATÉGIA E DESEMPENHO DO GRUPO PEREZ COMPANC 
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buição de combustíveis no Uruguai, além da dis-
tribuição de combustíveis para as estações 
localizadas no mercado argentino com a marca 
Sol Petróleo. 

O Brasil possui um dos maiores mercados 
mundiais de produtos químicos e petroquímicos 
(US$ 40 bilhões) e de maior crescimento. Desta 
forma, a empresa pretende concentrar seus inves-
timentos no Brasil neste segmento de negócios. A 
empresa estima investir cerca de US$ 1 bilhão na 
indústria do setor petroquímico até 2005. No ano 
passado, a Perez Companc investiu US$ 230 mi-
lhões para instalar a fábrica da Innova, sua 
subsidiária que atua no setor petroquímico, no pó-
lo de Triunfo (RS). Em 1999, a empresa detinha 
10% do mercado brasileiro de poliestireno. Em 
2000, quando faturou R$ 224 milhões, já era dona 
de 18%. O grupo visa ampliar sua participação no 
setor e já anunciou a intenção de adquirir os negó-
cios petroquímicos do Grupo Ipiranga. 

Apesar da crise econômica que se instalou na 
Argentina, o desempenho econômico recente tem 
se mantido positivo.  As atividades da cadeia do 
petróleo foram beneficiadas pelos preços favorá-
veis do barril no mercado mundial. O lucro 
líquido do Grupo Perez Companc no primeiro 
trimestre de 2001 somou US$ 149 milhões, quase 
o triplo alcançado no mesmo período de 2000 
(US$ 48 milhões). Este lucro foi impulsionado pe-

lo aumento das vendas, resultante da troca de 
ativos com a Repsol-YPF.  

Já no segundo trimestre, seu lucro líquido caiu 
cerca de um terço frente ao mesmo período do ano 
passado. De US$ 103 milhões em 2000, recuou 
para US$ 69 milhões neste ano. Esta queda se ex-
plica basicamente devido a um lucro não-
recorrente de US$ 47 milhões em 2000 com a 
venda da Servicios Especiales San Antonio. Se 
excluirmos os ganhos não-recorrentes, o lucro 
aumentou 12%. A produção total de petróleo e gás 
cresceu 37,9% frente ao mesmo período do ano 
passado, alcançando 68.600 bbl/d. Estima-se que 
a Perez Companc fechará o balanço de 2001 com 
lucros entre 270 e 280 milhões de dólares. 

 
Colaborou 

Carlos Augusto G. Pacheco  
Bolsista ANP – IE-UFRJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 2 

Atuação da Perez Companc no segmento de E&P 
 

País Áreas de Exploração Áreas de Produção 
Argentina 5 13 (79.704 Bep/d) 
Equador 1 1       (300 Bep/d) 
Peru  5 1  (13.339 Bep/d) 
Bolívia 1 2   (8.153 Bep/d) 
Venezuela 2 4 (38.568 Bep/d) 
Brasil 1*   
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Gás Natural  

Mercado 

O mercado de GNV brasileiro passa por um ex-
traordinário período de crescimento, conforme 
comprovam os índices recordes de conversões de 
veículos para o GNV e a evolução das vendas de 
GNV nos postos. A partir das projeções de cresci-
mento acelerado da frota e do número de postos e 
da realização de grandes investimentos em toda a 
cadeia produtiva do gás natural veicular podemos 
concluir que este mercado está longe de sua satura-
ção. Apesar deste potencial,  a história do GNV no 
Brasil e no mundo nos mostra que os agentes en-
volvidos nesse mercado devem permanecer atentos 
às mudanças de condições do mercado mundial de 
petróleo, bem como aos seus efeitos sobre os preços 
dos combustíveis. O crescimento sustentável no 
mercado GNV depende de uma política bem defini-
da e perene com relação aos preços e aos incentivos.  

A experiência do GNV na Nova Zelândia repre-
senta um bom exemplo da importância da política 
de preços para o desenvolvimento do mercado 
GNV. Como diversos outros países, a Nova Zelân-
dia iniciou seu programa de incentivo ao uso do 
GNV como uma das soluções  para enfrentar o au-
mento exorbitante da cotação do barril de petróleo, 
logo após a crise dos anos setenta. A escalada do 
preço do petróleo se revelaria catastrófica para a ba-
lança comercial do país, haja visto que a Nova 
Zelândia importava 90% da quantidade de petróleo 
consumida por sua economia.  

