
  ISSN 1679-1355 

 

BOLETIM INFOPETRO 

PETRÓLEO & GÁS BRASIL 
Análise de Conjuntura das Indústrias de Petróleo e Gás 

Maio/Junho de 2006 – Ano 7 – n.3 

 Grupo de Economia da Energia - Instituto de Economia – UFRJ 
www.ie.ufrj.br/infopetro 

Editorial .....................................................................................2 
Petróleo 
 A Questão Boliviana, Segundo a Lógica Clássica e Dentro do 
Contexto Histórico ................................................................. 4 
 Impactos da Estrutura de Financiamento sobre a Decisão de 
Investimento das Empresas de Distribuição de Gás Natural no 
Brasil........................................................................................10 
Ensaio do Mês 
 Os Leilões do Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro .......19 
Fatos Marcantes do Mês...........................................................23 
Anexo Estatístico ....................................................................25 

 

NESTA EDIÇÃOEQUIPE 
Secretária Executiva:  
 Mariana Iootty 
Conselho Editorial 
 Edmar Luiz F. de Almeida 
 Helder Queiroz Pinto Jr. 
 Ronaldo Bicalho 
Edição 
 Mariana Iootty 
 Michel Lapip 
Contato 
 Tel: (21) 3873-5270 
 Fax: (21) 2541-8148 
 e-mail: infopetro@ie.ufrj.br 

Apresentação
 O Editorial do Mês destaca a importância das 
eleições como um espaço de discussão da política 
energética.   

 No primeiro artigo do mês, Luís Eduardo Duque 
Dutra discute a recente questão da nacionalização 
das reservas de gás na Bolívia sob uma 
perspectiva histórica.  

No segundo artigo, Marcelo Colomer e Edmar 
Almeida examinam os principais condicionantes 

da estrutura de financiamento das empresas de 
distribuição de gás natural no Brasil. 

No ensaio do mês, Maria Carolina Carneiro 
realiza uma avaliação dos leilões que vêm sendo 
utilizados dentro do novo modelo do setor elétrico  
brasileiro, discutindo as vantagens e 
desvantagens dessa nova forma de 
comercialização. 

 

 
 

 

As opiniões expressas neste boletim refletem 
tão somente os pontos de vista dos autores dos 
artigos, e não representam o posicionamento das 
instituições envolvidas neste projeto. 
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No próximo mês de outubro, os eleitores 
brasileiros, mais uma vez, serão chamados para 
decidir sobre o destino do país. Através do voto, 
cada um deles terá a oportunidade de influir de 
forma decisiva sobre o país que se quer, e sobre o 
que deve ser feito para alcançá-lo. Estarão em 
pauta os mais variados assuntos, dos mais 
singelos aos mais espinhosos; as mais variadas 
promessas, das mais simples às mais 
estapafúrdias; os mais variados candidatos, dos 
mais comprometidos com o futuro do país aos 
mais comprometidos com o próprio futuro. Diante 
deste quadro, cabe ao cidadão, e somente a ele, 
escolher, acreditar e eleger assuntos, promessas e 
candidatos. Assim é a democracia, e é bom que 
assim seja.  

Cabe sempre lembrar que a democracia é um 
processo. Processo que melhora com o exercício 
continuado do voto, das escolhas e das apostas 
no futuro, e que em um país como nosso, com o 
vergonhoso passado de autoritarismo e carência 
de democracia, deve ser sempre reconhecido 
como inestimável e incontornável na luta pela 
redução da desigualdade e na construção de um 
futuro mais justo e promissor para a nossa gente. 

Nesse contexto, não nos cabe aqui ditar a 
política energética que deve ser implementada no 
Brasil. As decisões de política energética não se 
resumem à escolhas técnicas, tão ao gosto dos 
tecnocratas de plantão, mas envolvem percepções 
do mundo e do futuro, que as colocam no âmbito 
privilegiado da construção consciente do futuro e, 
portanto, da política naquilo que ela tem de mais 
nobre. Por isso, o que podemos esperar é que 
essas decisões sejam colocadas no debate 
democrático das eleições, e que os eleitores 
tenham condições de decidir a partir das opções 
colocadas claramente pelos candidatos. 

Assim, algumas importantes decisões no 
campo energético precisam ser tomadas, e 
escolhas precisam ser feitas. A partir delas podem 
se desenhar distintos futuros energéticos para o 
país. Seria importante saber o que pensam os 
candidatos sobre elas, na medida em que essa 
informação, não só ajudaria na própria escolha 

eleitoral, mas na própria construção democrática e 
transparente das soluções para os nossos 
problemas na área energética. 

O que importa em relação a essas questões é 
que não existe uma resposta única e certa para 
cada uma delas. Política energética, como outras 
políticas, implica em uma escolha de prioridades 
feita a partir de uma determinada aposta: que o 
contexto no qual ela se insere irá se desenvolver 
de uma determinada forma, para a qual, as 
prioridades escolhidas, são, ex-ante, as mais 
apropriadas. Dessa forma, o que se deseja saber 
é quais são as escolhas e as apostas que estão 
sendo feitas pelos candidatos, para que o 
julgamento sobre elas possa ser feito, não por 
nós, os “especialistas”, mas pelos eleitores, que 
são aqueles que, nesse momento, realmente 
importam. 

Entre essas questões que habitam o dia-a-dia 
do cenário energético brasileiro, algumas se 
destacam. 

A primeira delas diz respeito às formas de 
expansão do setor energético e a sua relação com 
a questão ambiental. O trade-off entre proteção do 
meio ambiente e custo de produção de energia é 
constantemente realçado no debate. Nesse 
sentido, a compatibilização entre o aproveitamento 
dos nossos recursos e a proteção ambiental exige 
escolhas que não são fáceis, tampouco óbvias. O 
problema é se estamos dispostos a enfrentar esse 
dilema, sacrificando claramente uma coisa ou 
outra, ou seguiremos “empurrando o problema 
com a barriga”, fazendo de conta que esse 
problema não existe; recorrendo-se a uma falsa 
compatibilização, na qual, de fato, nem os custos 
se reduzem nem o meio ambiente é protegido. 

A segunda das questões relevantes diz 
respeito à participação do Estado. Qual é o papel 
que o Estado deve desempenhar na produção e 
na regulação de energia? Esta é uma questão 
fundamental porque a partir da solução 
encaminhada é que as decisões, tanto privadas 
quanto públicas, serão tomadas. No atual 
contexto, existem indefinições que prejudicam a 
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ambas, e que tornam a construção da infra-
estrutura energética necessária ao 
desenvolvimento do país um processo custoso, 
incerto e, acima de tudo, impossível de ser 
administrado a contento. É urgente estabelecer o 
âmbito de atuação do setor estatal, do setor 
privado, das agências, e assim por diante. Essa é 
uma opção chave para definir a forma de 
financiamento dos investimentos na infra-estrutura; 
sem ela, não é possível desenhar um cenário de 
expansão sustentada do nosso parque energético. 

A terceira questão concerne à integração 
regional. Nesse caso, é necessário definir o grau 
de dependência que estamos dispostos a bancar. 
É preciso definir claramente se estamos dispostos 
a abrir mão de uma estratégia autárquica de auto-
suficiência, em nome de uma complementaridade 
baseada nos recursos energéticos dos nossos 
vizinhos, ou não. O que não é possível é a cada 
percalço externo, ou sucesso interno, recolocar o 
problema na roda, em um eterno ir e vir que 
desestrutura qualquer política de longo prazo. 

A quarta questão está relacionada à carga 
tributária. Na medida em que os preços da energia 
se elevam, é evidente que os governos, através da 
arrecadação tributária, se tornam beneficiários 
desses aumentos. Em compensação, esses 
aumentos fragilizam as condições de 
competitividade industrial e a própria concorrência 
inter-energética. Claramente, essa é uma questão 
delicada para um país, como o nosso, espremido 
entre a austeridade dos superávits e as demandas 
de cunho social. Contudo, aqui também uma 
escolha terá que ser feita, e os espaços para 
seguir empurrando o problema para frente vão se 
tornando cada vez mais reduzidos. 

Uma quinta e última questão se refere aos 
problemas relacionados à transição energética 
que se desenha no horizonte a partir dos cenários 
de crescente tensão no mercado de petróleo. De 
longe, essa é a questão mais importante e 
estratégica para o país. Detentor de recursos 
energéticos privilegiados, o Brasil encontra-se em 

uma posição extremamente favorável no contexto 
energético internacional. No entanto, uma 
transição dessa magnitude exige um planejamento 
estratégico que envolve escolhas profundas, 
associadas a mudanças estruturais, no longo 
prazo, na nossa matriz energética. Em 
contrapartida, observando-se as últimas décadas, 
constatamos as enormes dificuldades do Estado 
brasileiro em realizar empreendimentos dessa 
natureza e abrangência. Como superar essas 
deficiências e que caminhos seguir são questões 
de estatura enorme para um país com nossas 
fragilidades institucionais; que a duras penas tem 
tentado construir um novo ambiente institucional 
no setor elétrico, e não consegue avançar na 
estruturação de um ambiente institucional para a 
indústria do gás natural. 

Essa pequena listagem de questões não 
esgota, de maneira alguma, o leque de decisões 
de política energética que precisam ser tomadas 
no início deste novo século. No limite é apenas 
uma amostra sobre a natureza das questões que 
deveriam ser discutidas neste período eleitoral. O 
posicionamento dos candidatos à presidência da 
república sobre esses temas muito contribuiria 
para a transparência das decisões envolvendo a 
política energética mais adequada para o país. 
Pedir isso não é nada demais. Basta lembrar dois 
acontecimentos situados em extremidades 
distintas do espectro ideológico. A proposta de 
reestruturação do setor elétrico inglês com a 
introdução da competição e da privatização fez 
parte da agenda da eleição da Inglaterra, no final 
da década de oitenta; a proposta de 
nacionalização dos recursos naturais fez parte da 
agenda da eleição boliviana, neste ano. Tanto 
Thatcher quanto Morales fizeram exatamente o 
que prometeram durante o pleito eleitoral. 
Querendo ou não, democracia é isto.   
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Luís Eduardo Duque Dutra¹ 

Entre os países mais pobres do mundo, a 
Bolívia esteve no centro das atenções devido à 
decisão de Evo Morales, anunciada em 1º de 
maio deste ano, de nacionalizar as reservas de 
gás natural. 

Com forte conotação ideológica e embora de 
indiscutível importância, o impacto político da 
decisão sobrepôs-se a todo o resto. 
Notadamente, ficou escamoteada a lógica 
econômica e a dinâmica histórica em que se 
poderia enquadrar a decisão. Exageram-se nas 
cores e conseqüências e, por fim, desvia-se do 
essencial – o objeto da disputa é a renda gerada 
pelo gás natural e é o seu preço que dita a 
partilha desta entre o produtor e o comprador.  

Portanto, a negociação internacional gira – e 
continuará girando - em torno do preço, não 
somente da produção futura, mas também e, 
principalmente, da produção já em andamento. 
No momento em que o Brasil alcança a auto-
suficiência em petróleo, do ocorrido tira-se uma 
lição - há urgência na diversificação das fontes de 
suprimento de gás natural. Ademais, os impactos 
de curto prazo são limitados, porém, a longo 
prazo, as implicações são importantes no que se 
refere à política energética nacional.  

