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Acidente na Bacia de Campos 
 
 O trágico acidente com a plataforma P36 
enlutou todos os brasileiros. Sem dúvida, 
nossa maior perda foi a morte de onze 
petroleiros, que entregaram suas vidas para 
evitar que muitas outras também sofressem 
as conseqüências do acidente. A equipe do 
Grupo de Energia externa seu pesar às fa-
mílias e hipoteca sua solidariedade nesse 
momento tão difícil.   

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

conjuntura do Petróleo e do Gás no mês de março de 
2001. Como não poderia deixar de ser, o primeiro ar-
tigo deste número analisa os impactos econômicos do 
afundamento da P-36. Este artigo aponta as mudan-
ças no cenário do setor petrolífero nacional,  a partir 
de uma análise dos prováveis impactos deste trágico e-
vento sobre os projetos para expansão da produção de 
petróleo no país.  

A seção “Petróleo - Mercados” traz um artigo sobre 
os impactos da decisão da OPEP de cortar mais um 
milhão de barris nas cotas de produção dos países mem-
bros.  Este artigo aponta os motivos pelos quais a OPEP 
está disposta a defender a faixa de preços entre US$ 22 
e 28, num contexto de desaceleração da demanda 

mundial e analisa os possíveis impactos desta política 
sobre a evolução de sua participação no mercado.  

 A seção “Petróleo – Investimento” traz uma análi-
se da experiência britânica na capacitação de 
fornecedores para a indústria do petróleo e do gás, e 
mostra como uma política industrial pode ter um papel 
central na maximização dos efeitos econômicos positivos 
dos investimentos no setor petrolífero.  

A seção “Petróleo – Indústria”  traz um artigo que 
trata dos principais cenários traçados pelo Energy Ou-
tlook 2001, do Departamento de Energia dos Estados 
Unidos. Esta publicação tem um peso importante para 
a formação de expectativas sobre a evolução do setor pe-
tróleo, uma vez que traz a visão do maior consumidor 
e importador de óleo no mundo.  

A seção “Gás-Indústria” traz dois artigos. O pri-
meiro analisa a estratégia de atuação do grupo 
espanhol Gás Natural no Brasil e na América Latina. 
Este artigo mostra a complementaridade entre a estra-
tégia da Gas Natural e a da Repsol-YPF que é um dos 
seus principais acionistas. O segundo analisa a questão 
da importância da regulação na privatização de con-
cessionárias, a partir do estudo de caso da privatização 
da Light, concessionária de distribuição de eletricidade 
no Rio de Janeiro.  

Finalmente, a seção “Ensaio do Mês” traz um arti-
go sobre as conseqüências econômicas e tecnológicas da 
adoção da geração termelétrica a gás na expansão da 
produção de eletricidade no país. Este artigo analisa as 
principais implicações desta mudança no padrão tec-
nológico do setor elétrico. 
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O acidente com a P36 modificou substancia l-
mente o cenário do mercado petrolífero nacional. A 
produção de petróleo da Petrobras sofreu redução 
estimada em 80 mil barris diários (b/d), e a perda de 
receita imediata da empresa será de cerca de US$ 2 
milhões diários. Como estava programado elevar a 
produção da P36 para 120 mil b/d no final de 2001 
e para 180 mil b/d no final de 2002, a perda de re-
ceita deverá elevar-se progressivamente para US$ 4 
milhões diários, somando aproximadamente US$ 2 
bilhões anuais. Esta perda no fluxo de caixa será 
parcialmente compensada, no primeiro ano, pelo 
prêmio de seguro da plataforma, estimado em cerca 
de US$ 500 milhões, porém ainda assim o impacto 
no fluxo de caixa da empresa será significativo. 

Os prejuízos para a Petrobrás não se limitam aos 
decorrentes da redução no seu fluxo de caixa. A i-
magem da empresa, que já vinha se deteriorando 
junto à opinião pública devido aos sucessivos der-
ramamentos de óleo dos últimos meses, sofreu forte 
abalo naquilo que é atualmente o maior orgulho dos 
brasileiros no campo tecnológico: a conquista do 
offshore profundo.  

Até o momento, não se tem uma explicação clara 
para o acidente. Particularmente difícil de compre-
ender é o fato de a plataforma ter submergido, o 
que, segundo o professor Segen, diretor da 
COPPE/UFRJ, teria sido evitado se normas adequa-
das de engenharia tivessem sido adotadas no projeto 
e construção da plataforma.  

Uma Comissão de Sindicância, de que participa 
um professor da COPPE/UFRJ, analisa os dados 
disponíveis para identificar a causa do acidente. Se-
gundo o depoimento do Dr. Phillipe Reichstul no 
Congresso, o acidente pode ter sua origem em erro 

de projeto, de construção ou de operação. Um as-
pecto que necessariamente será cuidadosamente 
avaliado é a queima de gás, que idealmente poderia 
estar sendo colocado no mercado, no flare da plata-
forma.  

As conclusões dessa Comissão muito provavel-
mente deverão levar a Petrobras a rever normas 
internas, particularmente quanto à segurança das 
operações nas plataformas. É difícil antecipar o im-
pacto dessas novas normas no programa de 
expansão da produção. Caso, porém, a queima de 
gás associado no flare seja identificada como prin-
cipal razão do acidente, o impacto será certamente 
muito significativo, pois será necessário rever proje-
tos. E, se a ANP decidir ser menos condescendente 
com a queima de gás associado, será necessário, in-
clusive, rever as condições de produção nas 
plataformas em operação. 

Enquanto aguarda as conclusões da Comissão, a 
Petrobras já anunciou que estuda a possibilidade de 
reorientar equipamentos disponíveis, originalmente 
destinados a outros campos petrolíferos, para Ron-
cador. Com este tipo de medida, a empresa visa 
evitar uma perda elevada na receita programada, 
que inevitavelmente provocaria uma profunda revi-
são no programa de investimentos da empresa e 
afetaria seu plano de expansão da produção (tabela).  

Com esse artifício, a Petrobras estima que Ron-
cador poderá voltar a produzir parcialmente a 
produção programada dentro de aproximadamente 
10 meses. Não se tem números concretos quanto ao 
volume dessa produção, porém circularam na im-
prensa valores próximos de 50% da produção no 
momento do acidente (40 mil b/d).  

 
 
Tabela 1 - Principais projetos da Petrobras para expansão da capacidade 
 

Fonte:  Petrobras 

Impactos Econômicos do Acidente na Bacia de Campos 

Adilson de Oliveira 
Edmar de Almeida

IE- UFRJ

Início Produção Campo Unidade de Prod. Capacidade de Prod. 
05/2000 Roncador SS – P-36 180.000 bpd 
12/2002 Barracuda P-43 150.000 bpd 
12/2002 Caratinga P-48 150.000 bpd 
01/2003 Bijupira-Salema FPSO 55.000   bpd 
04/2003 Frade SPAR – FPSO 110.000 bpd 
03/2004 Marlim Sul UCS – FSO 150.000 bpd 
09/2004 Roncador FPU - FPS 140.000 bpd 
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Essa solução permitirá acelerar a recuperação da 

produção de Roncador, minimizando a perda de re-
ceita neste campo, porém obviamente atrasando o 
início da produção em outro(s) campo(s). Uma so-
lução desse tipo, aparentemente inútil, pode se 
revelar engenhosa, na medida em que Roncador é 
um campo gigante e, portanto, com poços de produ-
tividade superior à do(s) campo(s) do(s) qual(is) se 
pretende deslocar os equipamentos. Dificilmente, 
no entanto, essa solução paliativa poderá compensar 
boa parte da perda de produção prevista para Ron-
cador nos próximos três anos, tempo considerado 
necessário para o desenho e construção de uma no-
va plataforma para esse campo. Nessas condições, 
parece ser praticamente inevitável uma redução no 
fluxo de caixa da empresa nos próximos anos.  

