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

conjuntura do Petróleo e do Gás no mês de maio de 
2001. A seção “Petróleo - Mercado” traz um  artigo 
que analisa o contexto de mercado para  a próxima 
rodada de licitações da ANP. Este artigo mostra que 
não existe um consenso no mercado quanto aos resulta-
dos possíveis para esta rodada de licitações e aponta os 
fatores que podem afetar de forma positiva e negativa 
a venda de novos blocos.   

Na sessão “Petróleo – Investimento” trazemos dois 
artigos. O primeiro tenta explicar as causas do inespe-
rado fechamento da Petrocosm que estava lançando, 
em parceria com a Petrobras, um novo portal de e-
business para o setor de petróleo no Brasil. O segundo 
artigo apresenta os principais resultados para o bench-
marking nacional do projeto MaxPetro.   

A seção “Petróleo-Indústria” traz uma análise da 
estratégia do Grupo ENI no Brasil. A partir de uma 
análise da estrutura do Grupo Italiano e de seus inves-
timentos, o artigo coloca em tela sua estratégia de 
atuação no Brasil e na América Latina. Este artigo 
mostra claramente que o Grupo ENI tem ativos sufici-
entes para tornar-se um grande player no mercado 
brasileiro. Entretanto, o estabelecimento de uma estra-
tégia competitiva, que explore as sinergias entre estes 
ativos vai depender de mudanças na estrutura do gru-
po na Itália.   

Buscamos dar uma atenção especial à indústria de 
gás natural neste número do boletim. Diante do con-
texto atual de escassez de energia elétrica, a geração 
termelétrica a gás torna-se uma opção tecnológica in-
contornável. Para analisar o desenvolvimento do 

mercado de gás natural, a seção “Gás-Mercado” traz 
dois artigos. O primeiro analisa o mercado potencial 
do gás natural para geração termelétrica centraliza-
da. O artigo mostra a evolução provável da demanda 
de gás, a partir dos projetos previstos no Plano Priori-
tário de Geração Termelétrica.  O segundo artigo  
analisa o potencial do mercado de gás para geração 
distribuída, colocando em relevo o potencial e os condi-
cionantes do desenvolvimento deste mercado. A partir 
de estudos realizados pela Eletrobrás,  apresentamos o 
mercado potencial para o gás natural na geração dis-
tribuída. 

Na sessão “Gás-Investimento”, trazemos um artigo 
que analisa as razões políticas e econômicas que vêm 
barrando o desenvolvimento de projetos para o aprovei-
tamento do gás da Bacia do Solimões, na Amazônia 
brasileira. Atualmente, a Petrobras vem reinjetando 
praticamente toda a produção no campo de Urucu, 
tendo em vista falta de mercado. Assim, o artigo ana-
lisa as opções em estudo para  a viabilização do 
transporte deste gás até os centros de consumo.   

Finalmente, a seção “Ensaio do Mês” traz um arti-
go da professora Carmen Alveal, que discute a crise do 
setor elétrico sobre a perspectiva das razões políticas que 
impediram a concretização da reforma do setor elétri-
co, como previsto. Este artigo mostra que o governo 
estabeleceu como meta uma reforma ambiciosa e sem 
referências endógenas. A crise no setor elétrico resulta, 
por um lado, da falta de força política para implemen-
tar as metas estabelecidas (privatização) e, por outro 
lado, do desmonte da estrutura empresarial estatal que 
comandava o setor antes da reforma.    
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O mercado espera com ansiedade o resultado da 
Terceira Rodada de Licitações de Áreas para explo-
ração pela ANP. O comportamento dos investidores 
nesta rodada de licitações vai revelar o ânimo das 
empresas que operam atualmente no Brasil, bem 
como das novas, que estão chegando.  Um total de 
46 empresas, dentre as quais 6 brasileiras, se inscre-
veram para participar da rodada de licitações que 
vai ocorrer nos próximos dias 19 e 20 de junho. 
Nesta Terceira Rodada de Licitações, 53 áreas serão 
licitadas, um recorde em relação às duas rodadas 
anteriores, quando foram oferecidas, respectivamen-
te, 27 e 23 áreas. 

Destes 53 blocos, 10 estão localizados em terra e 
43 no mar. A maioria está concentrada nas três ba-
cias que formam hoje a maior região produtora e 
exploratória do país (Santos, Campos e Espírito 
Santo). Dos 43 blocos marítimos, 12 estão em águas 
rasas e o restante em águas profundas e ultraprofun-
das.  

A Terceira Rodada de Licitações, incluiu blocos 
terrestres e em alto mar, menores que os licitados 
anteriormente, com custos variados de pesquisa e 
exploração. A ANP espera assim,  que, além das 
grandes empresas do setor petrolífero mundial, 
participem também empresas de pequeno e médio 
portes, e que ocorra uma maior competição no pro-
cesso de vendas. Para tanto, além das 
particularidades dos blocos ofertados, a ANP alte-
rou algumas regras para incentivar a participação 
destas empresas de menor porte, entre elas, a dimi-
nuição do patrimônio líquido mínimo exigido aos 
candidatos.  

Não se pode antever os resultados desta rodada, 
mas é possível apontar fatores positivos e negativos 
que podem influenciar a disputa entre as empresas.  
Um dos fatores positivos é sem dúvida o aumento 
da diversidade de blocos licitados e a redução das 
barreiras à entrada pela ANP. No cenário nacional  o 
processo de desvalorização cambial reduziu o custo 
dos investimentos no país (quando contabilizados 
em dólares), o que contribui para aumentar a com-
petitividade dos blocos. No cenário internacional, a 
alta dos preços de petróleo é um fator que tende a 
aumentar o esforço exploratório das empresas, re-
sultando num maior interesse pela aquisição de 
novas áreas. É importante ressaltar que a dinâmica 
de investimentos na indústria de petróleo é ditada 
primordialmente pelo contexto do mercado interna-
cional do petróleo. As grandes empresas petrolíferas 

internacionais têm apresentado ganhos extraordiná-
rios e, portanto, estão capitalizadas para fazer novos 
investimentos. 

Apesar dos fatores favoráveis mencionados aci-
ma, três fatores podem contribuir  para arrefecer a 
disposição ao risco pelas empresas. O primeiro está 
associado ao esforço exploratório das empresas que 
participaram da primeira a segunda rodadas. O in-
vestimento prospectivo das empresas ainda está em 
curso e ainda não foram anunciadas grandes desco-
bertas. O principal motivo da ausência (até o 
momento) de boas notícias é o atraso do programa 
de exploração de vários blocos licitados. A demora 
no processo de licenciamento ambiental é um dos 
fatores que mais contribuíram para este atraso. Cer-
tamente, a divulgação de grandes descobertas 
contribuiria para atrair empresas que ainda não es-
tão operando no Brasil. Por outro lado, no que tange 
às empresas já operando no país, questiona-se se as 
dificuldades em cumprir os prazos do programa ex-
ploratório dos blocos já licitados afetarão seus 
interesses  por novos blocos.  

Outra fonte de inquietude foi o resultado da lic i-
tação de Campos Maduros da Petrobrás, realizada 
em maio. Ao todo, foram licitados 73 campos, dis-
tribuídos em 11 grupos; apenas dois grupos foram 
vendidos. Não houve oferta para os demais grupos. 
Apesar de tratar-se de um mercado diferente, o fra-
casso do leilão da Petrobras não logrou um sinal 
positivo.  

O terceiro fator diz respeito à relação entre os 
índices de nacionalização do investimento e o tra-
tamento tributário para a produção doméstica. Para 
fortalecer os investimentos no país, muitos agentes, 
principalmente a ONIP, apontam a necessidade de 
estabelecer um nivelamento tributário dado à pro-
dução doméstica e importada. A “indecisão” do 
estados quanto à isenção de ICMS sobre equipa-
mentos e serviços utilizados nas atividades de 
exploração e produção de petróleo pode afetar o in-
teresse dos investidores em relação a próxima 
licitação. Medidas que possam ser consideradas 
como “mudanças nas regras do jogo” podem ter um 
grande impacto sobre a atratividade dos investimen-
tos nos novos blocos, pois as empresas calibram seu 
lance na disputa pelos blocos, levando em conta os 
incentivos concedidos para os investimentos (inclu-
indo a isenção de ICMS). Isto poderá levar as 
empresas a um comportamento mais cauteloso na 
próxima licitação.  

CONTEXTO ECONÔMICO DA TERCEIRA RODADA DE 
LICITAÇÕES  
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Em síntese, o grande número de empresas pre-

sentes nesta licitação indica um forte interesse pelas 
reservas potenciais do país. Entretanto, apesar do 
aumento do interesse verificado na Segunda Rodada 
de Licitações com a comparação à primeira (dos 23 
blocos ofertados na 2º Rodada, 21 foram concedi-
dos enquanto que na 1º rodada dos 27 ofertados, 
apenas 12 foram concedidos), e das medidas adota-
das para incentivar a venda dos blocos na terceira 
rodada, alguns fatores podem induzir condutas mais 
cautelosas das empresas por parte das empresas par-
ticipantes.  

