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ste número do Petró leo & Gás Brasil 

traz cinco artigos abordando as questõ es 
mais relevantes da conjuntura do Petró leo e do 
Gás no mê s de abril de 2002. A seç ão “Petró leo-
Mercado” traz um artigo que aborda o debate em 
relaç ão à polí tica de preç os adotada pela Petro-
bras e seu poder de mercado. O artigo coloca em 
evidê ncia os argumentos contraditó rios neste de-
bate, em particular, a associaç ão da volatilidade 
nos preç os resultante da internalizaç ão dos preç os 
internacionais com o poder de mercado da Petro-
bras.   

A sessão Petró leo – Indústria analisa a questão 
da compra da Enterprise Oil pela Royal Dut-
ch/Shell e seus impactos no segmento de 
Exploraç ão e Produç ão no Brasil, notadamente a 
possibilidade de integraç ão vertical por parte da 
Shell do Brasil. A aquisiç ão da empresa seguiu a 
compra Odebrecht E&P pela pró pria Enterprise e 
coloca a Shell como a segunda empresa em número 
de projetos no Brasil. 

A seç ão “Petró leo-Meio Ambiente” traz dois 
artigos. O primeiro delineia a evoluç ão da ques-
tão ambiental na indústria do petró leo mundial e 
a mudanç a de filosofia de empresas como a Shell, 
cujo exemplo de integraç ão social é  analisado pa-
ra o caso brasileiro. 

O segundo artigo estuda o desenvolvimento do 
licenciamento ambiental no Brasil, a partir dos 
anos 80, e define as atribuiç õ es e responsabilidades 

dos ó rgãos do setor. O artigo apresenta um pano-
rama do sistema de regulaç ão ambiental para 
E&P adotado no Brasil e levanta algumas ques-
tõ es a seu respeito a partir da abertura do 
mercado e faz uma análise das dificuldades en-
frentadas com a expansão da atividade 
petroleira. 

A seç ão “Gás Natural–Mercado” identifica 
um conjunto de elementos de análises abordados 
no seminário “Cross Border Gas Trade”, organi-
zado pela Agê ncia Internacional de Energia nos 
dias 26 e 27 de març o de 2002, em Paris. Desta-
cando os problemas referentes ao transporte de gás 
e sobre os aspectos relativos à evoluç ão do mercado 
e dos marcos regulató rios nacionais, o debate dis-
cute a perspectivas de suas soluç õ es. 

Finalmente, a seç ão “Ensaio do Mê s” expõ e as 
vantagens de uma polí tica para o setor de gás na-
tural, voltada para utilizaç ão difusa do gás 
natural. A polí tica para o setor de gás natural no 
Brasil está centrada geraç ão de energia simples-
mente, não viabilizando assim o desenvolvimento 
da infra-estrutura necessária à difusão do gás 
natural  o Gás Natural nos outros segmentos de 
mercado. O artigo chama a atenç ão para a invi-
abilidade da polí tica do gás natural voltada 
apenas para o setor de geraç ão elé trica. 
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PETRÓLEO 

Indústria 

O debate acerca da estratégia de preços e da posi-
ção dominante da Petrobras no mercado nacional 
tem suscitado fortes reações em favor de mudan-
ças na regulação setorial. Entretanto, muitos 
argumentos utilizados neste debate não reconhe-
cem as especificidades técnico-econômicas do 
setor de petróleo e gás e são contraditórios quando 
confrontados com o problema que vem ensejando 
o debate.  

O debate em torno das políticas de preço da 
Petrobras tem sua origem no fim da Parcela de 
Preços Específica (PPE), que funcionava como 
um colchão amortecedor da volatilidade do preço 
do petróleo no mercado internacional; ou seja, a-
través da PPE, o Tesouro assumia a diferença 
entre a cotação internacional do petróleo (e tam-
bém variações cambiais) e o preço cobrado nas 
refinarias pela Petrobras. A PPE foi substituída 
pela CIDE (Contribuição de Intervenção de Do-
mínio Econômico), de modo a viabilizar a 
liberalização das importações. O fim da PPE co-
locou em tela o setor petrolífero como fonte de 
vulnerabilidade para o país, na medida em que os 
preços internos passam a variar à mercê do mer-
cado internacional. Entretanto, não podemos 
esquecer que, desde a abertura do  segmento de 
Exploração e Produção (upstream) em 1997, o pe-
tróleo produzido no Brasil é remunerado pelo 
preço internacional. A diferença é que a PPE evi-
tava um repasse imediato às bombas das variações 
de preço no mercado externo.  

