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

leo e do Gás no mês de fevereiro de 2001. Também 
introduzimos uma nova diagramação para tor-
nar sua leitura o mais agradável possível.  

A seção “Petróleo - Mercados” traz um artigo 
sobre a dependência energética americana e seus 
impactos sobre os preços do petróleo no mercado in-
ternacional. Este artigo mostra que, uma vez que 
a evolução da dependência energética americana 
constitui um sinal forte para os agentes do au-
mento do poder de mercado da OPEP, a 
capacidade desta impor a faixa de preços entre 
22-28 dólares por barril, ao longo de 2001, vai 
depender muito da evolução da demanda dos 
EUA.  Este artigo faz parte de nossa estratégia 
editorial de, a cada número analisar um aspecto 
relevante da evolução dos preços do petróleo no 
mercado internacional.  

 A seção “Petróleo – Investimento” traz uma 
pesquisa recente do IE- UFRJ sobre os impactos e-
conômicos dos investimentos da indústria de 
petróleo no Brasil Este artigo mostra que situação 
atual, um investimento de US$ 3,7 bilhões gera-
ria valor semelhante em termos de valor da 
produção e cerca de 95.000 empregos. Este impac-
to poderia praticamente dobrar numa situação 

potencial, onde estes investimentos fossem inte-
gralmente atendidos por fornecedores locais.  

A seção “Petróleo – Indústria” traz dois arti-
gos. O primeiro identifica as oportunidades para 
empresas petroleiras de pequeno porte na explora-
ção de petróleo no Brasil, através da compra de 
campos maduros.  

O segundo artigo analisa as novas formas de 
comercialização na indústria de petróleo, através 
do e-business. Este artigo aponta os principais por-
tais em operação e em formação no Brasil e no 
mundo.  

A seção “Gás-Mercado” mostra como um dese-
quilíbrio crônico do mercado norte-americano 
está levando os preços do gás a níveis impensáveis, 
e pode ameaçar seriamente os programas de libe-
ralização do setor.  

A seção “Gás-Indústria” faz uma análise das 
possibilidades tecnológicas para o aproveitamento 
das reservas de gás de Urucú, no Amazonas. Após 
contrapor possibilidades, o artigo aponta a cons-
trução de uma planta “Gas-to-Liquids” como 
uma opção interessante, diante da evolução tecno-
lógica recente nesta tecnologia.  

Finalmente, na seção “Ensaio do Mês” o Pes-
quisador Rodolfo dos Santos propõe um quadro de 
referência para contratos na indústria nascente 
de gás natural no Brasil, que demanda estruturas 
específicas de coordenação das transações.  
 

E 
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 PETRÓLEO 

Mercado 

A dependência americana em relação às impor-
tações de petróleo parece não chamar a atenção de 
analistas do mercado mundial de petróleo. Poucas 
são as análises do comportamento dos preços que 
levam em conta este elemento, pois o foco dos ana-
listas tem se centrado na evolução da demanda de 
todos os países. Entretanto, não se pode ignorar as 
tendências de evolução das importações do maior 
consumidor de petróleo do mundo.  

Na primeira metade deste século, os Estados U-
nidos foram exportadores líquidos de petróleo. Com 
o desenvolvimento das reservas do Oriente-Médio, 
este fluxo se inverteu e, nos anos quarenta, tornou-
se importador de petróleo. A partir dos anos 1980, 
temos assistido a uma tendência de redução da pro-
dução americana de petróleo e, em 1993, as 
importações superaram a produção doméstica pela 
primeira vez. Nos últimos quatro anos, esta depen-
dência de óleo importado agravou-se ainda mais. A 
demanda de óleo aumentou significativamente em 
função da expansão econômica acelerada. No ano 
2000, a dependência energética americana atingiu 
seu maior nível, com importações representando 
56,6% da oferta total de petróleo, segundo o Ameri-
can Petroleum Institute. As importações atingiram 
11.028 milhões de barris/dia, enquanto a produção 
doméstica caiu para 5.838 milhões b/d.  

O gráfico 1 mostra claramente a existência de 
uma tendência de redução da produção doméstica 
americana. Mesmo em 2000, quando os preços mé-
dios do petróleo praticamente dobraram, a produção 

não reagiu. Observa-se, uma redução do potencial 
geológico americano, pois as reservas provadas ca-
em de 34 bilhões/barris em 1990, para 28,6 
bilhões/barris em 1999.  

Esta dependência americana do petróleo impor-
tado deve influenciar o mercado mundial do 
petróleo e, em particular, a evolução dos preços. Is-
to porque o aumento das importações americanas na 
década de 1990 foi bastante significativo em relação 
ao volume total comercializado no mercado mundi-
al. Entre 1990 e 1999, os EUA aumentaram suas 
importações em cerca de 3 milhões de barris/dia, o 
que representa cerca de 30% do acréscimo total no 
volume de óleo comercializado ao longo da década. 

A evolução da dependência energética america-
na constitui um sinal para os agentes do mercado 
mundial de petróleo, em especial em relação ao au-
mento do poder de mercado da OPEP. Os mercados 
futuros tendem a refletir esta expectativa. Entretan-
to, todos sabemos que a dinâmica do mercado do 
petróleo não se reduz às forças econômicas puras da 
oferta e demanda de óleo. A geopolítica é essencial 
nesse jogo. Como mostramos no boletim de janeiro 
passado, a OPEP tem adotado uma estratégia  para 
fortalecer seu controle sobre o mercado mundial, 
manobrando a oferta de óleo. Se, por um lado é im-
portante reconhecer o aumento recente do poder da 
OPEP, por outro lado, a queda das atividades eco-
nômicas nos EUA e a estratégia do novo governo 
americano deverão afetar a dinâmica dos preços do 
petróleo.   

A dependência energética americana e os preços do petróleo 

 

Gráfico 1 - Evolução da produção e importações de petróleo - EUA 

Fonte: Infopetro 
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Assim a capacidade da OPEP de impor a faixa 
de preços entre 22-28 dólares por barril, ao longo de 
2001, vai depender da evolução da demanda dos 
EUA em particular e das exportações do Iraque. Os 
relatórios mensais da Agência Internacional da E-
nergia têm revisado para baixo a previsão da 
demanda dos países da OCDE, em função de um 
desaquecimento maior que o esperado da economia 
americana. Quanto à evolução das exportações do 
Iraque, eis aqui um terreno fecundo para implemen-
tação de novas estratégias, por parte dos EUA.   

 
Evolução dos preços no mês de fevereiro 

O mês de fevereiro transcorreu sem grandes so-
bressaltos no mercado mundial de petróleo, com 
pouca volatilidade, como mostra o gráfico 3, no a-

nexo. A cotação do Nymex Light Sweet 

permaneceu num patamar entre 28 e 31 dólares ao 
longo do mês, fechando o mês pouco abaixo dos 28 
dólares, contrariando algumas previsões de queda 
mais acentuada dos preços.  