O programa de implementação do GNV, iniciado 
em 1979, contou com a fundamental colaboração do 
governo neozelandês, que disponibilizou uma e-
norme gama de incentivos através de um comitê 
(CNG Co-ordination Committee - CCC), especial-
mente criado para fomentar o mercado em diversos 
segmentos. Dentre os incentivos concedidos, desta-
cam-se financiamento de pesquisas técnicas e de 
mercado para a implementação do projeto; 100% de 
empréstimos para a aquisição dos kits de conversão; 
e financiamentos generosos para os postos abaste-
cedores.Os números demonstram sucesso nos 
diversos segmentos do mercado até o ano de 1985: 
10% da frota do país (100.000 veículos) foi conver-
tida para o GNV. Entre 1979 e 1985, a taxa de 
crescimento médio da frota GNV no país foi de 
100%; de 1982 a 1986, a taxa média anual das ven-
das de GNV foi de 50%. 

A política de GNV do país sofreu um grande re-
trocesso a partir de 1984, quando o novo governo 

eliminou incentivos e liberalizou o mercado de 
combustíveis. A desregulamentacão do mercado de 
combustíveis provocou significativa redução do 
número de postos GNV no país e eliminou impostos 
que incidiam sobre o diesel. Com isto, o preço do 
diesel acompanhou a queda já observada no preço 
da gasolina, esta última redução, motivada pelas 
bruscas reduções nas cotações do barril de petróleo. 
As vantagens comparativas do GNV perante ao die-
sel e à gasolina praticamente desapareceram, assim 
como o número de conversões para o GNV.  

Uma outra evidência da necessidade de uma po-
lítica de preços diferenciada para o mercado de 
GNV pode ser entrevista na experiência brasileira 
do setor. As estatísticas do número de conversões 
para GNV e das vendas do combustível no país (ver 
tabela 3) ao longo da década de 90 atestam um iní-
cio de crescimento acelerado no mercado, 
correspondente ao período que vai do início da dé-
cada até o ano de 1994, o primeiro ano do Plano 
Real.  

Após 1994, o mercado passa por um período de 
brusca desaceleração no seu crescimento, motivada 
pela queda dos preços reais dos combustíveis no pa-
ís e pela aproximação dos preços entre o GNV e a 
gasolina. A redução da diferença de preços entre o 
GNV e a gasolina foi motivada pela apreciação da 
moeda nacional e pela queda da cotação do barril de 
petróleo no mercado internacional. Na ausência de 
uma política de incentivos clara para o mercado 
GNV, os investimentos no mercado GNV reduzi-
ram-se bruscamente.  

Experiências, como a do Brasil e da Nova Ze-
lândia, preconizam a necessidade de uma política de 
incentivos sustentável para o setor de GNV. Esta 
política deve ser atenta às condições do mercado in-
ternacional do petróleo, de forma a não permitir que 
o preço do GNV ultrapasse a ordem dos 50% do 
preço da gasolina no varejo. A política fiscal e tri-
butária pode ser um instrumento efetivo para a 
manutenção dos incentivos do mercado GNV numa 
conjuntura desfavorável do mercado internacional 
do petróleo.   

Atualmente, o estabelecimento da política de 
preços para o GNV está a cargo dos Estados, res-
ponsáveis pela regulação da distribuição de gás 
canalizado. A  Portaria Interministerial Nº 3, de 17 
de fevereiro de 2000 do MME e do Ministério da 
Fazenda, unificou os preços máximos do gás que a 

A POLÍTICA DE PREÇO E O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO 
GNV BRASILEIRO 
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Petrobrás vende às distribuidoras estaduais. Entre-
tanto, a Petrobrás continua vendendo o gás para as 
distribuidoras com um preço diferenciado. Ou seja, 
a Petrobrás continua arcando com os custos da pro-
moção de uma política de incentivos ao GNV. 
Entretanto, podemos nos questionar se esta política 
é sustentável a longo prazo, com a abertura do setor 
de gás à concorrência.  