No entanto, é importante salientar que a hora é 
de muita cautela na análise do mercado.  Como em 
qualquer processo licitatório, as empresas não têm 
interesse algum em alardear sua jogada. Ademais, 
este é um ambiente fértil para a propagação de notí-
cias contraditórias. O suspense vai prevalecer até o 
dia da licitação.  

 
Colaboraram 
Edmar de Almeida 
Rodrigo Pedrosa 
 

 
 

PETRÓLEO: FATOS MARCANTES DO MÊS 
 
Pouco interesse pelos campos maduros da Pe-
trobras  

O leilão dos campos maduros da Petrobras 
despertou pouco interesse dos investidores no setor 
de petróleo nacional. A Petrobras ofereceu 11 
grupos de campos, mas apenas dois foram vendidos: 
o Ba1, na Bahia, levado pela empresa paulista 
W.Washington, e o Al1, em Alagoas, arrematado 
pela Rainier, da Marítima. Os campos maduros são 
áreas de petróleo já exploradas mas que perderam o 
interesse para a Petrobras, por estarem próximos do 
esgotamento.  

 
46 interessados em participar da terceira ro-
dada 

46 empresas se inscreveram para participação na 
Terceira Rodada de Licitações da ANP de Áreas pa-
ra exploração de petróleo. A ANP já arrecadou US$ 
10,327 milhões com a venda de dados sobre licita-
ção, que deve acontecer nos dias 19 e 20 de junho, 
no Rio de Janeiro. De acordo com a ANP, há seis 
empresas brasileiras inscritas. Das 46 empresas 
inscritas, 24 compraram o pacote com as 
informações sobre todos os 53 blocos da licitação, 

sobre todos os 53 blocos da licitação, enquanto as 
outras compraram apenas informações sobre áreas 
específicas. Os lances pelos blocos no le ilão de lici-
tação, vão variar entre R$ 100 mil e R$ 300 mil, 
dependendo da área.  
Brasil Offshore atrai 628 marcas 

É grande o interesse das empresas pela partic i-
pação na Brasil Offshore, feira e conferência 
internacional da indústria offshore de petróleo e gás. 
Um total de 628 marcas de 23 países se increveram. 
Estas empresas ocuparão 210 estandes distribuídos 
por seis tendas espalhadas num espaço de 4,5 mil 
m2 da Escola Técnica Federal (Cefet/Uned), em 
Macaé (Rodovia Amaral Peixoto, km 164 - Imboa-
cica). A inauguração oficial está prevista para 6 de 
junho, às 14 hs, e o encerramento será no dia 8.  

 
Vazamento em Campos 

Vazamento de 98 mil litros de óleo, que forma-
ram uma mancha a 90 km da costa, entre os 
municípios de Campos e Macaé, chegou a paralisar 
treze plataformas de petróleo na Bacia de Campos. 
Segundo a Petrobras, as operações de extração e 
produção de óleo e gás nas 13 unidades foram sus-
pensas por precaução.  
Petrobras assina acordo para reduzir terceiri-
zação nas plataformas  

Os presidentes da Petrobras, Henri Philippe 
Reichstul, e da Confederação Nacional de 
Trabalhadores em Transportes Aquaviários, Severi-
no Almeida, assinaram um protocolo de intenções 
para a redução do número de trabalhadores terceiri-
zados nas plataformas e navios da estatal. O acordo 
prevê, ainda, a melhora e o aumento da quantidade 
de acordos  
Petrobras descobre petróleo leve em Santos 

A ANP informou que a Petrobras descobriu pe-
tróleo leve de  alta qualidade- na Bacia de Santos, 
no bloco BS-500. O óleo é classificado em 35 graus 
API. Ainda não foi divulgada a informação sobre a 
viabilidade comercial desta descoberta.  

 
Conoco adquire Gulf 

A Conoco, quinta maior petrolífera dos EUA, 
fechou acordo para comprar a Gulf Canada Resour-
ces, por US$ 6,3 bilhões em dinheiro e assunção de 
dívidas. Com a operação, a Conoco expandirá suas 
reservas de gás natural e petróleo, na América do 
Norte e Indonésia  
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Com apenas 16 meses de operação, a Petro-

Cosm, um mercado digital para o setor de petróleo e 
gás, encerrou subitamente suas operações nos EUA, 
após o fracasso das tentativas de reestruturação da 
companhia e da renegociação de suas dívidas. A 
Chevron que, juntamente com a Texaco, era uma 
das maiores acionistas, tinha a intenção, segundo 
fontes da PetroCosm, de angariar a participação dos 
demais sócios e tornar-se a única acionista, transfe-
rindo as operações da companhia para seus 
escritórios em Houston, e tornando a PetroCosm seu 
instrumento exclusivo de e-business. Entretanto, es-
ta operação fracassou e a Petrocosm foi obrigada a 
encerrar suas operações.  

A empresa tinha como estratégia de desenvol-
vimento a criação de mercados regionais voltados 
para necessidades específicas. A idéia pareceu boa o 
bastante para que a Texaco e a Chevron levassem 
adiante o investimento. As duas companhias, contu-
do, não forneceram informações sobre o capital 
investido (e, conseqüentemente, perdido) nesta ope-
ração. Ainda não se sabe o que será feito com os 
ativos de propriedade intelectual da PetroCosm 
(seus catálogos de fornecedores, por exemplo). A 
empresa já contava com 500 fornecedores cadastra-
dos e aproximadamente 1 milhão de itens 
catalogados para os interessados em realizar as ope-
rações de compra e venda pela internet. 

Dentre as sócias da PetroCosm destacam-se Na-
tional Oilwell, Crosspoint Venture Partners, KPMG, 
Ariba Raquisite Technology, Network Oil e, mais 
recentemente, a Petrobras. Esta liderava o projeto 
de implementação de um portal PetroCosm para o 
mercado brasileiro, projeto que foi abortado com o 
fechamento da Petrocosm (cf. Petróleo & Gás Bra-
sil, abril, 2001).  

Apesar deste revés, o desenvolvimento de um 
grande portal e-business no segmento de petróleo 
com a liderança da Petrobras continua a ser uma 
tendência importante. O lançamento de um novo 
portal para o setor de gás natural 
(www.gasenergia.com.br) ilustra claramente este es-
forço da Petrobras. Esta iniciativa já conta com o 
apoio de todas as distribuidoras de gás instaladas no 
país.  

Ainda que não seja um portal de e-business co-
mo a PetroCosm, o GásEnergia nasce com o 
objetivo de se firmar como referência obrigatória 
para profissionais e agentes provedores de tecnolo-

gia e mão-de-obra especializada nas áreas em 
questão. As atividades de e-business continuam, 
portanto, à espera de um novo instrumento em subs-
tituição à PetroCosm. Várias questões voltam a ser 
colocadas para a Petrobras e seus parceiros: i) qual 
tecnologia adotar para o gerenciamento das transa-
ções ; ii) realização ou não de parcerias com outras 
empresas petrolíferas; iii) lançamento de um novo 
portal ou o ingresso num já existente. Neste caso, 
questão relevante a considerar deve levar em conta 
a capacidade de tal instrumento alavancar a coloca-
ção de produtos brasileiros junto às indústrias de 
Petróleo e Gás se instalando no Brasil (até mesmo 
um promotor de exportações) ou tratar-se apenas de 
mais um mecanismo de redução de custos para o 
comprador. 

 
 
Colaborou Rafael Pertusier  
 

 
 

PETROCOSM ENCERRA SUAS OPERAÇÕES 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

UFRJ OFERECE MBA EM ENERGIA 
 
O Instituto de Economia e o Instituto 
COPPEAD de Administração, ambos da 
UFRJ, resolveram unir esforços e desenvolver 
um programa de energia para habilitar o execu-
tivo brasileiro a enfrentar os grandes desafios 
representados pelas mudanças radicais em cur-
so nos mercados energéticos. 
 
O MBA Energia cristaliza uma parceria já e-
xistente entre esses dois institutos da UFRJ na 
área de formação de executivos; caracterizada 
pela forte integração entre as áreas de gestão e 
de economia da energia. 
 
Com o início marcado para agosto, o curso  
estará sendo oferecido aos sábados, nas instala-
ções do COPPEAD, com conclusão prevista 
para julho de 2002. 
 
Informações podem ser obtidas por telefone: 
(21) 598-9898 – fax (21) 598-9883; por correio 
eletrônico: atendimento@coppead.ufrj.br ou a-
través da Home page: www.coppead.ufrj.br. 
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A rede MaxPetro - Maximizando a Competiti-
vidade da Indústria de Petróleo, foi criada pela 
ONIP – Organização Nacional da Indústria do Pe-
tróleo em junho de 2000 com o objetivo de criar 
um espaço de aprendizagem para as empresas que 
atuam no segmento de exploração e produção de 
petróleo offshore, contribuindo para o incremento 
da competitividade em toda a cadeia de suprimen-
to da indústria. 