Sendo assim, a Petrobras se encontra diante do 
desafio de buscar novas fontes de financiamento pa-
ra evitar uma profunda revisão no seu programa de 
expansão, postergando para além de 2005 a ansiada 
meta do país de alcançar o auto-suprimento de pe-
tróleo. A recém anunciada melhoria na classificação 
de risco da empresa deve facilitar esse caminho, po-
rém a empresa deverá ter cuidado para não ficar 
muito exposta no mercado.  

A redução na produção programada da Petrobras 
não vem em boa hora para o país. É razoável espe-
rar que o governo exerça alguma pressão para que a 
Petrobras busque estabelecer novas parcerias com 
empresas interessadas no mercado brasileiro como 
mecanismo para alavancar recursos adicionais para 
seu plano de investimentos.  

O calcanhar de Aquiles de nossa economia con-
tinua sendo o déficit nas transações correntes. Um 
saldo significativo na balança comercial é essencial 
para que o seu  financiamento possa ser conduzido 
sem forte tensão no mercado de câmbio, situação 
que pressiona o Banco Central a manter a taxa de 
juro relativamente elevada e, consequentemente, a 
arrefecer o ritmo de crescimento econômico do país. 
Como a curto prazo nossa principal oportunidade 
para obter esse saldo positivo reside na substituição 
do petróleo importado por óleo nacional, o acidente 
com a P36 cria a perspectiva de uma balança co-
mercial deficitária por pelo menos mais um ou dois 
anos, caso não sejam tomadas medidas de política 
energética para reduzir o consumo de petróleo.  

Esta deve ter sido a principal razão pela qual o 
governo anunciou o aumento da parcela de álcool 
na gasolina dos atuais 20% para 24%. Como a gaso-
lina representa cerca de 22% do nosso consumo de 
petróleo (atualmente na faixa dos 1,8 milhões de 
b/d), essa medida permitirá reduzir as importações 
de combustíveis em cerca de 16 mil b/d. Portanto, 
com essa medida mais o remanejamento de equi-

pamentos para o campo de Roncador, o impacto 
sobre a balança comercial deverá ser reduzido a 
cerca de US$ 200 milhões (entre 20 e 25 mil b/d de 
importações adicionais de petróleo, nos próximos 
dois anos).  

O aumento da adição de álcool à gasolina tam-
bém auxilia o governo a reduzir o preço da mistura 
gasolina-álcool na bomba, pois o consumidor estará 
comprando mais álcool, cujo preço nas bases de dis-
tribuição é menor que o da gasolina, para abastecer 
seu carro. Como nada é perfeito, os automóveis de-
verão aumentar o seu consumo de combustível por 
quilômetro rodado, pois nossos motores não estão 
preparados para operar com uma gasolina tão rica 
em álcool. Hélas, este é um custo que ficará com os 
consumidores.... 
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O resultado do encontro dos países membros da 
OPEP, sem a presença do Iraque, no dia 16 de mar-
ço passado surpreendeu boa parte dos analistas do 
mercado do petróleo. A decisão de cortar um mi-
lhão de barris nas cotas de produção da OPEP 
excedeu o que o mercado previa enquanto corte 
possível, em decorrência da recente evolução da 
demanda e dos estoques de petróleo nos principais 
países consumidores. Alguns países não-membros 
da OPEP, que participaram do encontro como ob-
servadores (México, Angola e Omã), prometeram 
reforçar o corte nas cotas da OPEP em mais meio 
milhão de barris/dia. A surpresa com estes cortes 
prometidos foi ainda maior, uma vez que a Arábia 
Saudita já havia sinalizado que defenderia cortes 
menos agressivos. Aparentemente, os representantes 
da Arábia Saudita acabaram aderindo aos argumen-
tos dos países defensores de cortes mais drásticos.  

Várias razões levaram a maioria dos países 
membros da OPEP a defender uma postura mais a-
gressiva na manutenção dos preços do petróleo na 
faixa de US$ 22-28 por barril. A principal razão foi 
a expectativa de uma desaceleração mais forte do 
que a esperada por parte da economia americana e 
seus efeitos de arraste das economias asiáticas e eu-
ropéias. A OPEP passou a trabalhar com a hipótese 
mais pessimista sobre a evolução da demanda mun-
dial de petróleo ao longo do ano de 2001 (cf. P&G 
Brasil, janeiro 2001). Os efeitos das condições cli-
máticas, com um inverno mais brando que o 
esperado, reforçou a expectativa de uma forte queda 
na demanda de óleo na primavera, que começa no 
hemisfério norte. Pelo lado da oferta, a OPEP está 
contando com um aumento das exportações do Ira-
que, de uma média diária de 1,3 milhões de 
barris/dia em fevereiro para cerca de 2 milhões de 
barris/dia. Existe ainda uma margem importante pa-
ra o aumento das exportações do Iraque, uma vez 
que estas já haviam atingido cerca de 3 milhões bar-
ris/dia, antes que o país paralisasse suas 
exportações, em função de uma disputa com as Na-
ções Unidas em torno dos preços do seu óleo e 
outras questões ligadas às sanções impostas ao país. 

Esta expectativa partilhada pela maioria dos 
membros da OPEP foi forjada na evolução dos pre-
ços do petróleo ao longo do mês de março. O preço 
do barril de referência da OPEP atingiu US$ 22,77 
na semana anterior ao encontro, ameaçando ficar 
abaixo do limite mínimo da faixa de US$ 22-28, es-
tabelecida como meta pela Organização. Esta 

redução dos preços do óleo durante mês de março 
surpreendeu boa parte dos analistas, que previam 
que o corte de 1,5 milhões de barris em janeiro, se-
ria suficiente para conter os preços do barril. Estas 
previsões estavam ancoradas na expectativa de que 
os estoques dos países consumidores começariam a 
se refazer ao longo do mês de fevereiro. Entretanto, 
curiosamente, os estoques não aumentaram. Ao 
contrário, atingiram seu menor nível desde 1991. 
Estes sinais, aparentemente contraditórios dos dados 
sobre os estoques, começam a ser reintepretados por 
alguns analistas, como uma evidência de uma mu-
dança estrutural do papel dos estoques na indústria 
do petróleo. Um uso mais intensivo da tecnologia 
da informação e do mercado futuro pelos principais 
refinadores de petróleo na Europa e nos Estados U-
nidos teria viabilizado o atendimento do mercado, 
com um volume de estoques menor por parte destas 
empresas (cf. PIW, 19 de março 2001).  