Neste momento em que o mercado ainda não es-
tá totalmente estruturado e consolidado, é essencial 
o estabelecimento de uma relação fixa entre os pre-
ços do GNV e da gasolina. Para tanto, uma questão 
importante a ser colocada é, se é possível manter tal 
relação de preços, apenas com subsídios cruzados 
entre os diferentes segmentos consumidores de gás 
natural. O mais correto seria que, pelo menos uma 
parte destes subsídios pudessem ser cobertos pelos 
consumidores de diesel e gasolina. Entretanto, tal 
tipo de política extrapola a área de atuação dos 
reguladores estaduais.  

Além dos incentivos no preço do GNV, o au-
mento do número de postos de abastecimento  

deve ser prioridade na política setorial. Neste 
sentido, cabe ressaltar que a ANP deu um  passo 
positivo no sentido de incentivar o aumento do nú-
mero de postos GNV, através da Portaria número 
32, de 6 de março de 2001. Esta portaria alterou po-
sitivamente a margem dos postos GNV, quando 
possibilitou aos mesmos comprar o GNV de qual-
quer distribuidora presente no mercado. Tal 
alteração ampliou a competição no mercado, uma 
vez que a legislação que vigorava anteriormente 
impelia o posto GNV a comprar o  combustível so-
mente da distribuidora da sua correspondente 
bandeira. Esta é mais uma evidência do papel fun-

damental desempenhado por uma legislação pró-
GNV para o progresso do mercado. 

Tendo em vista as questões acima mencionadas, 
é mister a conjunção de esforços dos vários níveis 
de governo no sentido de buscarem juntos uma polí-
tica para o GNV sustentável a longo-prazo. O GNV 
não mais representa uma opção futura de um com-
bustível substituto para a gasolina, e sim uma 
oportunidade real de expressivos investimentos e de 
geração de empregos, sem contar com os efeitos po-
sitivos sobre as categorias profissionais, como os 
taxistas, por exemplo, que têm sua renda diretamen-
te relacionada com o custo dos combustíveis.  

 
Colaboraram 

Edmar de Almeida  
Prof.IE-UFRJ 

Marcus Cardoso  
Bolsista ANP – IE-UFRJ 

 
 
 
 

 

Tabela 3 
Evolução do mercado de GNV no Brasil 

 Conversões de 
Automóveis 

Frota Número de 
Postos 

Até 1995 20.000 20.000 30 
1996 1.200 21.200 38 
1997 5.000 26.200 47 
1998 9.500 35.700 60 
1999 29.300 65.000 65 

  
Fonte: Duarte, M. et al (1999).   “Mercado e Requisitos de Fabricação de Cilindros de Gás Na-

tural”. Sétimo Seminário Internacional de Gás Natural – RJ – 22 a 24 Novembro 1999. 
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Gás Natural 

Tecnologia 

As atenções dos departamentos de P&D das 
principais empresas de petróleo mundiais têm, atu-
almente, se voltado para a tecnologia gas-to-liquids 
(GTL), em função do sua  potencialidade em produ-
zir combustíveis sintéticos pouco poluentes e com 
uma elevada eficiência energética. Novos projetos 
de grandes  players buscam explorar o potencial da 
tecnologia GTL para monetizar reservas remotas de 
gás natural que eram, até então, queimadas ou venti-
ladas. Apesar do grande espaço concedido pela 
literatura especializada à produção de combustíveis 
sintéticos através do processo Fischer-Tropsch, esta 
é apenas uma das vias de conversão química do gás 
natural. Existem vias alternativas ao processo tradi-
cional GTL, as quais consistem na produção de 
outros combustíveis e produtos, tais como metanol, 
dimetil éter, amônia e uréia, utilizando as mesmas 
etapas iniciais do processo Fischer-Tropsch. 

Uma das possibilidades em estudo pelas grandes 
empresas petrolíferas mundiais é a conversão quí-
mica do gás para Dimetil Éter (DME).  O objetivo 
deste processo é converter gás natural, através de 
desidratação catalítica em um gás (DME) que pode 
ser um substituto mais limpo para o óleo diesel e o 
gás liquefeito de petróleo – (GLP). O DME é um 
combustível com características físicas bastante se-
melhantes às do GLP. Ou seja, nas condições 
normais de temperatura e pressão, apresenta-se em 
estado gasoso, porém quando é submetido a pres-
sões um pouco mais elevadas ou a temperaturas 
mais baixas, se liquefaz facilmente, reduzindo assim 
custos com estocagem e transporte do produto. 