O mercado futuro tem se mostrado com os con-
tratos para março, pois os sinais têm sido 
contraditórios nos últimos dois meses. Por um lado, 
os preços não reagiram frente à não recuperação dos 
estoques dos principais países consumidores em re-
lação ao ano de 2000. Por outro lado, os 
bombardeios ao Iraque não tiveram efeitos signifi-
cativos nos preços nem nos mercados futuros.  

A atenção do mercado agora está voltada para a 
próxima reunião da OPEP no dia 17 de março. Ain-
da não está claro se a organização fará um novo 
corte nas cotas de produção, nem qual volume po-
deria a ser cortado.  

 
  

 
Petróleo: Fatos Marcantes do Mês 

 

 

Crise no congresso derruba ministro 
 As declarações do ex-presidente do Senado Fede-

ral, Antonio Carlos Magalhães, foram a gota d'água 
para que o presidente Fernando Henrique Cardoso 
destituísse do cargo o ministro de Minas e Energia, 
Rodolpho Tourinho. Tourinho tinha sido indicado e 
apadrinhado por ACM e já enfrentava dificuldades 
políticas em função de sua atuação no setor elétrico. 
O programa prioritário de termoeletricidade vem pa-
tinando a vários meses enquanto o risco de escassez 
de energia aumenta. Tourinho havia entrado em atrito 
com o corpo técnico da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) em várias ocasiões. O novo ministro 
deverá fazer parte cota do PFL. Até a semana passa-
da, o mais cotado para o cargo era o deputado Eliseu 
Resende (PFL/MG), que conhece bem o setor e pre-
enche a Resende foi relator da lei do petróleo, 
sancionada em 1998.  

 

Shell vende 256 postos para a Agip 
 
A anglo-holandesa Shell está vendendo pa-
ra a italiana Agip, 256 postos revendedores 
em mais uma etapa de reestruturação de 
suas atividades no Brasil. A empresa in-
formou que a operação não inclui os 
negócios de aviação, indústria, transportes, 
lubrificantes e Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP) da empresa. A Shell Brasil avalia 
que sua atuação nos três estados, continua-
rá expressiva, através de uma rede de 426 
postos na qual pretende concentrar inves-
timentos. 
 
 
 
 
Esta seção continua na pg 5 
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PETRÓLEO 

Investimento 

 A partir da segunda metade da década de 90, 
uma série de transformações estruturais e institucio-
nais criou um novo ambiente econômico para a 
indústria brasileira de petróleo. O incremento espe-
rado na participação de novos operadores no 
upstream e no downstream motivou a realização de 
um estudo, com o objetivo de quantificar o poder de 
encadeamento da expansão da indústria do petróleo 
sobre a produção de bens e serviços, na economia 
brasileira. O estudo, contratado pela ONIP junto ao 
IE/UFRJ contou com o patrocínio do FNDCT-
CTPETRO. 

Através do uso de técnicas de insumo-produto 
foram avaliados impactos diretos e indiretos (mode-
lo aberto) e efeito-renda (modelo fechado) do 
investimento em exploração, produção (E&P) e re-
fino de petróleo sobre produção, renda, emprego, 
arrecadação tributária e balança comercial. Para a 
realização das estimativas foi utilizada a matriz de 
insumo-produto do IBGE para 1996, a mais recente 
disponível. 

 
Vetor Investimento 

O ponto de partida do estudo foi a construção do 
vetor-investimento, de forma compatível com sua 
utilização no modelo insumo-produto. Para a reali-
zação dos cálculos, foram adotadas as seguintes 
hipóteses, correspondentes aos valores médios anu-
ais verificados no último quinqüênio: (i) 
investimento no setor petróleo de US$ 5 bi-
lhões/ano, dos quais US$ 3,7 bilhões relacionados a 
E&P e refino (74% do total) e (ii) aumento anual de 
5% da produção doméstica de petróleo, acarretando 
igual redução no valor das importações desse 
produto. 

As estimativas realizadas apontaram os seguintes 
setores como principais fornecedores para o inves-

timento em E&P e refino: peças e outros veículos 
(embarcações, peças e acessórios) com participação 
de 27,3% no investimento total; petróleo e gás (per-
furação, perfilagem e cimentação de poços) com 
17,2%; serviços prestados às empresas (levantamen-
to geofísico, serviços técnicos especializados) com 
14,9%; máquinas e equipamentos (serviços de insta-
lação industrial, turbinas, turbo-compressores, 
árvore de natal molhada) com 14,4%; material elé-
trico (geradores, linhas flexíveis, cabos elétricos) 
com 6,5%; siderurgia (tubos e perfis de aço) com 
5,7% e construção civil com 5,6%.  

Foram então consideradas duas alternativas para 
a participação de fornecedores locais no atendimen-
to da demanda gerada pelo investimento no setor 
petróleo: 

Situação atual – corresponde a coeficientes de 
importação que buscam refletir a situação atual da 
competitividade dos fornecedores locais. 

Situação potencial – situação de referência na 
qual pressupõe-se que os bens e serviços demanda-
dos pela expansão do setor petróleo sejam supridos 
inteiramente por fornecedores locais (importações 
nulas). 

 
Resultados: impactos induzidos totais (dire-
tos, indiretos e efeito-renda) 

As estimativas realizadas conduziram a números 
bastante significativos, expostos na Tabela 1. Atra-
vés do modelo aberto, que calcula somente os 
impactos diretos e indiretos, foi possível concluir 
que, na situação atual, um investimento de US$ 3,7 
bilhões geraria valor semelhante em termos de valor 
da produção (relação 1:1), cerca de 15% desse valor 
em arrecadação de tributos e cerca de 95.000 em-
pregos. Com relação à renda gerada, pode-se 
esperar um acréscimo de cerca de 0,3% do PIB anu-

Impacto Econômico da Expansão da Indústria do Petróleo 

Tabela 1: principais resultados das si mulações (US$ milhões) 
 impacto total direto e indireto impacto total direto, indireto e efeito ren-

da 
 Atual Potencial Potencial/Atual Atual Potencial Potencial/Atual 
Valor Produção 3.823 7.017 1,84 4.675 8.579 1,84 
Impostos 573 668 1,17 663 833 1,26 
Importação 1.348 -30 - 1.394 55 - 
Pessoal (no.) 95.234 156.922 1,65 137.425 234.295 1,70 
Renda 1.920 3.308 1,72 2.384 4.159 1,74 
Fonte: Elaboração própria 
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al brasileiro. Finalmente, o investimento implicaria 
em uma saída de divisas da ordem de US$ 1,35 bi-
lhões em importações de bens e serviços. 

Já na situação potencial, esse mesmo 
investimento geraria mais de 7 bilhões em valor da 
produção, levando a relação valor investido/valor de 
produção gerado para cerca de 1:2. Esse valor é 
84% superior ao obtido, considerando-se a manu-
tenção da participação dos fornecedores locais nos 
níveis atuais. Também o efeito sobre o emprego se-
ria significativamente maior, aumentando para cerca 
de 155.000 novos postos de trabalho. A arrecadação 
tributária seria ligeiramente superior (17%), 
enquanto o efeito sobre o crescimento do PIB seria 
da ordem de 0,5%. A balança comercial registraria 
um pequeno superávit (US$ 30 milhões).  