Os cenários possíveis dos preços do óleo no cur-
to e médio prazos dependem evidentemente da 
evolução da demanda. Teoricamente, uma evolução 
diferente da esperada pode ser atendida com novas 
variações nas cotas nas próximas reuniões, manten-
do-se a faixa de preços desejada pela OPEP. 
Entretanto, alguns fatores poderiam resultar numa 
trajetória de preços fora da faixa desejada. O mais 
importante destes fatores é um possível aumento 
persistente da produção dos países não-membros 
OPEP, reduzindo a parte desta no mercado mundial 
de petróleo. Se os preços se mantiverem na faixa 
desejada pela OPEP, provavelmente a produção de 
vários países não membros deverá aumentar num 
ritmo acelerado. Os lucros das principais empresas 
de petróleo fora da OPEP atingiram níveis recordes 
em 2001. O lucro líquido das 8 maiores empresas de 
petróleo não alinhadas à OPEP (ExxonMobil, BP, 
Shell, TotalFinaElf, Chevron, Texaco e Repsol-
YPF) triplicou de 1999 para 2000, passando de 22 
para 66 bilhões de dólares. Estes lucros tendem a 
permanecer elevados, se o preço do petróleo perma-
necer nos níveis atuais, implicando assim em mais 
recursos para o esforços de exploração e produção 
destas empresas.  

Uma eventual perda de mercado pelos países da 
OPEP pode afetar substancialmente a receita total 
das exportações de petróleo de vários países mem-
bros, que dependem visceralmente da renda do 
petróleo. A capacidade de suportar queda nas recei-
tas não é a mesma entre os membros da 

OPEP corta um milhão de barris para segurar os preços 
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organização. Basta olhar a renda per capita dos paí-
ses da OPEP para rapidamente perceber-se o 

potencial de conflito interno, num cenário de queda 

de receitas. Enquanto países como Catar, Emi-
rados Árabes Unidos e Kuwait têm uma renda per 
capita de mais de 15 mil dólares, países como Irã, 
Nigéria e Indonésia não atingem os 2 mil dólares. 
Estes últimos, sendo países populosos e politica-
mente instáveis.  Portanto, a capacidade de 
manter-se a disciplina em relação aos cortes nas 
quotas não é a mesma entre os países membros da 

OPEP, sobretudo num cenário de queda das recei-
tas totais. Mesmo no atual contexto de preços 
relativamente elevados, com exceção da Indoné-
sia, em fevereiro, todos os países OPEP 
produziram mais que as quotas estabelecidas. A 
produção total da OPEP foi 280 mil barris dia 
maior que a estabelecido no encontro de janeiro 
deste ano. 

 

 
 

Petróleo:  Fatos Marcantes do Mês  
 

P-36 sofre explosão e vai a pique  
A Bacia de Campos foi cenário de um dos 

maiores acidentes na história da exploração de 
petróleo off-shore. A maior plataforma de explo-
ração de petróleo do mundo foi vítima de uma 
série de explosões que afetou um dos seus flutu-
adores, levando-a a pique quatro dias após o 
acidente. O acidente custou a vida de 11 traba-
lhadores e trará impactos importantes para a 
indústria do petróleo nacional (confira pg. 2). As 
causas do acidente ainda não foram esclarecidas, 
e a investigação deverá ser dificultada pelo 
afundamento da plataforma.  

 
Opep anuncia mais cortes de produção 

A Opep decidiu, no encontro do dia 16 de 
março, cortar mais 1 milhão de barris por dia. A 
organização tenta manter os preços dentro da 
faixa $ 22-28 num cenário de desaceleração da 
demanda. O afundamento da P-36 deve contri-
buir para este esforço da OPEP, uma vez que o 
país se torna mais dependente das importações.  

ANP fixa preços mínimos para 3ª rodada  
A ANP fixou as ofertas mínimas, denominadas 

de "bônus de assinatura", para os 53 blocos que 
serão oferecidos na 3ª rodada de licitações, previs-
ta para ser realizada pela agência no próximo mês 
de junho. Os valores variam de acordo com a clas-
sificação da empresa operadora, sendo de R$ 100
mil para os blocos que requerem operador "C", R$ 
200 mil para os que requerem operador "B" e R$ 
300 mil para os que requerem operador "A". Os 
operadores do tipo "C" são capacitados para ex-
ploração e produção em blocos terrestres de 
menor complexidade técnica e financeira; os ope-
radores "B" para qualquer área terrestre e áreas 
marítimas situadas em águas rasas; e os operado-
res "A" podem operar em qualquer tipo de área, 
incluindo as marítimas localizadas em águas ultra-
profundas. Dos 53 blocos que serão oferecidos na 
3ª rodada de licitações, oito requerem operador 
"C", 14 operador "B" e 31 operador "A".  
BP começa campanha de perfuração na foz 
do Amazonas 

A BP e suas sócias Petrobras, ExxonMobil e 
TotalFinaElf deram início à campanha de perfura-
ção do bloco BFZ-2, na Foz do Amazonas. Esse é 
o primeiro de dois poços da fase exploratória, que 
inclui serviços de levantamento sísmico, a um 
custo total estimado em US$ 100 milhões. 

O elevado orçamento é atribuído ao fato de que 
o local, além de ser distante da costa, está sob uma 
lâmina d’água de aproximadamente 1,6 mil me-
tros. A campanha também será dificultada pelo 
grande acúmulo de sedimentos lançados no mar 
pelo Rio Amazonas, além das fortes correntezas 
em diversas direções. 
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Como se comportará o mercado de petróleo 
nos próximos 20 anos? Como se dará a evolução 
dos preços e das reservas e a relação de poder en-
tre os países membros da OPEP e os não-
membros? Essas e outras questões estão colocadas 
no Annual Energy Outlook 2001 do Departamento 
de Energia dos EUA, publicado no mês de feve-
reiro passado. O Energy Outlook 2001 consiste 
num vasto estudo com a análise das perspectivas 
de longo-prazo para evolução do setor energético 
nos EUA e no mundo. Neste estudo, o setor petró-
leo é uma peça central, principalmente devido ao 
fato dos EUA ser o maior país importador de pe-
tróleo no mundo. 

O estudo se divide em quatro focos principais: 
preços, produção OPEP e não-OPEP, participação 
do Golfo Pérsico nas exportações mundiais e ca-
pacidade mundial de refino, além de abordar a 
origem das importações de petróleo norte-
americanas, o que foge da área de interesse deste 
artigo. Em todas as análises deve-se destacar que 
há três hipóteses, uma que considera a elevação 
dos preços, outra referencial, e uma terceira que 
considera a permanência de preços reduzidos 

 
Preços 
 
No que diz respeito ao preços,  a análise feita 

abordou a evolução real destes , usando como ba-
se o dólar norte-americano de 1999. No caso 
referencial, o barril de petróleo alcançaria a cota-
ção de $ 22.41 em 2020, apresentando um 
aumento de 1.2% ao ano. No caso dos preços re-
duzidos, estes  continuariam a tendência atual de 
evolução até 2005, quando cairiam para $15.10, 
permanecendo neste nível até 2020. A opção dos 
preços altos prevê uma taxa anual de crescimento 
de 3.1% até 2015, com os preços chegando a $28 
e se estabilizando nesse nível até 2020. Esse arre-
fecimento da tendência de elevação dos preços 
nos últimos 5 anos do período de análise é fruto 
da tendência de difusão de fontes alternativas de 
energia, que se tornariam economicamente viáveis 
com o preço do barril de petróleo acima dos 20 
dólares. 