O Iraque está em guerra civil e os EEUU 
gastarão perto de um por cento do PIB para 
manter o esquema militar de ocupação naquele 
país neste ano. São crescentes as ameaças ao 
Irã, terceiro maior exportador de petróleo, quanto 
às suas pretensões no domínio da tecnologia 
nuclear. Na Rússia, durante o segundo mandato 
de Putin, foi colocado em marcha o processo de 
reestatização do setor de óleo e, no final do ano 
passado, foram bastante duras as negociações 
para a elevação do preço do gás e dos pedágios 
no seu transporte, com destino aos países 
europeus em dutos, que atravessam a Ucrânia. 
São cada vez mais freqüentes as investidas das 
estatais chinesas e indianas para aquisição de 
reservas de petróleo onde quer que elas estejam 
situadas. Não há dúvidas que a geopolítica da 

energia voltou a integrar – no topo – a agenda 
internacional. 

 Essas disputas, que se multiplicam e 
alimentam uma atualidade político-étnico-religiosa 
já bastante instável, estão intimamente 
relacionadas ao comportamento dos preços da 
energia. Eles não param de subir: o barril de 
petróleo atingiu US$ 75 na última semana de 
abril, enquanto o milhão de BTU de gás natural 
ultrapassou US$ 15  no último inverno norte-
americano. Também nos EEUU, o consumidor já 
paga US$ 3,5 por galão de gasolina, tendo sido 
ultrapassada a “barreira psicológica” dos US$ 3 
por galão no último verão. Até o preço do carvão 
mineral, no mercado internacional, mais que 
dobrou nos últimos dois anos. Naturalmente, a 
elevação dos preços do petróleo e derivados foi 
acompanhada pelo crescimento dos lucros das 
petroleiras. Todas elas obtêm seguidos recordes 
em lucratividade, desde o início do século XXI.  

A primeira pergunta que interessa, portanto, é: 
quem se apropria das rendas extraordinárias 
geradas pela elevação do preço? A análise da 
questão foi brilhantemente feita por David 
Ricardo, quando procurou explicar a estagnação 
inglesa do início do século XIX. Para tanto, ele 
parte da definição de uma renda diferencial (ou 
de situação) na agricultura. O excedente 
econômico, ou a renda extraordinária, decorre 
das diferenças de custos entre os produtores e é 
a análise de sua disputa que importa.  

As maiores reservas, mais facilmente 
acessíveis e mais próximas dos centros 
consumidores, proporcionam lucros maiores. Na 
Arábia Saudita, a produção de mais um barril de 
petróleo custa, no máximo, US$ 2. Este é o custo 
marginal do petróleo. Na Rússia, o custo de se 
produzir um barril adicional é de seis a oito 
dólares. No Brasil e no Mar do Norte, o custo 
marginal é cerca de US$ 12. Evidentemente, o 
ganho da operadora na Arábia Saudita deve ser 
muito maior que o ganho da operadora em 
qualquer outro lugar. Além disso, quanto maior os 
preços e a diferença entre estes e os custos, 
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maior a renda gerada. A 60 ou 70 dólares por 
barril, os projetos situados em todas essas 
províncias petrolíferas geram enormes 
excedentes.  

Como D. Ricardo demonstrara, a questão 
crucial é saber como essa renda extraordinária é 
distribuída; i.e., para quem e com qual critério? 
Àquela época, a renda agrícola era apropriada 
pela aristocracia: ela dispunha do monopólio 
econômico – possuía as terras mais férteis – e 
dispunha do monopólio político – a maioria na 
Casa dos Lordes. Quando legislavam, os 
aristocratas impunham elevadas tarifas de 
importação aos cereais oriundos do continente e, 
quando cobravam os alugueis de suas terras 
agrícolas, pediam cada vez mais a quem as 
arrendava. Com isso, conclui ele, ao mesmo 
tempo, minavam os lucros dos empresários 
agrícolas e encareciam a vida dos trabalhadores 
com preços dos cereais cada vez maiores.  

No caso das atividades minerais, desde o 
início do século XX, os estados reconheceram a 
natureza especial da renda ricardiana. Assim, um 
sistema de arrecadação tributária foi concebido 
para se apropriar dessa renda extraordinária. A 
evolução da legislação brasileira sobre o que é 
denominado (atualmente) como participação 
governamental é bastante ilustrativa nesse 
sentido. Em resumo, os principais beneficiados 
pela forte elevação dos preços do petróleo são as 
empresas, que auferem lucros extraordinários, e 
os estados, que recolhem, seja na produção, seja 
no consumo, impostos. O poder de mercado, para 
as empresas, e o poder de tributar, para os 
estados, justificam a natureza especial da renda e 
a participação de cada umI.   

Mas, de quanto é essa renda e quanto cabe a 
cada um? O Prof. Jean Marie Chevalier, da 
Université Paris-Dauphine, fez esse cálculo para 
um barril de petróleo a US$ 30. A renda 
petrolífera seria de 2 bilhões de euros assim 
distribuída: um quarto para as empresas, um 
quarto para os estados exportadores e o restante 
para os estados importadoresII.   

Não deixa de ser surpreendente verificar que o 
principal beneficiado é o fisco dos países 
industrializados e não o fisco dos países da 
OPEP, da Rússia ou do México; países 
produtores e exportadores, em sua maioria, 
países ainda em desenvolvimento. Nos países 
industrializados, as imposições às importações 
são ad valorem, ou seja, uma percentagem que 
incide sobre o preço de aquisição. Assim, quanto 

maior for o preço do petróleo bruto, maior será o 
recolhimento. Além disso, os encargos aumentam 
em razão da crescente internalização dos custos 
ambientais decorrentes da queima de 
combustíveis fósseis. Não é por acaso que, na 
Europa Ocidental e no Japão, os tributos fiscais e 
para-fiscais somam mais de 70% do preço final 
da gasolina. São os estados, afinal, que lutam 
pela apropriação do excedente petrolífero. 

Além da dinâmica econômica, que sublinha a 
natureza conflitual da apropriação da renda em 
termos internacionais, o contexto histórico merece 
ser considerado, afinal o que foi observado na 
Bolívia não é um evento isolado no continente. 
Em um movimento pendular da política latino-
americana, após as experiências de reformas 
liberais, ocorridas durante a última década do 
século XX e seus resultados apenas parciais, era 
previsível que ocorressem algumas mudanças. 
Em países onde se iniciam a comunhão da 
estabilidade democrática e a consolidação das 
instituições republicanas, a alternativa ao 
passado foi a propagação de uma onda eleitoral 
vitoriosa de partidos e propostas de esquerda. 
Entre os países andinos, somente a Colômbia e o 
Peru não foram contagiados por esse movimento. 
As últimas eleições no Uruguai e no Brasil 
apontam na mesma direção. O nacionalismo, o 
antiamericanismo e o populismo sempre 
caracterizaram a esquerda latino-americana e 
seria surpreendente se não ressurgissem na atual 
situação.  

A decisão boliviana deve ser julgada à luz da 
geopolítica internacional e da história local. A 
carga simbólica que representou a eleição de Evo 
Morales e que reveste a decisão de nacionalizar 
as reservas minerais é imensa: sua origem é 
aimará, cocaleira e sindicalista. Os ciclos 
extrativos da prata e do estanho marcaram o 
passado de espoliação das riquezas naturais de 
uma nação que teve amputados territórios e sua 
saída para o mar. As diferenças étnicas, 
econômicas e sociais persistiram ao longo do 
século XX e marcam o presente de incertezas do 
país. Existe antagonismo entre nativos e 
descendentes dos espanhóis, entre a região 
andina e o Chaco, entre patrões e empregados. 
Em linha com o passado colonial e para 
acomodar esses antagonismos, um novo ciclo 
extrativo-exportador, que substituísse a riqueza 
da cocaína, justificava-se plenamente a partir da 
década de setenta. De fato, já se tinha 
vislumbrado uma função para a Bolívia na divisão 
do trabalho regional: seria a principal fonte de 
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abastecimento do gás natural. O energético 
serviria como alavanca para inserção do país no 
continente.  

A previsão começou a ser realizada com a 
construção do Gasbol, um projeto concluído em 
1999. Trata-se de um investimento monumental 
de US$ 8 bilhões de dólares que, pela primeira 
vez após Itaipu, aproveitava a natureza 
integradora dos projetos energéticos entre o 
Brasil e um país vizinho. Do lado boliviano, a 
arrecadação tributária anual com as exportações 
chega a US$ 450 milhões e o objetivo, com a 
nova partilha, é alcançar US$ 750 milhões. As 
importações brasileiras em gás somaram US$ 1,2 
bilhão no ano passado e a Petrobras dispõe de 
US$ 1,5 bilhões em imobilizações no país. Do 
lado brasileiro, a expansão do gás natural na 
matriz energética foi viabilizada à base da 
geração térmica e do consumo veicular; assinale-
se que são alternativas menos atraentes em 
termos de agregação de valor, do que o seu 
aproveitamento petroquímico, siderúrgico, ou seu 
uso pela indústria de cerâmica ou vidro. Contudo, 
justificava-se, a pressa para criar demanda 
devido a clausula de take or pay incluída no 
contrato de construção do Gasbol: nos primeiros 
anos, pagava-se mesmo que nenhum gás fosse 
transportado, ou comprado.    

A inserção definitiva da Bolívia na matriz 
energética da região, como fornecedor de gás, é 
natural pelo seu posicionamento geográfico e 
pela dimensão de suas reservas. A construção do 
Gasbol tem o mérito indiscutível de realizar esta 
vocação. No entanto, esta inserção ocorreu na 
seqüência das reformas setoriais que 
privatizaram a YBPF entre 1995 e 1997. Na 
ocasião, os ativos da estatal foram alienados para 
multinacionais do petróleo: Enron, BG, BP, Shell 
e Repsol-YPF. O crescimento dos investimentos 
foi indiscutível: entre 1997 e 2005 foram 3,4 
bilhões de dólares no total. É verdade também, 
que esses investimentos beneficiaram pouco a 
economia local, como revela a matriz energética 
do país, que pouco mudou desde então. Não 
existe nenhum aproveitamento petroquímico, 
assim como não há fábricas de amônia e 
fertilizantes, embora a Bolívia tenha evidentes 
dotações agrícolas. Nem mesmo o uso veicular 
do gás foi promovido. Tudo foi feito para exportar. 
Repete-se a estratégia anterior de crescer 
apoiado sobre uma atividade extrativa e a 
analogia com a política colonial se peca pela 
simplicidade, sublinha o essencial. O gás natural 

continua ocupando uma posição marginal no 
consumo de energia do país.  

Em síntese, o contexto histórico é marcado 
pela crescente importância da geopolítica 
energética na agenda internacional. Foi 
mencionado que a batalha pelo excedente 
econômico está no cerne das movimentações 
internacionais em razão da elevação dos preços 
da energia. A peculiaridade boliviana é, por um 
lado, o passado de espoliação do país mais pobre 
da América do Sul e, por outro, os magros 
benefícios colhidos recentemente com a reforma 
setorial e a expansão da produção de gás natural. 
História e particularidades explicam a 
importância, aos olhos bolivianos, das propostas 
de nacionalização das reservas e do controle 
majoritário das empresas atuando em solo 
boliviano. Isso, qualquer que seja o mérito final 
das propostas.  