A partir da extinção da PPE, configurou-se um 
falso debate que associa a vulnerabilidade criada 
pela internalização dos preços internacionais com 
o poder de mercado da Petrobras. Nas primeiras 
semanas, quando a Petrobras não repassou aos 
preços finais todo o aumento de preços no merca-
do internacional, ocorreram intensas reações 
negativas dos potenciais concorrentes da empresa, 
que argumentaram que a empresa estaria pratican-
do preços artificialmente baixos, para impedir-
lhes a entrada. Por outro lado, esta estratégia tam-
bém poderia ferir os interesses dos acionistas 
minoritários, ao reduzir a margem de lucro da 
empresa.  

A adoção da nova estratégia de preços – rea-
justes quinzenais sempre que a variação dos 
preços internacionais for acima de 5% - foi bas-
tante criticada por diversos analistas, que 
argumentam que a empresa estaria valendo-se da 
sua posição de monopólio para repassar ao mer-
cado doméstico as variações nos preços do óleo 

no mercado internacional, as quais não refletem 
alterações expressivas em seus custos, uma vez 
que produz quase 80% do óleo que utiliza. A par-
tir desta argumentação, surgiram várias propostas 
de controle das ações da empresa, destacando-se a 
cotação do óleo produzido internamente em nível 
diferente do mercado internacional e a redução do 
poder de mercado da empresa, através da venda 
de seus ativos e/ou a quebra da empresa em diver-
sas empresas.  

Quanto ao controle de preços do óleo nacional, 
trata-se de um questionamento do próprio modelo 
de abertura do setor. Assim, a alternativa de cotar 
o óleo produzido internamente por um preço infe-
rior à cotação do mercado internacional requereria 
uma revisão total da tributação no setor, que foi 
calibrada para a precificação do óleo nacional nos 
mesmos níveis praticados no mercado internacio-
nal. Um controle de preços implicaria num 
aumento do government take, com impactos nega-
tivos para os investimentos. Atualmente, o Brasil 
é um país que apresenta um take elevado, mas 
compatível com a concorrência internacional. A-
lém disto, qualquer tipo de controle de preços do 
óleo nacional deve levar em conta que estaria in-
viabilizada a concorrência através das 
importações, já que a Petrobras ou qualquer outra 
empresa que vier a produzir no país estaria melhor 
posicionada para colocar o produto importado no 
mercado, através de subsídios cruzados.  

Se a proposta de controlar o preço do óleo na-
cional apresenta muitos problemas, pelo menos 
tem o mérito de buscar soluções para a questão da 
internalização da volatilidade dos preços no mer-
cado internacional. Por sua vez, a proposta de 
buscar um maior nível de concorrência no merca-
do petrolífero nacional, através da venda de parte 
dos ativos da Petrobras, passa totalmente à mar-
gem do problema inicial. Não é razoável pensar 
que, num setor tão oligopolizado quanto o petrolí-
fero, onde o mercado relevante é o internacional – 
os preços são formados globalmente - a concor-
rência entre três ou quatro empresas no mercado 
brasileiro poderia resultar em preços abaixo do 
nível internacional. A experiência internacional 
não corrobora a tese de que a concorrência pode 
resultar em preços significativamente abaixo dos 
níveis internacionais por períodos expressivos de 
tempo. É importante atentar para a possibilidade 
de arbitragem entre mercados nacionais. Os co-
mercializadores estão a postos para transformar 
em lucro qualquer tipo de discrepância entre os 