 
Produção e reservas 
 
Essas previsões mostram uma visão bastante 

otimista em relação ao potencial das reservas e à 
oferta de petróleo, em relação aos quadros de de-

manda . Espera-se um grande aumento da 
produção dos países não pertencentes a OPEP, 
passando de 45 milhões de barris/dia ,em 2000 , 
para 61 milhões de barris dia ,em 2020, no caso 
dos preços ficarem elevados. No caso referencial, 
esse valor chegaria a 59 milhões de barris/dia, en-
quanto no de preços baixos, seria de 57 milhões.  

Os países da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) dos quais 
se espera para a próxima década um crescimento 
de produção são:  os produtores do Mar do Norte, 
a Austrália, o Canadá e o México. Na América 
Latina, espera-se uma elevação da produção na 
Colômbia , Argentina e no Brasil. Além destes, a 
exploração em águas profundas na costa oeste a-
fricana e no sul do mar da China deve contribuir 
para aumento da oferta já no início desta década. 
O estudo aponta a evolução política na ex- União 
Soviética como um fator de incerteza na questão 
da oferta. 

O crescimento da produção nos países da 
OPEP, por sua vez, funciona de forma inversa em 
relação a preços. Preços altos significam cortes na 
produção,  enquanto que preços baixos significam 
uma maior produção. Com seu grande volume de 
reservas facilmente recuperáveis, os países da 
OPEP, em especial os do Golfo Pérsico, devem vir 
a representar a principal fonte de incrementos 
marginais da oferta,  a fim de suprir  aumentos fu-
turos da demanda.  As previsões para o aumento 
de produção da OPEP são coerentes com os seus 
planos de expansão da capacidade produtiva, fi-
cando em  58 milhões de barris dia no caso 
referencial, 51 milhões para preços altos e 68 mi-
lhões para preços baixos. 

Essas diferenças nas previsões são fruto, prin-
cipalmente , da incerteza sobre novos 
investimentos no aumento da capacidade de pro-
dução no Golfo Pérsico, em especial no Iraque , 
com os problemas da aceitação ou não dos inves-
timentos estrangeiros. No entanto os aumentos 
agressivos em relação à capacidade de produção 
da Nigéria e da Venezuela suprirão com sobras os 
incrementos da demanda  mesmo com o Iraque 
operando abaixo do seu potencial máximo. 

Tais hipóteses nos conduzem a considerações 
sobre o percentual referente aos países do Golfo 
Pérsico, no que diz respeito às exportações mun-
diais de óleo, com vistas a, uma análise do jogo de 
forças dentro da OPEP. No caso referencial, a par-
ticipação dos países dessa região responderá por 

Cenários para o Mercado Mundial de Petróleo 
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mais de 50% do total mundial em 2002, resultado 
só alcançado nos anos 80. Depois de 2002 a ten-
dência será que esse percentual se eleve chegando 
a 62% em 2020 ,no caso referencial, e, 69% na 
hipótese de preços baixos . Estima-se que todos os 
países do Golfo aumentem sua produção , com 
destaque para Arábia Saudita e Iraque, que espera-
se que dobrem seu volume de produção atual. 

 
Capacidade de refino 
 
Por fim, destacamos  uma análise sobre a evo-

lução da capacidade de refino mundial. Essa 
capacidade que era de 80.3 milhões de barris/ dia 
em 1999 deve crescer 55%, atingindo0 mais de 
125 milhões de barris/ dia em 2020. Esse aumento 
da capacidade é esperado, principalmente, no Ori-
ente Médio, na América Central e do Sul e na 
região da Ásia / Pacífico. 

Cabe lembrar que a região da Ásia/ Pacífico é 
o centro de refino que mais cresceu nos anos 90, 
tendo superado a Europa Ocidental e , em termos 
de capacidade de destilação, espera-se que supere 
a América do Norte ,em 2005. Embora a previsão 
mostre que, nas próximas décadas, EUA e Europa 
não deverão ampliar suas capacidades de refino, 
investimentos pesados devem ser feitos nesse se-
tor, para que se melhore a qualidade dos produtos 
e se aperfeiçoe a utilização de óleos pesados. Tais 
demandas decorrem das crescentes pressões por 
produtos mais limpos , que  tendem a aumentar 
nos próximos anos , fazendo com que as refinarias 
se adeqüem a nova situação. Uma tal  adequação 
será onerosa e deve pesar ainda mais sobre um se-
tor que já apresenta margens de lucro muito 
reduzidas. 

Conclui-se ,então, que o quadro delineado pelo 
DOE não apresenta uma visão pessimista no que 
tange à relação demanda / produção de petróleo 
para as duas  próximas décadas. A relação de for-
ças, tanto dentro da OPEP quanto entre OPEP e 
não-OPEP, não se altera significativamente, e ten-
de para um aumento do poder da OPEP, 
principalmente em relação aos países do Golfo 
Pérsico ,em cenário onde os preços do barril ficam 
reduzidos. Espera-se que os aumentos da capaci-
dade de refino não devam se localizar em eixos 
como Europa e América do Norte, onde serão ne-
cessários pesados investimentos para a adaptação 
das plantas existentes aos produtos limpos, que 
deverão ter sua demanda fortemente impulsionada 
nas duas próximas décadas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Petróleo & Gás Brasil -  8  - Março de 2001 
 

PETRÓLEO 

Investimento 

O Reino Unido não era um produtor petróleo 
significativo até os anos 1970, quando foram de-
senvolvidos os campos offshore do Mar do Norte. 
A descoberta de grandes quantidades de petróleo e 
gás levou o governo britânico a implementar uma 
política industrial exitosa,  que permitiu aumentar 
o conteúdo nacional do fornecimento àqueles pro-
jetos.  

A experiência britânica em muito se assemelha 
à brasileira. Primeiramente, as condições de ex-
ploração são parecidas. Em segundo lugar, o 
Reino Unido contava com grandes empresas na-
cionais de petróleo, além de uma base industrial 
desenvolvida, quando descobriram óleo no Mar 
do Norte, mas elas não tinham um setor de forne-
cedores desenvolvido. Os grandes volumes de 
investimentos no desenvolvimento dos campos 
em um curto período de tempo também não tor-
navam viável o desenvolvimento de uma indústria 
de fornecedores nacionais, capaz de atender inte-
gralmente a esta demanda, no tempo requerido. 
Portanto, as autoridades britânicas tiveram que 
desenvolver uma política industrial, visando a ca-
pacitação dos fornecedores nacionais a longo-
prazo.  