A técnica de Benchmarking foi utilizada como 
uma ferramenta inicial da Rede de Aprendizado 
MaxPetro por dois motivos. Em primeiro lugar, ao 
comparar o desempenho e práticas organizacio-
nais e tecnológicas utilizadas pelas empresas que 
integram o MaxPetro entre si - Benchmarking Na-
cional - e com empresas internacionais -  
Benchmarking Internacional - seria possível mon-
tar um diagnóstico da situação competitiva da 
cadeia de suprimento instalada no Brasil. Segun-
do, os resultados do Benchmarking serviriam 
como motivador para as empresas entrarem em 
um processo de aprendizado individual e coletivo. 
Neste artigo, são apresentados os resultados do 
Benchmarking Nacional.  

Para a realização do Benchmarking foi neces-
sário, primeiramente, definir os indicadores e as 
práticas tecnológicas e organizacionais mais rele-
vantes para efeito de comparação. Chegou-se a 
essa definição através de consulta às empresas. 
Atendendo  sugestão delas, organizaram-se os in-
dicadores de acordo com as perspectivas 
propostas pelo Balanced Score Card. Os indicado-
res e as práticas que foram utilizados são 
apresentados nos Quadros I e II. Observa-se que o 
conjunto de indicadores e práticas foi dividido em 
dois subconjuntos, que possuem fortes interse-
ções: um para as supridoras de bens, constituído 
por 12 empresas, e outro para 5 supridoras de ser-
viços, perfazendo um universo de 17 empresas. 
Após o preenchimento dos questionários de indi-
cadores e práticas pelas empresas, calculou-se as 
médias de cada indicador, bem como o grau de 
adoção de cada prática e a sua abrangência, defi-
nida como o percentual das operações da empresa 
onde a prática é utilizada ou do contingente de 
pessoal envolvido com a mesma. Em alguns ca-
sos, a pergunta sobre abrangência não se aplicava. 

 
 
 
 
 

Quadro I – Relação dos indicadores utilizados no Benchmarking 

INDICADORES  

1 – Perspectiva Financeira 3 – Perspectiva de Mercado / Cliente 
  1.1. Faturamento por Empregado   3.1. Pedidos Entregues no Prazo * 
  1.2. Rentabilidade do Patrimônio Líquido   3.2. Contratos Cumpridos no Prazo ** 
  1.3. Endividamento Total   3.3. Custo do Projeto ** 
2 – Perspectiva de Processos Internos   3.4. Modificações do Projeto 
  2.1. Taxa de Gravidade de Acidentes   3.5. Gerenciamento da Assistência Técnica 
  2.2. Acidentes Ambientais no Ano   3.6. Tratamento de Insatisfações 
  2.3. Produtividade da Mão-de-Obra  4 – Perspectiva de Aprendizado e Crescimento 
  2.4. Giro de Estoques *   4.1. Desenvolvimento de Recursos Humanos 
  2.5. Índice de Defeitos *   4.2. Rotatividade da Mão-de-Obra 
   4.3. Absenteísmo 
   4.4. Faturamento com Novos Produtos * 
   4.5. Gastos com Pesquisa e Desenvolvimento 

     * Não se aplicam às empresas supridoras de serviços 
    ** Não se aplicam às empresas supridoras de bens 

 
 
 
 
 

MAXPETRO – RESULTADOS DO BENCHMARKING NACIONAL 
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Quadro II – Relação das práticas utilizadas no Benchmarking  
PRÁTICAS  

1 – Gestão da Produção 6 – Organização do Trabalho 
  1.1. PCP    6.1. Enriquecimento de Cargos 
  1.2. Manutenção Produtiva Total   6.2. Grupo Semi-Autônomos 
  1.3. Redução do Lead Time   6.3. Organização Celular  
  1.4. Just in Time * 7 – Gestão de Recursos Humanos 
  1.5. Redução de Tempo de Setup *   7.1. Polivalência  
2 – Gestão Automática da Produção   7.2. Administração Participativa 
  2.1. Planejamento da Capacidade  Computadorizada   7.3. Participação nos Resultados 
  2.2. MRP *   7.4.Treinamento Intensivo 
  2.3. MRP II, SAP, etc *   7.5. Treinamento no Trabalho 
  2.4. Intranet    7.6.  Segurança no Trabalho 
3 –Automação do Projeto e  Fabricação 8 – Estrutura Organizacional  
  3.1. CAD   8.1.Estrutura Matricial 
  3.2. CAM *   8.2. Redução de Níveis Hierárquicos 
  3.3. Equipamentos Automáticos *   8.3. Estrutura em Rede 
  3.4. FMS * 9 – Planejamento 
  3.5. CIM *   9.1. Planejamento Estratégico 
  4.1. Controle de Qualidade   9.2. Orçamento Programa 
  4.2. Gestão da Qualidade Total   9.3. Análise de Investimentos 
  4.3. Desdobramento da Função Qualidade  10 – Inovação 
  4.4.Uso de Ferramentas da Qualidade    10.1. Desenvolvimento de Processos 
  4.5 Indicadores de Qualidade   10.2. Desenvolvimento de Produtos 
  4.6. Controle Estatístico de Processo   10.3. Programas. de P&D de Longo Prazo* 
  4.7.ISO 9000   10.4. Programas. de P&D Cooperativos 
  4.8.Pesquisa de Satisfação de Cliente  11 - Outras Práticas Organizacionais 
  4.9.Programa de Melhoria Contínua    11.1.Terceirização 
  4.10.Avaliação Gestão Modelo PNQ   11.2.Programas de Gestão Ambiental 
5 - Gestão do Suprimento   11.3.Programa de Conservação de Energia 
  5.1.Parceria e de LP c/ Fornecedores   11.4. Internet, Intranet, Extranet  
  5.2. Desenvolvimento. de Fornecedores    11.5. Benchmarking 
  5.3. Certificação de Fornecedores *   11.6. Balanced Scored Card 
  5.4. E-business *   11.7. Sistemas de Gestão Integrada 
  5.5. Suprimento just-in-time *  
  5.6. Troca Eletrônica de Dados (EDI)  

* Não se aplicam às empresas supridoras de serviços 
** Não se aplicam às empresas supridoras de bens 

 
Os resultados da comparação entre empresas 

brasileiras indicam que aquelas que apresentaram 
os melhores indicadores financeiros (primeiro 
quartil) são assim caracterizadas: 

• Possuem sistemas de qualidade mais 
avançados; 

• Adotam práticas de parceria e desen-
volvimento de fornecedores;  

• Desenvolvem trabalhadores poliva-
lentes, através de intenso treinamento;  

• Utilizam práticas de planejamento 
mais avançadas; 

• Realizam P&D de Processos; 
• Participam de Benchmarkings 

Além disso, os dados coletados permitem as 
seguintes conclusões gerais: 

• Empresas com alta produtividade 
da mão-de-obra adotam práticas 
de recursos humanos avançadas;  

• Elevado giro de estoque está rela-
cionado, como seria de esperar, 
com o uso de técnicas just-in-time 
e parceria com fornecedores;  

• A implementação de programas de 
gestão ambiental e de segurança 
no trabalho se traduzem em meno-
res índices de acidentes. 

De posse dos dados gerais, a empresa pode si-
tuar-se frente ao panorama nacional, em cada 
indicador. Com isso, ela terá elementos para reali-
zar um diagnóstico profundo dos seus resultados, 
relacionando-os com os padrões da sua gestão in-
terna. O Benchmarking Internacional, que será 
apresentado em próximo artigo do Boletim Petró-
leo & Gás Brasil, permite esse mesmo tipo de 
análise, tendo como referência competidores es-
trangeiros.   

Colaborou Francisco Teixeira 
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A bandeira Agip começa a tornar-se parte da 
paisagem quando passamos por ruas e estradas. A 
incursão desta marca italiana no mercado brasile i-
ro não é, contudo, conseqüência apenas da 
abertura do setor de exploração, como ocorre com 
grande parte das demais empresas multinacionais 
do setor, mas faz parte de uma estratégia mais 
ampla de consolidação no mercado, que se esten-
de além dos setores de exploração e distribuição.  

Por trás da marca Agip, existe o Grupo ENI 
S.p.A.. O grupo compõe-se de empresas que a-
brangem exploração e produção de petróleo e gás, 
comercialização, estocagem, distribuição, além 
dos setores petroquímico, geração de energia elé-
trica e de engenharia. Para citarmos alguns 
números: trata-se da maior empresa italiana; ocu-
pa a 6a posição como conglomerado petrolífero 
em reservas mundiais; 7o em produção; e sua pro-
dução de petróleo atual supera 1 milhão de 
barris/dia, esperando-se alcançar a marca de 1.500 
mil barris até 2003. 