O processo de produção do DME detém três e-
tapas : i) produção do syngas, processo comum ao 
GTL; ii) conversão do syngas para o metanol; iii) 
desidratação do metanol para obtenção do DME e 
água. O resultado final é a conversão do syngas para 
o DME. O metanol é um produto intermediário, 
mas, como é convertido para o DME no mesmo rea-
tor, não aparece separadamente no processo. O 
insumo utilizado é o gás natural, sendo necessários 
cerca de 1.250 m3 para cada tonelada de DME pro-
duzido. O processo de conversão de gás natural para 
DME foi desenvolvido pela empresa dimarquesa 
Haldor Topsoe, em cooperação com a Amoco Co.. 
Estas duas empresas oferecem tecnologia para 
licenciamento.  

Atualmente, o DME tem uma produção anual 
estimada em 150,000 ton. voltada para o nicho de 
mercado de gases para aerosol. O DME pode ser 
perfeitamente utilizado como substituto ao GLP na 

cocção, graças às suas semelhanças físicas e ao 
maior potencial energético. Comparando-se os boti-
jões normalmente utilizados para o GLP, se for 
utilizado o DME estes podem alcançar um peso de 
18,7 kg, contra os 13kg do GLP, e com potencial 
energético 18% maior. Outro mercado potencial 
importante constitui-se com a possibilidade de usar-
se o DME como combustível veicular, a exemplo o 
GLP e do gás natural, armazenado em botijões com 
rígidas condições de segurança.  

Existe ainda um grande mercado potencial para 
a utilização do DME como insumo para geração de 
energia elétrica através de turbinas convencionais a 
gás. Essa opção é exatamente o que propõe o proje-
to da BP e da Indian Oil. Estas empresas pretendem 
utilizar o DME para geração elétrica em turbinas a 
gás convencionais, como a GE-916IE, as quais ne-
cessitariam de modificações mínimas. O potencial 
para geração é elevado devido ao fato de algumas 
características favoráveis ao DME : i) eficiência ca-
lorífica  pelo menos 3%  superior ao gás natural; ii) 
ganho de 1,6% a 9% em horas de uso em relação a 
plantas que usam óleo combustível, de acordo com 
dados de fabricantes de equipamentos; iii) redução 
dos custos de manutenção de 5% a 30% em relação 
a plantas que operam com óleo combustível ou die-
sel; iv) desempenho ecológico superior ao do diesel 
e do óleo combustível e equivalente ao do gás natu-
ral.  

Um outro projeto que tem despertado grande in-
teresse no setor energético é a planta de DME na 
Austrália  proposta por um consórcio de empresas 
japonesas lideradas pela Mitsubishi Gas Chemical 
Company. Este projeto tem por objetivo aproveitar 
parte das reservas remotas de gás australianas para 
produzir energia limpa (DME) para exportação para 
o Japão e outros países asiáticos. O investimento to-
tal previsto é de aproximadamente 550 milhões de 
dólares, com uma capacidade total de 7.000 tonela-
das de DME por dia e uma receita estimada entre 
150 a 260 milhões de dólares anuais. Este projeto já 
recebeu a aprovação do governo australiano que 
concedeu o status de “major project facilitation”. 
Espera-se que a construção desta planta esteja con-
cluída em 2006.  
Um recente estudo do Banco Mundial apresentou 
uma análise técnico-econômica da implementação 
de uma planta DME, revelando a existência de sig-
nificativas economias de escala neste tipo de 
tecnologia. Este relatório apresenta os custos para 

CONVERSÃO DE GÁS NATURAL PARA DIMETIL ÉTER 
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plantas com capacidade de 1,800 t/d (média) e outra 
de 4,300 t/d (grande). 