No modelo fechado, que calcula impactos dire-
tos e indiretos e efeito-renda, todas as variáveis 
analisadas são mais impactadas, devido aos efeitos 
multiplicadores de renda. Para valor da produção e 
renda, os impactos tanto na situação atual quanto 
potencial são cerca de 20% maiores que os encon-
trados no modelo aberto. No entanto, o aumento do 
emprego (quase 50% nas duas situações) é mais que 
proporcional ao aumento da produção e da renda, 
em função do maior peso da demanda por bens e 

serviços para consumo corrente, mais intensivos em 
trabalho e mais atingidos pela estrutura de tributa-
ção (especialmente por conta do menor volume de 
créditos de IPI e ICMS). De fato, incluindo-se o e-
feito renda, a geração de empregos atingiria 
137.000 (situação atual) ou 234.000 (situação po-
tencial) novos de postos de trabalho. A inclusão do 
efeito renda também alteraria o impacto sobre a ba-
lança comercial, resultando em um pequeno déficit, 
da ordem de US$ 55 milhões na situação potencial. 

A  avaliação dos impactos sobre a economia bra-
sileira dos investimentos na indústria de petróleo é 
um primeiro passo na direção do desenvolvimento 
de instrumentos adequados para a avaliação e plane-
jamento do processo de expansão da indústria do 
petróleo no seu novo contexto institucional. Desta 
forma, este estudo vem contribuir para a produção 
de informações e conhecimentos que permitam a 
maximização dos efeitos econômicos e sociais dos 
investimentos em petróleo no país.  

 
Este artigo contou com a colaboração do Prof. 

David Kupfer, do IE-UFRJ e está disponível na ín-
tegra no site da ONIP 
(http://www.onip.org.br/ONIPHP/docs/Impactos.pdf) 

 

Petrobrás teve lucro recorde 
A petrobrás registrou no ano passado o maior lucro 
da sua história: R$ 9,942 bilhões (US$ 5,2 bilhões), 
representando crescimento de 465,8% em relação ao 
R$ 1,757 bilhões obtidos no ano anterior. Com esse 
resultado, o Conselho de Administração da Petrobrás 
vai propor na assembléia ordinária de 23 de março, o 
pagamento de dividendos aos acionistas no valor de 
R$ 2,5 bilhões. Esse pagamento de dividendos tam-
bém é recorde na história da Petrobrás.  
 

 
Petróleo:  Fatos Marcantes do Mês (cont. da pg. 3)  

 

22 interessados para terceira rodada 
A terceira rodada de licitações para a contrata-

ção de atividades de exploração, desenvolvimento e 
produção de petróleo e gás, promovida pela ANP 
tem, até o momento, 22 empresas interessadas, o 
que representou aproximadamente R$ 7 milhões 
em pacotes de dados e informações adquiridos pe-
los interessados. A ANP não divulga quais são as 
empresas, nacionais ou estrangeiras, e quais são as 
áreas mais disputadas. A terceira rodada oferece 53 
blocos localizados em 12 bacias sedimentares do 
Brasil. O prazo para a aquisição do pacote de dados 
e informações, vai até o próximo mês. O edital está 
previsto para o segundo trimestre deste ano, e o le i-
lão para o segundo semestre. 
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PETRÓLEO 

Indústria 

A venda de campos maduros pelas grandes em-
presas de petróleo é prática usual em países onde o 
setor é liberalizado. Esta venda abre oportunidades 
para pequenas e médias empresas especializadas no 
aumento do fator de recuperação de campos, através 
de tecnologias específicas de rejuvenescimento. Em 
geral, estas empresas podem operar campos madu-
ros com custos de produção menores aos das 
grandes empresas de petróleo. 

No Brasil, este segmento de mercado está pres-
tes a se desenvolver a partir do segundo trimestre 
deste ano. A Petrobrás estará licitando 73 campos 
maduros sobre os quais possui o direito de explora-
ção. Estes serão distribuídos em 11 grupos para 
evitar que campos de menor atratividade acabem 
sem proposta. Atualmente, a produção desses cam-
pos é de aproximadamente 2,9 mil bpd de óleo e de 
170 mil m3/dia de gás, com reservas totais de 35 
milhões de barris de óleo equivalente.   

A consolidação no país deste novo segmento da 
indústria depende de fatores empresariais, tais como 
métodos eficientes de gestão e uma estrutura de cus-
tos adequada à atividade. Além disso, depende 
também de fatores tecnológicos, como por exemplo, 
o uso de técnicas de recuperação avançada de petró-
leo e, fatores estruturais, tais como o acesso a 
financiamentos em bases competitivas e a disponi-
bilidade de infra-estrutura apropriada.  

Visando melhorar a atratividade deste segmento, 
a ANP reduziu a taxa de royalties para 5% sobre a 
produção adicional decorrente da aplicação de tec-
nologias avançadas de recuperação. A Petrobrás 
garante a compra da produção e disponibiliza sua 
infra-estrutura de produção (unidades de processa-
mento, transporte e armazenagem de óleo e água). 
No entanto, existem restrições e obrigações para 
empresas interessadas. O patrimônio líquido deve 
ser superior a um terço dos investimentos mínimos 
exigidos para cada pacote de campos à venda, e 
nunca inferior a R$ 1 milhão. As empresas devem 
possuir quadros técnicos próprios ou experiência 
prévia em operações de desenvolvimento e/ou pro-
dução.  

Inicialmente, 56 empresas foram habilitadas para 
participar da licitação. No entanto, apenas 18 delas 
compraram os pacotes de dados e o direito de visitar 
as áreas, entre as quais a Coastal e as brasileiras 
Queiroz Galvão e Ipiranga que, assim como outras 
participantes, já possuem áreas para exploração e 
produção obtidas nas 1º e 2º licitações da ANP. A 
soma do preço mínimo de todas as áreas é de US$ 
58, 7 milhões. O interesse pela licitação dos campos 

maduros até agora foi inferior ao esperado pelos 
principais analistas.  

A ANP também planeja licitar até o final do ano 
outros 26 campos maduros localizados em sua mai-
oria, no Nordeste (como no caso dos campos 
licitados pela Petrobrás). Destes, sete serão vendi-
dos individualmente, cinco em grupos e 14  serão 
incluídos em blocos exploratórios, onde ainda não 
há produção. Vale lembrar que cinco campos madu-
ros já foram concedidos nas duas licitações 
realizadas pela ANP e outros serão licitados na 3º 
Rodada de Licitação sob uma categoria especial 
(blocos C), formada por  campos maduros junta-
mente com bacias terrestres  que apresentam custos 
reduzidos.  

A licitação de campos maduros da Petrobrás vai 
ao encontro de sua estratégia de focar a exploração 
em projetos de grande porte como definido em seu 
Plano Estratégico 2000 - 2010. No entanto, vale res-
saltar, a empresa continua investindo em alguns 
campos maduros específicos, como os campos de 
Pargo, Cherne, Garoupa e Carapeba, onde serão a-
plicados US$ 150 milhões. Atualmente a produção 
nestes campos está praticamente parada e espera-se 
que venham a produzir, juntos, 40 mil bpd.   