A política industrial britânica para a capacita-
ção de fornecedores foi idealizada com a 
consciência de que a indústria de óleo e gás é bas-
tante conservadora, no que concerne à sua relação 
com os fornecedores. As grandes empresas petro-
líferas tendem a  privilegiar fornecedores bem 
estabelecidos no mercado; na sua maioria, empre-
sas parapetrolíferas de origem americana, 
evitando assim correr riscos nos seus projetos, 
contratando novos fornecedores sem experiência 
reconhecida. Diante desta situação, foi necessário 
pensar uma política de capacitação de fornecedo-
res nacionais.  

Em um primeiro momento, a política industrial 
britânica encorajou as grandes empresas parape-
trolíferas internacionais, tais como Baker-Hughes, 
Schlumberger e Halliburton, a estabelecerem-se 
no Reino Unido. A partir daí, a política industrial 
centrou seus esforços nestas grandes empresas 
contratantes, as quais foram incentivadas a dar 
oportunidades justas aos fornecedores britânicos 
nas suas licitações. Ao mesmo tempo, o governo 

britânico passou a dar suporte às empresas locais, 
principalmente através do financiamento de parte 
das atividades de  pesquisa e desenvolvimento.  

As grandes empresas parapetrolíferas contra-
tantes dos serviços cooperaram com este esforço 
de aumento do índice de nacionalização do forne-
cimento, pois não queriam ir contra um objetivo 
de política econômica do governo que era, afinal, 
o poder concedente para as licitações futuras. A-
demais, a existência de uma base competitiva de 
fornecedores locais só poderia contribuir para a 
expansão do negócio destas empresas no Reino 
Unido.  

O resultado desta política não deixou dúvidas 
quanto ao seu sucesso. Em 10 anos, o Reino Uni-
do transformou-se no segundo maior produtor 
offshore mundial, com a produção de cerca de 3 
milhões de barris/dia de óleo e 270 milhões de m³ 
de gás natural. O valor estimado da produção de 
óleo e gás desde 1965 é de cerca de 800 bilhões 
de dólares, com uma arrecadação total de cerca de 
250 bilhões de dólares para os cofres públicos do 
país. Os investimentos anuais do setor desde 1965 
foram de, em média, 8 bilhões de dólares e, no fi-
nal dos anos 1980, cerca de 75% dos gastos de 
suprimento do setor já eram atendidos por empre-
sas britânicas. Atualmente, a indústria britânica de 
fornecedores já conta com cerca de 3000 empre-
sas e o setor de petróleo e gás emprega 
aproximadamente 200.000 pessoas.  

As principais empresas fornecedoras britânicas 
são as que se apoiam nos setores mais competiti-
vos da indústria do país: bombas, válvulas, 
compressores, turbinas a gás, equipamento elétri-
co, sistemas de controle, etc. Ademais, as 
condições de produção em mar profundo, desen-
cadearam o desenvolvimento de empresas 
especializadas em tecnologias submarinas, empre-
sas de recuperação avançada e de empresas de 
segurança ambiental e de trabalho. Esta base in-
dustrial atende, atualmente, não só aos projetos no 
Mar do Norte, mas vem buscando expandir suas 
atividades para outras regiões do mundo com 
condições geológicas parecidas. Este objetivo pô-
de ser verificado na Rio Oil and Gas 2000, onde 
estiveram presentes cerca de 100 empresas britâ-
nicas. Atualmente, é intensa a movimentação dos 

 
A experiência  britânica na capacitação de fornecedores  
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fornecedores britânicos em direção aos mercado 
brasileiro, uma vez que projetos de empresas bri-
tânicas, como: Shell, British Petroleum, 
Enterprise, British Gas International e Hemerada 
Hess começam a entrar numa fase de contratação 
mais acelerada.  

A experiência britânica mostra que uma políti-
ca industrial ativa é essencial para a construção de 
uma indústria parapetrolífera nacional competitiva 
e dinâmica. O governo deve procurar maximizar 
os benefícios potenciais da exploração dos recur-
sos naturais do país. O Brasil tem tudo para 
mostrar que pode também desenvolver uma polí-
tica industrial exitosa no setor de petróleo e gás, 
uma vez que possui uma base industrial bastante 
complexa em relação aos outros países em desen-
volvimento.  

Além disso, o país não começa sua indústria de 
fornecedores partindo do zero. Esta já se desen-
volve a 40 anos com o suporte da Petrobras. O 
Brasil possui, portanto, todas as condições neces-
sárias o desenvolvimento de uma indústria 
parapetrolífera nacional competitiva a nível inter-
nacional. 
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O Grupo Gas Natural foi formado, em 1991, a 
partir da fusão das empresas espanholas de distri-
buição Catalana de Gas e Gas Madrid, como parte 
do processo de reestruturação que o setor estava 
passando. Atualmente, os maiores acionistas da 
Gas Natural SDG são duas das maiores institui-
ções espanholas: Grupo Repsol-YPF, que detém 
45.3% do capital societário, e o grupo financeiro 
La Caixa, com 26.1%. 

No ano passado, o Grupo Gas Natural vendeu 
o equivalente a 665.3 MMm3 de gás natural (GN), 
o que representou um aumento de 28.6% nas ven-
das dos últimos dois anos. Essa variação foi 
acompanhada por um aumento de 20.3% do nú-
mero de consumidores. Atualmente, já são quase 
7 milhões de clientes espalhados na Espanha e na 
América Latina.  

O bom desempenho no ano 2000 reflete-se ob-
viamente nos indicadores de rentabilidade: uma 
receita líquida de US$ 5.3 bilhões e lucro líquido 
no período de US$ 540 milhões, com uma 
variação anual de 54.3% e 16.7%, 
respectivamente. A estrutura de ativos da empresa na Espanha é 
bem diversificada, chegando a atuar como uma 
"holding". Dentre as empresas de transporte, ofer-
ta e distribuição que o Grupo Gas Natural controla 
destacam-se a Enagás, empresa comercializadora 
que atua na compra de GN na Argélia, Líbia, Tri-
nidad & Tobago, Nigéria e Noruega e a Sagane, 
uma das principais empresas transportadoras de 
GN na Península Ibérica e norte da África, além 
das treze distribuidoras do país. 

O Grupo Gas Natural tem como principal es-
tratégia, para alcançar o aumento das vendas e 
maior rentabilidade, a expansão internacional; isto 
porque, desde sua formação em 1991, o Grupo já 
era o principal agente do mercado espanhol. No 
ano passado, o mercado externo contribuiu com 
24% do volume de GN comercializado e com 
48% do total de consumidores. 

A atuação externa do Grupo se resume a qua-
tro países da América Latina: Argentina, 
Colômbia, México e Brasil. Neles, o Grupo de-
senvolve, essencialmente, serviços de distribuição 
de GN.  