A Política de Preços da Petrobras e os 
Argumentos Contraditórios 
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preços nos mercados internacionais.  
Portanto, a proposta de aumento do grau de 

concorrência no setor petrolífero nacional pode ter 
muitos méritos, mas não o de mitigar o problema 
da internalização dos preços internacionais. É im-
portante que as propostas se atenham ao problema 
colocado para não confundir o debate. A questão 
da volatilidade dos preços é um problema real que 
merece a atenção dos agentes do setor. A aborda-
gem do problema deve levar em conta que a 
coexistência da concorrência com mecanismos de 
amortecimento dos repasses de preços do mercado 
internacional é difícil e exige muita criatividade 
na sua concepção. O principal problema é a viabi-
lização das importações sem discriminar as 
empresas não produtoras. 
A Dominância da Petrobras e a Introdução 
da Concorrência 

O debate em torno da diminuição do poder de 
mercado da Petrobrás vem sendo conduzido de 
forma apressada e dentro de uma visão estática 
sobre a concorrência na indústria de petróleo. Em 
primeiro lugar, é preciso reconhecer que o setor 
petrolífero é caracterizado internacionalmente pe-
la presença de grandes empresas com forte poder 
de mercado. Este é um setor caracterizado por e-
normes riscos (geológicos, econômicos, políticos) 
e onde a cooperação entre empresas é uma carac-
terística marcante do padrão de concorrência. 
Portanto, é falacioso pensar que a simples venda 
de ativos da Petrobras resultará numa grande dis-
puta entre as empresas presentes no mercado 
brasileiro.  

A busca da concorrência em qualquer setor 
não deve ser vista como um fim em si mesmo, 
muito menos no setor petrolífero. É importante 
considerar o papel da concorrência no contexto 
dos objetivos traçados para o setor. A abertura do 
setor petrolífero nacional tem como objetivo atrair 
novos investimentos, visando-se a redução da de-
pendência externa do país e a valorização dos 
recursos nacionais. O papel dominante da Petro-
bras não deve ser visto como um empecilho a 
novos investimentos. A abertura do upstream 
mostrou que esta convivência é possível. No 
downstream, por sua vez, existem enormes opor-
tunidades de investimentos. O déficit projetado 
para o setor de refino, em 2005, situa-se em torno 
de 500 mil barris por dia. Portanto, existe merca-
do para a construção de mais cinco refinarias no 
país. Para tanto seriam necessários investimentos 
em torno de 5 a 6 bilhões de dólares.  

Diante deste potencial de mercado, algumas 
perguntas devem ser respondidas: i) qual o inte-
resse para o país em alienar ativos já em 

operação?; ii) qual a razão na demora para o sur-
gimento de novos projetos de investimento no 
downstream? Quanto à primeira pergunta, é im-
portante deixar claro que o país precisa de novos 
investimentos no setor de downstream, já que o 
aumento do valor agregado dos produtos importa-
dos – importação de GLP, diesel e nafta, ao invés 
de óleo bruto - vem pressionando a balança co-
mercial. A venda de ativos, já em operação, tende 
a postergar novos investimentos. É importante sa-
lientar que investimentos em refinarias em geral 
têm por objetivo a colocação de óleo no mercado. 
Não é um negócio em si mesmo. O interesse dos 
investidores é criar mercado para as suas reservas. 
Caso este mercado seja criado pela compra de re-
finarias, não existe razão para investir em novas 
refinarias, para processar óleo de outros produto-
res.  

Quanto à segunda questão, é importante consi-
derarmos que as principais empresas do setor 
petrolífero internacional têm tido uma preferência 
patente pelo crescimento externo ao interno; ou 
seja, buscam aumentar suas participações no mer-
cado, via fusões e aquisições, em resposta à 
instabilidade do ambiente econômico e à relativa 
facilidade de financiamento para este tipo de ope-
ração. Assim, certamente, as empresas 
internacionais preferem comprar refinarias no país 
a investir em novas refinarias. Por outro lado, es-
tas mesmas empresas já possuem capacidade 
ociosa de refino em outras regiões.  