Cabe ainda mencionar a bem sucedida parceria 
celebrada entre a Petrobrás e a Petrorecôncavo, com 
a transferência da operação de 12 campos marginais 
na Bacia do Recôncavo. Esta empresa conseguiu 
não só evitar a queda natural, com declínio médio 
de produção de 14% ao ano, como conseguiu au-
mentar a produção em quase 10% em menos de um 
ano.  

Esta experiência sinaliza positivamente o surgi-
mento de um novo segmento de mercado na 
indústria de petróleo nacional. Sua consolidação, no 
entanto, ainda depende da disposição das empresas 
investirem nas competências necessárias e, muito 
provavelmente, em ajustes no regime de incentivos 
vigentes.  

 

Campos maduros: oportunidade para novas empresas 
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PETRÓLEO 

Indústria 

Atualmente, o esforço de inovação das principais 
empresas de petróleo e gás na área de exploração e 
produção está direcionado para três setores, con-
forme Zeus Development Corporation 
(www.zeusdevelopment.com): (a) expansão offsho-
re e overseas; (b) alavancagem eficiente de recursos 
administrativos; e (c) administração da oferta e de-
manda. Observamos um rápido avanço tecnológico 
na política de compras e crescentes parcerias entre 
as principais empresas do setor e fora dele. 

A internet encurta o caminho dos negócios atra-
vés da comunicação virtual. As empresas que antes 
usavam meios tradicionais para fechamento de con-
tratos de compra e venda, aproveitam agora este 
veículo para aumentar o volume de negócios e re-
duzir custos de transação. 

A empresa de consultoria Schroder Salomon 
Smith Barney (SSSB) afirma que o comércio virtual 
revoluciona o mundo dos negócios ao expandir o 
número de compradores e vendedores os mais vari-
ados produtos, em tempo real. Salienta que os 
investimentos necessários para a entrada de uma 
empresa no mercado virtual – e-commerce - são 
baixos em relação aos ganhos potenciais com o au-
mento do volume das transações; redução dos 
custos, principalmente os custos de transação e ad-
ministrativos; maior transparência; aumento da 
produtividade.  

O rápido avanço do mercado virtual tem suscita-
do preocupações por parte das empresas quanto à 
segurança da negociação, dado o caráter relativa-
mente anônimo das transações. Apesar das 
desconfianças, podem ser verificadas algumas inic i-
ativas, onde a rapidez das parcerias e colaborações 
de empresas de diversos setores e do mesmo setor 
têm provado que esta nova engenharia comercial 
possui mais benefícios que custos. Na busca destes 
benefícios, antigos competidores vêm se aliando, 
uma iniciativa impensável há poucos anos. Além 
disto embora muitos endereços eletrônicos sejam de 
exclusividade de empresas do setor, uma grande 
quantidade de outros endereços abrem oportunida-
des para empresas de setores associados.  

Uma das maiores iniciativas de formação de e-
commerce entre empresas de energia foi proposto 
em abril de 2000 (www.marketsite.net). Neste por-
tal encontram-se 14 empresas, cujo objetivo centra-
se na criação de um marketplace global, onde ven-
dedores e compradores de todos os tamanhos 
podem negociar seus produtos. Estas transações in-

cluem tanto bens quanto serviços relativos aos 
setores de produção e exploração de petróleo e gás, 
bem como à indústria química, de refino, marketing 
e varejo. Acredita-se que, com o aprimoramento e 
crescimento das transações, os participantes terão a 
possibilidade de reduzir ineficiências relativas à 
procura de clientes, à utilização da capacidade e à 
administração da cadeia -de-oferta. As empresas par-
ticipantes desta parceria são: Commerce One, BP 
Amoco, Conoco, Dow Chemical, Equilon Enterpri-
ses, Mitsubishi, Motiva Enterprises, Occidental 
Petroleum, Phillips Petroleum, Repsol-YPF, Royal 
Dutch/Shell, Statoil, Tosco, Total/FinaElf e Unocal. 
Uma segunda parceria de e-commerce é realizada 
entre a Texaco e a Chevron, desde a segunda meta-
de do ano 2000. A operadora do sistema destas 
empresas é a PetroCosm.  

Na Europa, a operadora Statoil juntamente com 
sete empresas, Norsk Hydro, BP Amoco, Totalfina-
Elf, ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, Phillips 
Petroleum constituirão parceria. A construção de 
um e-catalogue com solução e-oil disponibilizará 
informações aos ofertantes de bens e serviços dis-
postos no mercado. Com isso, espera-se abertura de 
novas oportunidades de negócios para o setor off-
shore da Noruega. Na Alemanha, a integração entre 
os setores de compra/venda e corretagem na indús-
tria de petróleo são encontrados no portal 
www.petroplus-oil.de. Na Inglaterra, a colaboração 
das empresas ligadas à indústria de petróleo e gás 
para o incremento das transações levou à criação de 
dois portais: www.logic-uk.org  e  www.opito.com. 

Algumas empresas de petróleo estão lançando 
seus próprios portais. Pode-se citar a Chevron 
(www.upstreaminfo.com) e a Enron 
(www.EnronOnline.com). Após o lançamento deste 
portal, as atividades de comercialização da Enron 
apresentaram um crescimento acelerado. Atualmen-
te, cerca de 45% das transações e 33% do volume 
comercializado pela empresa são feitos através do 
comércio eletrônico neste portal.  

Estes portais “próprios” diferem dos demais pelo 
papel desempenhado pelo market maker. A Che-
vron se lançou à frente das demais empresas 
petroleiras na criação de portais próprios, através da 
criação da Companhia de Óleo do Vale do Silício 
(SVOC). Esta empresa irá comercializar lubrifican-
tes e combustíveis para os consumidores comerciais 
e industriais.  

Inovações e parcerias: e-commerce na indústria do petróleo e 
gás 
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Muitos outros portais estão surgindo da junção 
de empresas ligadas ao setor energético   de   forma 
direta ou indireta. Por exemplo, o portal,  
intercontinentalexchange.com, cujos produtos são: 
ativos (papéis), metais e outras commodities, tem 
como empresas participantes: BP, Goldman Sachs, 
Morgan Stanley Dean Witter, Royal Dutch/Shell, 
SG Investment Banking e Total/FinaElf. Isso mostra 
a grande capacidade de homogeneização de objeti-
vos entre elas. Outro exemplo desta mesma natureza 
é encontrado na parceria da Texaco e Sempra E-
nergy Trading, entre outros, no portal 
www.tradecapture.com. 