 

Na Argentina, A Gas Natural controla a em-
presa distribuidora da região norte de Buenos 
Aires (Gas Natural BAN), desde o processo de re-
organização do setor gasífero promovido pelo 
governo argentino em 1992. Na Colômbia, distri-
bui GN em Bogotá e na região oeste do país 
através de suas subsidiárias: Gas Natural ESP e 
Gasoriente. No México, a empresa Gas Natural 
México é responsável pela distribuição em diver-
sos estados e grandes cidades, como Monterrey. 
No Brasil, a empresa controla as distribuidoras 
CEG e CEG-Rio, que abrangem todo o Estado do 
Rio de Janeiro e, no ano passado, adquiriu a con-
cessão para distribuição na região sul do Estado 
de São Paulo. 

Apesar do elevado número de consumidores 
nesses países, a participação dos grandes consu-
midores industriais representa 50% do volume de 
GN comercializado, enquanto que na Espanha es-
se percentual é superior a 70%. Isso demonstra 
que a demanda industrial de GN ainda está se de-
senvolvendo na América Latina, com a 
substituição dos combustíveis industriais. 

Ao se analisar as características dos investi-
mentos internacionais da empresa, percebe-se que 
a determinação de sua estratégia de mercado se-
gue os objetivos firmados em relação à expansão 
do seu acionista majoritário: o Grupo Repsol-
YPF. Detendo 45.3% do capital societário e o 
controle tanto do comitê executivo como do qua-
dro de diretores, o Grupo Repsol-YPF possui 
autoridade legal para influir, gerir e condicionar 
os investimentos segundo seus próprios interesses. 

Diante disso, faz-se necessária a análise e a a-
dequação das estratégias do Grupo Gas Natural 
segundo as características dos ativos e dos inves-
timentos do Grupo Repsol-YPF na América 
Latina. 

Após a absorção da ex-estatal argentina do pe-
tróleo (YPF) pela Repsol e da aquisição de 67.9% 
do capital da também petroleira argentina Astra, 
houve um grande incremento de reservas de GN 
para a Repsol, já que eram duas das maiores em-
presas petrolíferas daquele país. Com isso, o 
Grupo Repsol-YPF é a segunda maior empresa 
em reservas no continente sul-americano, com a-
tivos no valor estimado em US$ 8 bilhões. 

 
A Estratégia do Grupo Gas Natural na América Latina 
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A necessidade de se realizar o processo de 
monetização dessas reservas de GN da Repsol-
YPF fez com que a atuação da Gas Natural no 
Cone Sul se integre com a estratégia de vendas de 
GN de seu controlador.  

A participação da Gas Natural em importantes 
empresas distribuidoras regionais tanto no Brasil 
como na Argentina, visa viabilizar a alocação das 
reservas nestes mercados, em especial no crescen-
te setor brasileiro de geração termelétrica. O 
transporte do GN será realizado através da recém 
implementada rede de gasodutos que interliga os 
países do Mercosul. 

Além disto, a Repsol-YPF possui participação 
na Atlantic LNG, uma empresa sediada em Trini-
dad &Tobago, que produz gás natural liqüefeito 
(GNL) desde 1999. A primeira planta instalada já 
possibilitou a implementação de contratos de ven-
da a longo prazo com várias empresas, entre as 
quais com a Enagás (controlada da Gas Natural 
SDG). 

A localização dessa planta de GNL, os contra-
tos de venda firmados e a existência de empresas 
distribuidoras da Gas Natural na Colômbia evi-
denciam a interação entre as estratégias de 
mercado desta e da Repsol-YPF, já que os custos 

de transporte do arquipélago até a Colômbia não 
são muito elevados. 

Tabela 2 

O posicionamento geográfico da planta de 
GNL em Trinidad & Tobago também favorece o 
transporte para os Estados Unidos, países do Ca-
ribe, da América Central e da Europa, bem como 
para o norte do Brasil. Dessa forma, a empresa ge-
ra vantagens competitivas para as distribuidoras 
localizadas nessas regiões, entre elas a Gas Natu-
ral México, a Enagás e as outras distribuidoras do 
grupo no mercado espanhol. 

Ao longo dos próximos anos, espera-se que a 
Gas Natural SDG continue abrindo mercados para 
a colocação de reservas de GN da Repsol-YPF, a-
través do aumento de suas participações em 
distribuidoras regionais nos países da América 
Latina. 

 
 
 
 
 
 

Empresas distribuidoras na América Latina 
País Empresa 

Argentina Gas Natural BAN 
Brasil Ceg, CEG-Rio, Sul de São Paulo 

Colômbia Gas Natural ESP e Gasoriente 
México Gas Natural México 

Gráfico 1
Receita Líquida - Grupo Gas Natural
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Gráfico 2
Lucro Líquído - Grupo Gas Natural
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A experiência na privatização de concessionárias de 
eletricidade deixa lições para os reguladores. A 
principal delas é que privatização não combina com 
desregulação. Ao contrário, a ação do regulador 
torna-se crucial para evitar a deterioração dos servi-
ços públicos, como resultado do esforço de redução 
de custos das empresas. Esta foi a principal conclu-
são de pesquisa que analisou o caso da privatização 
da Light, de Alexandre Siciliano Esposito, sob a o-
rientação do professor Adilson de Oliveira.  
O governo federal iniciou, premido por necessida-
des fiscais, a privatização do setor elétrico sem 
prévia concepção e implementação de um novo 
modelo institucional. A Light foi privatizada em 
1996, porém a ANEEL só iniciou atuação efetiva 
em fins de 1997. Assim, assinou-se um contrato de 
concessão sem aparato regulatório estabelecido.  
As mudanças na distribuidora carioca foram imedia-
tas. Houve corte de cerca de 37% no efetivo de 
trabalhadores, notadamente eletricistas, e foi im-
plementada uma política de terceirização. Tais 
medidas visaram alcançar redução de custos em 
prazo relativamente curto, porém contribuíram para 
a deterioração da qualidade dos serviços prestados. 
Os consumidores passaram a sofrer interrupções de 
fornecimento e, principalmente, oscilações de ten-
são elétrica na rede. Como conseqüência desses 
fatores, houve expressivo aumento do número de 
queixas de consumidores no PROCON-RJ e na 
FIRJAN. Esses problemas arrefeceram após o início 
das atividades da Aneel, especialmente após ter essa 
agência aplicado penalidade de R$ 2 milhões na Li-
ght, porém ainda não desapareceram. 
A fragilidade do marco regulador permitiu que a 
Light se apropriasse de todos os benefícios financei-
ros decorrentes de suas reduções de custos, sem 
benefício para os consumidores que tiveram aumen-
tos tarifários reais (descontada a inflação) no 
período.  
A margem da empresa, expressa em megawatt-hora 
vendido, mais que dobrou nos primeiros anos, pas-
sando de 8 para 16,7 R$/MWh entre 1995 e 1997. 
Varias são as explicações para essa evolução: i) o 
consumo de energia, em particular o residencial que 
tem tarifas mais elevadas, cresceu a taxas expressi-
vas (cerca de 5% a.a.); ii) os custos controláveis 
foram indexados ao índice geral de preços (IGP-M), 
que tem evoluído acima dos custos da empresa (um 
bom indicador dessa realidade é a evolução do IPC- 
índice de preços ao consumidor); iii) o contrato de 