Assim, é importante salientar que o contexto 
econômico atual é desfavorável a investimentos 
em novas refinarias. Portanto, não é a posição 
dominante da Petrobras que impede estes investi-
mentos e, certamente, não será através da venda 
de ativos da Petrobras que os mesmos serão viabi-
lizados. Pelo contrário, a atração de novos 
investimentos passa por uma política setorial, que 
inclui um posicionamento claro do governo quan-
to à venda das refinarias que aí estão. Este é um 
dos ensinamentos que podemos tirar da abertura 
no setor elétrico, onde novos investidores estão há 
anos esperando a privatização das geradoras.  

Em suma, as bases para a maior concorrência 
no mercado foram criadas com êxito. A transição 
estrutural não é imediata, mas as oportunidades de 
investimento, tanto na etapa de refino quanto na 
etapa de transporte, mostram que o mercado pode 
encaminhar-se para uma conformação menos con-
centrada, atendendo, ao mesmo tempo, ao 
interesse do país, que é a expansão da indústria.  

 
Edmar Luiz F. de Almeida – Prof. IE-UFRJ 
Carla Souza e Silva – Bolsista ANP / IE-UFRJ
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PETRÓLEO 

Indústria 
 

A última edição do boletim Petróleo & Gás 
Brasil anunciou a compra dos ativos de Explora-
ção e Produção (E&P) do Grupo Odebrecht pela 
britânica Enterprise Oil. O acordo de US$ 153 mi-
lhões, fechado no início do mês de março, tinha 
como ponto central os campos de Bijupirá-
Salema, na Bacia de Campos, que passavam então 
a contar com participação de 80% da operadora 
Enterprise Oil. A operação envolveu ainda a par-
ticipação nos demais empreendimentos da 
Odebrecht E&P - os blocos BS-2, BM-C-8 e BM-
SEAL-5 - transformando a Enterprise Oil na segun-
da companhia estrangeira em número de projetos no 
Brasil. 

O Grupo Odebrecht permanece no setor de Pe-
tróleo & Gás como prestador de serviços, 
operando equipamentos de perfuração e produção. 
Com a venda de suas atividades de E&P, o grupo 
pretende reforçar sua posição na disputa com a 
Previ e com a Petrobras pelo Pólo Petroquímico 
da Bahia. A venda contemplou a estratégia de 
concentração dos negócios nas áreas de engenha-
ria e construção, química e petroquímica e nas 
participações do setor de concessões rodoviárias. 
A aquisição da Copene em 2001 pesou decisiva-
mente na decisão de desfazer-se das operações de 
E&P. 

Já se especulava no mercado se a aquisição de 
ativos em setores intensivos em capital permitiria 
que o grupo continuasse com suas operações em 
E&P. No entanto, as modificações no mercado 
brasileiro de E&P não se resumiram à venda dos 
ativos da Odebrecht. No Reino Unido, a compra 
da Enterprise Oil pela Shell Resources, compa-
nhia totalmente controlada pelo Grupo Royal 
Dutch/Shell, redefine significativamente a partici-
pação desta empresa no Brasil, tomando para o 
seu controle os ativos recém comprados do Grupo 
Odebrecht. 

A transação, no valor de US$ 6,19 bilhões, não 
foi vista com bons olhos pelo governo britânico. 
Empresas independentes, como a Enterprise Oil, 
com soluções criativas e demandas por menores 
retornos, são essenciais para implementar políti-
cas governamentais de incentivo com vistas a um 
maior aproveitamento dos campos de petróleo, 
como é o caso do Mar do Norte. 

A compra da Enterprise Oil justifica-se, entre 
outros motivos, pela instabilidade dos preços do 

petróleo e pelo período de baixa desde o início de 
2001, o que faz com que as super majors direcio-
nassem a expansão de sua produção para fusões e 
aquisições, ao invés de para a exploração, por se-
rem simplesmente mais baratas. A proposta da 
Shell representou um prêmio de 15% sobre o pre-
ço das ações da Enterprise Oil registrado no dia 
anterior, o que foi considerado um bom negócio 
para as duas partes. 