Quanto ao mérito, seria interessante se 
perguntar sobre a justiça do pleito boliviano de 
aumentar sua participação nas rendas 
extraordinárias geradas pela exportação do gás 
natural. Em termos econômicos, tudo se resume 
ao preço pago pela mercadoria; D. Ricardo se 
perguntaria se este preço é justo, A. Marshall se 
indagaria se ele é ótimo. 

Uma comparação internacional pode servir 
como uma primeira aproximação sobre a 
pertinência do pleito. Nos EEUU, durante o 
inverno passado, no mercado spot, o preço variou 
entre 12 e 15 dólares por milhão de BTU (trata-se 
do Henry Hub price). Para a Europa, o gás 
proveniente da Sibéria deve estar em torno de 
US$ 7 por milhão de BTU, enquanto o preço pago 
pelo gás liquefeito proveniente do Norte da África 
alcançou nove dólares por milhão de BTU. Já foi 
assinalado que o preço do gás russo foi objeto de 
prolongadas e difíceis negociações entre a União 
Européia e a Rússia ao final do ano passado. 
Sempre no final de 2005, no Japão, os preços 
dos antigos contratos estavam entre US$ 5,5 e 6 
por milhão de BTU, contudo, os novos 
suprimentos vindos da Indonésia e do Oriente 
Médio devem ter seus preços mais próximos dos 
europeus. 

No Brasil, durante o último trimestre de 2005, 
o preço pago pelo gás boliviano foi de US$ 4,29 
por milhão de BTU decomposto da seguinte 
maneira: aquisição (2,77), e transporte (1,52). 
Essas informações são aquelas disponíveis na 
ANP. Em entrevista à Folha de São Paulo, 
publicada em 07 de maio de 2006, o Diretor de 
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Gás e Energia da Petrobras informou que a 
empresa pagava 1,7 US$/MBTU pelo transporte e 
duas tarifas pela mercadoria: 3,43 US$/MBTU 
para volumes até 16 milhões de m3 por dia e 4,21 
US$/MBTU para volumes entre 16 e 30 milhões 
de m3 por dia. Para o mesmo jornal e na mesma 
reportagem, a BG, que dispõem de reservas na 
Bolívia, participação no Gasbol e o controle da 
Comgás, informa outro preço: 4,7 US$/MBTU, 
sendo 3,2 o preço de aquisição da mercadoria e 
1,5 US$/MBTU o preço do transporte. A 
disparidade de informações revela uma 
característica da mercadoria – a pouca 
transparência na formação dos preços.  

De todo o modo, tomando como referência o 
final de 2005, a conclusão imediata é que existe 
certa defasagem entre os preços pagos no 
contrato boliviano e em outros mercados. O preço 
do gás boliviano corresponderia a um terço do 
preço norte-americano e pouco mais da metade 
do que pagavam os europeus. Não se depreende, 
contudo, que o preço do gás natural deva ser o 
mesmo em todo o mundo. A construção de um 
mercado internacional está em andamento, a 
partir da expansão da cadeia de GNLIII. Hoje, 
ainda não existe um preço de referência 
internacional. Mesmo não sendo os preços do 
gás em diferentes mercados perfeitamente 
comparáveis, é indiscutível que a fórmula de 
indexação preço, contratada entre o Brasil e a 
Bolívia, não repercutiu os incrementos 
observados nos preços da energia na sua devida 
medida. Por isso, era minimamente previsível 
uma renegociação dos preços.     

A próxima pergunta a ser colocada é: até onde 
pode ir o aumento de preço? Um primeiro teto 
seria dado pela equivalência calórica entre as 
fontes de energia. O Balanço Energético Nacional 
informa que um barril de petróleo bruto contém 
5,63 MBTU. Uma simples regra de três indica 
que, a US$ 30 por barril, o milhão de BTU 
custaria cerca de US$ 5,63.  Um barril de petróleo 
a US$ 60, o que está mais perto da realidade, 
então, corresponderia a um valor pouco superior 
a US$ 11 por milhão de BTU.  Devido a sua 
menor densidade, a logística de movimentação e 
armazenamento do gás natural é específica e 
bastante custosa comparativamente ao petróleo e 
seus derivados, que são líquidos.  

Portanto, para efeitos de análise, seria 
necessário fazer um ajuste de cálculo, que dê 
conta desta vantagem relativa do uso do petróleo, 
algo como um desconto de vinte por cento no 
valor da caloria fornecida via gás natural. 

Considerando o preço de US$ 60 por barril, o 
preço máximo do gás natural estaria em torno de 
US$ 9 por milhão de BTU.  Evidentemente, este 
seria um teto teórico em termos mundiais e 
representaria o custo marginal da indústria. Ele 
está muito próximo do preço de venda do milhão 
de BTU a partir do gás natural fornecido pelo 
Norte da África à Europa na forma liquefeita, o 
que corroboraria a sua associação com o custo 
marginal mundial. 

No Brasil, porém, o preço do energético não 
poderia alcançar este valor. Seu teto deve ser 
bem mais baixo. Isso porque o consumo de gás 
deixou de ser marginal faz pouco tempo. Os 
principais mercados foram conquistados 
recentemente e ainda existe elevada competição 
para outros usos. O derivado de petróleo 
majoritariamente deslocado foi o óleo 
combustível, justamente aquele de menor preço. 
O uso que mais cresceu foi nas térmicas, 
aproximadamente 10 milhões de m3 por dia, 
seguido pelo consumo veicular, aproximadamente 
5 milhões de m3. Com os reservatórios das usinas 
hidroelétricas normalmente cheios e o contínuo 
excesso de gasolina no mercado interno, um 
aumento substancial do preço do gás natural – 
entre um quarto e um quinto a mais por exemplo 
– irá se refletir em uma perda também nesses 
dois mercados.  

Ademais, quanto ao comportamento dos 
preços internos dos derivados de petróleo, há de 
se considerar que a auto-suficiência e a 
valorização do real permitem a Petrobras 
amortecer a volatilidade do mercado internacional 
do petróleo.  Em outros termos, os preços dos 
derivados subiram menos no Brasil, o que impede 
importantes elevações do preço do gás no país.  

Tudo levado em conta, se o preço teto 
internacional estaria próximo de US$ 9 por milhão 
de BTU, o teto no Brasil estaria em torno de 6 
dólares, talvez, US$ 6,5 por milhão de BTU. Em 
calorias, seria um valor mais elevado que o óleo 
combustível, mas, menor que o óleo Diesel. 
Comparado com o preço vigente em dezembro de 
2005, são US$ 2 a mais por milhão de BTU. 
Ressalte-se que, com este adicional, o preço do 
gás natural importado da Bolívia ainda estaria 
entre os mais baratos do mundo. Seria também 
um valor suficiente para ajustar os preços do 
contrato à realidade dos mercados energéticos 
mundiais, sem comprometer as vantagens 
comparativas do uso do energético no mercado 
interno. Enfim, seria uma elevação de preço com 
reduzido impacto no Brasil em curto prazo e, 
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inversamente, geraria um ganho substancial para 
o país vizinho.  

A assimetria de posições entre os dois países 
é evidente. Com uma população de 9 milhões de 
habitantes, com mais de 65% dela vivendo abaixo 
da linha da pobreza, a renda per capita anual 
boliviana estava pouco acima de mil dólares em 
2004. Nem no Maranhão, o estado mais pobre do 
Brasil, os indicadores sociais são tão baixos. A 
conclusão do Gasbol alterou substancialmente o 
fluxo comercial entre os dois países. Em 1997, o 
valor total das trocas de óleo e gás resumia-se a 
US$ 70 milhões. Oito anos depois, esse valor se 
aproximou de US$ 1 bilhão. Antes do fim das 
obras do gasoduto, em 1999, as exportações de 
hidrocarbonetos respondiam por 1% das 
exportações bolivianas. Em 2005, elas 
representaram 37% das vendas externas do país. 
Recentemente, a participação dos bolivianos na 
partilha da renda conheceu um aumento 
importante, os recolhimentos tributários subiram 
de US$ 140 milhões para mais de US$ 450 
milhões, o que corresponde a divisão 50:50 da 
renda gerada. Com as medidas anunciadas em 1o 
de maio deste ano, a nova proporção será de 
82:18 e a receita do governo deve superar US$ 
750 milhões. É um valor considerável para um 
país cujo PIB, em 2004, foi de US$ 8,1 bilhões, 
cuja a receita tributária total foi de US$ 2,2 
bilhões, onde o investimento estatal monta US$ 
740 milhões e o déficit público alcança US$ 500 
milhões. 

Em compensação, para o Brasil, ao menos em 
curto prazo, a maior participação dos bolivianos 
na renda gerada pelo gás teria conseqüências 
limitadas. Pouco mais da metade do gás 
consumido provém do país vizinho. São 25 
milhões de m3 por dia em 45 milhões. Pode 
parecer muito, mas, é relativamente pouco, se for 
considerado o papel ainda reduzido do gás 
natural na matriz energética – menos de 10% do 
consumo final de energia – e sua participação 
facilmente contestada pelos demais energéticos 
nos novos mercados.  

Além disso, geograficamente, consumidores 
tradicionais localizados nos estados do Nordeste 
e no Rio de Janeiro não seriam diretamente 
atingidos. A dependência do gás natural 
importado só é total nos seguintes estados: Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Porém, em todos 
eles, não existe consumo residencial ou 
comercial, o consumo industrial é exceção e a 
regra é o consumo térmico e em refinarias.  

Em Minas Gerais, metade do consumo é 
atendida pelo gás proveniente da Bolívia e, em 
São Paulo, cerca de 90%. O impacto maior, sem 
dúvida, ocorreria neste último. Segundo a 
Comgás, o preço do gás natural fornecido no 
estado já é aproximadamente 30% mais caro que 
aquele de origem nacional (provavelmente 
proveniente do campo marinho de Merluza). A 
multinacional de origem inglesa possui cerca de 
1.000 clientes industriais e 500 mil residências 
consumindo gás natural. Assim, o impacto da 
elevação do preço do gás importado será 
geograficamente restrito, à exceção daquelas 
residindo e instaladas em São Paulo, muito 
poucas famílias e empresas brasileiras seriam 
afetadas.         

Em curto prazo, um último fator deve contribuir 
para atenuar o impacto da elevação do preço do 
gás lá na Bolívia. Uma característica da indústria, 
já comentada, são seus preços contratados, 
acordos de compra e venda de longo prazo entre 
os agentes, o que se verifica ao longo de toda a 
cadeia de realização de valor da mercadoria e 
que, naturalmente, enrijece as relações 
comerciais. Não é por outro motivo, por exemplo, 
que os preços do gás contratado pelo Japão 
foram aqueles que menos subiram recentemente. 
Assim, a logística de suprimento está estruturada 
em torno de uma seqüência de arranjos 
contratuais, de forma que variações de preço a 
montante não se traduzem em elevações a 
jusante nem imediata, nem proporcionalmente.  
Portanto, repasses e reajustes não são 
automáticos e muito provavelmente serão em 
parte absorvidos pelos diversos agentes na 
cadeia antes de chegarem ao consumidor final. 