No Brasil, o grupo atua através de duas empre-
sas no setor de petróleo: a Agip do Brasil 
(subsidiária da AgipPetroli S.p.A.), sediada em 
São Paulo e responsável pelo setor downstream; e 
a Agip Oil do Brasil (subsidiária da Divisão Agip 
do Grupo ENI), sediada no Rio de Janeiro e res-
ponsável pelo setor upstream. 

A entrada do grupo no setor de distribuição de 
combustíveis, onde sua atuação é mais expressiva, 
aconteceu com a aquisição, pela Agip do Brasil, 
em 1998, de 73,04% do capital social da Compa-
nhia São Paulo de Petróleo; ela hoje detém 98% 
de seu controle acionário. A Agip Distribuidora 
concentra suas operações nos Estados de São Pau-
lo e Minas Gerais e nas regiões Sudeste e Centro-
Oeste do país. A empresa tem a intenção de do-
brar sua participação no mercado de distribuição, 
passando de 5% para 10% até 2002, chegando à 
marca dos 2.000 postos. A empresa já iniciou, in-
clusive, a construção de postos no Rio de Janeiro. 
Em fevereiro de 2000, a Agip do Brasil comprou 
da Shell do Brasil 285 postos revendedores e seis 
bases de distribuição nos Estados de Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Tocantins e Goiás. 

Na distribuição de GLP, a empresa está presen-
te por meio da Agip Liquigás (na Região Nordeste 
denominada Novogás), que comprou a companhia 
italiana Liquigas, presente no Brasil desde 1954 

distribuindo e comercializando GLP em todo o 
território nacional. Tendo sido adquirida, na Itália, 
pela Agip em 1981 a mesma passou a denominar-
se Agip Liquigás no Brasil. 

No setor de lubrificantes, a Agip operava em 
joint venture com a FIAT (50% cada) numa em-
presa denominada Tutela SA, desde 1980. Em 
1999, a sociedade foi desfeita e a Agip do Brasil 
registrou uma nova companhia, 100% de sua pro-
priedade, denominada Agip Lubrificantes. A 
distribuição de seus produtos é feita pela Agip 
Distribuidora. Em suma, Agip Distribuidora, Agip 
Liquigás e Agip Lubrificantes são todas subsidiá-
rias da Agip do Brasil. 

A atuação do Grupo ENI no setor de gás natu-
ral no Brasil dá-se por meio do Consórcio Gas 
Brasiliano, constituído da sociedade entre a Snam 
(51%) e a Italgas (49%). Ainda que as empresas 
desta sociedade sejam pertencentes ao Grupo ENI 
(a Snam detém 40,9% da Italgas), sua estrutura 
não faz parte da holding Agip do Brasil, operan-
do, pois, de forma independente. O Consórcio 
obteve a concessão, por um período de 30 anos, 
para explorar o serviço de distribuição na região 
norte do Estado de São Paulo. 

Ainda que mudanças recentes tenham sido fei-
tas na estrutura do grupo na 
Itália, como a incorporação das atividades comer-
ciais da Snam pelo Grupo ENI e a transferência 
das atividades de distribuição e estocagem para 
duas novas companhias (Rete Gas Itália S.p.A. e 
Stoccaggi Gas Itália S.p.A), as operações do Con-
sórcio Gas Brasiliano devem continuar a operar 
como antes, agora como uma parceria entre a Rete 
Gas Italia e a Italgas, independentemente das ou-
tras atividades do Grupo ENI no Brasil. 

No setor upstream, as atividades do grupo es-
tão em fase inicial. Em 1998, a Divisão Agip do 
Grupo ENI e a Petrobras firmaram um acordo de 
cooperação tecnológica, em que a companhia ita-
liana disponibilizará seu know-how em poços 
profundos a altas temperaturas e pressão em troca 
de informações do sistema de produção offshore  
da Petrobras em águas profundas.  

Em 1999, quando da Primeira Rodada de Lic i-
tações, através de sua subsidiária Agip Oil do 
Brasil, a empresa firmou com a ANP quatro con-
tratos de concessão referentes aos blocos BM-C-3, 
BM-C-4, BM-S-4 e BM-POT-1. Dentre estes, a 

GRUPO ENI CONSOLIDA SUA POSIÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO
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empresa não é operadora apenas no primeiro. Nos 
blocos BMC-4 e BM-C-3 a empresa opera em as-
sociação com a Repsol-YPF no primeiro, e com 
esta última e a Petrobras no segundo. O financia-
mento do período de exploração está a cargo da 
própria empresa. Uma vez comprovadas as reser-
vas de gás e/ou petróleo, existe a possibilidade de 
parcerias com instituições financeiras para o fi-
nanciamento da produção política que, no Grupo 
ENI, será decidida caso a caso. 

Portanto, a partir da análise do grupo no Bra-
sil, nota-se que as quatro empresas do grupo 
(Agip do Brasil, Agip Oil do Brasil, Consórcio 
Gas Brasiliano e Andrômeda; esta última uma 
empresa de engenharia do grupo) operaram, no 
presente momento, com estratégias independen-
tes. Pode-se questionar até que ponto o grupo 
pretende manter esse comportamento para com o 
mercado brasileiro. Mercados como o de GLP, em 
que a presença da Agip Liquigás é bastante ex-
pressiva, podem ser prejudicados pela distribuição 
de gás natural, quando o grupo também estiver 
presente, o que representará possíveis problemas a 
serem enfrentados pelo grupo, no futuro.  

Da mesma forma, o início da produção da A-
gip Oil do Brasil não significa que haja 
necessariamente a intenção de qualquer tipo de 
cooperação com as empresas do grupo. Ainda que 
se suponha que a produção deva se destinar à rede 
de distribuição da Agip do Brasil, não há planos 
referentes à comercialização da produção (posto 
que ainda se encontra na fase exploratória). Ou-
trossim, mesmo considerando-se a tendência da 

Agip Oil do Brasil em atuar como uma empresa 
independente de sua irmã Agip do Brasil, a conso-
lidação das mesmas nos setores de produção e 
distribuição pode influenciar a estratégia do grupo 
e incentivar uma maior cooperação. 

O Grupo ENI já está presente e em franca ex-
pansão no setor downstream, atuando no setor de 
combustíveis automotivos e de gás natural e GLP. 
Sua pretensão de estender suas operações ao setor 
upstream, por sua vez, depende certamente dos re-
sultados exploratórios nos campos acima citados. 
Contudo, o montante de investimentos já realiza-
dos indica que o grupo tem interesse em 
consolidar e expandir sua presença no mercado 
brasileiro. Neste momento, o grupo tem condições 
de tornar-se um dos principais players no merca-
do, ressaltando-se que uma estratégia para a 
atuação do Grupo ENI no Brasil de forma coorde-
nada ainda poderá vir a ser implementada.  

As mudanças na estrutura do grupo na Itália 
não devem, por fim, afetar suas operações no Bra-
sil. Ainda que incerta, deve ser considerada a 
possibilidade de venda da participação do Gover-
no Italiano (38%) no Grupo ENI. No caso de 
concretização desta venda, muito provavelmente, 
ocorrerão modificações na estratégia do Grupo 
nos diversos mercados em que atua. 

 
Colaborou 
Rafael Pertusier 
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O gás natural teve tradicionalmente um papel 
secundário na matriz energética nacional. As reser-
vas eram pequenas e a infra-estrutura de 
transmissão e distribuição subdesenvolvidas. Atu-
almente, o consumo de gás natural per-capita no 
Brasil é muito baixo quando comparado a mercados 
de gás maduros (20 vezes menor que na Argentina, 
por exemplo). A transformações econômicas, regu-
latórias e tecnológicas no setor elétrico abriram 
espaço para o desenvolvimento da indústria de gás 
natural (IGN) no Brasil. A entrada do capital priva-
do no setor elétrico e o fim do financiamento das 
agências multilaterais fez da geração termelétrica a 
gás a opção tecnológica de preferência para os no-
vos atores do setor elétrico.  

A construção do gasoduto Bolívia -Brasil repre-
sentou um marco no desenvolvimento da IGN 
brasileira. Apesar deste projeto ter equacionado no 
médio prazo a oferta de gás natural para novos pro-
jetos de geração termelétrica, os projetos de 
construção de térmicas não avançaram. Diante da 
eminente escassez de energia elétrica o governo 
brasileiro lançou o plano Plano Prioritário de Ter-
meletricidade - PPT, em fevereiro de 2000, 
concedendo um conjunto de incentivos para novos 
projetos termelétricos (cf. Petróleo & Gás Brasil, 
nov./2000). Este plano prevê a construção de 49 u-
sinas a gás natural até 2004, com uma capacidade 
total de 17 GW de potência. Se construídas as ter-
melétricas poderão representar um mercado de 
cerca de 65 milhões de m3/dia. Ou seja, mais de três 
vezes as vendas atuais das distribuidoras de gás na-
tural no Brasil (cf. gráfico 4).  

