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ste número do Petróleo & Gás Brasil traz sete 
artigos abordando as questões mais relevantes da 

conjuntura do Petróleo e do Gás no mês de abril de 
2001. Assim como na edição anterior, decidimos dedi-
car o primeiro artigo deste número para colocar em 
tela uma questão de extrema importância para o futu-
ro do setor energético nacional, que é a possibilidade de 
racionamento de energia elétrica. Este artigo analisa 
os impactos econômicos e políticos das diferentes formas 
possíveis de racionamento.  

A seção “Petróleo - Mercados” traz um artigo sobre 
o comportamento dos preços do petróleo ao longo do mês 
de abril. Este artigo analisa a razão pela qual os preços 
dos derivados do petróleo tem tido um comportamento 
tão volátil nos últimos dois anos. Em especial é anali-
sado o porquê do aumento dos preços da gasolina no 
mercado spot e como este aumento afeta o preço do óleo 
cru. 

 A seção “Petróleo – Investimento” traz uma maté-
ria sobre o novo portal de e-business para o setor de 
petróleo no Brasil, criado pela PetroCosm em parceria 
com a Petrobras. Este artigo analisa os impactos possí-
veis do desenvolvimento deste portal para a indústria 
de petróleo nacional. Ainda na mesma seção, trazemos 
um artigo sobre o projeto MaxPetro. Trata-se de uma 
parceria da ONIP com a Universidade Federal da 
Bahia para implementação de uma metodologia ino-
vadora para capacitação de fornecedores da indústria 

de petróleo. Este projeto visa aumentar, de forma sus-
tentada, a participação nacional no fornecimento 
para a indústria nacional de petróleo e gás.  

A seção “Petróleo-Indústria” traz um artigo que 
analisa a estratégia de atuação do grupo espanhol 
Repsol-YPF na América Latina. Este artigo coloca em 
relevo a importância do Brasil para a estratégia do 
grupo.  

A seção “Gás-Mercado” traz um artigo que analisa 
em detalhes a evolução do marco regulatório do setor de 
gás natural, que visa introduzir a concorrência no se-
tor através do livre acesso à infra-estrutura de 
transporte. Numa primeira parte do artigo, descreve-
mos o novo marco regulatório do livre acesso em 
elaboração. Numa Segunda parte, analisamos os possí-
veis impactos deste marco regulatório para o 
desenvolvimento desta indústria no país.  

Finalmente, a seção “Ensaio do Mês” traz um arti-
go sobre a reforma do marco regulatório e as mudanças 
institucionais recentes no setor energético no Reino U-
nido. Este artigo mostra que as falhas do marco 
regulatório anterior estão sendo corrigidas com novas 
medidas que vão na direção de um aprofundamento 
da  visão liberal. O artigo mostra também que a im-
plementação de um ambiente competitivo exige 
práticas de regulação que ainda são incipientes mesmo 
no país que se tornou o símbolo da liberalização do se-
tor energético. 
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Depois de décadas operando com capacidade pa-
ra atender plenamente a expansão da demanda com 
níveis adequados de serviço, o sistema elétrico bra-
sileiro encontra-se em situação similar à enfrentada 
na década de cinqüenta. Após diversos episódios de 
interrupção de suprimento, a sociedade é colocada 
diante da perspectiva de racionamento de energia 
elétrica. O secretário executivo do MME sugere a 
necessidade de cortes da ordem de 15%. Os impac-
tos sociais e econômicos de cortes desta magnitude 
são previsíveis: queda da atividade econômica, de-
semprego e redução na qualidade de vida de todos 
os brasileiros. Na verdade, o racionamento é um e-
lemento adicional importante ao já elevado Custo 
Brasil. 

Apesar de São Pedro não ter colaborado com 
chuvas, a crítica situação atual dos reservatórios se 
deve ao uso intensivo das águas nos últimos anos, 
para compensar a insuficiência da expansão setorial. 
A capacidade instalada aumentou 25,3% nos últi-
mos 6 anos, enquanto o consumo cresceu 31,3%. 
Como conseqüência desta insuficiência na expan-
são, tornou-se necessário o uso da água acumulada 
nos reservatórios.  

A situação é especialmente grave nas regiões 
Sudeste e Nordeste, onde a água acumulada nos re-
servatórios encontra-se reduzida a níveis inferiores 
a 35% da capacidade total. Na região Sul, onde está 
localizado o essencial da capacidade de geração 
térmica e onde foram feitos investimentos significa-
tivos em geração e transmissão, os reservatórios 
estão em níveis adequados e não se fala em racio-
namento. O mesmo ocorre na região Norte, onde a 
capacidade de geração de Tucuruí excede o consu-
mo regional, o que permite, inclusive, a exportação 
de grande quantidade de energia para outras regiões.  

Para enfrentar o problema de escassez de supri-
mento, o governo lançou campanha visando a 
racionalização do consumo e o aumento da oferta de 
eletricidade. Entre as medidas de racionalização 
destacam-se: a redução no consumo de prédios pú-
blicos (25%); campanha publicitária para promover 
a conservação de energia no setor residencial; de-
terminação da ANEEL para que os recursos 
disponíveis para conservação de energia das distri-
buidoras sejam empregados exclusivamente na 
substituição de lâmpadas tradicionais por lâmpadas 
de alta eficiência. Pelo ângulo da oferta, várias a-

ções estão sendo adotadas, visando ampliar a curto 
prazo a capacidade de geração. Entre estas, desta-
cam-se: a entrada em operação da central de Henry 
Borden (350 Mw); a intensificação do uso das águas 
acumuladas no reservatório de Itaipú; incentivos pa-
ra operação de toda geração térmica  de reserva.  

Esse conjunto de medidas visa diminuir o pro-
blema do déficit de suprimento, porém o MME 
acredita que a probabilidade de racionamento, a par-
tir de junho, continua muito elevada. Diante dessa 
perspectiva, um plano de racionamento está sendo 
elaborado, tendo como diretriz a fixação de cotas de 
consumo e aplicação de multas para todo consumo 
superior às cotas. Foi sugerido que a arrecadação 
com as multas possa ser utilizada para premiar os 
consumidores que implementem medidas de redu-
ção de consumo.  

Caso o sistema de cotas não permita evitar o es-
gotamento dos reservatórios, o governo pretende 
realizar cortes de suprimento, começando pelos 
prédios públicos que prestam serviços não-
essenciais e residências. Em seguida, haveria inter-
rupções de suprimento na seguinte ordem: comércio 
e serviços, indústria e área rural. Se esses cortes a-
inda não forem suficientes, instituições militares 
serão atingidas e, por último, os serviços essenciais 
(sic).  