O impacto reduzido a curto prazo não deve 
retirar a importância da mudança nas condições 
de compra e os impactos a médio e longo prazo 
da elevação do preço. O objeto de disputa – o 
gás natural - tem valor estratégico e seu 
encarecimento repentino tem implicações na 
formulação, ou na reformulação, da política 
energética nacional. Foram revelados os perigos 
da captura do gás natural pelo setor elétrico, sem 
que exista garantia em relação às condições de 
abastecimento. A partir da década de 1990, a 
pífia ampliação do parque de geração hidráulica 
fez a expansão do setor elétrico se apoiar na 
construção de usinas a gás. Assumidos pela 
Petrobras, no decorrer dos últimos anos, os 
preços subsidiados do energético e os prejuízos 
nas operações das térmicas alavancaram o 
consumo. Apesar disso, faltou maior coordenação 
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entre o desenvolvimento de reservas, a 
ampliação dos gasodutos e a construção dessas 
usinas a ponto de, em dezembro de 2003, não ter 
sido possível colocar em funcionamento as usinas 
no Nordeste para atenuar os efeitos da seca nos 
reservatórios hídricos da região. Hoje, se isso 
fosse necessário novamente não existiria, nem 
gás, nem dutos, para colocar as térmicas gerando 
a plena carga.  

Assim, de positivo, o nacionalismo boliviano 
revelou a fragilidade da estratégia de se apoiar 
nas térmicas a gás. Elas garantiram o grosso do 
aumento da capacidade de geração 
recentemente, mas, a dependência crescente em 
relação à Bolívia aumentou o risco futuro de 
déficit elétrico. A continuidade da expansão 
nesses moldes só poderá ser assegurada se 

forem diversificadas as fontes de suprimento, ou 
deslocado o energético de outros usos para o 
suprimento das térmicas. Em todos os casos, 
frente à nova situação, uma reflexão sobre a 
política energética se faz necessária. 

¹ Professor da EQ/UFRJ 
i Possibilidade de compra e venda de um bem entre diferentes 
mercados com vistas a ganhos financeiros decorrentes do 
diferencial de preços. 
ii J-M Chevalier (2005). Les grandes batailles de l´énergie. 
Paris: Gallimard, pág. 43. 
III Quanto ao crescimento da cadeia de fornecimento de GNL, 
ver Daniel Yergin e Michael Stoppard (2003). The next prize. 
In Foreign Affairs, vol 82, nº 06, pág. 103-114. 
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O crescimento da indústria de gás natural 
(GN) no Brasil depende do grau de 
competitividade do gás em relação às outras 
opções energéticas, tanto no setor industrial e 
residencial quanto no setor de geração elétrica. O 
desenvolvimento de novos mercados para o gás 
no Brasil esbarra na falta de uma infra-estrutura 
de distribuição adequada ao potencial deste 
energético. Segundo a constituição federal e a Lei 
n° 9.478, a distribuição de gás canalizado com 
fins comerciais é de exploração exclusiva dos 
estados, exercida direta ou indiretamente através 
de concessões. Atualmente, existem 5 empresas 
privadas e 15 estatais atuando no segmento de 
distribuição de GN.   

Devido às características particulares das 
redes de infra-estrutura, como a necessidade de 
grandes volumes de capital imobilizado, longo 
prazo de maturação dos projetos e a existência 
de elevados riscos associados aos retornos 
financeiros, os investimentos nas redes de 
distribuição de GN são feitos, normalmente, a 
partir do capital de terceiros. Desta forma, a 
estrutura do mercado financeiro é um dos 
principais condicionantes para a decisão de 
investimento neste segmento.    

O presente artigo busca analisar os principais 
obstáculos ao financiamento da expansão das 
redes de distribuição de GN nacional, partindo da 
constatação de que as empresas do setor operam 
em uma faixa de endividamento subótima.  

 Financiamento do Setor de Gás Natural   

Nesta parte do artigo, analisar-se-á a evolução 
dos investimentos nos diferentes segmentos da 
cadeia do GN no Brasil, mostrando que existe um 
desequilíbrio entre o volume de investimentos que 
vem sendo alocados nas diferentes etapas de 
produção. O grande esforço de investimentos na 
produção e transporte não vem se reproduzindo 
no segmento de distribuição. Como 
conseqüência, o mercado de GN no Brasil se 
desenvolve em um ritmo menor do que o 
esperado, com impactos financeiros importantes 
para os operadores. 

Atualmente, existem 24 empresas de 
distribuição de GN por dutos. Entretanto, apenas 
18 dessas empresas estão efetivamente 
operando. A maior parte das empresas do setor 
(19) é controlada, direta ou indiretamente, pelos 
governos estaduais. A Petrobras detém 
participação acionária em 18 das empresas 
constituídas, e em 14 das empresas em 
operação. Apenas 5 empresas são 
completamente independentes da Petrobras 
(CEG, CEG Rio, Comgas, Gás Natural SPG, e 
Gás Brasiliano).  

A maioria das empresas do setor é muito 
pequena, não possuindo geração de caixa 
suficiente para financiar seus investimentos com 
recursos próprios. Nesse sentido, a única fonte de 
recursos é a capitalização pelos sócios 
controladores, que, na maioria dos casos, são os 
governos dos estados. Além da baixa capacidade 
de geração de recursos próprios, as empresas de 
distribuição de GN, principalmente as estatais, 
possuem dificuldades de apresentar as 
contrapartidas necessárias para a obtenção de 
empréstimos no mercado de capitais. 

A análise da malha de distribuição das 
empresas brasileiras mostra que apesar de 82% 
das cidades estarem na área de concessão das 
empresas estatais, apenas 44% das cidades com 
fornecimento de GN são atendidas por essas 
empresas. Além disso, dos 9.261 km de rede de 
distribuição, 71% pertencem às empresas 
privadas. Do número total de indivíduos atendidos 
pelo fornecimento de GN 99% são clientes das 
empresas privadas. 

A fim de explicar o baixo nível de investimento 
das empresas estatais de distribuição de GN, 
avaliar-se-á capacidade de endividamento do 
setor de distribuição de GN, separando-o em dois 
grupos: o das estatais e o das privadas. Para 
avaliar tal capacidade de endividamento, utilizou-
se a metodologia de análise de risco empregada 
pelo BNDES.  

Segundo esta metodologia, o BNDES se 
compromete a financiar projetos que totalizem até 
três vezes a sua capacidade de geração de caixa 

Impactos da Estrutura de Financiamento sobre a Decisão 
de Investimento das Empresas de Distribuição de Gás 

Natural no Brasil 
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(medida pelo EBITDA), descontadas as dívidas 
bancárias. Desse total, a empresa deverá 
financiar 20% com recursos próprios, cabendo 
80% ao BNDES, o que limitaria a alavancagem 
da empresa em 2,4 vezes o EBITDA. Dada essa 
restrição, é relevante então questionar se as 
distribuidoras de GN brasileiras têm condições 
financeiras de obter empréstimos, isto é, se estão 
subalavancadas de acordo com a metodologia do 
BNDES.  

A análise dos indicadores financeiros das 
empresas de distribuição de GN mostra que, na 
média, mesmo com o crescimento do 
endividamento financeiro nos anos recentes, 
existe espaço operacional para que as empresas 
aumentem a alavancagem, já que se aumentou 

também a capacidade de endividamento. No caso 
das empresas privadas de distribuição de GN, a 
capacidade de endividamento do conjunto das 
empresas passou de 750 milhões em 2002 para 
1,2 bilhões de reais em 2004. O Gráfico 1 mostra 
que o aumento do nível de endividamento das 
empresas privadas vem sendo acompanhado 
pelo aumento de sua capacidade de 
endividamento em relação ao ativo das 
empresas. Segundo a metodologia empregada, o 
nível de endividamento se encontra ligeiramente 
acima da capacidade de endividamento, o que 
mostra que as empresas privadas apresentam um 
grau de alavancagem moderado para alto. 

 

Gráfico 1 - Nível de endividamento X Capacidade de Endividamento das Empresas Privadas 
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 Fonte: Elaboração Própria a partir do Balanço das Empresas 

 A melhora na capacidade de endividamento 
nos últimos anos reflete um aumento das receitas 
das vendas de serviços decorrente da conclusão 
das obras de novos ramais de distribuição. O 
crescimento acentuado da receita operacional, o 
alto nível de liquidez, e o baixo índice de 
endividamento das empresas privadas de 
distribuição criam um espaço para o aumento da 
alavancagem das distribuidoras de GN. Esse fato 
se reflete na capacidade de pagamento de jurosI . 
O índice de capacidade de pagamento de juros 
indica o percentual das dívidas bancárias que 
poderiam ser pagos pela geração de caixa da 
empresa, isto é, qual a taxa de juros sobre a 
dívida bancária que poderia ser suportada pela 
geração de caixa. Em 2004, a capacidade de 
pagamento de juros das principais empresas de 
distribuição de GN foi de 89% no caso da 

COMGAS, 115% no caso da Gás Natural SPS e 
62% no caso da CEG Rio e 151% no caso da 
Compagas.  

 No caso das empresas estatais, o nível de 
alavancagem é ainda menor. Com exceção da 
Sulgas, da Compagas e da Scgás nenhuma das 
empresas estatais pertencentes à amostra 
possuía dívida bancária até 2004, embora os 
últimos anos tenham mostrado uma melhora na 
capacidade de endividamento das empresas 
estatais em decorrência do aumento da 
capacidade de geração de receita. O EBTIDA da 
Bahiagás, por exemplo, passou de 
aproximadamente 13 milhões de reais em 1999 
para 74 milhões em 2004. (Cf. gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Nível de endividamento X Capacidade de Endividamento das Empresas Estatais 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Cap End/Ativo Nível de Endividamento
 

 Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados das empresas 

 Além da elevada capacidade de 
endividamento, a análise dos índices de liquidez e 
dos níveis de endividamento das empresas de 
distribuição de GN sugere que existam barreiras 
não financeiras ao desenvolvimento do setor 
público de distribuição de GN.  

Recentemente, vemos um aumento da 
captação de recursos de terceiros por parte das 

empresas privadas, o que fica evidente pelo 
Gráfico 3. Por outro lado a participação dos 
recursos de terceiros no financiamento das 
empresas estatais, com exceção de algumas 
poucas empresas do Sul do país, continuou muito 
baixo.

Gráfico 3 – Nível de Endividamento Financeiro das Empresas de Distribuição de Gás Privadas e 
Estatais 
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Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados das empresas 

O crescimento do nível de endividamento das 
empresas privadas se deve principalmente ao 
início das operações da Gás Natural São Paulo 
Sul em 2000 e ao aumento do nível de 
endividamento da CEG, que passou de 18,41% 
em 1999 para 48,10% em 2004. A principal 
origem dos recursos continuou sendo o BNDES, 
que expandiu a concessão de crédito para o setor 
de distribuição de GN. 