Portais estão sendo desenvolvidos também em 
setores ligados à indústria de petróleo e gás, mais 
especificamente, nos setores de transportes de carga 
e na indústria química. Nos transportes, encontra-se 
o portal www.LevelSeas.com para cargas marítimas 
de wet e dry commodities, com acompanhamento da 
viagem em tempo real. As empresas envolvidas são 
as próprias transportadoras de carga, os corretores 
ou agenciadores e as empresas produtoras conduto-
ras de suas próprias cargas. São elas: BP, Cargill, 
Clarksons, Royal Dutch/Shell e corretores. Para a 
indústria petroquímica, o objetivo principal é captar 
um mercado potencial de US$ 400 bilhões. Várias 
empresas estão se associando na criação de um no-
vo portal: BP, Atofina, BASF, Bayer, Dow, DuPont, 
Mitsui Chemicals, Mitsubishi Chemicals, Rhodia, 
Rohm & Hass, Sumitomo Chemical e Van Waters & 
Rogers. 

No Brasil, a Petrobrás acaba de firmar uma par-
ceria com a  Petrocosm para criar um mercado 
digital brasileiro com foco na indústria de petróleo e 
gás. As duas empresas terão participações iguais 
neste mercado. O início das operações está previsto 
para antes do segundo trimestre deste ano. Esta par-
ceria permitirá aperfeiçoar o processo eProcurement 
da Petrobrás e além outros aspectos da administra-
ção da cadeia de fornecedores.  

A PetroCosm fornecerá à Petrobrás e a seus par-
ceiros latino-americanos um conjunto integrado de 
soluções para a cadeia de fornecedores, com um 
Centro de Operações de Conteúdo Eletrônico (e-
Content Operations Center) instalado no Rio de 
Janeiro. Através desse Centro de Operações, os for-
necedores poderão desenvolver e usar conteúdos em 
português, o que lhes permitirá fazer negócios atra-
vés da solução de eProcurement. Além dos serviços 
de conteúdo, consecução, pagamento e logística, um 
conjunto completo de serviços e ferramentas de 
mercado será disponibilizado. 

 
Obs.: Todos os portais citados estão ativos em 

18/02/01. 
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Mercado 

A indústria de gás natural nos Estados Unidos é 
conhecida por ser a maior do mundo, com cerca de 
30% do mercado mundial (cerca de 620 bilhões de 
m³/ano), e pelo grande avanço no seu processo de 
liberalização. Cerca de 40% do gás consumido nos 
EUA é comercializado no mercado spot, que fun-
ciona  nos 23 centros de comercialização de gás 
distribuídos pelo país. Ao longo da década de no-
venta, este modelo foi apontado como exemplo a 
ser seguido por outros países, em razão dos benefí-
cios potenciais para os consumidores.  

Os preços reais do gás foram reduzidos de cerca 
de 4 dólares por Mbtu no início dos anos oitenta, 
para uma média de 2 dólares, ao longo da década de 
noventa. O preço do gás no inverno, período de pico 
da demanda, tem permanecido em torno de 2 dóla-
res por Mbtu mais caro do que durante o verão. 
Entretanto, a volatilidade dos preços aumentou de 
forma inesperada, assumindo uma trajetória ascen-
dente nos últimos meses. O preço da commodity 
que era em média 1,7 $ por Mbtu em setembro de 
1998, atingiu $ 3,60 por Mbtu em junho de 2000,  
fora do período de pico portanto. Este aumento de 

preços tornou-se crônico com a aproximação do in-
verno no hemisfério norte, atingindo a marca 
inacreditável de $ 10 por Mbtu, um recorde da era 
do mercado liberalizado (ver gráfico 2).  

Este aumento de preços vem suscitando fortes 
reações das principais distribuidoras, associações de 
consumidores e grandes consumidores industriais. 
A primeira pergunta levantada é por que os preços 
estão subindo? Segundo estudo realizado pela 
NARUC (National Association of Regulatory Uti-
lity Comissions), este aumento não é resultado de 
uma redução das reservas americanas de gás natu-
ral, o que seria um problema para os preços somente 
no longo-prazo. Este aumento tem sido alimentado 
por uma expansão inesperada da demanda, em fun-
ção dos baixos preços do gás, na segunda metade 
dos anos 1990. Além dos preços baixos, o aumento 
das restrições ambientais, as inovações tecnológicas 
na geração elétrica a gás e a rápida expansão da e-
conomia americana foram fatores que 
impulsionaram o crescimento da demanda. O au-
mento dos preços do petróleo no ano passado veio 
selar uma nova percepção de escassez no mercado 

Preços do GN nos EUA: existe um limite para o livre merca-
do?   

 

Gráfico 2 
Evolução dos preços do gás no mercado spot (Henry Hub) 

(período de 01/06/2000 a 14/02/2001) 

Fonte: West Texas Research Group 
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do gás, impactando o mercado futuro e contaminan-
do os preços no mercado spot.   

Este aumento dos preços tem representado uma 
prova de fogo para os programas de liberalização da 
indústria do gás ao nível estadual e em outros países 
do Nafta. A discussão sobre a imposição de limites 
para a apropriação de renda por parte dos produto-
res tem sido colocada, ainda que de forma tímida, a 
reboque da crise elétrica da Califórnia. No México, 
onde o preço do gás na boca do poço tinha sido li-
beralizado, o aumento dos preços do gás em 
conseqüência do encarecimento do gás americano 
gerou uma grande pressão dos grandes industriais e 
geradores de eletricidade. Esta pressão  levou o go-
verno a aceitar uma nova política de preços fixos 
para o gás natural no mercado mexicano. Ficou a-
certado que a Pemex vai vender o gás a $ 4 por 
Mbtu, além de intensificar seus esforços na produ-
ção de gás, para reduzir a percepção de escassez do 
produto.  

A recente disparada dos preços do gás natural e 
eletricidade na América do Norte traz lições impor-
tantes para os reguladores de todo o mundo. A 
primeira delas é que o argumento dos benefícios po-
tenciais não basta para acalmar consumidores, os 
quais foram convencidos pelos reguladores de que o 

livre mercado era o caminho para a redução dos 

custos. A segunda lição é que, para evitar jogar por 
terra um trabalho de anos na construção de um mer-
cado livre para commodities como eletricidade e 
gás, torna-se necessária uma ação firme das autori-
dades na implementação de uma política energética 
orientada para evitar grandes desequilíbrios entre 
oferta e demanda. A experiência americana nos 
mostra claramente que o livre mercado tem limites 
importantes, quando se trata de produtos tão estra-
tégicos como gás natural e eletricidade.  

 

LATIN GAS 2001 
 

O Rio de Janeiro será sede do Latin Gas 
2001, um evento organizado pela Global Paci-
fic & Partners.  

Este congresso tem como objetivo analisar 
as principais oportunidades de negócio e estra-
tégias empresariais no setor de gás natural na 
América Latina.  

 
Data:  2 e 3 de maio de 2001 
Local: Sheraton Hotel, Rio de Janeiro, Brazil 

 
Para maiores informações:  
info@glopac.com  
fax:  1 281 597 9589 
www.petro21.com/international  

 
 

EVENTOS 

OTC / Offshore Technology 
Conference & Exhibition 
 
Exposição e congresso organizado pela Soc. 

of Petroleum Engineers (SPE) dos Estados Uni-
dos 
 

Haverá um estande brasileiro de 144 metros 
quadrados, com a presença de uma delegação de 
empresas brasileiras, em companhia da ONIP, 
IBP e ANP.  