Para se analisar a proposta governamental é pre-
ciso ter em mente que racionamentos têm custos 
econômicos e sociais muito elevados. Do ponto de 
vista dos setores afetados, há que se considerar que 
o racionamento no setor residencial implica na mul-
tiplicação dos agentes atingidos pelos cortes de 
fornecimento, com impacto relativamente pequeno 
na atividade econômica. Porém, esta solução provo-
ca inevitavelmente a deterioração na qualidade de 
vida da população, com óbvia repercussão no plano 
político. Por outro lado, se os cortes de suprimento 
se concentrarem nos setores produtivos, o número 
de agentes prejudicados diretamente seria menor. 
Entretanto, os impactos econômicos do racionamen-
to seriam muito elevados, dado que a energia 
elétrica é insumo essencial para estes setores. Neste 
caso, a interrupção do suprimento elétrico acarretará 
uma redução do nível de atividade econômica, a de-
sorganização da cadeia industrial e a queda do nível 
de emprego. A estes impactos diretos há que se so-
mar a perda de mercados conquistados no Brasil e 
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no exterior, fruto de anos de investimentos em polí-
tica comercial e marketing. Portanto, a ordenação 
dos setores a sofrerem impacto da necessidade de 
redução do consumo que foi proposta pelo governo 
nos parece adequada. Contudo, o mesmo não ocorre 
pelo ângulo da implementação das medidas. 

É preciso lembrar que o novo modelo de organi-
zação setorial é contratual. Portanto, as medidas de 
contenção do consumo têm necessariamente que 
respeitar contratos estabelecidos com inúmeros a-
gentes privados, assim como a legislação que 
protege os direitos dos consumidores. A interrupção 
compulsória do fornecimento neste novo contexto, 
diferentemente dos racionamentos efetuados no 
passado,  exigirá medidas compensatórias, pois, ca-
so contrário, os agentes econômicos contestarão 
juridicamente os cortes com base em contratos, leis 
e portarias vigentes. Este caminho tende a gerar um 
passivo financeiro difícil de avaliar, porém certa-
mente muito elevado. Caberá aos governos futuros 
(isto é, aos contribuintes) a responsabilidade por es-
se passivo gerado pela decisão de racionamento.   

É importante ter presente que o impacto do ra-
cionamento varia de acordo com as características 
do consumidor. Por exemplo, o racionamento em 
uma fábrica otimizada, do ponto de vista energético, 
terá impacto econômico muito diferente do racio-
namento em outra, onde ainda exista espaço para 
conservação de energia. No primeiro caso, o racio-
namento implicará provavelmente na redução da 
produção enquanto que, no segundo, redundará a-
penas na racionalização do consumo. Da mesma 
forma, no setor residencial, o racionamento trará 
impactos muito diferentes na qualidade de vida, se 
afetar o uso de ar condic ionado ou de geladeira.  

Tendo em vista esse contexto, acreditamos que o 
racionamento deve ser evitado a todo custo. O me-
lhor caminho a seguir é ainda o da racionalização e 
não o de cortes compulsórios no suprimento. Isto é, 
a necessária redução do consumo deve ocorrer por 
decisões voluntárias dos agentes e a questão que se 
coloca é como induzir um volume de racionalização 
suficiente para evitar o racionamento.  

Na nossa perspectiva, esse objetivo pode ser a-
tingido utilizando-se o preço spot como instrumento 
de orientação para a ação dos consumidores. Nesse 
sentido, é fundamental que o preço spot aumente 
significativamente, de forma a refletir integralmente 
a escassez de energia. Atualmente o preço no spot 
está em  R$ 459,89/MWh, muito abaixo do preço de 
racionamento utilizado nos modelos da ASMAE 
(R$ 684,00/MWh).  

Elevando-se o preço spot para o nível de racio-
namento, os consumidores com contratos de energia 
tenderão a observar o limite máximo de consumo da 

energia especificado em seus contratos, eliminando 
incrementos desnecessários de consumo, pois se ul-
trapassarem os limites estabelecidos em contrato 
terão que adquirir a energia adicional ao preço spot.  

Como isso não é suficiente para evitar o racio-
namento, devem ser criados incentivos adicionais 
para que os consumidores contratados reduzam o 
seu consumo em relação ao volume contratado. Isto 
pode ser viabilizado, permitindo a venda de toda re-
dução do consumo contratado ao preço do mercado 
spot.  

Para os  consumidores não-contratados (setor re-
sidencial, comércio e pequena indústria), deve ser 
estabelecido um consumo considerado essencial 
(provavelmente 150 KWh) para o qual as tarifas a-
tuais permaneceriam vigentes. Por outro lado, para 
todo consumo superior  ao consumo essencial 
especificado seria cobrada tarifa mais elevada, para 
estimular a racionalização do consumo. Este adicio-
nal tarifário deveria compensar as distribuidoras 
pela a compra da energia ao preço spot dos consu-
midores contratados dispostos a renunciar a uma 
parte do seu consumo. Qualquer descompasso entre 
a receita com o adicional tarifário das distribuidoras 
e as despesas com a compra de energia contratada 
no spot teria que ser compensada pelo governo. 

Ao racionalizar ao invés de racionar, o governo 
estará minimizando os custos sociais e econômicos 
da redução no consumo, respeitando os contratos 
firmados no novo modelo de organização setorial e 
contribuindo para não aumentar ainda mais os ris-
cos regulatórios  no setor elétrico. 
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Após a ameaça do preço do barril de referência 

da OPEP cair abaixo de 22 dólares no início do mês 
de março (meta de preço mínimo estabelecido pela 
OPEP), o preço do petróleo recuperou-se ao longo 
do mês de abril.  O preço do WTI fechou o mês co-
tado em 28,20 dólares por barril (cf. gráfico 1). Esta 
recuperação se deu em detrimento do aumento da 
produção do Iraque, que passou de 2 para 2,9 mi-
lhões de barris/dia, e de uma relativa falta de 
disciplina dos países da OPEP. No seu conjunto, os 
países da OPEP cortaram apenas 60% daquilo que 
decidiram nas duas reuniões deste ano (cf. PIW 23 
abril). Estes fatores não bastaram para acalmar o 
mercado de óleo cru, que ficou pressionado pela vo-
latilidade no mercado da gasolina. 

A forte elevação do preço do petróleo durante os 
meses de outubro e novembro de 2000 foi princi-
palmente motivada pela preocupação com uma 
possível escassez de óleo combustível para abaste-
cer o mercado americano no período de inverno no 
hemisfério norte. A entrada da primavera trouxe a 
preocupação com a elevação da demanda de gasoli-
na durante o verão nos Estados Unidos. A 
preocupação com uma possível falta de gasolina es-
te ano está fundamentada na existência de um nível 
de estoques considerado inferior à demanda previs-
ta, associada à reduzida capacidade ociosa nas 
refinarias americanas.  Esta semana o Energy In-
formation Administration (EIA) informou que a 
utilização da capacidade das refinarias americanas 
atingiu 97,8%. Este contexto de mercado levou os 
comercializadores a adiantarem as suas compras a 
para composição de estoques, o que fez aumentar o 
preço da gasolina em cerca de 35% no mês de abril. 
Este aumento resultou no maior diferencial entre o 
preço da gasolina e o preço do óleo cru nos últimos 
10 anos (US$ 17,94). Com este diferencial, as com-
pras de óleo cru pelas refinarias aumentaram, tendo 
havido, inclusive, um pequeno aumento dos esto-
ques e contribuindo para pressionar o preço do óleo 
no mercado spot.  