Nessa tabela vemos a variável “fator de localiza-
ção” ordenada crescentemente. Essa variável retrata 
as condições locais tais como a infra-estrutura exis-
tente, o custo de transporte dos equipamentos até a 
jazida de gás, e o custo e a eficiência dos trabalha-
dores e do pessoal administrativo. O valor de 1,0 
(caso base) tomou como base o custo das plantas 
localizadas na costa dos Estados Unidos. Estes cus-
tos são considerados os menores em função das 
menores distâncias dos campos produtores e da in-
fra-estrutura de transporte existente. Assim, é 
bastante improvável que se encontre esse valor em 
países do continente africano ou latino americano.  

O “valor do gás” é um fator chave para a análise 
da economicidade do projeto, sendo definido como 
o preço máximo a ser cobrado pelo gás para que se 
mantenha a viabilidade econômica do projeto. Este 
valor do gás é bastante sensível a mudanças no pre-
ço do produto e na margem. Numa primeira 
aproximação, um processo pode ser considerado 
economicamente viável se o valor do gás exceder a 

$ 0,50/MMBtu. Com este critério, apenas plantas 
médias com fator de localização 2 poderiam ser 
consideradas não-competitivas.  
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Tabela 4 
Análise Técnico-econômica de uma Planta Dimetil-Éter Padrão 
Capacidade, consumo Unidade Grande Média 
Capacidade diária T/d 4.300 1.800 
Custo de investimento Milhões $ 525 275 
Reservas necessárias (25 anos) Bm³ 45 19 
Preço de venda US$/t 190 190 

Valor do Gás    
Fator de localização 1  US$/MMBtu 2.7 2.2 
Fator de localização 1.3 US$/MMBtu 2.2 1.6 
Fator de localização 1.5 US$/MMBtu 1.8 1.1 
Fator de localização 1.75 US$/MMBtu 1.4 0.6 
Fator de localização  2.0 US$/MMBtu 1.0 0.1 
   

Fonte: ESMAP (1997). Commercialization of Marginal Gas Fields. UNDP/World Bank Energy Sector Man-
agement Assistance Programme. Report 201/97. 
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FATOS MARCANTES DO MÊS  
 

Opep mantém produção inalterada 
A Organização dos Países Exportadores de Pe-

tróleo (Opep) decidiu manter a política de produção 
em vigor, deixando qualquer alteração das cotas pa-
ra 14 de novembro, data escolhida para a reunião 
extraordinária do grupo. As informações foram pas-
sadas pelo secretário-geral da organização, Ali 
Rodriguez, depois do encontro formal dos ministros 
do Petróleo. Segundo ele, o próximo corte pode ser 
de mais de 500 mil barris diários. O Irã lembrou a-
inda que o grupo pode acionar o mecanismo de 
banda de preços, aumentando ou diminuindo a pro-
dução em 500 mil barris quando as cotações ficarem 
acima de US$ 28 ou inferior a US$ 22, respectiva-
mente, por 20 dias consecutivos. A reunião do dia 
27 de setembro foi muito difícil para s países mem-
bros da OPEP, em função da crise política na 
relação entre os EUA e países do Oriente Médio, fi-
cou difícil aplicar a regra da banda de preços neste 
momento com cortes das cotas.  

 
Ipiranga anuncia planos para construir refi-
naria 

O Grupo Ipiranga divulgou que trabalha num 
projeto de construção de uma refinaria no Brasil, 
em parceria com a petrolífera estatal venezuelana 
PDVSA. Essa seria uma das formas para tornar as 
centrais petroquímicas brasileiras mais independen-
tes da nafta fornecida pela Petrobras. O Grupo 
Ipiranga possui concessões para exploração de 
campos petrolíferos e o refino do petróleo seria 
complementar na cadeia produtiva, derivando para 
combustíveis distribuídos pela própria rede da com-
panhia e em nafta para produção petroquímica.  
 
Petrobras anuncia construção de Gasodutos  

A Petrobras investirá US$ 629 milhões em três 
gasodutos de transporte de gás natural interligados 
ao gasoduto Bolívia-Brasil. O primeiro projeto pre-
vê a instalação de um gasoduto Campinas/Rio, de 
503 km - ligando São Paulo, área de passagem do 
Bolívia-Brasil, ao Rio de Janeiro, para garantir o 
acesso do mercado fluminense ao combustível im-
portado. Os outros dois gasodutos, de 515 km e 130 
km, transportarão o gás até os mercados de Minas 
Gerais e de São Paulo.  