A Enterprise Oil era, essencialmente, uma em-
presa concentrada na área de E&P. Ainda que 
apresentasse um portfolio diferenciado, com ati-
vos em países politicamente estáveis - como 
Reino Unido, Itália, Noruega, Dinamarca, EUA e 
Brasil - e que o desenvolvimento nos campos de 
Bijupirá-Salema representasse um futuro promis-
sor, 90% de sua produção ainda vinha do Mar do 
Norte, região já madura, onde, inclusive, adquirira 
os ativos da Petrobras em 2001. Além disso, a 
empresa teve um desempenho considerado aquém 
do esperado pelos investidores. Em 1999, a meta 
estabelecida para cinco anos era de uma produção 
era de 300.000 barris equivalentes de petróleo por 
dia (beppd). Contudo, em 2001, a produção caiu 
9%, atingindo a marca dos 255.000 beppd ao lon-
go de 12 meses até junho, face os 280.000 do 
período anterior. A queda no preço das ações da 
empresa foi exatamente o que a tornou mais atra-
ente. 

A aquisição parece vir como uma resposta aos 
sinais de não-atingimento das metas de produção 
estabelecidas pela Shell. Os ganhos de economia 
esperados com a sinergia criada entre as duas em-
presas são estimados na ordem de US$ 300 
milhões. Segundo fontes da Shell, a transação irá 
adicionar 6% à produção de hidrocarbonos da 
empresa e 1,5 bilhão de bep às reservas, por um 
custo de aquisição considerado competitivo. O 
acordo irá complementar as atividades da Shell no 
Mar do Norte (representando um aumento de 30% 
no Mar do Norte britânico e 50% no norueguês), 
proporcionar oportunidades de investimentos na 
Itália e melhorar significativamente a posição da 
empresa no Brasil. 

A aquisição da Enterprise Oil tem um impor-
tante impacto para o posicionamento da Shell no 
Brasil. A empresa, que vem se diversificando no 
país, aproxima-se da integração vertical. A em-
presa encontra-se muito bem posicionada no 

Aquisição de Ativos Redefine Posição da Shell no Brasil 
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segmento de downstream; agora, com os ativos da 
Enterprise Oil, notadamente os campos de Bijupi-
rá-Salema, terá acesso a um volume considerável 
de petróleo, fortalecendo sua presença nas regiões 
de Campos e de Santos, abrindo a perspectiva pa-
ra uma estratégia independente da Petrobras. 

A Shell do Brasil, na qualidade de maior 
companhia distribuidora de combustíveis de 
capital privado no país, ocupa agora uma posição 
muito mais sólida para expandir suas atividades 
ou, ao menos, consolidar sua posição ante a 
abertura do mercado e a entrada de novos 
concorrentes, notadamente as empresas do Grupo 
ENI (leia-se Agip). A empresa conta atualmente 
com 14 projetos de E&P. 

Os campos de Bijupirá-Salema serão os pri-
meiros a entrar em operação contando com uma 
empresa estrangeira como operadora. O início da 
produção está previsto para junho de 2003, con-
tando com todos os 15 poços (9 produtores, 6 de 
injeção) perfurados e interligados ao FPSO (Floa-
ting, Production, Storage and Offloading) 
Fluminense (atualmente em conversão em Cinga-
pura). Suas reservas são estimadas em 130 
milhões bep, classificadas como de médio porte. 
A produção de Bijupirá-Salema é de um óleo cru 
relativamente leve (28o API e 31o API, respecti-
vamente), e o tempo de vida útil do projeto de 
desenvolvimento da produção dos campos, orçado 
em US$ 650 milhões, será de 13 anos, com capa-
cidade máxima estimada em 70.000 bpd de 
petróleo e 1,4 milhão de m3 gás/dia. 

Com a aquisição da Enterprise Oil, a Shell do 
Brasil passa a atuar como operadora em 5 campos 
de exploração, além de Bijupirá-Salema, podendo, 
inclusive, assumir esta função nos campos onde 
agora sua participação é maior do que a das ope-
radoras antes da compra da empresa inglesa (vide 
tabela). 