O leve crescimento do nível de endividamento 
das empresas estatais, mostrado no Gráfico 3, 
não indica um aumento generalizado da 
capacidade de obtenção de recursos de terceiros 
das empresas públicas de distribuição de gás. Os 
dados a respeito dos níveis de endividamento das 

empresas do sul do país distorcem a média do 
nível de endividamento da empresas públicas de 
distribuição. Esse fato fica melhor evidenciado 
quando comparamos o nível médio de 
endividamento das empresas estatais com e sem 
a Sulgás (ver Gráfico 4). No primeiro caso o nível 
de endividamento médio foi de 13,31% em 2004;  
no segundo, esse nível passou para 5,57%, no 
mesmo ano. A Sulgás aumentou seu nível de 
endividamento de 33,36% em 1999, para 83 % 
em 2004. Dessa forma, o crescimento do nível de 
endividamento do setor estatal de distribuição de 
GN não tem indicado um aumento da 
disponibilidade de recursos de terceiros para o 
financiamento do investimento e da expansão das 
redes de distribuição em todo o país.  
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Gráfico 4 – Nível de Endividamento Financeiro das Empresas de Distribuição de Gás Privadas e 
Estatais (sem a Sulgás) 
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Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados das empresas 

O Gráfico 4 mostra que além do nível de 
endividamento das empresas privadas ser maior 
do que o das empresas estatais, o grau de 
alavancagem daquelas vem apresentando um 
crescimento nos últimos anos muito mais 
acentuado do que o das estatais. O baixo nível de 
endividamento das empresas estatais, que se 
reflete em baixo risco de insolvência, como visto 
anteriormente, levanta a questão da existência de 
barreiras não financeiras ao acesso das 
empresas estatais ao capital de terceiros.  

O Gráfico 5 mostra que o nível de 
endividamento financeiro tem acompanhado o 

nível geral de endividamento, o que indica uma 
preferência das empresas privadas pelos 
empréstimos bancários como fonte de recursos 
de terceiros. A participação das outras fontes de 
recursos, como emissão de debêntures e ações, 
sobre o nível de endividamento parece ter se 
mantido constante no período analisado. Esse 
fato indica que as empresas possuem um limitado 
acesso ao mercado de títulos, seja esse de 
dívida, ou de propriedade; isto é explicado pelo 
baixo desenvolvimento do mercado de capital 
brasileiro. 

 

Gráfico 5 – Nível de Endividamento Financeiro X Nível Geral de Endividamento 
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Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados das empresas 

Um outro indicador importante é a participação 
do capital de terceiro sobre o capital total das 
empresasII. No caso das empresas privadas, a 
média desta participação passou de 19,11% em 
1999 para 59,23% em 2004, enquanto que a 
participação do capital de terceiros sobre o capital 
total das empresas estatais passou de 31,69% 
em 1999 para 6,16% em 2003. Além dos baixos 

níveis de endividamento das empresas estatais 
em comparação ao das empresas privadas, as 
empresas públicas de distribuição de GN 
apresentam níveis de liquidez elevados. Em 
2003, por exemplo, a Copergas apresentou um 
índice de liquidez de aproximadamente 3,5. Isto 
significa que a soma dos seus direitos de curto e 
longo prazo eram 3,5 vezes maior do que a soma 
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da sua obrigação de curto e longo prazo; dessa 
forma a empresa poderia pagar todas suas 
dívidas e ainda ficar com uma margem de 250%. 
Das empresas estatais analisadas, todas 
possuíam, em 2003, índices de liquidez maiores 
ou muito próximos da unidade, o que indica uma 
boa situação financeira, ou seja, uma boa 
capacidade de pagamento de suas dívidas. 

A análise do giro do ativo e da margem 
EBITDA indica que as empresas do setor de 
distribuição operam, atualmente, em um faixa de 
rendimento crescente. O giro do ativo é a 
proporção segundo a qual as vendas deveriam 
crescer para o aumento de uma unidade do ativo. 
O fato do giro do ativo estar crescendo significa 
que o faturamento aumentou mais que esta 
proporção. Isto parece indicar que o aumento do 

ativo possibilitou a indústria como um todo 
aumentar mais do que proporcionalmente seu 
faturamento, o que pode ser interpretado como 
um deslocamento positivo na curva de escala de 
produção. O aumento significativo da margem 
EBITDA em 2001 e 2002 sugere que o aumento 
da escala de produção melhorou a margem 
operacional bruta, possibilitando às empresas 
aumentarem a diluição de custos (cf. Gráfico 6). 

O Gráfico 7 deixa claro que a indústria de 
distribuição de GN no Brasil está numa fase de 
rendimentos crescentes de escala. A expansão 
dos ativos se traduz numa melhora operacional. 
Assim, o endividamento das empresas não deve 
se traduzir numa deterioração da rentabilidade da 
indústria.  

 

Gráfico 6 – Margem EBITDA 
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Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados das empresas 

Gráfico 7 – Giro do Ativo 
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 Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados das empresas     

Para verificar o impacto do endividamento 
sobre a rentabilidade das empresas, busca-se 
analisar a evolução da rentabilidade comparada 
com o nível de endividamento do setor. O Gráfico 
8 indica que a rentabilidade média da indústria 
aumentou ao mesmo tempo em que o nível de 
endividamento. Portanto, a análise descrita acima 

parece indicar que as empresas do setor operam 
em um nível sub-ótimo de escala e que poderiam, 
através da alavancagem, gerar ganhos 
operacionais que melhorem a sua rentabilidade, 
já bastante atraente (a média do setor em 2001 
foi de 22,88%). 
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Gráfico 8 – Rentabilidade Média do Setor de Distribuição de Gás 

Fonte: Elaboração Própria a partir do Balanço das empresas 
A análise da capacidade de endividamento 

das empresas de distribuição de GN mostrou que 
os obstáculos às fontes de financiamento de 
longo prazo representam uma grande barreira ao 
investimento na expansão das redes de infra-
estrutura. O baixo nível de endividamento das 
empresas, principalmente estatais, em conjunto 
com possibilidade de aumento na geração de 
caixa, mostra que, uma vez superados os 
obstáculos às fontes de financiamento, as 
empresas públicas de distribuição de GN podem 
elevar consideravelmente deus investimentos. 

Obstáculos ao Aumento do Investimento  

A análise do balanço patrimonial das principais 
empresas do setor mostra que existe um 
considerável espaço operacional para o aumento 
da alavancagem das empresas de distribuição de 
GN, principalmente no grupo das estatais.  

As empresas do setor possuem um baixo nível 
de endividamento, uma crescente geração de 
caixa e estão operando com rendimento 
crescente de escala. Dessa forma, não se pode 
explicar o baixo nível de acesso ao capital de 
terceiro a partir do risco financeiro crescente. As 
empresas de distribuição de GN parecem 
trabalhar em um nível sub-ótimo de 
endividamento, ou seja, fora no ponto de 
maximização do valor da empresa. 

Assim o baixo nível de investimento do setor 
de distribuição de GN está muito mais associado 
ao incipiente acesso às fontes de financiamento 
do que a capacidade de endividamento das 
empresas. A seguir, serão listados dois possíveis 
obstáculos aos recursos financeiros necessários 
à expansão das redes de distribuição. 

Resolução 2827 do BACEN 

A Resolução 2827 do Banco Central redefine 
as regras de contingenciamento de crédito ao 
setor público. O Banco Central em março de 
2001, por meio da Resolução 2827, passou a 
controlar de forma mais efetiva as operações de 
crédito ao setor estatal. Dessa forma, passou-se 
a limitar as operações de crédito de cada 
instituição financeira e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil com órgãos e entidades do setor público a 
45% do patrimônio de referência (PR)III. 

A Resolução 2827 vem como parte da política 
econômica dos últimos governos que tem como 
objetivo a redução do déficit do setor público. 
Dessa forma, o contingenciamento do crédito às 
empresas de controle estatal mostra-se como um 
dos instrumentos do governo para se atingir as 
metas de superávit. 

Assim, as operações de crédito, como 
empréstimos e financiamentos, as operações de 
arrendamento mercantil e as operações 
garantidas pela emissão de títulos mobiliários dos 
estados, do Distrito Federal e da União, ficam 
sujeitas aos limites impostos pela resolução 2827. 
As operações de financiamento de licitações 
internacionaisIV e as operações de financiamento 
com títulos mobiliários, contudo, não estão 
sujeitas às restrições de crédito. 

Em 2005, por exemplo, o limite para a 
alavancagem do setor público com instituições 
financeiras privadas e estatais foi de R$ 1,2 
bilhões. Considerando que 15 das 20 empresas 
em operação na distribuição de gás canalizados 
são controladas pelos governos estaduais, a 
restrição de crédito ao setor público mostra-se 
como uma das principais barreiras ao 
desenvolvimento do setor de gás no país.  

R e n t a b i l i d a d e  M é d i a  P o n d e r a d a  d o  S e t o r  ( S o b r e  o  P L )
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Segundo estimativas do mercado, em 2005 
existiam cerca de R$ 6 bilhões em projetos 
parados nas empresas públicas aguardando a 
liberação de recursos. No caso das empresas de 
distribuição de GN, caso não houvesse restrição 
de crédito às empresas estatais, e elas fossem 
capazes de manter níveis de alavancagem 

próximos aos das empresas privadas, estima-se 
que, por exemplo, em 2003, o investimento das 
empresas públicas de distribuição poderia ter sido 
de R$ 345 milhões, ou seja, poderia ter sido 43 % 
maior do os R$ 242 milhões investidos nesse 
ano.  

 

Gráfico 9 – Potencial de Endividamento Bancário das Empresas Estatais  
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Fonte: Elaboração Própria a Partir do Balanço das Empresas  

O Gráfico 9 mostra que a partir de 2001, data 
da publicação da Resolução 2827, aumentou a 
diferença entre a dívida bancária realizada e as 
dívidas bancárias em potencial. Esse dado 
mostra que a restrição de crédito ao setor público 
vem afetando o nível e endividamento e, dessa 
forma, a capacidade de financiamento dos 
projetos de expansão das redes de infra-estrutura 
de distribuição de gás encanado. 

Planejamento Energético e Risco de 
Desabastecimento  

A descoberta da reserva de Santos criou uma 
perspectiva de redução da dependência da 
importação de gás. Contudo, a Petrobras estima 
que o desenvolvimento completo da produção da 
reserva de Santos leve de 6 a 10 anos. Assim, 
nos curto e médio prazos, o desenvolvimento do 
setor de GN dependerá da importação. Em 2003, 
5,2 bilhões de m³ foram importados da Bolívia ou 
da Argentina. O gás argentino destinou-se, 
principalmente, ao abastecimento da Estação 
Termoelétrica de Uruguaiana, enquanto que 
cerca 90% do gás importado utilizado no Brasil 
em 2003 teve origem boliviana. 

A análise dos indicadores financeiros e as 
características do mercado de gás brasileiro 
mostram que o risco de crédito e de mercado das 
empresas de distribuição de GN são 
relativamente baixos quando comparados com o 

risco de outros setores da economia. Entretanto, 
a instabilidade política na Bolívia, as incertezas 
quanto à viabilidade econômica das reservas de 
Santos e a falta de uma política energética 
integrada fazem com que o risco de 
desabastecimento desestimule o investimento em 
determinados projetos de expansão da rede de 
distribuição, principalmente na região Nordeste. 