Tendo em vista a influência do preço dos deriva-
dos no preço do petróleo, é importante tentar 
entender por que o mercado de derivados tem apre-
sentado um comportamento tão volátil nos últimos 
dois anos. Este comportamento dos preços reflete 
mudanças estruturais no mercado americano. Como 
em quase todos os países industrializados, a indús-
tria americana de refino passou por um período de 

grande dificuldade econômica nos anos 1990, em 
função do excesso de capacidade instalada e da mu-
dança radical nas normas ambientais e no perfil da 
demanda de derivados. Tendo em vista a forte in-
tensidade competitiva deste mercado nos EUA, a 
redução de rentabilidade do refino levou muitas 
empresas de petróleo a desfazerem-se de seus ativos 
no setor, preservando apenas aqueles estratégicos 
para o acesso aos mercados. Assim, cerca de 45% 
da capacidade de refino americana mudou de dono 
entre 1994 e 1998.  

Com a consolidação do setor, novas práticas em-
presariais se estabeleceram. Dentre elas, a 
minimização dos custos com manutenção de esto-
ques e com capacidade de processamento ociosa, 
ancorando-se cada vez mais no comércio interna-
cional e no mercado futuro (cf. P&G Brasil, março). 
Entretanto, a manutenção de baixos estoques e a 
maximização da taxa de ocupação da capacidade 
das refinarias expõe o mercado de derivados a um 
nível de risco elevado quanto à possibilidade de de-
sequilíbrios temporários no mercado. A 
conseqüência disto é a volatilidade nos preços dos 
derivados.  

Os eventos recentes no mercado da gasolina ilus-
tram claramente os riscos da estratégia das 
empresas de refino nos EUA. No mês de abril,  al-
guns acidentes retiraram preciosos barris de 
gasolina do mercado spot americano. A explosão na 
refinaria da Conoco no Reino Unido com capacida-
de de refino de 230.000 barris/dia eliminou cerca de 
35.000 barris/dia do mercado americano; da mesma 
forma, o acidente na unidade de reformulação de 
gasolina da refinaria da Valero, no Texas, retirou 
mais 75.000 barris/dia. Esta redução na oferta pode 
parecer pequena quando comparada à demanda de 
8,97 milhões de barris/dia, mas é bastante significa-
tiva no momento em que os principais agentes 
buscam compor suas reservas para o verão.  

Se por um lado, a estratégia de minimização de 
estoques e de capacidade ociosa tem aumentado a 
volatilidade dos preços no curto prazo, por outro la-
do, as empresas têm atingido seu objetivo de 
melhorar a rentabilidade do negócio do refino. O 
aumento nos preços dos derivados nos EUA resul-
tou numa significativa melhora da margem de 
refino. Esta passou de $ 4,47 em abril de 2000 para 
$ 6,37 em abril de 2001. Uma fábula, quando se 
compara com os $ 1,43 de margem na Europa, 

PREÇO DO PETRÓLEO : A CULPA AGORA É DA GASOLINA 



 

Petróleo & Gás Brasil -  5  - Abril de 2001 
 

PETRÓLEO 

Mercado 
mesmo levando-se em conta os custos mais eleva-
dos do refino nos EUA. Conclui-se portanto que, se 
depender dos refinadores americanos, os preços dos 
derivados continuarão voláteis por muito tempo. 

 

 
PETRÓLEO: FATOS MARCANTES 

DO MÊS  
 
 

Petrobras assume operação de bloco na Bacia 
do Espírito Santo  

A Exxon acertou com os sócios do empreendi-
mento no bloco BES-2 na Bacia do Espírito Santo, 
Petrobras e Unocal a transferência da operação do 
bloco para a Petrobras. A Exxon havia herdado a 
operação e 35% deste bloco na fusão com a Mobil. 
Esta é a segunda vez que a empresa desiste de ser a 
operadora de um bloco no Brasil. A Exxon havia 
transferido temporariamente para a Petrobras a ope-
ração do BP-1 - único bloco exploratório da Bacia 
de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Apesar dos en-
volvidos não terem dado maiores esclarecimentos 
dos motivos do negócio, comenta-se no mercado 
que a troca de operador foi motivada pela possibili-
dade de redução de custo do projeto com a liderança 
da Petrobras.  A operação ainda deve passar pela 
aprovação da ANP. 

 
Petrobras desiste de incorporar ações da BR  

A Petrobras desistiu de realizar a operação de 
incorporação das ações da BR Distribuidora, con-
forme anunciado em outubro do ano passado. O 
motivo da desistência foram as exigências feitas pe-
la Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esta 
determinou que a Petrobras deveria realizar oferta 
pública para fechamento do capital da BR Distribu-
idora. Esta exigência inviabilizou o negócio, pois a 
Petrobras corria o risco de não concluir o fechamen-
to do capital.  
 

Primeiro poço da BP na foz do Amazonas re-
sulta seco 

O primeiro poço perfurado pela British Petro-
leum no bloco BFZ-2 na foz do Amazonas resultou 
seco. A British Petroleum é operadoda no bloco 
BFZ-2 e tem como sócios a Petrobras, a Exxon e a 

TotalFinaElf. Este resultado frustou as expectativas 
do mercado que aguardava com ansiedade a divul-
gação de resultados positivos em algumas das 
regiões de exploração mais conhecidas (Campos, 
Santos e Espírito Santo). Apesar deste resultado, BP 
está perfurando um segundo poço, prosseguindo no 
seu programa exploratório no bloco BFZ-2. Fontes 
do setor estimam que tenham sido gastos cerca de 
US$ 40 milhões no primeiro poço seco, dadas as di-
ficuldades ligadas à perfuração na região. 

 
Divulgado novo edital do CTPetro  

Foi divulgado no site da FINEP o novo edital do 
CTPetro (Plano Nacional de Ciência e Tecnologia 
do Setor Petróleo e Gás Natural) com chamada de 
projetos para P&D nas áreas de petróleo e gás. O 
edital conta selecionar empresas ou consórcios de 
empresas dispostos a investir, em conjunto com re-
cursos do CTPetro, em projetos de pesquisa 
aplicada a serem desenvolvidos em parceria com 
universidades, instituições de ensino superior ou 
centros de pesquisa do país, públicos ou privados. 

Para esta chamada está prevista a aplicação de 
R$ 50 milhões do CTPetro, e a Finep espera a parti-
cipação das empresas com outros R$ 50 milhões de 
contrapartida. A instituição oferece condições espe-
ciais de financiamento, com recursos próprios, em 
resposta à contrapartida que vier a ser proposta pe-
las companhias. 