 
Data:  30 de abril a 03 de maio de 2001 
Local: Houston, Texas, E.U.A 

 
Para maiores informações 
Tel: 972-952-9494. Fax: 972-952-9435 
http://www.otcnet.org. 

Se voce ainda não está cadastrado no Infopetro e 
deseja receber o “Petróleo & Gás Brasil” via e-
mail, basta enviar um e-mail para 
infopetro@ie.ufrj.br com as seguintes informações: 
 
Nome 
Empresa 
Função  
E-mail 
 
A distribuição é gratuita. Os boletins estão disponí-
veis via internet nos sites  
www.ie.ufrj.br/infopetro  e www.onip.org.br  
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Indústria 

A província de Urucú, localizada na Bacia do rio 
Solimões, em plena floresta Amazônica apresenta 
grandes reservas de gás natural, além de reservas 
significativas de petróleo. A exploração destes hi-
drocarbonetos na região não é fato recente, 
iniciando-se praticamente na mesma época em que 
a Petrobrás foi criada, na primeira metade da década 
de 1950. 

Devido às dificuldades de se trabalhar na selva 
amazônica e dos insucessos comerciais, a Petrobrás 
relegou a segundo plano as explorações na região, 
concentrando-se na exploração off-shore. A partir 
da segunda metade da década de 1970, o governo 
brasileiro abriu às empresas estrangeiras, sob con-
trato de risco, a exploração de petróleo e gás na 
região. Neste período, a primeira reserva de gás na-
tural foi descoberta, sendo seguida por vários poços 
petrolíferos na Bacia do Solimões. No entanto, as 
empresas estrangeiras não consideraram ser econo-
micamente viável a continuidade do 
empreendimento e encerraram as atividades na regi-
ão em 1991, deixando a exploração novamente 
exclusivamente a cargo da Petrobrás. 

A década de 1990 foi fundamental, porém, para 
que estudos geológicos e geofísicos revelassem a 
grandiosidade das reservas de gás natural da pro-
víncia de Urucu, deixando-se assim a produção de 
petróleo em segundo plano, restrita ao abastecimen-
to da refinaria de Manaus (Reman). Atualmente, as 
reservas provadas e totais somam cerca de 45 bi-
lhões de m³ e 90 bilhões de m³ (24% das reservas 
nacionais de gás natural). A questão que surge é 
como aproveitar o gás encontrado numa região tão 
isolada dos centros de consumo como a região A-
mazônica (só a distância entre o porto terminal de 
Urucu e Manaus é de 900 km). Estas condições tor-
nam a maior parte dos projetos de construção de 
gasodutos economicamente inviáveis. 

Abrem-se, então, pelo menos três possibilidades 
de aproveitamento do gás da região. A primeira se-
ria construir gasodutos que permitam o 
fornecimento aos mercados de Manaus e Porto Ve-
lho e uma linha de transmissão que levasse a 
energia até Rio Branco. Esse projeto, que é o que se 
encontra mais avançado,  consiste na construção de 
dois gasodutos, Coari–Manaus (já existe um que li-
ga Urucu a Coari) de 420 km de extensão e Urucu-
Porto Velho de 550 km de extensão, que seriam res-
ponsáveis pelo abastecimento das térmicas da 
região. Isso poderia amenizar o problema do alto 

custo da energia elétrica na Região Norte, que atu-
almente é de cerca de R$ 200/Mw e passaria a R$ 
80/Mw (ainda muito superior à média das Regiões 
Sul e Sudeste – aproximadamente R$ 40/Mw). No 
entanto, esse projeto requer ainda um processo de 
conversão de todo parque térmico da região que uti-
liza atualmente óleo combustível. 

A segunda opção seria a adoção do gás natural 
liqüefeito (GNL) como forma de transporte. Esse 
projeto também tem como objetivo primário o for-
necimento de energia firme para a região norte, 
ficando sua utilização mais ampla dependente da 
logística de navegação fluvial da região. Isto é, a e-
xistência de um trajeto que seja plenamente 
navegável durante todo o ano e permita o escoa-
mento do GNL para regiões mais distantes através 
de navios metaneiros. No entanto, o projeto existen-
te só trata do abastecimento local e envolve o 
mesmo problema citado no anterior, a necessidade 
de conversão de todo o parque térmico da região. 
Além disso, ele implica dispendiosa construção de 
plantas de liquefação próximas às reservas e de 
plantas de regaseificação perto dos centros de con-
sumo, o que resultaria em custos variáveis também 
elevados, diferentemente do projeto de gasodutos 
que, apesar dos altos custos fixos, apresenta custos 
variáveis reduzidos. 

Comparando os dois projetos em números, o 
primeiro tem um custo aproximado de R$ 500 mi-
lhões para a construção dos dutos mais R$ 1,24 
bilhões para a completa conversão do parque térmi-
co. Já o segundo apresenta custos de 
aproximadamente R$ 2,16 bilhões para construção 
da infra-estrutura e para os trabalhos de exploração 
e produção, mais os mesmos R$ 1,24 bilhões  para 
conversão das térmicas. 

Uma terceira opção, a qual tem se dado uma a-
tenção menor, é a instalação de uma planta “gas-to-
liquids” (GTL) na região. A Petrobrás em parceria 
com a Texaco já iniciou estudos nesse sentido, mas 
não tornou público os resultados. Essa opção apre-
senta a grande vantagem de viabilizar a utilização 
do gás de Urucu em mercados maiores do que ape-
nas o mercado de geração elétrica da Região Norte 
do país, utilizando todo o potencial de produção do 
campo. Essa planta GTL produziria combustíveis 
sintéticos, livres de enxofre e de particulados, ou se-
ja, muito menos poluentes, e que, por isso, teria 
grande aceitação nos mercados norte-americano e 
europeu. É importante destacar que a questão da lo-

O que fazer com o gás de Urucú?  
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Indústria 

gística de navegação fluvial para escoamento da 
produção para o exterior teria ainda que ser planeja-
da. Entretanto, a distribuição de combustíveis 
sintéticos envolve um problema de transporte menor 
uma vez que pode utilizar a mesma infra-estrutura 
de transporte de combustíveis tradicionais. 

A tecnologia GTL passa por um momento de rá-
pido desenvolvimento, com vários projetos pilotos e 
comerciais em construção. Atualmente, três empre-
sas são produtoras de combustíveis sintéticos 
através de plantas GTL e licenciaram a tecnologia 
para terceiros: a sul-africana Sasol, e as norte-
americanas Syntroleum e Rentech, esta última espe-
cializada no ramo petroquímico. Além disso, 
empresas petrolíferas como Shell, Exxon e Chevron 
já possuem patentes de processos GTL. O custo de 
investimento nas plantas GTL tem se reduzido rapi-
damente em função do esforço de inovação destas 
empresas. Em 1990, este custo era estimado em 
US$ 50.000 por barril. Atualmente, a Shell alega 
um custo de US$ 20.000 por barril, sendo os inves-
timentos em GTL atrativos com o preço do crú 
acima de 15 dólares por barril.  