O Gráfico 10 mostra a projeção da 
necessidade de importação frente a um aumento 
estimado da demanda, da produção e das 
importações em 10% ao ano, mantendo-se os 
mesmos volumes de GN contratados da Bolívia e 
da Argentina. Como podemos ver, a partir de 
2008, considerando o perfil atual da estrutura de 
oferta de gás, haverá um esgotamento da 
capacidade de importação e uma possível 
situação de escassez de oferta. Esse cenário 
pode ser antecipado, já que a estimativa de 10% 
de crescimento para demanda e para a produção 
é extremamente conservadora frente a situação 
atual da indústria do GN. A demanda, de 2003 
para 2004, cresceu 17%; a produção, por sua 
vez, aumentou 7%, segundo dados da ANP. 
Dessa forma, a estimativa de crescimento de 
10%, tanto para a demanda quanto para a 
produção, apresenta uma visão otimista, 
principalmente quando consideradas as 
incertezas a respeito da reserva de Santos. 
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Gráfico 10 – Projeção de Oferta e Consumo de Gás Natural no Brasil 
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      Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP 
Obs: Os dados a partir de 2006 são estimados 

A existência de inúmeros projetos 
concorrentes à diminuição da dependência do 
gás boliviano cria incertezas a respeito da 
estratégia a ser adotada pela Petrobras. Além 
disso, a indefinição do papel das térmicas na 
política energética brasileira impede que se avalie 
de forma precisa qual o volume de gás 
demandado pelo mercado nacional. Assim, a 
definição de um planejamento energético 

integrado pelo governo brasileiro torna-se 
fundamental para se diminuir as incertezas e, 
dessa forma, aumentar os investimentos no setor 
de distribuição de gás. O Quadro 1 mostra de 
forma resumida a falta de um planejamento 
energético definido, a partir da alternância de 
diferentes e antagônicos projetos do governo em 
relação ao setor de GN. 

Quadro 1 – Políticas Setoriais para a Indústria de Gás Natural 
Ano Marco Situação de Mercado Política de Gás  

1999 
Inicio das 
operações do 
GASBOL 

Excesso de Oferta de GN: gás importado 
menor que o volume contratado da Bolívia.  

Expansão da geração térmica (PPT), desenvolvimento 
do consumo em outros setores (veicular e industrial). 
Construção do gasoduto ligando a região Sudeste com 
a região Nordeste, para levar o gás da Bolívia até as 
térmicas da região (GASENE). 

2001 Crise do setor 
elétrico brasileiro 

Perspectiva de excesso de demanda de 
energia elétrica. Inicio do Racionamento. 

Iniciativa de concurso aberto para aumentar o volume 
de gás contratado da Bolívia. 

2002 Fim do 
Racionamento 

Redução da demanda por eletricidade e 
aumento da capacidade ociosa de geração 
hidroelétrica. Mudança da visão do papel das 
térmicas no sistema elétrico brasileiro: Backup. 

Diminuem-se os incentivos a geração termoelétrica. 
Revisão do processo de concurso aberto e mantimento 
do volume de gás contratado da Bolívia. 

2003 Descoberta da 
reserva de Santos 

Possibilidade de auto-suficiência de GN e 
menor dependência do gás boliviano. 

Falta de estímulo a revisão dos contratos de 
fornecimento de GN com a Bolívia. Mantêm-se os 30 
milhões de m³ diários contratados. 

2004 
Reavaliação da 
reserva de Santos 
e crise na Bolívia 

Percepção de falta de oferta. O aumento anual 
da demanda de 20%, as reavaliações 
negativas da capacidade de produção da 
reserva de Santos e a dificuldade de 
negociação de novos volumes de gás com a 
Bolívia indicam uma possível escassez de GN 
já em 2008.    

Interrompem-se as obras do GASENE - gás insuficiente 
para os mercados das regiões Sudeste e Nordeste. 
Conversão das Térmicas para diesel - projeto não 
avança pela inviabilidade técnica de abastecimento. 

2005 Agravamento da 
Crise da Bolívia Perspectiva de Excesso de Demanda. 

Estudo de alternativas para a importação de GN: Da 
região de Camisea no Peru e da Venezuela - projetos 
concorrentes.  

2006 
Indefinição 
Política e 
econômica da 
Bolívia 

Perspectiva Excesso de Demanda. 
Estudo de uma planta de GNL no Nordeste - Alternativa 
ao gás Boliviano. Tentativa de Negociação com a 
Bolívia - aumentar o volume de gás contratado.  

Fonte: Elaboração própria 
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Conclusões  

A análise do setor de distribuição de GN 
brasileiro mostrou que a diferença entre os níveis 
de investimento das empresas privadas e estatais 
não pode ser completamente explicado pelos 
condicionantes financeiros do investimento.  

A análise dos indicadores financeiros mostrou 
que as empresas públicas de distribuição de gás 
possuem uma boa capacidade de endividamento, 
adequado a necessidade de financiar os 
investimentos necessários na expansão das 
redes de distribuição. Contudo, a existência de 
barreiras não financeiras limita o crescimento do 
setor. 

A falta de uma política energética integrada e 
bem definida por parte do governo e da 
Petrobras, em conjunto com a instabilidade 
política e institucional na Bolívia, tem criado um 
ambiente de incertezas, principalmente no que diz 
respeito à segurança do abastecimento de GN. 
Dessa forma, embora o perfil da demanda final de 
GN não crie incertezas quanto ao fluxo de 
recebimento do serviço de distribuição de GN, as 
incertezas quanto suprimento das 
transportadoras, principalmente na região 
Nordeste, aumenta os riscos dos investimentos 
em expansão das empresas de distribuição de 
gás.  

Além da falta de planejamento energético, o 
contingenciamento dos gastos públicos, 
regulamentado pela resolução 2827 do BACEN, 
tem racionado o crédito, tanto público quanto 
privado, para as empresas estatais do setor de 
GN. Assim, a limitada capacidade de investimento 
das empresas estaduais de gás não se dá pela 
sua estrutura financeira, mas sim pela 
impossibilidade de captação de recursos junto ao 
sistema financeiro nacional.    

Nesse sentido, qualquer ação destinada ao 
desenvolvimento e expansão do uso do GN 
depende, em primeiro lugar do estabelecimento 
de um planejamento energético integrado que 
defina de forma clara o papel do gás na matriz 

energética brasileira, de forma a se traçar 
estratégias que diminuam as incertezas, 
principalmente quanto a segurança da oferta no 
setor. Em segundo lugar, deve-se procurar 
instrumentos capazes de transpor as limitações 
de crédito impostas pela política fiscal restritiva 
dos últimos governos. Nesse sentido, os 
mecanismos de securitização de recebíveis, o 
mercado de capitais e a continuidade do processo 
de privatização das empresas estaduais de 
distribuição de GN mostram-se como importantes 
alternativas para ampliar a capacidade de 
investimento dessas empresas, superando as 
limitações impostas pelo racionamento de crédito 
ao setor público.  

 

¹ Mestre pelo IE/UFRJ 
 2 Professor IE-UFRJ/Pesquisador GEE 
 
i A capacidade de pagamento de juros é calculada dividindo-se 
o lucro EBITDA pelo total das dividas bancarias. 
 ii A participação do capital de terceiro sobre o capital total se 
calcula dividindo o valor da conta capital de terceiro pela soma 
do patrimônio liquido com o capital de terceiro. 
III O patrimônio de referência é usado pelo Banco Central para 
definir os limites operacionais das instituições financeiras e foi 
definido pela resolução 2837 do BACEN em maio de 2001.  
IV Licitação internacional é aquela em que se permite a 
participação de firmas nacionais e estrangeiras, isoladamente 
ou em consórcio com empresas nacionais. O seu 
procedimento é o mesmo de qualquer concorrência, apenas 
com sujeição às diretrizes estabelecidas pelos órgãos federais 
responsáveis pela política monetária e de comércio exterior, 
ou seja, às normas expedidas pelo Banco Central do Brasil 
(ver Res. 153, de 27.8.70) e pelo Ministério da Fazenda (ver 
Port. GB-6, de 14.1.69). Quando o contrato versar sobre 
importações, empréstimos, financiamentos e quaisquer outras 
operações externas de interesse dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios, dependerá de autorização do 
Senado Federal (CF, art. 52, V). 
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Maria Carolina Carneiro1 

O cenário do setor elétrico brasileiro mudou 
radicalmente após os efeitos econômicos e 
políticos negativos gerados pelo racionamento de 
2001. A crise gerada fez com que se revisasse 
completamente a organização institucional da 
indústria elétrica brasileira. A partir daí, foi 
instaurado o novo modelo do setor elétrico 
brasileiro.  

Dentro deste novo modelo, os leilões 
constituem mecanismo central que permite a 
compra da maior parte da energia utilizada no 
país. Muito se tem discutido sobre esse novo 
arranjo do setor e as avaliações e opiniões sobre 
os resultados desses leilões são controversas. De 
fato, realizar a avaliação do novo modelo do setor 
elétrico não é tarefa fácil.  

Questões sérias estão sendo colocadas em 
relação ao desempenho dos leilões brasileiros. O 
modelo brasileiro de leilões é capaz de atender a 
demanda por energia com preços baixos? 
Conseguirá fazer com que o investimento 
aumente no setor elétrico?  

Para responder a essas perguntas, muitas 
considerações deveriam ser feitas. Nesse sentido, 
além do detalhamento dos leilões, também 
deveriam ser analisados os resultados numéricos 
obtidos. Essas análises exigem conhecimentos 
sólidos em áreas da teoria econômica que estão 
longe de serem triviais. Dessa maneira, tenta-se 
aqui apenas avaliar resumidamente essas 
questões, tentando fornecer as principais 
conclusões geradas pelo estudo desses leilões. 

De todo modo, para iniciar qualquer discussão 
sobre as mudanças realizadas, cabe entender em 
que contexto essas novas mudanças ocorreram. 
No mundo inteiro, durante a década de 90, uma 
série de reformas foi realizada nas indústrias de 
infra-estrutura de vários países. Resumidamente, 
o objetivo primordial dessas reformas era buscar a 
introdução de pressões competitivas nessas 
indústrias.  

Assim, as mudanças nas dimensões 
legislativas e regulatórias estabeleceram regras 
gerais para que pressões concorrenciais 
pudessem ser introduzidas. Da mesma forma, a 

comercialização deveria ser modificada para 
introduzir as tão desejadas forças competitivas no 
setor. 

Entre as estruturas de comercialização 
capazes de introduzir a competição, pode-se 
destacar o mecanismo de leilões. Explicar o 
funcionamento dos leilões é fundamental para 
poder compreender e avaliar o novo modelo no 
Brasil. 

Os leilões são mecanismos de compra e/ou 
venda por meio de lances, com regras pré-
definidas e bem determinadas. Em um leilão, um 
determinado indivíduo deseja selecionar o melhor 
dentre vários competidores para poder realizar um 
negócio. Por meio dos leilões, vários vendedores, 
ou compradores, fazem propostas de compra, ou 
de venda, para tentar serem escolhidos no 
processo. Nesse sentido, os leilões podem tentar 
reproduzir a competição do mercado. Em especial, 
os leilões podem ter regras específicas de forma 
a: incentivar a entrada de grande número de 
indivíduos; aproximar os preços de venda dos 
custos de produção; e, impedir, ou dificultar, que 
os competidores se unam param combinarem os 
termos de venda, ao invés de tentarem competir 
entre si. 