Com essa capacidade, a Shell do Brasil pode 
considerar o investimento numa nova refinaria no 
sudeste ou a aquisição de participações em refina-
rias existentes. Levando-se em consideração o 
déficit de refino do país e a forte posição da em-
presa na produção de petróleo na costa oeste 
africana, onde inclusive atua em parceria com a 
Agip (outra empresa com diversos ativos em ups-
tream e em franca expansão no downstream 
brasileiro), a busca de parcerias (a Petrobras, por 
exemplo) para a construção de uma nova refinaria 
para monetizar o óleo de Bijupirá-Salema e dos 
demais campos pode parecer uma boa opção, re-
presentando um passo histórico para a indústria 
petrolífera nacional. 

As mudanças ocorridas com a aquisição dos a-
tivos da Odebrecht e a posterior compra da 
Enterprise Oil mostram que a abertura do mercado 
brasileiro ainda mal deu início às mudanças que 
deverão ocorrer até que a posição das empresas no 
país esteja claramente definida. De todos os inves-
timentos no setor, sejam eles de distribuição de 
gás, geração de energia ou comercialização de de-
rivados, os de E&P são os de mais longa duração 
e representam o início efetivo da cadeia da petró-
leo. Se a Shell do Brasil garantiu participação 
majoritária naquele que será o primeiro grande 
campo a produzir hidrocarboneto sob a bandeira 
de uma empresa que não a Petrobras, a definição 
do cenário brasileiro de produção offshore e, con-
seqüentemente, do restante da indústria de 
petróleo & gás, dependerá muito da evolução do 
esforço de exploração atualmente em curso. 

(Ver tabela no Anexo Estatístico) 

 
Rafael R. Pertusier 

Mestrando IE-UFRJ/bolsista Infopetro

 
 



 

Petróleo e Gás Brasil -  6  - Abril de 2002 

PETRÓLEO 

Meio Ambiente 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável 
vem sendo construído desde a Conferência de Es-
tocolmo, realizada em 1972, mas só viria a ser 
mundialmente conhecido 15 anos depois, durante 
a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e De-
senvolvimento. O relatório “Nosso Futuro 
Comum” popularizou sua relatora, a Ministra da 
Noruega e Secretária Geral das Nações Unidas, 
Gro Brundtland, sendo também conhecido como 
Relatório Brundtland. De acordo com este relató-
rio, o desenvolvimento sustentável define-se 
como aquele que permite à geração atual suprir as 
suas necessidades, sem comprometer as condições 
de subsistência das gerações futuras.  

Devido ao seu elevado padrão poluidor, a 
indústria de Petróleo e Gás recebeu muitas críticas 
por parte dos ambientalistas. A indústria gera po-
luentes em praticamente todas as fases do seu 
processo de produção. Na exploração, além do es-
gotamento dos estoques de recursos naturais, 
ocorre o risco de derramamentos, de explosão e de 
contaminação por resíduos às comunidades do en-
torno das operações de exploração e produção de 
P&G. A combustão de hidrocarbonetos é fonte 
primária de gases de efeito estufa, provocando 
chuva ácida e causando problemas de saúde à po-
pulação. Desta forma, começa a crescer a pressão 
social pela diminuição do efeito poluidor da in-
dústria baseada em hidrocarbonetos. A 
incorporação do paradigma do Desenvolvimento 
Sustentável nas indústrias modernas consiste na 
adoção de tecnologias menos poluentes, tanto no 
processo produtivo quanto na expressão de um 
compromisso público corporativo, preocupado 
com o meio ambiente e com os benefícios sociais 
distribuídos pela empresa.  