 
 

Sai lista de termelétricas do PPT 
O ministro das Minas e Energia informou ontem 

que a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétri-
ca (GCE), aprovou a inclusão de 15 usinas 
termoelétricas no Programa Prioritário de Termoele-
tricidade (PPT). As usinas, em conjunto, terão 
capacidade de gerar 4.573 MW, e entrarão em ope-
ração em 2003. O Governo já havia, anteriormente, 
aprovado a inclusão de outras 17 usinas no PPT. 
Segundo o ministro, o conjunto de 32 usinas usará 
os 40 milhões de metros cúbicos de gás previstos no 
PPT. 
 
British Gas inicia vendas de gás no Brasil  

A British Gas International (BG) começou a en-
tregar gás cerca de 1,4 milhão de metros cúbicos 
por dia de gás natural à Comgás, no início de se-
tembro. A empresa se posiciona como o primeiro 
fornecedor privado de gás no mercado brasileiro, 
até então completamente dominado pela Petrobras. 
A empresa espera atingir a cota de 2,1 milhões de 
metros cúbicos por dia, autorizada pela ANP, até o 
final do ano. 
CMN autoriza Eletrobrás a captar no Exterior   
O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou 
autorização para a Eletrobrás fazer captações exter-
nas para realizar investimentos. Segundo o 
secretário de Política Econômica, José Guilherme 
Reis, antes, devido a uma resolução de 1998, a em-
presa poderia fazer captações apenas para amortizar 
dívidas. A  Petrobras também foi autorizada a cap-
tar recursos do Exterior para realizar investimentos. 
A medida servirá para atender à demanda de energia 
entre 2001 e 2003, que exige mais investimentos 
tanto privados como também do Grupo Eletrobrás. 
Reis estimou que as captações no Exterior para fi-
nanciar investimentos podem ser superiores a US$ 
100 milhões. 
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ENSAIO DO MÊS 

Como conseqüê ncia da crise elé trica brasileira, 
que culminou com a implantaç ão do regime de ra-
cionamento, profundas modificaç õ es devem ser 
introduzidas no funcionamento do mercado elé tri-
co. O mercado elé trico brasileiro foi desenvolvido 
seguindo caracterí sticas peculiares: crité rios de co-
ordenaç ão centralizada regem a maior parte das 
decisõ es e os sinais de mercado tê m pouca relevân-
cia. A formaç ão do preç o spot ocorre atravé s de um 
modelo que considera previsõ es de demanda, hidro-
logia e custos das centrais,  e não atravé s da 
interaç ão de lances de oferta e demanda, como é  
comum em outras experiê ncias. Prevê -se que a revi-
são enfatize o papel de mercado, seguindo as 
experiê ncias internacionais. 

Devido ao ê xito alcanç ado, o Nord Pool tornou-
se um exemplo para os novos mercados de eletrici-
dade, inspirando a reforma californiana e as 
medidas que revisaram o mercado elé trico inglê s. 
O Nord Pool foi criado em 1996, constituindo o 
primeiro mercado multinacional de eletricidade. 
Este mercado determina preç os para os paí ses nó r-
dicos, abarcando Noruega, Sué cia, Finlândia e 
Dinamarca. As semelhanç as com o sistema elé trico 
brasileiro, principalmente no que diz respeito à 
predominância da hidreletricidade, fortalecem a 
idé ia de tomar-se a experiê ncia nó rdica uma dire-
triz para os pró ximos passos da reforma brasileira. 

As reformas nos paí ses nó rdicos seguiram orien-
taç õ es semelhantes: desverticalizaç ão e criaç ão de 
empresas independentes para a operaç ão da rede; 
manutenç ão do regime de propriedade; e extensão 
da possibilidade de escolha a todos os consumidores. 
A Noruega foi o primeiro paí s a instituir reformas 
de mercado em 1991, seguida pela Finlândia 
(1995) e pela Sué cia (19 6), enquanto que, na 
Dinamarca, a reforma ain

O principal elemento do
a manutenç ão dos preç os d
baixos. Depois de uma elev
cionamento, quando a mé
sistema alcanç ou US$ 50,0
permanecido pró ximos de U
luç ão dos preç os reflete o
poder de mercado em sua fo
apontado pela literatura co
cidade onde as geradoras en

para exercerem poder de mercado, uma vez que a 
constituiç ão de um mercado internacional de ele-
tricidade multiplicou o número de concorrentes, 
restringindo o poder de mercado de empresas de ge-
raç ão dominantes no mercado interno.  