concessão da Light assegurou para a empresa a a-
propriação de todos os seus ganhos de 
produtividade (o fator X  de repasse de ganhos para 
o consumidor foi fixado em zero nos oito primeiros 
anos do contrato de concessão.  
Ironicamente, os ganhos financeiros que a Light al-
cançou nos primeiros anos após a sua privatização 
foram capturados pelos especuladores, quando da 
desvalorização cambial de 1999. A imprudente de-
cisão empresarial de se endividar em moeda forte 
para adquirir a Eletropaulo elevou desmesurada-
mente os custos financeiros da concessionária que, 
em razão disso, não apresenta atualmente nível de 
rentabilidade adequado e solicita aumentos tarifá-
rios para restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro da concessão. 
 A experiência da Light ilustra bem a importância 
do quadro regulatório e, particularmente, da capaci-
dade de atuação do regulador no novo mercado 
elétrico. É absolutamente indispensável que o regu-
lador esteja aparelhado com mecanismos de 
controle da qualidade dos serviços que sejam inde-
pendentes da concessionária, operados diretamente 
pelos consumidores. Estes são na verdade os únicos 
agentes capazes de oferecer um quadro claro da 
qualidade dos serviços  prestados pelas concessio-
nárias. 
É também preciso, desde o primeiro momento, de-
finir um valor positivo para o fator X, pois em 
sistemas em franca expansão como o brasileiro são 
muito significativas as oportunidades de ganhos de 
eficiência econômica à disposição das concessioná-
rias. Neste sentido, é preciso estabelecer regras e 
mecanismos para a estimativa desse fator que per-
mitam antecipar com transparência essas 
oportunidades. Mais ainda, o monitoramento dos 
esquemas de financiamento adotados pelas conces-
sionárias continua sendo necessário, 
particularmente  quando estes envolvem financia-
mentos externos sem a correspondente proteção 
quanto ao risco cambial.      

Finalmente, a distinção entre equilíbrios econô-
mico-financeiro da concessão e da concessionária é 
absolutamente essencial. Os consumidores do Rio 
de Janeiro, cujas tarifas garantiam uma remunera-
ção superior à prevista na equação de equilíbrio 
econômico-financeiro até o momento do endivida-
mento da Light, não podem ser penalizados pela de 
decisão do seu Conselho de Administração de se 
endividar para investir em outra áreas de concessão. 

Importância da regulação para o sucesso da privatização de 
concessionárias 
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Gás Natural: Fatos marcantes do mês 

Balanço da TBG registra prejuízo 
O Balanço da TBG, proprietária do Gasoduto 

Brasil-Bolivia, registrou prejuízo de R$ 532,3 
milhões no ano 2000, depois de já ter registrado 
um resultado negativo de R$ 77,4 milhões em 
1999, seu primeiro ano de operação. Os princi-
pais impactos negativos no balanço foram a 
depreciação de equipamentos (R$ 244,79 mi-
lhões), as elevadas despesas com o pagamento 
de financiamentos (R$ 144,3 milhões) e a varia-
ção cambial (R$ 326,6 milhões). A receita bruta 
do gasoduto em 2000 foi de R$ 228,4 milhões. 
No ano anterior, a receita tinha sido de R$ 27,8 
milhões. De acordo com fontes da empresa, o 
Gasbol só deve começar a dar lucro a partir de 
2004, quando toda capacidade de transporte do 
equipamento estiver tomada. 

 
British Gas tem livre acesso ao Gasbol 
A Agência Nacional do Petróleo (ANP) arbitrou 
favoravelmente à British Gas International, que 
foi autorizada a importar da Bolívia 2,1 milhões 
de metros cúbicos de gás natural por dia, via Ga-
soduto Bolívia-Brasil. Com a decisão, a 
multinacional obtém mais uma vitória na briga 
com a  TBG pelo mercado brasileiro de forne-
cimento de gás. Em janeiro, a própria BG havia 
obtido êxito no pedido de transporte de 1 milhão 
de metros cúbicos/dia. Esta decisão da ANP foi 
inédita ao assegurar o direito de uso do gasoduto 
com o chamado "contrato firme". Com o novo 
contrato, os 2,1 milhões de metros cúbicos diá-
rios serão transportados por um serviço não 
interruptível (ou firme), o que quer dizer que a 
BG tem uma capacidade exclusiva na tubulação, 
independente do volume transportado pela esta-
tal.  

A ANP e a TBG não chegaram a um acordo 
quanto à capacidade de transporte passível de ser 
repassada a terceiros interessados. Isto levou a 
ANP a contratar uma auditoria para esclarecer 
qual a capacidade que poderá ser disponibilizada 
para terceiros interessados.  
 

 

 
Portaria do livre acesso sofre revisão 
A revisão da Portaria 169/98 da Agência Nacio-
nal do Petróleo (ANP), que regulamenta o livre 
acesso à rede de transporte de gás natural, passa-
rá por uma revisão buscando definir regras que 
eliminem os contesiosos entre a TBG e as em-
presas interessadas no livre acesso. O período de 
consulta pública realizado pela ANP se encerrou 
no dia 9 de março.  
 
Petrobras construirá térmicas sem sócios
O risco de falta de energia forçou o governo a 
alterar, em parte, o modelo do setor elétrico. On-
tem a Aneel autorizou a Petrobras a construir 
duas térmicas a gás no Rio Grande do Sul e Ma-
to Grosso do Sul, num total de um mil 
megawatts (MW), com início de operação este 
ano. Até agora, só empresas privadas podiam en-
trar na geração de energia. Petrobras estava em 
algumas térmicas como minoritária, mas, desta 
vez, terá 100% das usinas. 
Governo de SC vai arcar com o risco cam-
bial da Térmica Catarinense Norte 

O governo de Santa Catarina vai bancar o 
risco cambial da usina a gás Térmica Catarinen-
se Norte (TCN), que será construída pela El 
Paso em Joinville e acrecentará uma capacidade 
de geração de 300 MW. Em visita às instalações 
da sede da El Paso no Texas, o vice-governador 
catarinense, Paulo Bauer, admitiu que a cláusula 
será incluída no contrato de PPA (compra de e-
nergia) que está para ser assinado nos próximos 
dias em Florianópolis. 

O investimento da El Paso será de US$ 200 
milhões, e a empresa pode vir a assumir um no-
vo projeto, também em Santa Catarina, 
envolvendo a implantação de outra termelétrica 
no valor de US$ 200 milhões, segundo informa-
ções divulgadas ontem. nos EUA. A comitiva 
catarinense, que é integrada também pelo presi-
dente da Companhia Elétrica de Santa Catarina 
(Celesc), Francisco Küster, pelo presidente da 
Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGás), 
Luiz Gomes, e por deputados estaduais e fede-
rais, retorna hoje ao Brasil.  
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Historicamente, a trajetória tecnológica domi-
nante na indústria de suprimento elétrico 
brasileira foi voltada para o aproveitamento do 
imenso potencial hidráulico. Como resultado, a 
matriz de geração de eletricidade se concentra nes-
ta fonte, que representa 90% da capacidade 
instalada e 95% da produção de eletricidade na-
cional. No entanto, as condições que propiciaram 
este processo foram alteradas. O potencial hidráuli-
co perto dos grandes centros de consumo já foi 
explorado em sua quase totalidade e o aproveita-
mento do potencial restante implica em elevados 
custos de transporte. E, além disso, a reestrutura-
ção da indústria elétrica resulta em um aumento 
do papel da iniciativa privada e eleva os riscos com 
a instauração de um ambiente competitivo. Neste 
contexto, os projetos de menor tempo de maturação 
dos investimentos, como os termelétricos, passam a 
ser mais atrativos.  