Apesar deste grande potencial, o mercado de gás 
para geração termelétrica não expandiu no ritmo 
previsto no PPT. Um dos principais fatores que con-
tribuíram para frear o desenvolvimento deste 
mercado foi a política de preços adotada para o gás 
natural no país. O preço do gás natural para as dis-
tribuidoras estaduais, que revendem o gás para as 
térmicas, é dividido em duas partes: a tarifa de 
transporte e a tarifa da commodity. O preço da 
commodity foi fixado em dólares e indexado a uma 
cesta de óleos combustíveis no mercado internacio-
nal, com variação trimestral. A política de preço 
para a parcela do transporte varia de acordo com o 
gasoduto utilizado. A tarifa de transporte do gaso-
duto Bolívia-Brasil, pertencente à TBG, foi fixado 
em dólares, em função do financiamento contraído 

para sua construção no mercado internacional. Já os 
gasodutos da Petrobrás  têm o preço estabelecido 
em reais.  A dolarização das tarifas de gás natural 
implicou num impasse para a geração termelétrica, 
que tinha suas tarifas estabelecidas em reais com re-
ajuste anual.  

Após 18 meses de discussões, o impasse do ris-
co cambial do gás caminha para uma solução diante 
da situação de emergência do setor elétrico. As ne-
gociações entre Ministério das Minas e Energia, a 
ANP e a Petrobras buscam estabelecer uma forma 
de fixar um preço para o gás com reajustes anuais. 
Uma vez definida a nova política de preços para o 
gás natural, novas questões deverão ser abordadas 
para viabilizar o deslanche dos projetos. Dentre e-
las, a mais importante é a questão da precificação da 
eletricidade gerada. Dois pontos básicos são fonte 
de incertezas: i) a evolução do Mercado Atacadista 
que praticamente não operou em seu primeiro ano e 
está sob intervenção da ANEEL; ii) o limite máxi-
mo do Valor Normativo fixado pela ANEEL, 
considerado baixo pelos investidores nas térmicas. 
O Valor Normativo limita o preço para repasse da 
energia para os consumidores cativos, fazendo com 
que as distribuidoras evitem contratar esta energia. 

Diante das incertezas quanto à evolução da re-
forma setorial, em particular quanto à evolução da 
privatização das geradoras federais, fica muito difí-
cil a concretização de negócios de venda da 
eletricidade gerada pelas térmicas. Daí a dificuldade 
para se fechar os contratos necessários ao financia-
mento dos projetos (project finance). É necessário 
portanto uma definição política quanto à direção e 
ao ritmo de evolução da reforma setorial, possibili-
tando-se criar referências para a precificação da 
eletricidade.  

Uma outra questão não menos importante é a ga-
rantia de oferta de gás natural para estes projetos. 
De acordo, com o cronograma previsto no PPT, os 
projetos termelétricos previstos para entrarem em 
operação até o final de 2003, deverão gerar uma 
demanda de cerca de 20 milhões m³/dia em 2002 
outros 17 milhões m³/dia em 2003. Isto significa 
que a IGN deverá multiplicar por três sua oferta de 
gás no Brasil em dois anos e meio.  

 
O crescimento recente das reservas de gás 

bolivianas representam uma boa notícia para os 
projetos das térmicas. O volume de reservas 
provadas na Bolívia multiplicou-se por seis nos 

TERMELÉTRICAS: SERÁ QUE AGORA VAI? 
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lívia multiplicou-se por seis nos últimos três anos, 
atingindo mais de 1 trilhão de m³. Este crescimento 
viabiliza exportações para o Brasil em volumes 
muito superiores ao já contratado atualmente pela 
Petrobras (30 milhões de m³/dia). Alguns analistas 
sustentam que existe gás suficiente na Bolívia para 
viabilizar exportações para o Brasil da ordem de 
150 milhões de m³/dia.  

Entre a existência de reservas na Bolívia e a o-
ferta efetiva do gás no Brasil existe uma distância 
muito grande. Vultosos investimentos serão neces-
sários no desenvolvimento dos campos gás 
bolivianos, na produção, nas unidades de processa-
mento do gás e, o mais importante, na capacidade 
de transporte do gás para o Brasil. A capacidade a-
tual do gasoduto Bolívia- Brasil é de 16 milhões de 
m3 por dia, sendo necessário investimento adicional 
em estações de compressão para se atingir os 30 mi-
lhões de m³/dia previstos no projeto. Entretanto, 
com a demanda prevista de 65 milhões de m³/dia 
somente para as térmicas, fica claro que será neces-
sário a construção de um novo gasoduto ou a 
duplicação do Gasbol. O processo de decisão para 
este novo empreendimento deve ser complexo e 
tomar muito tempo dos agentes públicos e privados 
envolvidos. É necessário, portanto, que a questão do 
novo gasoduto entre para a agenda de negociações 
para a superação da crise energética. 

Uma análise rápida dos condicionantes para o 
deslanche do projeto de geração termelétrica deixa 
claro que, apesar do domínio da precificação do gás 
natural na agenda de negociações, outros aspectos 
deverão ser examinados com atenção, para se esta-
belecer um encaminhamento que permita reduzir os 
riscos econômicos e regulatórios que atualmente es-
tão barrando o projeto das térmicas.  

 
Colaboraram  
 
Edmar de Almeida 
Rodrigo Pedrosa 
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A década de 1990 foi marcada pela renovação 

do interesse pela geração distribuída, que pode ser 
definida como a produção de eletricidade para 
atendimento específico de um ou mais 
consumidores, sem a necessidade de despacho 
desta eletricidade pela rede de transmissão e dis-
tribuição. Vários fatores contribuíram para a 
consolidação desta tendência: i) o processo de li-
beralização do setor elétrico e de gás natural em 
vários países, implicando no aumento da volatili-
dade dos preços destes energéticos; ii) a evolução 
das tecnologias de geração elétrica a gás, em es-
pecial as turbinas a gás em ciclo combinado 
(TGCC); iii) e a oferta crescente de gás natural. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, o montante de 
eletricidade gerada de forma distribuída aumentou 
25% entre 1988 e 1994. O “Gas Research Institu-
te” espera que a capacidade instalada em 
tecnologias para geração distribuída em pequenas 
potências (até 5 MW), nos EUA, passará dos atu-
ais 2 GW para 26 GW até 2015.  

Nos últimos  20 anos, a geração distribuída te-
ve sua expansão concentrada nos mercados de 
potência superior a 25 MW. As principais razões 
para isto são os efeitos de escala, as incertezas as-
sociadas às tecnologias para geração distribuída 
em pequenas potências, e as respostas competiti-
vas das concessionárias de eletricidade que tentam 
evitar a perda de mercado para produtores inde-
pendentes. Entretanto, a renovação do interesse na 
geração distribuída tem implicado numa rápida 
evolução das tecnologias convencionais para ge-
ração em pequenas escala (motores diesel e a gás) 
e de novas opções tecnológicas (microturbinas e 
pilhas a combustível). Os avanços dizem respeito 
não só às tecnologias de geração, mas também às 
de controle e monitoramento destas centrais (tec-
nologia da informação) e da qualidade da energia 
gerada (eletrônica de potência).  

As vantagens da geração distribuída são múlti-
plas e variam de acordo com o agente econômico 
implicado neste tipo de empreendimento. Do pon-
to de vista do consumidor, existem vantagens 
associadas aos menores custos da energia gerada, 
dependendo das características do potencial de 
cogeração, e ao melhor controle da eletricidade 
produzida. Em vários segmentos da indústria, os 
novos equipamentos elétricos são sensíveis a as-

pectos da qualidade da energia tais como: varia-
ções de tensão, nível de poluição da rede por 
harmônicos, e confiabilidade do fornecimento. Es-
tas novas exigências de qualidade podem ser 
melhor atendidas pela geração distribuída. Do 
ponto de vista das empresas posicionadas na In-
dústria do Gás Natural, a geração distribuída 
possibilita não apenas a abertura de mercados para 
o gás natural, mas também a entrada em um novo 
segmento de mercado (geração de eletricidade), 
com todas as vantagens que a diversificação per-
mite, em particular, a realização de lucros através 
de um processo de arbitragem nos mercados de 
gás e eletricidade.  

Contrariando a percepção usual, também exis-
tem vantagens importantes para empresas de 
distribuição de eletricidade em atuar na geração 
distribuída, como empresas de serviço de energia: 
i) diversificação dos serviços energéticos ofereci-
dos; ii) produção de eletricidade nos principais 
pontos de carga, permitindo uma melhor otimiza-
ção da rede de distribuição; iii) manutenção de 
consumidores que poderiam aderir à geração dis-
tribuída de forma independente ou através de 
outras empresas de serviço de energia. Atualmen-
te, cerca de 60 concessionárias americanas têm 
programas para geração distribuída em andamen-
to, visando o fornecimento de serviços energéticos 
ao menor custo e a manutenção da carteira de cli-
entes.  