Por esses e outros motivos, os leilões se 
tornaram populares. Nesse sentido, o uso de 
leilões tem crescido de modo significativo. Os 
governos se mostram os mais interessados, 
usando-os para vender licenças, operar mercados 
descentralizados, privatizar estatais, etc. Dessa 
maneira, os leilões adquiriram também uma 
grande significância empírica. 

Entretanto, para que um leilão tenha sucesso 
ou fracasso, o contexto é importante. É 
preponderante ressaltar que em um leilão, cada 
regra estipulada acaba influenciando o seu 
resultado de acordo com a adequação dessas 
regras aos objetivos que se pretendem alcançar. 
Dessa maneira, cada diferente tipo de leilão 
especificado pode gerar resultados 
completamente inesperados, ou até mesmo 
opostos aos desejados, se as devidas 
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considerações sobre o mercado e o produto não 
forem corretamente analisadas.  

Diversos países adotaram os leilões como 
mecanismos de comercialização nos setores 
elétricos dentro das primeiras reformas estruturais. 
Contudo, verificou-se que o advento da 
concorrência com a introdução dos primeiros 
mecanismos de leilão criados não trouxe nem a 
competição perfeita nem os benefícios esperados. 
A eletricidade foi encarada como uma simples 
commodity, e as considerações sobre os 
problemas com o possível poder de mercado das 
geradoras privatizadas e sobre a falta de poder 
dos consumidores para contestar os preços de 
mercado no curto prazo foram ignoradas. De fato, 
no mundo todo, crises se alastraram por conta da 
falta de planejamento e coordenação do setor, por 
práticas abusivas e estratégias colusivas das 
geradoras e distribuidoras, e pela grande 
concentração dos mercados elétricos.  

Os problemas encontrados nas primeiras 
reformas e nos primeiros tipos de leilões inseridos 
nos mercados elétricos geraram discussões 
profundas sobre a qualidade das reformas e dos 
tipos de mecanismos escolhidos. Dentre as lições 
que puderam ser apreendidas, por meio das 
experiências fracassadas, destacam-se a 
necessidade de comercialização da energia em 
prazos longos e a escolha de tipos de leilão que 
impeçam as geradoras de exercer poder de 
mercado estabelecendo preços abusivos.  

Além disso, destaca-se, principalmente, que o 
papel dos reguladores e das instituições 
governamentais foi crucial para corrigir o rumo das 
reformas. De fato, em vários países, os 
reguladores tiveram de atuar no mercado sobre as 
estruturas das empresas e através da criação de 
novos tipos de leilão, para comercialização em 
prazos mais longos, auxiliando os ambientes de 
comercialização bilateral e livre. Nesse sentido, 
diversos tipos de novos leilões vem sendo 
utilizados e estão presentes em propostas de 
reorganização dos arranjos contratuais em 
diferentes órgãos reguladores e ministérios. Mais 
do que isso, a garantia do atendimento e do 
investimento nos ambientes com agentes privados 
no setor são as principais e mais recentes 
preocupações dos governos e reguladores. 

No Brasil, onde também se enfrentou 
problemas, optou-se por reformular o mercado de 
eletricidade implantando o novo modelo. Entre os 
objetivos primordiais da adoção do novo modelo 
brasileiro estão: a contratação de oferta adequada 
para o atendimento da demanda; o aumento dos 

investimentos em geração de energia elétrica; e, 
modicidade tarifária para os consumidores. Para 
alcançar essas metas, o papel das instituições 
governamentais e reguladoras é central, tanto que 
as funções de coordenação e planejamento 
abolidas na reforma da década de 90 foram 
resgatadas na nova configuração.  

Na nova estrutura, o instrumento que viabiliza 
o suprimento adequado aliado à modicidade é o 
leilão. O mercado das distribuidoras, de grande 
volume e importância, só poderá ser atendido 
através dos leilões. Esse é o mercado dos 
consumidores cativos, os quais não lidam 
adequadamente com sinais de preço, tendo as 
tarifas ainda reguladas e o repasse limitado de 
custos. Como esses consumidores não possuem 
poder de barganha nem participação direta na 
compra de sua própria energia, a escolha da 
forma de comercialização é fundamental para 
impedir o abuso do poder de mercado das 
geradoras e possibilitar o atendimento de toda a 
demanda.  

De forma sucinta, o regulador do setor agrega 
a demanda de todas as distribuidoras do país para 
vários anos e organiza um leilão que pretende 
comprar a energia necessária para atender a essa 
demanda com o menor custo possível. Nesse 
sentido, as distribuidoras são, agora, obrigadas a 
contratar toda a energia necessária para atender 
seus mercados, declarando qual é a demanda. 
Entretanto, no novo modelo, elas não definem os 
preços com os quais a energia será contratada. 
Diversos leilões serão organizados para adquirir 
eletricidade por meio de contratos com durações 
específicas, cobrindo assim as necessidades 
impostas pela demanda de energia ao longo de 
vários anos. 

Os preços são definidos ao longo do leilão, 
cujas tem regras escolhidas pelo regulador, no 
qual os agentes vendedores de energia, que são 
as geradoras de eletricidade, os comercializadores 
e os importadores devem fazer propostas de 
venda de energia seguindo as regras 
estabelecidas. Os ganhadores serão sempre os 
vendedores  necessários para atender a demanda 
e que são capazes de oferecer os menores preços 
no leilão. É interessante notar que as regras de 
cada leilão a ser realizado no novo modelo 
brasileiro podem ser diferentes umas das outras; 
de fato, os leilões até agora realizados tiveram 
regras diferentes. A escolha dessas regras 
influenciou diretamente o resultado de cada leilão. 

Simplificadamente, podem ser feitas algumas 
conjecturas sobre o modelo brasileiro. Até julho de 
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2006, 7 grandes leilões foram realizados. Desses 
leilões, quatro foram para compra de “Energia 
Velha”, dois para a compra de “Energia Nova” e 
um para compra de “Energia de Ajuste”.  

A “Energia Velha” (EV) é a energia oriunda de 
plantas de geração que possuem concessão e 
que já estão construídas. As distribuidoras 
estariam descontratadas no curto prazo; assim já 
a partir de 2005 faltaria energia, sendo então 
necessário comprar essa energia de empresas já 
construídas. Logo, essa energia serve para tentar 
atender aos dois primeiros objetivos do modelo: 
modicidade e atendimento. 

A “Energia Nova” (EN) é a energia proveniente 
de geradores e comercializadores sem concessão 
e não construídos. Ela é necessária para 
acrescentar oferta ao sistema, consubstanciada 
por investimentos novos, para atender ao 
crescimento da demanda. Com isso, atende ao 
terceiro objetivo do modelo, de aumento da oferta 
no futuro. Posteriormente, foi incluída na definição 
de EN a energia proveniente de usinas que 
iniciaram operação a partir de 01/01/2000 e que 
não tinham contratação até 15/03/2004. Essas 
últimas podem, com essa permissão, participar 
tanto de leilões de EN como de leilões de EV. 
Dessa maneira, esse tipo de energia foi apelidado 
pelos agentes do mercado de energia “Botox”.  

A “Energia de Ajuste” (EA) serve para acertar 
as quantidades de oferta e demanda o mais rápido 
possível, após os leilões de EV e EN, evitando 
possíveis crises de energia. Os leilões de EA 
serão, aqui, deixados de lado, por conta do pouco 
volume negociado nos mesmos, e também em 
função de sua natureza mais específica, a saber, 
de complementação dos outros leilões. 

A análise dos leilões nos permite afirmar que, 
de maneira geral, o modelo está sendo bem 
sucedido em cumprir o seu papel de fornecer, 
mesmo que restritamente, uma alternativa para a 
condução das compras de energia elétrica para os 
pequenos consumidores. Essa alternativa é 
desejável porque pretende conjugar a 
coordenação e o planejamento necessários ao 
setor com a manutenção do objetivo de obter 
competição na comercialização. Nesse sentido, 
pode-se até mesmo afirmar que o modelo 
brasileiro pode contribuir, e muito, para o debate 
sobre o futuro dos setores elétricos no mundo e as 
formas de garantia de atendimento e de 
adequação de investimentos. Uma outra 
importante vantagem do modelo é a preocupação 
com o bem-estar do consumidor, representada 
pelo objetivo de modicidade tarifária, que foi 

levada em consideração em todas as regras 
escolhidas.  

Mesmo assim, pode-se verificar, 
primeiramente, que, em termos gerais, falhas na 
escolha de algumas regras permitiram 
comportamentos indesejados por parte dos 
agentes vendedores já a partir do segundo leilão 
realizado. A oferta dos vendedores de energia foi 
muito menor que a necessária para compra, 
mostrando que os vendedores não aceitaram os 
preços oferecidos no leilão. 

Nos leilões de EV, os objetivos de modicidade 
tarifária, ou seja, preços mais baixos possíveis, 
foram privilegiados em relação aos objetivos de 
atendimento, a saber, de comprar a oferta 
necessária para cobrir toda a demanda de 
energia. Por si só, a escolha entre tarifas e 
atendimento é complexa, mas as regras 
escolhidas para os leilões não permitiram uma 
adequada conjugação desses objetivos a partir do 
momento em que a oferta dos agentes 
vendedores de energia foi menor do que a 
esperada.  

Vale destacar, nesse momento, uma 
característica que é importante nos leilões: o 
mercado, por si só, sempre pode tentar contestar 
o preços estipulado ao não colocar ofertas no 
leilão. Para que o leilão seja bem sucedido, cabe 
ao outro lado da moeda, ou seja, o regulador, 
formular uma regra que diminua o poder dos 
agentes do mercado influírem no resultado final do 
leilão. Essa escolha envolve tanto o nível de 
preços escolhidos como a própria formatação da 
regra e do sistema de leilão. Quanto melhor a 
regra, mais próximo do ótimo se estará, 
alcançando assim menores preços para o 
consumidor, com atendimento adequado.  

Além disso, pode-se afirmar que o maior erro 
cometido em todos os leilões foi a brecha para 
arbitragem de preço em leilões de EN, 
prejudicando assim o atendimento da demanda 
dos leilões de EV. Essa brecha foi, na verdade, a 
permissão de que a energia chamada de “Botox” 
pudesse atuar tanto no leilão de EV como no de 
EN. Ao saber que a EN deveria ter preços mais 
altos que a EV, para remunerar os custos de 
financiamento dos investimentos novos, era 
razoável esperar que os agentes classificados 
como energia “Botox” não colocassem lances nos 
leilões de EV. Dessa forma, desde o início, a partir 
dessa permissão, houve um incentivo para 
diminuir a oferta dos leilões de EV, prejudicando o 
segundo objetivo do modelo, de atendimento da 
demanda. 
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Especialmente no caso dos leilões de EN, o 
objetivo de permitir o crescimento da oferta no 
futuro foi atendido, uma vez que foi possível alocar 
concessões para a construção de novas usinas e 
vender energia dessas futuras geradoras. Esse 
era o maior desafio a ser enfrentado pelos 
organizadores do leilão. Contudo, o crescimento 
da oferta, associado à oferta de energia “Botox”, 
não foi capaz de atender completamente a 
demanda do primeiro leilão de EN. O segundo 
leilão de EN, entretanto, conseguiu obter mais do 
que a energia necessária para contratação.  