A Shell recentemente reafirmou seu compromis-
so com esta tecnologia, ao modernizar sua planta 
GTL na Malásia, que estava fora de operação desde 
1997, depois de um incêndio florestal ter provocado 
a explosão de sua unidade de separação de ar. Esta 
planta com capacidade de 12.500 barris dia de com-
bustíveis sintéticos foi a primeira do gênero no 
mundo, inaugurada em 1990. A Shell planeja a 
construção de uma planta de 70.000 barris/dia na 
Indonésia. A Sasol está envolvida em 2 projetos de 
30.000 b/dia cada na Nigéria, em parceria com a 
Chevron, e no Qatar. Outro projeto em estágio a-
vançado de concepção é uma planta de 10.000 
barris/dia na Austrália  a ser construída pela Syntro-
leum.  

Pela tabela 2 podemos perceber que as reservas 
provadas de Urucú já seriam suficientes para justifi-
car uma planta GTL de 20.000 barris/dia. Um 
projeto com esta escala exigiria investimentos na 
ordem de 500 milhões de dólares somente na planta 
GTL. Os combustíveis limpos seriam produzidos a 
um custo de 20 a 25 dólares por barril, com um pre-
ço do gás a 0,5 $/Mbtu. A grande vantagem do GTL 
em relação às outras opções é a garantia do merca-
do. A produção de derivados sintéticos pode ser 
facilmente transportada e colocada nos mercados da 
mesma forma que os derivados tradicionais.  

A recente fusão entre a Texaco e a Chevron, esta 
última um protagonista importante no negócio 
mundial do GTL, abre uma oportunidade interes-
sante para a Petrobrás transformar o seu namoro 
com a Texaco em uma parceria. Esta parceria com 
um novo ator de peso na tecnologia GTL poderia 
ser uma forma adequada para a Petrobrás adquirir 
competências numa tecnologia que tem tudo para 
ser uma inovação radical no negócio do petróleo. 
Além do caráter estratégico na aquisição de novas 
competências tecnológicas,  um projeto GTL na 
Amazônia parece ser a opção mais viável para o a-
proveitamento de todo o potencial das reservas 
gasíferas desta região.   

 
(Este artigo contou com a colaboração do Prof. 

Edmilson dos Santos do Programa de Energia  
IEE/USP) 

 
 
 

 
Tabela 2 

Necessidade de Reservas de Gás para Plantas de LGN 
(tempo de vida do projeto: 25 anos)  

Produção de combustível sintético 
(barris/dia) 

Reservas de gás necessárias 
(bilhões de metros cúbicos) 

5.000 12 
10.000 23,8 
20.000 47,6 
50.000 119 

  Fonte: Esmap Report 201/97 
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Petrobrás decide construir um novo gasoduto 
na Bolívia 

A Petrobrás irá construir um novo gasoduto de 
440 km, ligando seus campos de produção no sul da 
Bolívia ao Gasoduto Bolívia-Brasil em Río Grande. 
Este gasoduto exigirá investimentos da ordem de 
US$ 300 milhões, e terá como parceiros  a Petro-
brás, a Andina (composta pela Repsol YPF e fundos 
de pensão) e a TotalFinaElf. A previsão é de que 
construção e montagem levem de 18 a 20 meses e a 
inauguração está prevista para o primeiro semestre 
de 2002. Este investimento irá complementar os 
realizados na construção da unidade de processa-
mento de gás natural (UPGN), inaugurada em 
Janeiro deste ano. A previsão é de que, a cada ano, 
seja inaugurada uma UPGN com capacidade de 6 
milhões de m3/dia, até se atingir cerca de 24 mi-
lhões de m3/dia de capacidade de processamento 
em 2004. 

 
CEB escolhe Petrobrás,  CS e Shell como par-
ceiras na distribuição de gás 

A Companhia Energética de Brasília – CEB a-
nunciou, na segunda-feira, a escolha dos parceiros 
que irão constituir a Companhia Brasiliense de Gás 
– CEBGÁS, já autorizada a funcionar desde o início 
de 2000. Foram escolhidos como sócios o Consór-
cio Brasília Gás, formado pela CS Participações, 
Shell Brasil e Petrobrás. Estas foram as únicas em-
presas a se interessarem na licitação. A distribuidora 
de energia elétrica do Distrito Federal irá deter 51% 
das ações ordinárias da nova empresa, mantendo 
com isso o controle. A Gaspetro deterá 21% e o 
consórcio formado pela CS/SHELL 28% das ações 
ordinárias. Em termos do  capital total a participa-
ção das empresas é: 17% para a CEB, 32% para a 
Petrobrás e 51% para o consórcion CS/SHELL.  
 

Nenhuma proposta para a área de gás de Ma-
to Grosso 

Nenhuma empresa ou consórcio se interessou 
em disputar a concorrência pública para uma área 
de distribuição de gás natural em Mato Grosso. O 
governo matogrossense procura agora identificar as 
razões do insucesso e promete relançar a licitação 
ainda este ano.  
ANP libera gasoduto a empresas 

A norte-americana Enron e a britânica British 
Gas poderão, finalmente, importar gás natural boli-

viano. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) 
negou o recurso apresentado pela Transportadora 
Brasileira de Gasoduto Brasil-Bolívia (TBG) contra 
a decisão em favor das multinacionais na pendência 
envolvendo o livre-acesso à tubulação. A previsão é 
de que o primeiro metro cúbico de gás importado 
por uma empresa privada chegue ao Brasil em abril. 
O gás importado pela British Gas será vendido à 
Comgás, distribuidora de São Paulo. A Enron, ne-
gocia com a Gas Brasiliano, distribuidora da região 
Noroeste de são Paulo 

 
Petrobrás tenta se tornar sócia da CEG  

A Petrobrás está formando um consórcio com a 
Petros, fundo de pensão dos empregados da Petro-
brás, para a compra das ações da norte-americana 
Enron na Companhia Distribuidora de Gás do Rio 
de Janeiro (CEG). A instituição não confirma ofic i-
almente a operação, mas segundo fontes do 
mercado poderá ficar com a metade dos 25% do ca-
pital da distribuidora que serão transferidos à 
estatal. A compra das ações da Enron na CEG pelo 
consórcio Petrobrás depende apenas do acerto de 
alguns detalhes acerca do direito de preferência dos 
demais sócios da companhia - as espanholas Gas 
Natural e Iberdrola e a argentina Pluspetrol, além do 
BNDESPar - e de negociações com a Enron a res-
peito de outros negócios em comum entre a 
multinacional e a Petrobrás. 

 

Gás Natural:  Fatos Marcantes do Mês 
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Recentemente, a discussão sobre os modelos con-
tratuais que nortearão as relações na indústria de 
gás natural tem crescido muito. No entanto, nota-
se a inexistência de um quadro de referência ade-
quado às peculiaridades que esta indústria possui 
no Brasil.  