No Brasil, a tendência de difusão da geração 
distribuída não se confirmou ao longo da década 
de 1990. A difusão foi pouco significativa, em 
função de inexistência de um quadro institucional 
favorável, por um lado, e da escassez de investi-
mentos no setor de gás natural, por outro. 
Entretanto, as condições para difusão da geração 
distribuída no país se transformaram radicalmente 
nos últimos meses. A perspectiva de cortes no su-
primento de eletricidade faz com que a segurança 
do fornecimento seja o principal item a ser consi-
derado numa situação de emergência como a que 
estamos vivendo. A geração distribuída, deixa de 
ser analisada como uma opção para o suprimento 
de energia e passa a ser vista como uma solução 
para a garantia do suprimento.  

Para viabilizar que a geração distribuída, e em 
especial a cogeração, seja uma opção de curto e 

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA A GÁS: DE OPÇÃO A SOLUÇÃO 
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médio prazo para  indústria, é preciso contornar 
vários obstáculos que vêm impedindo a difusão 
desta opção tecnológica no Brasil. O primeiro e o 
mais importante é criar condições econômicas fa-
voráveis para viabilizar a interconexão da geração 
distribuída com a rede de distribuição. Esta inter-
conexão é importante pois, para se tornarem 
competitivos, é preciso que os projetos de geração 
distribuída tenham acesso à energia de back-up 
das distribuidoras, além da opção de venderem 
sua energia excedente para a rede. 

Dada a aproximação da crise energética, a A-
neel buscou incentivar os projetos de cogeração 
através da Portaria 314 de 2000. Esta portaria es-
tabeleceu que a Petrobras deverá vender gás nas 
mesmas condições do Programa Prioritário de Ge-
ração Termelétrica; as concessionárias que 
comprarem energia dos cogeradores poderão apli-
car o valor normativo por um período de até 20 
anos; apoio do BNDES para financiamento dos 
projetos de cogeração. A resolução nº 371/1999 
da Aneel estabeleceu o preço máximo que as dis-
tribuidoras podem cobrar dos cogeradores em 
contratos para venda de energia de reserva, equi-
valente a pouco menos de 7 vezes os encargos 
normais de uso do sistema. 

Este conjunto de incentivos para a cogeração 
significou um avanço importante para a cogera-
ção. Entretanto, as distribuidoras de eletricidade 
continuam desobrigadas venderem energia de 
back-up e a comprarem energia excedente. O ne-
gócio deve ser realizado em bases voluntárias. 
Como as distribuidoras de energia elétrica no Bra-
sil não têm interesse nesse negócio, pois isto 
significa perda de clientela e de receitas, as difi-
culdades para os projetos de geração distribuída 
persistem.  Diante do contexto atual de escassez 
de oferta de energia, é mister, portanto, uma nova 
regulamentação com incentivos da geração distri-
buída, onde as distribuidoras de eletricidade sejam 
obrigadas a vender energia de back-up e comprar 
o excedente de energia gerada de forma distribuí-
da, a um preço a ser estabelecido pelo regulador. 

Um outro obstáculo importante é o tempo para 
se obter licenças ambientais. Os custos das licen-
ças ambientais podem inviabilizar projetos 
menores, mais sensíveis a este tipo de custos. A 
medida provisória que criou a Câmara de Gestão 
da Crise de Energia Elétrica estabeleceu prazos 
máximos para que os órgãos encarregados de ana-
lisar o impacto ambiental emitam seus pareceres e 
se comprometeu com a agilização do processo de 
licenciamento ambiental.  

Finalmente, um obstáculo a ser contornado, 
não menos importante, é a garantia da oferta de 
gás natural. Com a construção do gasoduto Bolí-
via Brasil, esta oferta está relativamente 
equacionada no atacado. Entretanto, para viabili-
zar a geração distribuída, é importante que o gás 
esteja disponível ao consumidor final. Para isto, 
são necessários investimentos vultosos na rede de 
distribuição de gás. Este investimentos encontram 
dificuldades importantes para se concretizarem 
por dois motivos principais:  

 
1) a maioria das empresas distribuidoras 

de gás natural são empresas de capital 
majoritariamente estatais e enfrentam 
o bloqueio no acesso à única fonte de 
financiamento de longo-prazo do país, 
o BNDES. Sem acesso ao financia-
mento de longo prazo, as 
distribuidoras estatais não conseguem 
alavancar recursos para desenvolver 
uma malha de dutos de escala sufic i-
ente  para viabilizar difusão da 
geração distribuída;  

2) o processo de privatização das 
distribuidoras de gás estaduais tem 
seguido um modelo que privilegia o 
repasse de recursos para os governos 
estaduais em detrimento dos 
investimentos. Nas privatizações 
realizadas até o presente momento, os 
governos estaduais buscaram se 
apropriar antecipadamente de uma 
renda de monopólio, ao privatizarem a 
distribuição com longos períodos de 
exclusividade de mercado. Ao se 
apropriarem do ágio nas privatizações, 
os governos dos estados estão se 
apropriando de recursos que poderiam 
estar sendo direcionados para os 
investimentos na área de concessão. 
Além disto, este ágio deverá ser recu-
perado pelas empresas compradoras da 
concessão através de margens na re-
venda do gás. Do ponto de vista do 
desenvolvimento da malha de distribu-
ição, a competição nas privatizações 
deveria ser realizada em termos do vo-
lume de investimentos futuros.   

A geração distribuída tem tudo para se tornar 
um importante mercado para o gás natural no Bra-
sil, viabilizando a difusão deste energético no 
segmento industrial e comercial e o desenvolvi-
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mento da malha de distribuição do gás natural. 
Segundo o plano decenal de expansão da Eletro-
brás (2000-2009), existe um potencial econômico 
para um aumento da capacidade de cogeração em 
cerca de 6,3 GW entre 2000 e 2004 apenas, no 
segmento industrial. Deste total, mais da metade 
corresponde à cogeração a gás. Supondo uma par-
ticipação do gás de 50%, a concretização deste 
potencial resultaria numa demanda de gás em tor-
no de 12 milhões m³ /dia. É importante ressaltar, 
que a entrada da cogeração utilizando resíduos in-
dustriais, abre espaço para a entrada do gás em 
outros mercados. No setor siderúrgico, por exem-
plo, são consumidos cerca de 8 milhões de m³/dia 
apenas de gás de coqueria. O direcionamento de 
parte deste consumo para geração de eletricidade, 
abre um grande mercado para a difusão do gás na-
tural no setor siderúrgico. 

O mesmo estudo da Eletrobrás estima um po-
tencial de 1,4 GW para a cogeração no setor 
comercial até 2005. Trata-se de “shopping cen-
ters”, hotéis, hospitais e supermercados, numa 
faixa de potência entre 1 e 15 MW. Se concretiza-
do, este mercado tem condições de absorver cerca 
de 5 milhões m³/dia.  Conclui-se assim, que a ge-
ração distribuída pode viabilizar uma expansão do 
mercado de gás natural no Brasil nos próximos 5 
anos equivalente ao mercado atual de gás natural.   

Numa situação de racionamento de energia, a 
geração distribuída deixa de ser um apenas um 
mercado potencial, para se tornar um imperativo 
econômico. Portanto, é importante uma ação con-
junta dos reguladores estaduais e federais para 
criar condições para que não apenas o Brasil a-
proveite das novas oportunidades surgidas com o 
desenvolvimento tecnológico recente, mas tam-
bém se viabilize uma solução rápida para a 
escassez de energia elétrica enfrentada pelo país.. 

 
Colaborou  
 
Edmar de Almeida 
 
 
 

GÁS NATURAL:  FATOS MARCANTES 
DO MÊS 

Governo reduz imposto para incentivar o 
Gás Natural 

O governo federal decidiu reduzir para zero as 
alíquotas do Pis e da Cofins que incidam sobre o 

setor de gás natural. Esta medida será anunciada 
em breve e tem por objetivo desonerar as despesas 
das termelé tricas e estimular a produção de ener-
gia elétrica. O governo ainda vai tentar que os 
estados reduzam também a zero o ICMS sobre o 
produto, que varia entre 17% e 18% em todo o Pa-
ís. O assunto será levado à próxima reunião do 
Conselho de Política Fazendária (Confaz), dia 6 
de julho, em Goiânia, quando também será rea-
presentado o convênio que prevê a isenção de 
ICMS para equipamentos usados na construção de 
termelétricas e hidrelétricas. 
Liberado o preço do gás de cozinha 

O governo decidiu liberar os preços do gás de 
cozinha para os consumidores. Ao tornar livre a 
concorrência entre as distribuidoras que vendem o 
botijão de gás, o governo cumpre mais uma etapa 
do processo de desregulamentação do setor de 
combustíveis, conforme prevê a Lei do Petróleo, 
que fixou a total liberdade do mercado, para o dia 
31 de dezembro deste ano. 
Petrobras investe em novo portal 

A Petrobras está investindo R$ 520 mil no de-
senvolvimento de um portal voltado para os 
segmentos de gás natural e energias alternativas. 
A iniciativa, que já conta com o apoio de todas as 
distribuidoras de gás instaladas mo país, nasce 
com o objetivo de se firmar como referência obri-
gatória para profissionais e agentes provedores de 
tecnologia e mão-de-obra especializada nas áreas 
em questão. 
Petrobras compra participação da Enron  
nas distribuidoras do Rio 