A diferença de resultados nos leilões EN 
envolve as próprias escolhas dos vendedores de 
energia, que devem ter levado em maior 
consideração no segundo leilão que as 
oportunidades de negócios por 15 ou 30 anos 
através dos leilões geram uma previsibilidade de 
receita que é desejável para os empreendimentos 
de energia elétrica. Pode-se também afirmar que 
as novas regras do segundo leilão de EM - que 
entre outras incluiu preços mais altos e a 
permissão de lances via internet - incentivaram 
também a participação no leilão, garantindo o 
aumento da oferta de energia. O aumento da 
oferta, entretanto, veio a um custo de menor 
modicidade tarifária; ou seja, representou energia 
com um custo mais alto. 

Apesar das falhas rapidamente comentadas, é 
importante destacar que as regras escolhidas 
tentaram preservar importantes vantagens em 
cada leilão, como: a possibilidade de avaliação da 
complementaridade entre os contratos vendidos; a 
revelação de informações de custos das 
geradoras através de preços induzidos pelo 
próprio regulador; a exploração da aversão do 
risco dos agentes; e, a tentativa de impedimento 
de comportamentos colusivos pela limitação da 
informação divulgada aos agentes ao longo do 
leilão. As vantagens de cada regra foram 
diferentes em cada leilão. 

Dessa maneira, o mecanismo de leilão 
brasileiro parece ser apropriado para a venda de 
eletricidade. Nesse sentido, existe espaço para o 
planejamento setorial, o controle do nível de 
preços, a flexibilidade que permite adaptação da 
regra e alguma rigidez das regras gerais. As 
regras vem refletindo estes objetivos, muito 
embora se saiba que elas devem ser melhoradas. 

Portanto, conclui-se, principalmente, que é 
necessário cada vez mais buscar entender a 
natureza dos problemas setoriais, a estrutura de 
custos das firmas e aprender com os problemas 
nas formatações de leilões anteriores. Esse 
aprendizado é importante para a especificação de 
mecanismos melhores, que atendam aos objetivos 
de adequação de investimentos, modicidade 
tarifária e segurança do atendimento. O formato 
de leilão escolhido deve preservar as questões de 
planejamento, coordenação, contratação no longo 
prazo e impedimento de colusão, para que a 
competição seja realmente alcançada e para que 
as crises sejam evitadas.  

Com isso, entende-se que, independente do 
tipo de leilão escolhido, o papel dos reguladores e 
governantes é essencial. Neste sentido, o 
processo de organização de leilões deve ser 
caracterizado pelo permanente processo de 
aperfeiçoamento das regras e aprendizado 
institucional. O caso brasileiro do setor de 
eletricidade não constitui uma exceção a essa 
realidade. 

 

¹ Mestre em Economia pelo IE/UFRJ 
 
* O artigo toma como base a dissertação de mestrado da 
mesma autora, com título “Os Leilões de Longo Prazo do 
Novo Modelo do Setor Elétrico”, orientada pelo prof. Helder 
Pinto Jr. no IE-UFRJ, e defendida em junho de 2006.  
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A Segunda Rodada de Licitações de Áreas 
com Acumulação Marginal Conseguiu 
Arrecadar Cerca de R$ 34 milhões  

A Segunda Rodada de Licitações de áreas 
com acumulações marginais da Agência Nacional 
do Petróleo, fechou com a arrecadação de cerca 
de R$ 10,6 milhões em bônus e R$ 24 milhões 
em compromisso de investimento em função dos 
programas de trabalho iniciais. 

De acordo com Haroldo Lima, diretor-geral da 
ANP, o alto valor da arrecadação foi devido ao 
interesse do empresário brasileiro pela 
possibilidade de empreender como pequeno e 
médio produtor petrolífero. 

Das 14 áreas oferecidas, 11 foram 
arrematadas por nove das 55 empresas 
habilitadas. As áreas mais disputadas foram os 
campos de gás natural da bacia de Barreirinhas, 
no Maranhão. A área de Espigão, localizado no 
município de Santo Amaro, a 180 km de São 
Luís, recebeu 11 ofertas. A Oeste de Canoas, na 
cidade de Barreirinhas, a 200 km de São Luís, 
teve oito propostas.  

A Petrobras Pretende Dobrar a sua Produção 
de Petróleo e Gás até 2015 

A Petrobras pretende quase dobrar a sua 
produção diária de petróleo e gás em menos de 
dez anos. 

A meta da companhia é atingir, em 2015, a 
produção de 4,556 milhões de barris de petróleo 
e gás por dia, um aumento de 96,4% sobre os 
dados da estatal referentes ao maio de 2006, 
quando produziu cerca de 2,319 milhões de 
barris/dia no mercado doméstico e no exterior. 

A informação foi divulgada pela companhia 
junto com o novo plano de investimentos 
previstos para o período de 2007 a 2011, 
aprovado na pelo seu Conselho de 
Administração.  

O novo plano da estatal prevê investimentos 
totais de US$ 87,1 bilhões entre 2007 e 2011, 
66% superior ao programa anterior, sendo que 
US$ 75 bilhões serão aplicados no Brasil e US$ 
12,1 bilhões no exterior. 

A nova estratégia de negócios da companhia 
contempla também mais investimentos na área 

de gás, uma forma de tentar aumentar a oferta do 
produto diante das perspectivas de crescimento 
de demanda e de reduzir a dependência do gás 
boliviano. 

A estatal prevê investimentos de US$ 17,6 
bilhões na área de gás entre 2007 e 2011, mais 
US$ 4,5 bilhões que devem ser investidos no 
setor por seus parceiros.  

Brasil Alcançará a Auto-Suficiência em Gás 
até 2009  

O presidente da Petrobras, José Sérgio 
Gabrielli, afirmou que o Brasil deverá conquistar a 
auto-suficiência em gás natural entre 2008 e 
2009. Tendo a Petrobras a meta ampliação da 
produção dos atuais 15,8 milhões para 40 
milhões de metros cúbicos por dia até o final de 
2008. 

De acordo com Gabrielli, a estatal tem hoje a 
possibilidade de antecipar a produção de gás do 
Espírito Santo em razão de descobertas recentes 
de gás e petróleo leve no Estado, permitindo que 
a produção nacional cresça em mais de 24,2 
milhões de metros cúbicos dia até 2008.  

Apesar da previsão de auto-suficiência em gás 
natural, o presidente da Petrobras disse que o 
Brasil pretende manter o contrato de importação 
com a Bolívia, que vence em 2019. 

O presidente da Petrobras afirmou ainda que a 
companhia planeja comprar ou fretar dois navios 
para os trabalhos de regaseificação do GNL (Gás 
Natural Liquefeito) que o Brasil pretende importar 
de outros países, como Nigéria, Angola, Líbia e 
Trinidad e Tobago.  

Segundo Gabrielli, as plataformas flutuantes 
de regaseificação deverão ser instaladas no Rio 
de Janeiro e no Ceará. 

Petrobras Vai Iniciar Produção Experimental 
de Biodiesel  

Três refinarias de petróleo da Petrobras 
começam a produzir biodiesel de alta qualidade 
em fase experimental no próximo mês. Os testes 
serão voltados para a produção em grande 
escala, usando óleo vegetal como matéria-prima. 
O anúncio foi feito pela ministra-chefe da Casa 
Civil, Dilma Rousseff, em Curitiba. 

Segundo Rousseff, os testes ocorrerão na 
Repar (Refinaria Getúlio Vargas), de Araucária 
(PR), e nas refinarias Alberto Pasqualini, do Rio 
Grande do Sul, e Gabriel Passos, de Minas 
Gerais. O produto a ser obtido é o chamado 

Fatos Marcantes 
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"HBio", valorizado nos mercados por ser 
alternativa sem restrição ambiental aos 
combustíveis de origem mineral. 

A ministra disse ainda que o processo em 
escala pode ser obtido sem investimentos, por 
usar estruturas de refino já instaladas. 

Também em processo de implantação, esta o 
incentivo da adoção do biodiesel pelo pequeno 
agricultor, produzido em sua própria fazenda. A 
ministra da Casa Civil disse que esse programa 
será direcionado para as regiões Norte e 
Nordeste. 

O Segundo Leilão de Compra de Energia 
Movimentou Cerca de R$ 45,6 bilhões  

O 2º leilão de compra de energia proveniente 
de novos empreendimentos, movimentou 
negócios no valor de R$ 45,6 bilhões, tendo como 
preço médio final foi de R$ 128,95/MWh. 

 Neste leilão, realizado pela CCEE (Câmara 
de Comercialização de Energia Elétrica), foram 
comercializados 1.682 MW médios de energia, 
superando a demanda informada pelas empresas 
distribuidoras, que foi de 1.616 MW médios. 

Segundo a CCEE, venderam energia 15 
empreendimentos de fonte hidrelétrica e 16 de 
fonte termelétrica, totalizando 31 
empreendimentos. Deste total, 18 são novos 
empreendimentos: sete pequenas centrais 
hidrelétricas e 11 usinas termelétricas (três de 
biomassa e oito de óleo combustível).  

O leilão para entrega de energia no futuro é 
uma tentativa de planejar o abastecimento do 
país, com base nas projeções de crescimento da 
demanda. 

Iniciada a Operação da Maior Usina Eólica da 
América Latina  

A maior usina eólica da América Latina, no 
município de Rio do Fogo (81 Km de Natal), 
começou a operar comercialmente no dia 1º de 
julho. A energia elétrica produzida a partir dos 62 
aerogeradores instalados à margem da BR 101 
Norte será conduzida à subestação de Extremoz 
e inserida no sistema elétrico brasileiro. A 
inauguração oficial, no entanto, permanece sem 
data definida. 

 O Parque Eólico Rio do Fogo tem capacidade 
instalada para produzir 49,3 Mega Watts, ou 800 
kW para cada um dos 62 aerogeradores 
distribuídos em uma enorme área de dunas, 
relativamente próximo à praia.  

O Parque Eólico de Rio do Fogo é um 
investimento da ordem de R$ 209 milhões, parte 
do dinheiro a partir de financiamento do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
e outra com recursos próprios da Enerbrasil 
(Energias Renováveis do Brasil LTDA), 
controlada pelo Grupo Iberdrola e responsável 
pelo empreendimento. 

 De acordo com informações da Enerbrasil, a 
energia será vendida ao sistema elétrico 
brasileiro, conforme prevê o contrato assinado 
com a Eletrobrás. Todos os projetos do Programa 
de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 
Elétrica (Proinfa) têm a mesma condição. A 
empresa destaca que o parque de Rio do Fogo é 
o maior da América Latina, por enquanto, porque 
há projetos maiores dentro do Proinfa, cujas 
obras já foram iniciadas. 
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Gráfico 1 

Preço do petróleo no mercado internacional
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Gráfico 2 

 Produção total de petróleo e LGN no Brasil
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Gráfico 3 

 Produção total de gás natural no Brasil
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Gráfico 4 

Vendas de gás natural pelas distribuidoras no Brasil
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