Uma alternativa seria buscar compreender as 
relações na cadeia do gás natural, através da teo-
ria dos custos de transação. Esta teoria relaciona as 
características da transação (incerteza, especifici-
dade de ativos, freqüência) com a forma de 
coordenação que a sustentará (mercado spot, con-
tratos de longo prazo, verticalização). Segundo 
esta teoria, quanto maiores os graus de especifici-
dade de ativos, as incertezas e a freqüência dos 
negócios, mais altos seriam os custos de transação 
nos mercados spot e mais provável é o surgimento de 
estruturas de coordenação, como contratos de longo 
prazo ou mesmo integração vertical.  

A indústria de gás natural requer esforços de 
coordenação de suas atividades dada sua organi-
zação em rede, seu fluxo contínuo de abastecimento 
e o alto custo para a armazenagem do produto. 
Tal necessidade de coordenação das transações é 
ainda maior no caso brasileiro, considerando-se o 
baixo desenvolvimento da infra-estrutura que sus-
tenta as transações como, por exemplo, a 
possibilidade de estocagem do produto. O marcante 
na indústria de gás natural, principalmente na 
fase prematura, é a grande dependência mútua 
dos agentes que participam dessas transações. Mais 
especificamente, os projetos de desenvolvimento da 
rede de transporte e distribuição depende de uma 
demanda garantida e estável. 

Assim, muito provavelmente, na cadeia produ-
tiva do gás natural no Brasil, serão necessários 
mecanismos de coordenação de investimentos, pois 
a ação descoordenada em um dos elos do sistema 
repercute não só sobre o agente que promove a ação, 
mas sobre todos os demais participantes da cadeia. 
Por exemplo, a distribuição de gás natural não po-
de ser expandida sem contrapartida de 
incrementos na capacidade de transporte, e vice-

versa. Além disso, a própria insipiência da indús-
tria é fator de incerteza e complexidade para o 
ambiente dos investimentos e implica maior custo 
para as transações. 

As características da cadeia do gás natural no 
Brasil traduzem-se portanto em elevados custos de 
transação. Assim, as transações no setor de gás de-
vem buscar estruturas de governança (ou de 
coordenação) que mitiguem estes potenciais custos e 
reduzam o risco associado aos investimentos como, 
por exemplo, os contratos de longo prazo entre for-
necedores e clientes. 

Uma alternativa muito utilizada em contratos 
de longa duração é a inclusão de cláusulas take-or-
pay. Tal provisão contratual assegura uma de-
manda mínima para os fornecedores, bem como 
um compromisso de fornecimento por parte do ofer-
tante. As partes especificam no contrato um nível 
de capacidade e termos sobre os quais o produto de-
ve ser comercializado nos períodos subseqüentes. 
Cabe comentar que contratos com obrigações de 
compra implicam em cláusulas de preços fixos ou 
indexados, pois não se pode fixar a quantidade o-
brigatória, sem antes parametrizar o preço. 

A discussão sobre os termos de take-or-pay deve 
ser mediada pela condição de desequilíbrio entre 
oferta e demanda porque, de acordo com este desa-
juste, o risco da transação será distribuído de 
forma assimétrica. No caso de um excesso de oferta, 
o acordo de demanda mínima funciona como um 
seguro para o fornecedor, dando maior estabilida-
de para seus investimentos; por outro lado, se o 
excesso é de demanda, os termos de take-or-pay  
funcionarão como obrigação máxima de forneci-
mento a ser executada pelo fornecedor. Novamente, 
como alternativas de estoque não são factíveis atu-
almente no Brasil, o ajuste de oferta requer 
investimentos de longo prazo de maturação e a sua 
interrupção gera custos e insegurança à rede. As-
sim, compromissos de fornecimento tendem a ser 
pontos polêmicos. 

A adoção de compromissos de fornecimento ou  
de uma cota fixa de compra pode ser vista como 

Contratos de longo prazo com cláusulas de take-or-pay: su-
gestões para a indústria de gás natural no Brasil 

Rodolfo Torres dos Santos - Bolsista ANP/ Mestrado IE/UFRJ 
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um mecanismo eficiente nos contratos de longo 
prazo. Mais do que isto, a correta fixação do com-
promisso de compra (e venda) decorrerá das 
características da transação. No entanto, em con-
tratos de longo prazo sempre existe a necessidade de 
certa flexibilidade para lidar com eventos fortui-
tos, comuns no correr de períodos longos. Logo, o 
percentual de compra fixa deve ponderar sobre tais 
dificuldades, tornando necessários mecanismos de 
negociação entre as partes. 

Neste sentido é preciso considerar sempre a in-
certeza sobre o crescimento da demanda e da 
oferta. Pode-se estabelecer uma relação direta entre 
a distribuição de risco entre os agentes e a potencial 
escassez de demanda ou oferta, no momento de fi-
xação de uma cota de fornecimento (e compra) 
firme de gás natural. O fato é que nesta indústria 
não são factíveis os mecanismos de ajustamento fi-
no entre oferta e demanda, pois estes exigem 
investimentos pesados para a ampliação de oferta, 
o que é impossível no curto prazo.  

O que se espera para o caso do gás natural é que 
as cotas de fornecimento a serem negociadas refli-
tam as condições de desequilíbrio entre oferta e 
demanda de gás natural. Atualmente, há excesso 
de oferta de gás natural, com a introdução do gás 
importado da Bolívia. Neste aspecto, o risco maior 
nas transações concentra-se na parte do fornecedor. 
Desta forma, as possíveis negociações para forneci-
mento com cota fixa representam um anseio para 
quem vende gás natural. Por outro lado, se, futu-
ramente, o mercado de gás natural expandir e 
ocorrer ocasionalmente uma escassez de oferta, a si-
tuação pode se inverter -  as cotas fixas seriam 
menos interessantes para o fornecedor do que para 
os clientes. Desta forma, ao invés de enterder-se  o 
take-or-pay como uma obrigação de compra, pode-
se tomá-lo como um compromisso máximo de forne-
cimento, porque, provavelmente, a venda livre 
nestas situações se fará com margens maiores. 

Assim, os contratos de longo prazo com cláusu-
las de take-or-pay parecem constituir um 
mecanismo importante para o desenvolvimento da 
indústria de gás natural no Brasil, a exemplo do 
que ocorreu em países com indústrias maduras, que 
hoje promovem o livre acesso em suas redes de gás 
natural. Além disso, no Brasil, o percentual de 
fornecimento firme será tema central na negocia-
ção entre os agentes do setor, ponderado pela 

condição de desequilíbrio entre oferta e demanda 
de gás natural. Em suma, nota-se que as caracte-
rísticas que condicionam as transações na 
indústria de gás natural no Brasil demandarão  
estruturas específicas de coordenação do sistema, as 
quais possivelmente poderão ser relaxadas posteri-
ormente  a partir de uma maior maturidade deste 
setor. 
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Fonte: ANP 

Fonte ANP 
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