A Petrobras e a Enron anunciaram a conclusão 
das negociações para compra, pela estatal, das 
participações detidas pela Enron nas duas 
distribuidoras de gás do Rio de Janeiro: Ceg 
(região metropolitana) e Ceg Rio (interior). O 
valor do negócio não foi divulgado, mas estima-se 
que tenha ficado entre US$ 250 milhões e US$ 
280 milhões. A Enron tem 25,38% da Ceg e 
33,75% da Ceg Rio, empresas que juntas atendem 
14 milhões de clientes. Como a BR Distribuidora, 
da Petrobras, tem 25% da Ceg Rio e a BNDESPar 
tem 34,54% da Ceg, o Governo quer evitar uma 
reestatização das duas companhias, privatizadas 
em 1997. Para isso, se negociou a entrada do fun-
do de pensão dos funcionários da Petrobras 
(Petros) no negócio. A Petros vai comprar 12% 
dos 25,38% da Enron na Ceg, deixando outros 
13,38% para a Petrobras.   
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O grande volume de reservas de gás descober-
to na Amazônia brasileira, mais especificamente 
na Bacia do Rio Solimões, onde se localizam as 
províncias de Urucu e Juruá, tem despertado a a-
tenção dos órgãos federais a fim de que se 
encontre uma maneira de aproveitar o potencial da 
reserva em uma região totalmente isolada dos 
grandes centros de consumo. A Petrobras já inves-
tiu em toda infra-estrutura necessária para a 
produção do gás natural. Atualmente, a Petrobras 
produz cerca de 8 milhões m³/dia na região, mas 
aproveita apenas as frações pesadas e reinjeta a 
quase totalidade desta produção por falta de mer-
cado.  

A possibilidade mais evidente para o aprovei-
tamento destas reservas é geração de eletricidade 
na região. Para tanto, é necessário levar o gás até 
os principais pontos de carga elétrica (Manaus e 
Porto Velho), uma vez que a região não possui um 
sistema elétrico interconectado. Este é formado 
por 325 sistemas isolados com 991 unidades gera-
doras. A região padece de um déficit de energia 
elétrica crônico, que impõe limitações importantes 
à sua economia. As previsões elaboradas pela Ele-
tronorte para o consumo de energia na região 
indicam uma média de crescimento anual de 
10.8%  até 2006, enquanto os valores para o Bra-
sil ficariam em torno dos 5.1% ao ano.  

Atualmente, a energia firme na Região Norte 
apresenta o maior custo do país, chegando ao ní-
vel de US$ 120/MWh, tendo que ser subsidiada 
através da CCC (Conta de Consumo de Combus-
tíveis), fundo rateado entre todas as 
concessionárias, para que a Eletronorte possa 
vender essa energia por US$ 30/ MWh. Os esta-
dos do Acre e de Rondônia, por exemplo, que 
poderiam ser abastecidos pela energia gerada com 
o gás de Urucu, apresentam uma grande demanda 
reprimida de energia e um fornecimento extre-
mamente irregular. Já o estado do Amazonas, 
mais especificamente Manaus, que arrecada 98% 
do ICMS do estado, tem seu abastecimento supri-
do por um parque de termelétricas a óleo com 290 
MW de potência e a hidrelétrica de Balbina, com 
250 MW e um custo de US$ 60/MWh, considera-
do alto para uma hidrelétrica.  

Para viabilizar a geração de eletricidade a gás 
em Manaus e Porto Velho, a Petrobras planejou 
construir dois gasodutos: um de Coari até Manaus 
(de 420 km e 20 polegadas) complementando o 
gasoduto Urucu-Coari, investimento de US$ 115 
milhões já realizado pela Petrobrás; e outro de 
Urucu a Porto Velho (de 550 km. e 12 polegadas), 
com um investimento total de US$ 638 milhões 
(US$ 260 para o gasoduto Urucu-Porto Velho e 
US$ 378 para Coarí-Manaus).  

Se, por um lado, o gasoduto que liga Urucu a 
Porto Velho está bem encaminhado, com boa pro-
babilidade de sair do papel, o gasoduto de Coari a 
Manaus enfrenta grande dificuldade política para 
se realizar. A secretaria da energia do Estado do 
Amazonas lançou uma proposta de um projeto 
que concorre com este último gasoduto. Trata-se 
de um projeto inédito a nível mundial, que prevê o 
transporte de gás natural comprimido (GNC) em 
barcaças, em grande escala e em longas distân-
cias. Este projeto busca evitar os impactos 
negativos que a construção dos gasodutos trariam 
para o negócio do transporte fluvial, um segmento 
importante da economia regional. Como o gás na-
tural substituirá combustíveis que atualmente são 
transportados via barcaças, a construção dos ga-
sodutos representa uma ameaça a este negócio.  

Segundo a proposta da Secretaria de Energia 
do Amazonas, o GNC seria transportado por bar-
caças entre Coari e Manaus. Para a fase da 
compressão seriam necessários: três compresso-
res, resfriadores, um pier flutuante e 
válvulas/tubulações. De acordo com o governo do 
Amazonas, essa etapa requer investimentos da or-
dem de US$ 17, 6 milhões. Na fase do transporte 
fluvial deveriam ser adquiridas 44 barcaças e 7 
empurradores de 2.400 HP, o que implicaria gas-
tos de US$ 165,2 milhões. Por fim, a 
descompressão demandaria investimentos de US$ 
11,6 milhões para a aquisição de estações de me-
dição, aquecedores, tubulações, válvulas e 2 piers 
flutuantes. Seria necessário, portanto, um investi-
mentos de US$ 194,4 milhões, para um volume 
aproximado de 2 milhões de m3/d. O volume de 
gás transportado seria de 2,1 milhões m3/dia em 
2001, aumentando progressivamente até 6,0 mi-
lhões m3/dia em 2009. Para isto, seriam 

IMPASSE POLÍTICO ATRASA PROJETO PARA APROVEITAMENTO DO 
GÁS DE URUCÚ 
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necessários investimentos adicionais da ordem de 
US$ 330 milhões para aquisição de novas barca-
ças e empurradores.  

Seria instalado um terminal de compressão em 
Coari composto de 3 compressores, cada um com 
2.050 HP. O gás seria transportado num comboio 
composto de seis barcaças e um empurrador até o 
terminal para descompressão, localizado em Mau-
azinho & Aparecida. Haveria um número total de 
7 comboios e o tempo de viagem estimado seria 
de 6,2 dias. Segundo a Secretaria de Energia do 
Amazonas, este projeto tem como vantagem a 
maior flexibilidade no atendimento aos mercados. 
Um maior número de localidades isoladas poderia 
ser atendida com o fornecimento de gás.  

Uma análise comparativa dos projetos deixa 
claro uma vantagem importante do gasoduto em 
termos do custo de investimento. Enquanto o cus-
to total do investimento no gasoduto Coari-
Manaus é de US$ 378 milhões para uma capaci-
dade de 5,5 milhões de m3/d, o custo do projeto 
das barcaças é de US$ 524 para 6,0 milhões de 
m3/d.  

Além dos custos de investimento, é importante 
considerar os custos operacionais para se apurar 
os custos de transporte do gás. A Secretaria de 
Energia do governo de Amazonas estima que a ta-
rifa de transporte para Manaus seria de 2,26 
US$/mmBTU. A este custo de transporte teria que 
se somar o custo do gás adquirido da Petrobras, 
para se obter o preço final do combustível em 
Manaus. Entretanto, os custos operacionais na op-
ção gasoduto são muito inferiores que a opção 
barcaças. Isto implica numa tarifa de transporte 
significativamente menor. O gasoduto para Ma-
naus prevê um transporte de 3,77 milhões de 
m³/dia entre o ano 1 e 8 e 5,51 milhões de m³/dia 
entre o ano 9 e 20. Com esta capacidade, a tarifa 
de transporte ficaria numa faixa entre 1 e 1,5 
US$/mmBTU. Portanto, a um custo bem inferior 
que a opção das barcaças. No acordo assinado em 
junho de 99 entre os envolvidos nos projetos para 
aproveitamento do gás em Manaus e Porto Velho, 
a Petrobras ofereceu a commodity por 40% do 
preço do gás nacional. Ou seja, aproximadamente 
US$ 1/MMBtu. Desta forma, na opção gasoduto o 
gás poderia chegar para as termelétricas a um cus-
to bem atrativo (cerca de US$2,5  por MMBtu). 

O transporte de gás comprimido é uma opção 
tecnológica já utilizada em vários países. Entre-
tanto, sua utilização visa atender nichos de 
mercado que não estão conectados à rede de ga-

sodutos. O projeto do Governo do Estado do A-
mazonas seria uma experiência inédita de 
transporte de GNC em grande escala. Por conse-
qüência, o projeto apresenta um risco tecnológico 
e econômico elevado, o que dificulta a obtenção 
de financiamento para sua implementação. Outra 
desvantagem importante do transporte por barca-
ças é o risco técnico mais elevado de interrupção 
de fornecimento (risco de acidentes). Este risco é 
de difícil aceitação pelos grandes consumidores, 
em especial, as térmicas a gás.  