 
Petrobras decide comprar outra plataforma 
para substituir P-36 
A Petrobras decidiu abrir licitação para a construção 
de uma nova plataforma para colocar no lugar da P-
36. A empresa solicitou aos estaleiros que desejam 
participar da licitação que enviem proposta para a 
construção de uma plataforma com a mesma capa-
cidade da P-36 (180.000 barris/dia) para o ano de 
2004. Enquanto esta plataforma não ficar pronta, 
uma outra plataforma será temporariamente instala-
da em Roncador, para produzir os 80.000 barris/dia 
que estavam sendo produzidos pela P-36.  
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Até a segunda metade deste ano, os fornecedo-
res de equipamentos e serviços no setor de 
petróleo & gás estarão começando a operar em 
um novo ambiente de mercado: o portal Petro-
Cosm. Resultado de uma joint venture entre a 
PetroCosm e a Petrobras, o mercado digital 
www.petrocosm.com.br, já on-line mas ainda 
em fase de testes, é uma estrutura independente 
que tem como objetivo atender às necessidades de 
compradores e vendedores. O empreendimento 
espera modificar em um futuro próximo a cultura 
empresarial e o modo como se realizam as transa-
ções entre as empresas petrolíferas e seus 
fornecedores no mercado Brasileiro. 

O site www.petrocosm.com, lançado em ju-
lho passado nos EUA, é fruto da iniciativa de 
empresas como Chevron, Texaco e Crosspoint, 
tendo a Ariba como o provedor de serviços de in-
ternet. A esse grupo juntou-se a Petrobras, na 
condição de fundadora, para o lançamento do por-
tal brasileiro. Sediada em Houston, a PetroCosm 
está criando uma rede global de mercados digitais 
através de joint ventures e parcerias com compa-
nhias estratégicas em mercados regionais. Através 
do estabelecimento de hubs regionais, objetiva a 
descentralização das transações, possibilitando a 
criação de marketplaces conectados à rede mundi-
al PetroCosm, mas voltados às necessidades 
locais, assim como em respeito à língua e à cultu-
ra. 

A introdução do e-business no setor de petró-
leo & gás no Brasil representa a possibilidade de 
redução de custos, aumento da eficiência na ca-
deia de fornecimento e a unificação em torno de 
padrões de qualidade. A redução dos custos de 
transação e o aumento das economias de escala 
podem ser transformados em vantagens competi-
tivas para os agentes que souberem fazer uso 
deste novo instrumento. Além destas vantagens, 
um mercado digital abre espaço para uma maior 
transparência de preços e a criação de benchmarks 
para equipamentos e commodities, permitindo 
harmonizar os custos das empresas compradoras. 
Segundo estimativas da AMR Research, forneci-
das pela própria PetroCosm, a utilização desta 
nova ferramenta de e-business pode resultar em 
economias estimadas em 5% a 30% nos custos da 
cadeia de suprimentos. 

Quanto aos tipos de transações será possível, 
entre outras formas de negociação, a realização de 
leilões, em datas pré-estabelecidas, nos quais os 
solicitantes terão acesso a todas as propostas e os 

vendedores verão apenas o valor da última pro-
posta, o que espera-se representar maiores 
vantagens ao comprador. O treinamento para que 
os fornecedores possam operar no portal estará a 
cargo da própria PetroCosm.  

A criação e disponibilização dos catálogos on-
line das empresas participantes do portal de negó-
cios serão a etapa mais trabalhosa do projeto. 
Haverá prioridade para as empresas já cadastradas 
na Petrobras. Mais tarde haverá também a compa-
tibilização do cadastro da PetroCosm com o 
cadastro da ONIP. A atualização dos cadastros dos 
vendedores será realizada em intervalos apropria-
dos e de acordo com as necessidades do cliente. A 
inclusão de um novo fornecedor no sistema, entre 
entrega, digitalização, aprovação e divulgação do 
catálogo e da lista de preços, deve variar de 60 a 
105 dias. 

A possibilidade dos fornecedores expandirem 
suas vendas através de um instrumento como o 
PetroCosm é grande, pois a Petrobras estará dis-
ponibilizando seu cadastro de fornecedores, o 
mais completo do país, para novos e potenciais 
compradores. Num futuro próximo, os catálogos 
serão traduzidos para o inglês e disponibilizados 
no portal.  

Contudo, deve-se levar em consideração que, 
enquanto não houver uma expansão do universo 
de compradores, este portal deverá operar princi-
palmente como um instrumento de compras para a 
Petrobras. A entrada de outros compradores no 
portal (não apenas empresas petrolíferas, vale di-
zer, mas também do setor naval e da indústria de 
base, por exemplo) poderá transformar o portal 
num verdadeiro mercado. Para tanto, os fornece-
dores deverão buscar novos processos de 
compatibilização de seus produtos com vistas às 
exigências de novos compradores, se não quise-
rem se manter ligados a um mercado onde apenas 
a Petrobras apresenta-se como o lado demandante. 

A participação da ONIP no projeto irá garantir 
a compatibilidade do sistema para todos os com-
pradores. Será importante que as compradoras 
multinacionais não vejam o portal como instru-
mento exclusivo da Petrobras, pois qualquer 
empresa poderá tecnicamente utilizar o portal. 
Não se sabe, contudo, até que ponto este conceito 
será aceito pelas demais empresas de petróleo atu-
antes no Brasil. 

O fato do portal condicionar os fornecedores 
aos seus padrões tende a gerar resistência nas de-
mais empresas petrolíferas à entrada em um 
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marketplace que, no Brasil, será liderado pela Pe-
trobras. Existe o receio de que o maior peso da 
Petrobras nas vendas dos fornecedores nacionais 
venha a fazer do padrão Petrobras o padrão de 
procedimento de compras para outras empresas. 
Além deste receio, é importante salientar que boa 
parte das empresas petrolíferas concorrentes da 
Petrobras no Brasil já tem portais de e-business no 
exterior.  Entretanto, há que se considerar que a 
existência de mais de um portal no país implicará 
em maiores custos para os fornecedores quanto à 
adaptação aos padrões de comercialização destes 
portais. 

 
 
 
 
 

MAXPETRO: ORGANIZANDO O 
APRENDIZADO 

 
A capacitação de fornecedores representa um 

dos principais instrumentos para aumentar, de 
forma sustentada, a participação nacional no for-
necimento para a indústria nacional de petróleo e 
gás. Foi para atuar nesta direção que a ONIP, em 
parceria com a Universidade Federal da Bahia e a 
University of Brighton-Inglaterra, lançou há um 
ano o MaxPetro. Trata-se de uma Rede de Apren-
dizado (Learning Network) cujos participantes 
fazem parte da cadeia de suprimentos da indústria 
de petróleo no Brasil. MaxPetro é uma ferramenta 
voltada para o melhoramento contínuo da compe-
titividade dos supridores locais, através de um 
processo de aprendizado coletivo. 

Trata-se de uma ferramenta inovadora para di-
agnosticar a necessidade de capacitação, mobilizar 
os agentes implicados e gerar metas e programas 
de aprendizado, a qual já foi aplicada com sucesso 
no Reino Unido e na Noruega. O diagnóstico das 
necessidades de capacitação utilizam o Bench-
marking como principal instrumento, sendo um 
dos princípios básicos da atuação da MaxPetro.  

O novo regime regulatório prevalecente no 
Brasil, bem como a necessidade de atingir o mer-
cado internacional requerem das empresas 
estabelecidas no país um desempenho classe 
mundial. Benchmarking permite que as empresas 
locais sejam avaliadas permanentemente, compa-
rando seus desempenhos com os padrões 
internacionais. A avaliação permanente revela as 
áreas onde melhorias de competitividade podem 
ser obtidas. 