A caracterí stica predominante do Nord Pool é  
a descentralizaç ão das decisõ es em cinco mercados 
distintos: trê s mercados fí sicos (Elspot, Elbas e o 
mercado de balanç o), e dois mercados financeiros 
(Eltermin e Eloption). O Nord Pool també m ad-
ministra um mecanismo de clearing (NEC). Esta 
estrutura permite que sinais de mercado orientem 
a governanç a do setor elé trico.  

No entanto, a descentralizaç ão não é  o único 
determinante do sucesso da experiê ncia. Este foi 
condicionado por um contexto especí fico, o que difi-
culta sua replicaç ão. As experiê ncias que tiveram 
inspiraç ão no modelo nó rdico, orientando a maior 
parte das decisõ es por crité rios de mercado, não re-
petiram o mesmo sucesso. No caso do Nordpool, a 
estrutura de propriedade, com dominância do re-
gime de propriedade público e comunitário, tem 
grande influê ncia sobre a trajetó ria da indústria. 
A funç ão objetivo das empresas desses paí ses não se 
restringe à maximizaç ão de lucros e, mesmo ha-
vendo espaç o para empresas exercerem poder de 
mercado, este poderia não se verificar. 

Apesar do ê xito do modelo nó rdico, este não a-
ponta soluç õ es para o principal determinante da 
crise elé trica brasileira: a carê ncia de investimen-
tos. A reforma nos paí ses nó rdicos ocorreu em um 
contexto de excesso de capacidade de geraç ão. A 
presenç a de capacidade ociosa possibilita uma com-
petiç ão mais intensa. No entanto, o ritmo de 
investimentos é  reduzido em todos os paí ses, não a-
companhando a evoluç ão da demanda. Desta 

NORD POOL: UM EXEMPLO PARA O MERCADO ELÉTRICO BRASILEIRO? 
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da está em andamento. 
 sucesso no Nord Pool é  
e eletricidade em ní veis 
aç ão no iní cio de fun-
dia mensal do preç o do 
0/MWh, os preç os tê m 
S$ 20,00/MWh. A evo-

 limitado exercí cio do 
rmaç ão. O Nord Pool é  
mo o mercado de eletri-
contram menor espaç o 

forma, progressivamente a sobra de capacidade vai 
se esgotando, colocando em dúvida a evoluç ão do 
funcionamento do sistema.  

Mesmo o problema de gestão das águas é  bem 
distinto da situaç ão brasileira. A dispersão dos a-
proveitamentos e a melhor previsibilidade derivada 
do degelo possibilitaram o desenvolvimento de uma 
estrutura de decisão descentralizada. No Brasil, 
várias usinas situam-se na mesma bacia e a im-
previsibilidade da hidrologia reforç am o papel da 
coordenaç ão. 
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ENSAIO DO MÊS 

Concluindo, a experiê ncia nó rdica foi a mais 
bem sucedida entre as reformas do setor elé trico, 
justificando-se o interesse em utilizá-la como exem-
plo para orientar a revisão do modelo brasileiro. A 
descentralizaç ão das decisõ es e o elevado número de 
ofertantes no mercado são os determinantes do ê xi-
to da reforma mais enfatizados pela literatura. No 
entanto, elementos de difí cil replicaç ão, como a es-
trutura de propriedade, també m foram cruciais. 
Por outro lado, a experiê ncia não dá liç õ es sobre 
como estimular investimentos, aspecto central para 
os novos passos da indústria de suprimento de ele-
tricidade brasileira. 
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ANEXO ESTATÍSTICO 

 

Gráfico 1: Preço do petróleo no mercado internacional
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Fonte: EIA/DOE 
 

 Gráfico 2: Produção total de petróleo no Brasil
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Fonte: ANP 
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ANEXO ESTATÍSTICO 

Gráfico 3: Produção total de gás natural no Brasil
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Fonte ANP 
 

Gráfico 4: Vendas de gás natural pelas distribuidoras no Brasil
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Fonte: Revista Brasil Energia 