A secretaria de energia estadual sustenta que o 
projeto das barcaças apresenta menores impactos 
ambientais, uma vez que não resulta em desma-
tamento. Esta análise, entretanto, não leva em 
consideração o risco de acidentes nas rotas. Como 
o Coari-Manaus é um gasoduto intra-estadual, a 
licença ambiental para sua construção depende de 
uma aprovação prévia do órgão ambiental estadu-
al  (Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas 
- IPAAM), mesmo se a decisão final sobre a ques-
tão ambiental depende do IBAMA. Desta forma, a 
decisão do governo do Estado do Amazonas de 
apoiar o projeto das barcaças bloqueia o projeto 
do gasoduto para Manaus e inviabiliza o melho-
ramento da precária condição de abastecimento 
energético no Estado do Amazonas.  

É importante lembrar que do ponto de vista da 
Petrobras a construção de gasodutos para geração 
de eletricidade é apenas uma das opções para o 
aproveitamento das reservas. A Petrobras pode a-
inda optar por outras opções que impliquem na 
conversão química do gás. Dentre estas opções al-
ternativas, a produção de combustíveis sintéticos 
(“gas to liquids – GTL”) é a mais em voga atual-
mente. Entretanto, se não sair o gasoduto quem 
sai perdendo são os consumidores de eletricidade 
de Manaus. 

 
 

Colaboraram 
Bernardo Barbará 
Edmar de Almeida 
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A reforma do setor elétrico brasileiro foi conce-
bida ao longo da primeira metade dos anos 90 no 
bojo das “reformas estruturais do Estado”. Uma 
“nova” coalizão partidária, alçada aos governos 
dessa década, objetivava imprimir nova substância 
à política do setor elétrico, através da implementa-
ção  da passagem do comando da expansão da 
indústria à iniciativa privada. A privatização e a 
introdução firme de nova alternativa tecnológica, 
baseada na geração térmica a gás natural, foram 
os instrumentos estratégicos concebidos para reali-
zar o investimento privado que fundamentaria o 
novo comando empresarial e a superação do es-
trangulamento à expansão do setor.  

Decorrido mais de cinco anos dos primeiros ins-
trumentos legais que iniciaram a implementação 
dessa mudançai, o balanço mostra fortes indicado-
res de fracasso da tentativa. 

A privatização, concebida como primeira estra-
tégia da reforma setorial, estancou após a 
privatização de 19 distribuidoras estaduais (60% 
do segmento). A transmissão continuou estatal e, 
com exceção dos 20% da capacidade instalada da 
Gerasul e de parte da CESP (Paranapanema e 
Tietê), a privatização estagnou de vez no grosso do 
segmento de geração. O investimento privado e o 
“novo parque térmico” permaneceram, em essên-
cia, no papel, mesmo com a oferta garantida do 
combustível, após a construção estatal do gasoduto 
Bolívia-Brasil e de novo desenho, batizado de Pro-
grama Prioritário de Termeletricidadeii, desta vez 
reforçado por garantias e incentivos. A implemen-
tação de novos reguladores das duas indústrias 
diretamente envolvidas (ANEEL na eletricidade e  
ANP no gás)  esbarrou, ao compasso perturbado e 
perturbador de incertezas econômicas e políticas 
internas e externas, nas dificuldades de introduzir 
a concorrência e nas  incongruências da política 
macroeconômica. 

É o racionamento da oferta de eletricidade, po-
rém, que transformou em drama real as 
conseqüências pouco animadoras, já percebidas 
desde 1999, no caminhar problemático da alterna-
tiva desenhada pelos reformadores. A ocorrência, 

de gravidade máxima, é indicadora de uma re-
forma que truncou entre algum ponto da 
trajetória de partida e algum ponto da trajetória 
prometida. 

O balanço da reforma truncada é, como a crise 
energética, de estatura grave. Indica a ausência de 
uma nova substância de política setorial, a ausên-
cia de governança empresarial privada a 
comandar a expansão setorial e, sobretudo, a di-
mensão  crítica do processo como um todo: o 
esfacelamento da “nova” coalizão partidária que 
sustentara a proposta reformadora. 

Por que a reforma truncou? Por que se partiu 
de um lugar e não se foi a lugar algum após 10 in-
tensos anos de concepção e implementação 
frustrada?  

Esta é a questão relevante e suas implicações são 
enormes. Ao tratar de apreendê-las, sugiro selecio-
nar duas. A primeira implicação é se o modelo de 
reforma brasileiro, truncado em sua implementa-
ção, obedeceu a um conceito endógeno, sensível à 
especificidade da trajetória tecno-econômica e or-
ganizacional do setor. A segunda implicação se 
refere à natureza do consenso que informou a sus-
tentação da reforma energética, dado que foi 
formado pela mesma coalizão de forças políticas 
que haviam impulsionado o modelo anterior, que 
teria de ser mudado.  

Ora, a reforma concebida não teve referência 
endógena: nasceu do mimetismo da reforma ener-
gética introduzida nos EUA e na Inglaterra e o 
consenso conservador, constituído pelas forças polí-
ticas em torno da alternativa mimetizada, 
mostrou-se contingente e frágil para conduzi-la. 

No momento, propostas apressadas que apontam 
para continuidade da privatização são ilusórias e 
se assemelham ao provérbio de Lewis Carrol em A-
lice no País das Maravilhas: “aqui é preciso correr 
o máximo que se pode para ficar no mesmo lugar”, 
ignorando o bloqueio desta corrida, já instalado 
bem antes da eclosão da crise. Já propostas de re-
torno do comando estatal conduzem à constatação 
de uma estrutura empresarial estatal desmontada, 
com alguns centros de comando remanescentes, o-

CRISE ENERGÉTICA: POR QUE A REFORMA TRUNCOU? 
 

Carmen Alveal - Professora IE/UFRJ 



 

Petróleo & Gás Brasil -  17  - Maio de 2001 
 

GÁS NATURAL 

Ensaio do mês 

perando numa nova estrutura institucional, jurí-
dica e contratual que ficou na metade do caminho.  

Nessa perspectiva, para enfrentar a crise imi-
nente, parecem inócuos os apelos de racionalidade, 
de política ou de gestão, demandados pelos críticos 
à Câmara de  Gestão da Crise de Energia Elétri-
ca, agência constituída às pressas para ‘”debelar” 
a crise. O fato é que a reforma nasceu frágil, não 
teve pernas para caminhar e, no momento de aber-
tura da crise de suprimento, os espaços de 
racionalizá-la tornaram-se muito estreitos.  

As medidas do Plano de Redução de Demanda, 
carregadas de filosofia punitiva, penalizam uma 
população de baixo consumo energético, após alar-
deado convite de ingresso na modernidade dos 
eletrodomésticos. É grave também a violação de    
princípios constitucionais e institutos legais que são 
fruto do amadurecimento da sociedade brasileira. 
Neste momento, a sociedade está pasma e sua rea-
ção economizadora é de autodefesa diante da falta 
de credibilidade nas autoridades e da ausência de 
liderança, de comando e de rumo do processo.   

Em livro muito conhecido acerca da “moderni-
zação conservadora”  brasileira nas décadas de 40 
a 60, Luciano Martins visualizou os tecnocratas 
dos governos brasileiros como  empreendedores com 
horizonte estratégico e verdadeiros “promotores” do 
desenvolvimento do país, em contraste ao horizonte 
estreito de percepção do empresariado industrial 
brasileiro da épocaiii. 

O consenso contingente que informou a coalizão 
política das ”reformas estruturais” e terminou em 
crise de suprimento elétrico sugere fortemente que, 
no Brasil de início de século XXI,  tecnocratas e 
empresariado privado com visão estratégica e hori-
zonte empreendedor  é ocorrência rarefeita, senão 
ausente.  

  
                                                 
i Lei n º 8987/1995, que definiu as regras básicas de 
Concessão dos Serviços Públicos  e Lei n º 9074/1995, 
que estabeleceu o livre acesso ao sistema de transmissão, 
criou a figura jurídica do produtor independente do sis-
tema e facultou aos grandes consumidores a escolha de 
seus fornecedores.  
ii Decreto no 3.371 de 24/02/2000 e Portaria nº 43, de 
25/ 02/2000 do MME. 
iii Martins, Luciano. Pouvoir Politique et Développement 
Economique. Structures de Pouvoir et Système de Deci-
sions au Brésil. Université de Paris V. Thèse de Doctorat 
d’ État, 1973. 
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ANEXO ESTATÍSTICO 

Preço do petróleo no mercado internacional
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Fonte: EIA/DOE 
 

 Produção total de petróleo no Brasil
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ANEXO ESTATÍSTICO 

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