Tendo em vista a importância da Petrobras na 
indústria de petróleo nacional, o portal Petrocosm 
transformará substancialmente o mercado de for-
necedores, ainda que não haja participação 
expressiva de outras empresas compradoras no 
portal. Segundo fontes ligadas à própria Petro-
Cosm, espera-se que dentro de 3 a 4 anos, 90% 
das compras do setor de petróleo e gás estarão a-
contecendo no portal. Ainda segundo estas 
mesmas fontes, tendo em vista os custos da dupli-
cação da estrutura do portal num mercado em que 
grande parte dos ganhos é devida às economias de 
escala, as demais empresas do setor tenderão a 
aderir ao uso das vantagens oferecidas por um 
portal de e-business como o PetroCosm. 

 
 
 
 
 
 
 
A primeira fase da rede MaxPetro foi encerra-

da no dia 6/04, quando foram apresentados os 
resultados do Benchmarking Internacional. Antes 
disso, o Benchmarking Nacional, que foi discuti-
do com as empresas, já havia delineado um 
diagnóstico competitivo das mesmas. Por decisão 
dos próprios participantes, Benchmarking será 
uma atividade permanente da MaxPetro. No mo-
mento, porém, o programa encontra-se na fase de 
definição de uma Agenda de Aprendizado: a iden-
tificação de ações prioritárias que possam ter 
impactos substantivos na melhoria da competiti-
vidade das empresas. 

 
Informações adicionais sobre a MaxPetro po-

dem ser obtidas no site da ONIP: 
WWW.ONIP.ORG.BR.  
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O Grupo Repsol, maior empresa petrolífera da 

Espanha, adquiriu em 1999 a YPF por US$ 15 bi-
lhões, dando origem à companhia hispano-
argentina Repsol-YPF. Em 2000, primeiro ano em 
que seus resultados incorporaram integralmente 
suas operações na América Latina, a companhia 
obteve uma receita total de US$ 39,85 bilhões e 
US$ 2,20 bilhões em lucros com crescimento de 
141% e 137%, respectivamente, em relação aos 
resultados de 1999.  

O dado mais importante, porém, não é o resul-
tado da companhia (considerando que quase todas 
as empresas atuantes no setor de upstream apre-
sentaram melhoras significativas em seus 
balanços, em razão da subida dos preços do petró-
leo no mercado mundial), mas o fato de que 
apenas 35% desse resultado foi gerado na Espa-
nha. A empresa tem adotado uma forte estratégia 
de internacionalização e diversificação de ativos, 
com destaque para o crescimento de suas ativida-
des na América Latina e, em especial, no Brasil. 

A importância do mercado brasileiro para a es-
tratégia de expansão da empresa pode ser medida 
pela distribuição de seus investimentos. De acordo 
com o seu planejamento para os próximos cinco 
anos, a empresa investirá US$ 12,4 bilhões na 
América Latina; deste total, US$ 6,76 bilhões se-
rão aplicados na Argentina, ficando o Brasil com 
a maior parte dos US$ 5,64 bilhões restantes. O 
montante de investimentos não revela, em toda a 
sua extensão, os planos de expansão e diversifica-
ção da Repsol-YPF para o Brasil e América 
Latina : mais relevante é a maneira como estes se 
distribuirão pela região e a busca de um equilíbrio 
entre produção e refino, além da busca de con-
formidade com as exigências dos órgãos 
reguladores do seu (ainda) principal mercado na 
região. 

A empresa está sendo pressionada pelos órgãos 
reguladores argentinos a reduzir sua participação 
neste mercado, no qual se destaca na distribuição 
de derivados e do qual possui uma parcela do 
mercado de gás, estimada em cerca de 65% (con-
siderando participações diretas e indiretas). Em 
1999, a empresa foi multada pelo governo argen-
tino em US$ 109 milhões por vender gás natural a 
preços não-competitivos. O governo determinou 
também que a empresa reduzisse a sua participa-
ção na distribuição de derivados em pelo menos 

10% no país, assim como sua participação no re-
fino. Além da necessidade de reduzir sua 
participação no mercado argentino, a empresa 
vem buscando também aumentar sua produção de 
petróleo. A meta é que a produção, atualmente em 
torno de 1,1 milhão de barris dia, atinja a marca 
de 1,6 milhão de barris até 2005. 

Somando-se a esses fatores a já elevada expo-
sição da companhia na América Latina 
(atualmente possui mais de US$ 16 bilhões em a-
tivos) e sua meta de reduzir seu nível de 
endividamento nos próximos anos, compreende-se 
por que a maior parte dos planos de expansão da 
empresa na região tem atualmente envolvido a 
troca de ativos e acordos de parceria com outras 
companhias. Dessa forma, a Repsol-YPF planeja 
diversificar seus investimentos na região ao mes-
mo tempo em que reduz sua participação no 
mercado argentino, sem contudo injetar um maior 
volume de capital na região (o que elevaria seu 
risco financeiro). 

A Repsol-YPF já tem acordos de parceria com 
a estatal chilena Enap (para a exploração e produ-
ção conjunta de petróleo) e com a paraguaia 
Petropar (para a comercialização de derivados). A 
empresa negociou também, em dezembro do ano 
passado, um acordo de cooperação com a estatal 
cubana Cupet para a exploração, produção e dis-
tribuição de petróleo e derivados, e negocia, 
atualmente, uma troca de ativos com o grupo Pe-
rez Compac, este, envolvendo a troca de ativos na 
Bolívia por campos de produção da Repsol na 
Patagônia.  

Dentre as operações de troca de ativos, a mai-
or, formalizada em 28 de dezembro último, é a 
que envolve a transferência da argentina Eg3 para 
a Petrobrás. A subsidiária da Repsol-YPF possui 
mais de 700 postos e responde por cerca de 12% 
do mercado argentino de distribuição de combus-
tíveis; além disso, possui também a refinaria de 
Bahía Blanca, com capacidade de processamento 
de 30,5 mil barris/dia. Em troca, a companhia his-
pano-argentina receberá 30% da Refap, 280 
postos da BR Distribuidora e 10% do campo de 
Albacora, ainda em etapa de desenvolvimento. 
Somando-se a estas aquisições os postos que já 
possui no Brasil e outros que pretende adquirir no 
decorrer deste ano, a empresa pretende responder, 
até o início de 2002, por cerca de 5% do mercado 
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nacional de distribuição de combustíveis. Essa 
participação pode ser ainda elevada a cerca de 
24%, caso seja adquirida também a rede de distri-
buição da Ipiranga, o que colocaria a Repsol na 
posição de segunda maior distribuidora do Brasil, 
atrás apenas da BR Distribuidora.  