A adesão à opção térmica também implica em 
custos. Neste ensaio, nos centramos na capacidade 
restrita da indústria nacional de equipamentos a-
tender a demanda derivada da realização de 
investimentos em termelétricas no Brasil. 

Quanto a escolha entre a trajetória hidráulica 
vs. térmica, as autoridades brasileiras optaram 
aparentemente por uma estratégia mista. Ou seja, 
não abrir mão do desenvolvimento do potencial hi-
dráulico, mas incentivar a efetivação de 
investimentos em termelétricas, até para aprovei-
tar os ganhos de complementaridade entre os 
parques hidráulico e térmico e cumprir com o desa-
fio de aumentar a oferta em um prazo curto.  

A execução de investimentos em termelétricas, 
no momento atual, implica na adoção de uma 
tecnologia: a turbina a gás em ciclo combinado. A 
turbina a gás tem desempenhado um papel deter-
minante na evolução tecnológica recente da 
indústria de eletricidade. As plantas que utilizam 
essa tecnologia de geração são mais eficientes em re-
lação a térmicas convencionais, têm escalas 
competitivas de produção menores, apresentando 
menores intensidade de capital e tempo de constru-

ção. Além disso, têm um desempenho compatível 
com a severidade crescente das normas ambientais. 
Em função destas características, os investimentos 
em geração de termeletricidade passaram a se 
concentrar nesta opção em várias partes do 
mundo. No Brasil, o Programa Prioritário de Termele-
tricidade (PPT) instaurou condições especiais para 
investimentos em termelétricas. Apesar de encon-
trar dificuldades para deslanchar, o PPT prevê  
um crescimento da capacidade de geração termelé-
trica de 12 GW até 2003, concentrado em usinas a 
gás natural. Estima-se que a participação da ge-
ração térmica alcance 20% do total de eletricidade 
produzida na segunda metade desta década. 

A indústria nacional de equipamentos se capa-
citou ao longo dos anos para atender as 
encomendas derivadas da construção de hidrelétri-
cas. Atualmente, o conteúdo nacional nestes 
projetos é de cerca de 80%. No atendimento à de-
manda derivada de projetos de termelétricas a gás, 
a proporção é inversa: a indústria nacional tem 
capacidade de atender a apenas 20% do total. 

Esta situação tem implicações importantes. A 
importação de equipamentos exercerá um relevan-
te impacto na balança comercial brasileira. 
Estima-se que a execução do PPT resultará, por 
baixo, em algo em torno de 4 bilhões de dólares de 
importações para a construção de térmicas alimen-
tadas a gás natural. Além disso, um dos entraves 
para execução do PPT é o limite na oferta de tur-
binas no aquecido mercado internacional. Assim, o 
desenvolvimento de capacitação para a indústria 
de equipamentos nacional para atender a deman-
da derivada da construção de termelétricas 
diminuiria a dependência por importações, confe-
rindo maiores graus de liberdade para o exercício 
de políticas de desenvolvimento.  

No entanto, existem obstáculos para a atuação 
de empresas nacionais neste segmento. A tecnologia 
de turbinas a gás ainda não é madura. A agenda 
de pesquisa é ampla e voltada à superação de desa-
fios específicos de seu uso para geração de 
eletricidade, já que a trajetória inicial era domi-

Turbinas a Gás: Oportunidades e Desafios 
 

Ronaldo Bicalho – Professor IE/UFRJ 
Luciano Losekann – Doutorando - IE/UFRJ 
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nada por questões oriundas de suas aplicações ae-
ronáuticas. A introdução da flexibilidade em 
relação aos seus insumos energéticos (hoje restritos, 
basicamente, ao gás natural), o aumento da efici-
ência, a redução das emissões e a manutenção dos 
graus de confiabilidade e disponibilidade das plan-
tas são os principais elementos dessa agenda. 

Neste quadro, a capacitação tecnológica é um 
ativo competitivo crucial e o grau de incerteza 
(técnica e econômica) é elevado, resultando em li-
mitações expressivas ao envolvimento dos agentes 
econômicos. O mercado de turbinas para termelé-
tricas de grande porte é fortemente concentrado 
em, basicamente, quatro empresas - General Elec-
tric, Siemens-Westinghouse, Alstom e Mitsubishi. É 
interessante destacar que estas empresas são benefi-
ciadas por aportes de recursos públicos, como é o 
exemplo do programa de turbinas avançadas do 
governo americano que envolve a General Electric 
e a Siemens-Westinghouse. Restam oportunidades 
restritas para a entrada de novas empresas, até 
porque o licenciamento não é uma estratégia atra-
tiva para valorizar a capacitação tecnológica das 
firmas líderes. Em outras palavras, este negócio é 
para grandes empresas. 

Quais seriam, então, as possibilidades para en-
trarmos neste mercado? Como uma usina 
termelétrica não é formada apenas por turbinas, 
restaria uma estratégia intermediária para a in-
dústria nacional: o fornecimento de equipamentos 
de menor complexidade tecnológica, como, por e-
xemplo, caldeiras. No entanto, os projetos de 
termelétricas em ciclo combinado são integrados e 
usualmente são negociados em esquema de chaves-
na-mão (turn-key). Ou seja, o fornecedor não ven-
de apenas a turbina, mas um projeto fechado com 
todos equipamentos associados. 

Contudo, o volume da demanda brasileira, re-
sultante das necessidades de expansão do sistema 
elétrico, poderia ser transformado em poder de bar-
ganha para formar parcerias entre as empresas de 
turbinas e fornecedores locais de equipamentos de 
menor conteúdo tecnológico. Para viabilizar esta 
estratégia é necessária a intervenção do Estado - 
aliás, como aponta a experiência internacional - 
para coordenar as decisões de aquisição dos equi-
pamentos e realizar políticas de compra. Até o 
momento, o potencial de barganha não tem sido 
utilizado nos projetos do PPT, já que cada investi-

dor negocia individualmente com os fornecedores. 
Quando multinacionais estão envolvidas, muitas 
vezes, a negociação faz parte de acordos interna-
cionais. Por exemplo, a Iberdrola, um dos 
investidores no PPT, tem um acordo global de for-
necimento com a General Electric. Uma 
possibilidade é o BNDES condicionar financia-
mentos de projetos ao cumprimento de metas 
progressivas de conteúdo nacional no total de equi-
pamentos. 
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Fonte: EIA/DOE 

Gráfico 4: 
Produção total de petróleo no Brasil - 2000
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Gráfico 3:
Preço do petróleo no mercado internacional
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Gráfico 5 

Produção total de gás natural no Brasil
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Fonte:  Revista Brasil Energia   