A conclusão do acordo entre a Repsol-YPF e a 
Petrobrás depende ainda da aprovação dos órgãos 
reguladores de ambos os países. A operação só se-

rá submetida ao Cade após a aprovação do órgão 
regulador argentino, uma vez que naquele país a 
aprovação deve anteceder a formalização do ne-
gócio. Uma vez obtida a autorização na 
Argentina, em função do Acordo de Cooperação 
co a SDE e o CADE, emitirá um parecer que ser-
virá de base para a decisão a ser tomada pelo 
CADE relativa à autorização ou não da operação.  
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Desde a sua criação em 1998, a ANP vem ten-
tando implementar os princípios regulatórios 
estabelecidos na Lei 9478/97; dentre eles, a promo-
ção da livre concorrência e do acesso aos gasodutos 
de transporte de qualquer interessado, mediante 
remuneração adequada ao titular das instalações.   

Logo após a sua criação, a ANP regulamentou o 
livre acesso através da Portaria 169/98, que estabe-
leceu os critérios e as formas de acesso aos dutos de 
transporte por terceiros interessados. Esta portaria 
estabeleceu como princípio o livre acesso aos gaso-
dutos de transporte em bases transparentes e não 
discriminatórias.  

Pela Portaria 169 ficou estabelecida a obrigação 
do transportador a divulgação anual da capacidade 
disponível, bem como a realização de oferta pública 
desta capacidade por um período de 30 dias ao ano, 
alocando-a aos interessados que apresentarem as 
melhores propostas. Além disso, determinou-se que 
os transportadores devem fornecer Serviços de 
Transporte não Firme (STNF) a terceiros interessa-
dos na capacidade contratada ociosa. Se o volume 
transportado pelos carregadores incumbentes estiver 
abaixo da Capacidade Contratada Mínima (montan-
te do contrato ship-or-pay), a solicitação por STNF 
será alocada preferencialmente nesta parcela da ca-
pacidade de transporte já paga mas não utilizada. 
Neste caso, o transportador tem a obrigação de re-
passar aos carregadores supercontratados 90% da 
receita obtida com a venda da parcela da capacidade 
mínima contratada. Finalmente, o transportador é 
proibido de comprar e vender gás natural, exceto os 
volumes para seu consumo próprio na atividade de 
transporte.  

A Portaria 169 definiu claramente os objetivos 
de introduzirem-se pressões competitivas na indús-
tria de GN no Brasil, buscando viabilizar-se o 
acesso de terceiros aos gasodutos já construídos. 
Entretanto, após mais de dois anos de promulgação 
da Portaria 169, poucas empresas se interessaram 
em obter acesso à infra-estrutura de transporte de 
gás. A principal razão para isto se deve à falta de 
capacidade disponível nos gasodutos nacionais per-
tecentes à Petrobras e no Gasoduto Bolívia Brasil, 
pertencente à TBG. No caso deste último, a capaci-
dade de transporte firme já está integralmente 
contratada pela Petrobras, não havendo capacidade 
disponível nas condições atuais de projeto. Apesar 
deste contexto, duas empresas (Enron e BG) entra-
ram em negociação com a TBG a fim de obterem 

acesso ao gasoduto Bolívia Brasil, não ocorrendo, 
no entanto, um acordo entre os interessados e o 
transportador, o que exigiu uma arbitragem da ANP. 
Dada a verificação da ineficácia da portaria 169 pa-
ra viabilizar o acesso de terceiros à infra-estrutura 
de transporte nas atuais condições de mercado, a 
ANP decidiu-se por revogar esta portaria e, dentro 
de 30 dias, irá aprovar uma nova portaria com um 
novo arcabouço regulatório para disciplinar o livre 
acesso. 

Em fevereiro, a ANP divulgou para consulta pú-
blica a minuta da nova portaria que substituirá a 
Portaria 169. As novas dimensões tratadas nesta 
portaria são: i) detalhamento dos procedimentos de 
oferta e alocação de capacidade de transporte com a 
regulamentação do Concurso Aberto; ii) definição 
do conjunto de informações que o transportador de-
ve divulgar ao mercado via internet (Boletim 
Eletrônico); iii) viabilização de um mercado secun-
dário de capacidade permitindo a cessão de 
capacidade pelos carregadores; iv) detalhamento 
dos critérios para definição de tarifas para interes-
sados na capacidade de transporte; v) criação do 
Serviço de Transporte de Deslocamento (STD), ca-
racterizado como serviço de transporte no sentido 
contrário ao fluxo do gasoduto; caracterização da 
figura do carregador dominante e imposição de res-
trições para a participação deste carregador no 
Concurso Aberto para alocação de capacidade resul-
tante do aumento da capacidade do gasoduto.  

Os pontos centrais da nova portaria, dizem res-
peito à forma de alocação de capacidade e os novos 
critérios tarifários. A alocação de capacidade deve 
ser feita através do Concurso Aberto. Neste concur-
so, o transportador deve realizar uma ampla 
publicidade da capacidade disponível para contrata-
ção e adotar critérios claros e transparentes de 
seleção dos interessados nas capacidades, os quais 
deverão ser divulgados no Manual do Concurso 
Aberto. O transportador deverá oferecer capacidade 
disponível na forma Serviço de Transporte Firme 
(STF) nos seguintes casos:  capacidade disponível 
resultante da construção de novos gasodutos; capa-
cidade disponível e não contratada em um gasoduto 
existente; capacidade disponível resultante de ex-
pansão de um gasoduto; e capacidade proveniente 
do término de contratos.  

Uma vez realizada a chamada aos interessados 
na capacidade disponível para contratação de STF, a 
empresa transportadora receberá a Manifestação de 
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Interesse dos carregadores interessados na contrata-
ção de STF. A partir da manifestação de interesse, o 
transportador terá que elaborar um projeto técnico-
econômico preliminar de construção ou expansão 
do gasoduto, com a definição da capacidade a ser 
oferecida aos interessados, explicitando o custo in-
cremental para a oferta desta capacidade. A partir 
da definição do custo incremental, os carregadores 
interessados serão chamados a realizar uma oferta 
irrevogável, contendo o prazo e a tarifa oferecida. 
Esta não poderá ser inferior ao custo incremental.  

A partir das ofertas irrevogáveis, a alocação da 
capacidade será realizada com base no Valor Pre-
sente Líquido das ofertas. A tarifa a ser paga por 
todos os carregadores selecionados no concurso a-
berto será igual à menor tarifa oferecida por estes. 
Isto implica que todos os carregadores que partic i-
param em um mesmo concurso pagaram uma 
mesma tarifa. Se esta tarifa for superior ao custo in-
cremental, a diferença entre o valor da tarifa e o 
custo incremental será repassada aos carregadores 
incumbentes na forma de descontos na tarifa. Entre-
tanto, a tarifa dos novos carregadores pode ser 
significativamente diferente dos carregadores in-
cumbentes. Outra modificação importante desta 
nova portaria é o fato do carregador que já possuir 
mais de 50% da capacidade contratada estar limita-
do a apresentar ofertas irrevogáveis para, no 
máximo, 40% da capacidade ofertada num concurso 
aberto.  

Em resumo, a nova portaria do livre acesso está 
propondo um modelo de livre acesso onde se pres-
supõe não apenas o acesso, mas a concorrência nos 
serviços de transporte de gás. Os novos interessados 
em atuar como carregadores podem entrar neste 
mercado, participando de Concursos Abertos, dis-
putando capacidade de transporte para STF, STNF 
ou STD.   

Se por um lado, a grande oferta de gás na Bolí-
via e na Argentina sinaliza a existência de um 
espaço para a concorrência no segmento da produ-
ção, a introdução da concorrência no transporte nos 
indaga sobre duas questões básicas : é possível ha-
ver concorrência no segmento do transporte numa 
indústria de gás nascente como a brasileira? é pos-
sível haver o livre acesso e a concorrência na 
produção, sem haver concorrência no transporte?  

Quanto à primeira questão, é importante consi-
derar que a concorrência no transporte requer um 
número mínimo de carregadores disputando a capa-
cidade de transporte ofertada. No Brasil, existe um 
obstáculo capital à multiplicação dos carregadores: 
o monopólio no segmento da distribuição. Este mo-

nopólio significa que apenas as 21 empresas 
distribuidoras estaduais podem escolher seu forne-
cedores. Com um número tão reduzido de 
consumidores livres não existe razão para a multi-
plicação dos carregadores. Assim, enquanto o 
monopólio na distribuição persistir, não haverá no 
Brasil um grande número de carregadores disputan-
do contratos nos Concursos Abertos. Esta disputa 
será menos acirrada ainda se o carregador principal 
tiver sua participação restringida como está previs-
to. Portanto, não existe razão para se acreditar que a 
tarifa resultante de um Concurso Aberto para aloca-
ção de capacidade resultante da expansão de um 
gasoduto fique muito acima do custo incremental.  

A conseqüência disso é que os carregadores que 
conseguirem contratos de transporte resultantes da 
expansão de um gasoduto tendem a pagar um preço 
muito inferior aos carregadores incumbentes. Ou se-
ja, no contexto de mercado atual, a competição no 
segmento do transporte estaria sinalizando para os 
carregadores que o melhor é não contratar capaci-
dade em um novo gasoduto. É melhor esperar e 
pagar mais barato pela capacidade resultante da ex-
pansão do mesmo. O problema é que novos 
gasodutos não se viabilizam se não existirem carre-
gadores dispostos a fazer os primeiros contratos.  

Quanto à segunda questão, é importante ressaltar 
que a concorrência no segmento da produção do gás 
requer o livre acesso aos gasodutos de transporte. 
Entretanto, o livre acesso não requer, necessaria-
mente, a concorrência no transporte, onde os 
carregadores buscam obter preços diferenciados e 
mais baratos pelos serviços de transporte. O livre 
acesso pode existir num sistema tarifário onde todos 
os carregadores pagam a mesma tarifa por um 
mesmo serviço de transporte. Este é o caso da tari-
fação pelo custo médio. Neste caso, se novos 
carregadores contratarem capacidade disponível, 
dividirão com os carregadores incumbentes o custo 
fixo do gasoduto, reduzindo-se a tarifa para todos.  

Uma indústria de gás nascente é caracterizada 
pela insuficiência de infra-estrutura de transporte e 
distribuição. O objetivo de uma política setorial de-
ve ser o de promover prioritariamente estes 
investimentos. Tendo em vista as dificuldades mais 
elevadas para a realização de investimentos em uma 
indústria nascente, é importante que a regulação 
contribua para a mitigação dos riscos e a viabiliza-
ção dos investimentos. A concorrência no segmento 
do transporte não parece, no contexto de mercado 
atual, contribuir para redução destes riscos.  
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Sai acordo sobre caso TBG x BG  
A ANP, após uma disputa acirrada com a Petrobras, 
decidiu que a BG tem direito ao acesso sem inter-
rupção ao gasoduto e pode transportar 700 mil 
metros cúbicos de gás até agosto deste ano e 2,1 mi-
lhões de setembro até dezembro de 2002. Em 2003, 
a agência concedeu à BG o acesso interruptível, 
dando preferência à Petrobras no carregamento do 
gás. A TBG já encaminhou à BG (British Gas) os 
contratos que permitem à empresa britânica o livre 
acesso ao gasoduto.  
 
Petrobras anuncia aumento de reservas na 
Bolívia 
 
A Petrobras anunciou em abril um aumento de suas 
reservas de gás natural na Bolívia. Estas reservas 
cresceram 54% no ano 2000, passando de 300 bi-
lhões de metros cúbicos em 1999 para 462 bilhões. 
Este aumento foi justificado pela duplicação do po-
tencial do Campo de San Alberto. A empresa 
também estimou que a produção de San Alberto de-
verá atingir 21,87 milhões de metros cúbicos por 
dia em 2004.  
 
Wintershall dá o primeiro passo em direção ao 
Brasil 
 

A empresa de gás alemã Wintershall, de proprie-
dade da Basf anunciou no último dia 27 seu 
primeiro passo em direção ao Brasil.  A Wintershall 
comprou 35% de participação no Bloco BM-C-10 
que pertence à Shell. A Wintershall é a segunda 
maior empresa gasífera da Alemanha e já possui a-
tivos na Argentina e no Uruguai. Possui 
participação em alguns campos de gás na Argentina 
e participa com 10% no gasoduto Cruz del Sur, que 
leva gás para da Argentina para o Uruguai, com 
projeto de se chegar Porto Alegre. A empresa anun-
ciou que sua entrada no Brasil faz parte de uma 
estratégia de se tornar um player importante na in-
dústria de gás do Cone Sul. 

 
Governo estuda criação da CONTA-GÁS  

 
Diante da crise de abastecimento de energia elé-

trica, o governo decidiu agir para apresentar uma 

solução para minimizar o risco cambial no forneci-
mento de gás natural para termelétricas. A idéia é 
criar uma conta-gás ou conta-crédito, que possibilite 
a venda de gás para as térmicas pela Petrobras, sem 
variação cambial trimestral. O Ministério das Minas 
e Energia ainda está estudando como e quem absor-
verá os custos da eliminação dos riscos cambiais.  

 
Gasoduto Cruz del Sur tem obras iniciadas  

 
Em cerimônia que contou com a presença dos 

presidentes da Argentina e do Uruguai, foram assi-
nados contratos no valor de US$ 170 milhões para a 
inauguração das obras de um trecho de 200 km do 
Gasoduto Cruz del Sur ligando a Argentina a Mon-
tevidéo, no Uruguai. Serão 6 milhões m³/dia 
disponibilizados no sul do Uruguai, já no início de 
2002. O projeto inicial do Cruz del Sur prevê sua 
extensão até Porto Alegre. Entretanto, esta constru-
ção ainda não foi aprovada pelos proprietários do 
gasoduto (BG com 40%, Pan American com 30%, 
Ancap com 20% e Wintershall, com 10%). Para 
chegar a Porto Alegre, o gasoduto terá que cruzar 
cerca de 800 km de região pouco industrializada, 
antes de chegar a uma área abastecida por concor-
rentes. A extensão do Cruz del Sur até Porto Alegre 
dependerá da viabilização da construção das terme-
létricas gaúchas, capazes de justificar os 
investimentos previstos.  

 
 
 

 
GAS NATURAL : FATOS MARCANTES DO MÊS 
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Considerada como a referência principal no 
processo de reforma das indústrias de infra-
estrutura, a Inglaterra e País de Gales tem expe-
rimentado um  processo de constantes modificações 
no desenho institucional e na regulação das indús-
trias de infra-estrutura. Não se pretende aqui 
recordar as etapas de implementação das reformas 
nos anos 80 e 90, uma vez que elas são largamente 
documentadas. Como se sabe, esse processo compre-
endeu um conjunto de medidas visando a 
introdução da concorrência, a desintegração verti-
cal e a privatização das empresas públicas. 

Porém, as críticas com relação à eficiência das 
novas estruturas de mercado e do desenho institu-
cional motivaram um novo conjunto de reformas 
que começaram a ganhar forma mais definitiva a 
partir de 2000. Os principais fatores que motiva-
ram essa nova onda de reformas estão associados:  
• ao comportamento estratégico das empresas: as 

oportunidades de economias de escopo através 
da introdução de novas tecnologias de comer-
cialização e de medição têm conduzido à 
convergência tecnológica das cadeias produti-
vas de energia, facilitando a  diversificação do 
portfolio de atividades das principais utilities 
que têm mudado a maneira de gerenciar o ne-
gócio de energia, criando novos planos de 
negócio (business plans) ; 

• às mudanças  patrimoniais nas empresas ingle-
sas, as quais têm sido objeto de uma série de 
take over por concorrentes europeus e norte-
americanos; 

• à necessidade de adequação ao ambiente com-
petitivo que pretende ser criado no âmbito da 
União Européia.  

 
Além disso, o componente político, decorrente da 

mudança governamental na Inglaterra e País de 
Gales, em 1997, também tem um peso relevante. 
Entretanto, ao contrário do que se poderia a prin-
cípio esperar, tem sido observada uma tendência de 

aprofundamento da  visão liberal, que marcou o 
tipo de reforma implementada naquele país.  

Neste sentido, o Utilities Act 2000 
(http://www.ofgem.gov.uk/docs/moufinal.pdf) 
constitui um novo marco para o setor de energia 
na Inglaterra e País de Gales. De maneira sucin-
ta, podemos listar como principais aspectos do novo 
desenho institucional britânico os seguintes pontos: 
ü Consolidação do novo órgão regulador 

OFGEM (Office of Gas and Electricity Mar-
kets) como uma resultante  institucional  do 
problema da convergência tecnológica. Além 
de criar uma nova agência  a partir da fusão 
dos antigos OFFER (Office of Electricity Re-
gulation) e OFGAS  (Office of Gas 
Regulation), outra  mudança importante é o 
abandono da figura do regulador individual, 
que marcou a primeira fase de regulação bri-
tânica pela instauração de uma board de 
diretores. Esse colegiado, intitulado GEMA 
(Gas and Electricity Markets Authority), a-
tua conjuntamente com o recém-criado GECC 
(Gas and Electricity Consumers Council). O 
Utilities Act estabelece, textualmente, que o 
principal objetivo de ambos é a proteção dos 
consumidores. 

ü Fortalecimento dos poderes  da Competitive 
Commission, instituição que sucedeu a Mo-
nopolies and Mergers Commission, que atua 
como uma corte quasi-judicial à qual podem 
ser impetrados recursos relacionados com as de-
cisões do OFGEM. 

ü Fim do pool de eletricidade que foi substituído 
no final de março de 2001 pelo NETA (New 
Electricity Trading Arrangements), que vai 
operar como um mercado atacadista. A prin-
cipal justificativa para a mudança diz 
respeito à observação de manipulação dos pre-
ços do pool pelos geradores elétricos. 

ü Criação de uma função de supervisão de todos 
os órgãos reguladores (Better Regulation Task 
Force), cujo responsável, Lord Haskins, tem si-

REFORMANDO AS REFORMAS: AS MUDANÇAS INSTITUCIONAIS 
 RECENTES NO SETOR ENERGÉTICO NO REINO UNIDO 

 
Helder Queiroz Pinto Junior – Professor IE/UFRJ 
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nalizado a possibilidade de redução do papel 
dos órgão de regulação no futuro e tem cobrado 
transparência, consistência e prestação de con-
tas das agências. Evidentemente, esse tipo de 
observação tem suscitado fortes reações, colo-
cando em tela a discussão sobre 
independência/autonomia das agências regu-
ladoras (cf. “Regulators angry at inquiry into 
their roles”, Financial Times, 14/02/2001). 

ü Previsão do fim do regime price cap de regula-
ção das tarifas de energia para os consumidores 
(maio 2001), decorrente da ampliação da li-
berdade de escolha do fornecedor de energia 
para todos os consumidores, inclusive os resi-
denciais.  

 
Como podem ser observadas, as mudanças vão 

na direção da ampliação da concorrência nas in-
dústrias de energia. Com relação ao último ponto 
mencionado acima, é interessante observar que esse 
aspecto foi encarado com muito ceticismo pelos crí-
ticos da reforma que julgavam elevados os custos de 
troca de fornecedores. Porém, tem sido constatado 
um movimento significativo de troca de fornecedor, 
transformando rapidamente a estrutura de mer-
cado (com cerca de duas dezenas de empresas 
fornecendo gás e outras tantas em eletricidade) e 
reduzindo o market share das antigas empresas 
incumbentes. 

Considerando os dados disponíveis até setembro 
de 2000, os números referentes aos  consumidores 
que trocaram de companhia de distribuição de gás 
e de eletricidade foram, respectivamente, de 5,7 
milhões (28,6%) e 5,2 milhões (18%). No setor resi-
dencial, a economia esperada para o usuário 
médio  com gastos de US$ 450/ ano oscila entre U$ 
35 e US$ 90/ano, dependendo da escolha do forne-
cedor concorrente. Para o consumidor de 
eletricidade, a economia esperada oscila entre US$ 
52,5 e US$ 100/ano. 

Essas mudanças revelam que as práticas de re-
gulação em ambiente competitivo ainda estão na 
sua fase infante. A construção de novos desenhos 
institucionais e de marcos regulatórios envolve um 
processo de aprendizagem tanto das autoridades 
governamentais quanto das empresas operadoras. 
Dada a evolução dos princípios que integram o in-
teresse público, como mostra a recente incorporação 
das preocupações ambientais e dos direitos do con-

sumidor no rol das chamadas questões de interesse 
público, o principal desafio das reformas estrutu-
rais e institucionais reside na tentativa de se 
atingir o equilíbrio entre, de um lado, o grau de 
flexibilidade que permite a adaptação ao contexto 
econômico e social mutante e, de outro, a consoli-
dação de um conjunto de regras estáveis para o 
processo de tomada de decisão de investidores e con-
sumidores.de equipamentos. 
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Fonte: EIA/DOE 

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

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

Gráfico 1:
Preço do petróleo no mercado internacional
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Gráfico 4: 
Vendas de gás natural pelas distribuidoras no Brasil
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Fonte:  Revista Brasil Energia   