O caso da empresa Shell ilustra bem a da 
trajetória do setor de petróleo & gás e a adaptação 
deste novo paradigma. Sob o impacto de dois de-
sastres ambientais de grande proporção, a empresa 
procura identificar os anseios da sociedade bem 
como priorizar a sustentabilidade ambiental e a 
responsabilidade social. A Shell enfrentou duas 
crises em 1995, as quais detonaram a chamada 
"Grande Transformação" do grupo. A primeira de 
deu quando o Greenpeace ocupou a plataforma de 
Brent Spar no Mar do Norte para impedir o seu 
afundamento; e a outra se deu quando o governo 
nigeriano enforcou o ativista Ogoni de Ken Saro-
Wiwa e oito aliados, que tentavam receber alguma 

compensação pela extração de Petróleo das Con-
cessões nas suas terras e pelos graves impactos 
ambientais decorrentes das operações de petróleo 
e das práticas de sabotagem. Estes incidentes co-
incidiram com um momento de reflexão interna e 
com o projeto TINA (“There is no alternative”) 
que consistiu em uma revisão baseada nas expec-
tativas da sociedade, em todos os aspectos do 
negócio.  

Os incidentes ocorridos geraram várias mani-
festações contra a empresa como boicotes, clamor 
público e atos de violência, os quais, de certa for-
ma, contribuíram para a implementação e 
fortalecimento da TINA.  

A crescente preocupação com o meio ambien-
te, com o desenvolvimento das tecnologias de 
informação, permite que fatos e acidentes isolados 
sejam rapidamente difundidos a nível mundial, 
tornando o ambiente de negócios muito mais 
complexo. As empresas passam a ter que se preo-
cupar não apenas com as demandas de seus 
acionistas, mas também com uma gama maior de 
interesses de grupos afetados por suas operações. 
A forma mais simples e eficiente de identificar es-
tes “novos atores” é dialogando, ouvindo o que 
eles têm a dizer.  

Em 1997, através da "Declaração de Princípios 
Gerais de Negócios", o Grupo Shell determinou 
que cada uma das companhias que o compõem 
deveria conduzir seus negócios buscando apoiar 
os direitos humanos e dedicando especial atenção 
às áreas de saúde, segurança e meio ambiente. Es-
tabeleceu que seus novos projetos deveriam levar 
em consideração as opiniões da comunidade afe-
tada, dos governos locais e dos grupos de 
interesse como um todo. 

Uma das estratégias recomendadas pelo Grupo 
foi o uso da técnica denominada “Diálogo com os 
Grupos de Interesse”, cuja metodologia foi desen-
volvida em parceria com a ONG inglesa “The 
Environment-Council”. Neste diálogo sistemático 
com os grupos de interesse, as opiniões sobre a 
empresa e sobre o empreendimento são registra-
das e as demandas e sugestões dos interessados 
avaliadas para posterior atendimento. No entanto, 
as metas previstas neste documento não se concre-
tizam rapidamente. Ao contrário, o processo é 
lento e complexo, sendo consumidos muitos anos 
até que os primeiros resultados sejam alcançados. 

O empreendimento de Camisea, no Peru, é um 

Experiências Empresariais em Desenvolvimento Sustentável: 
o Caso da Shell 
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exemplo de projeto fundamentado nesses novos 
princípios. A Shell comprometeu-se a respeitar as 
aspirações das comunidades locais, iniciando a 
prática do diálogo, antes mesmo do início da ex-
ploração econômica na região. A empresa ouviu 
todos as tribos e as ONGs  locais, procurando 
construir uma base de consenso e compartilhar 
responsabilidades e direitos. 

Acompanhando a decisão do Grupo, a subsidi-
ária brasileira vem se adaptando a esses novos 
princípios. Um dos resultados foi a mudança subs-
tancial na sua política de investimentos sociais. 
Em meados da década de 90, a Shell Brasil substi-
tuiu o apoio maciço ao marketing cultural pela 
estratégia de engajamento social. Desde então, a 
empresa lançou uma série de projetos sociais; tais 
como o “Saber Dividir”, que apóia o trabalho vo-
luntário de seus funcionários, permitindo que 
estes dediquem 8 (oito) horas por mês em ações 
comunitárias, e o projeto “Ostras de Mandira”, 
que visa a explorar, de forma sustentável os recur-
sos naturais de uma área de manguezal no 
município  paulista de Cananéia, que gera renda 
para a comunidade local. A parceria com o Centro 
de Integração Social através do Trabalho, no qual 
a Shell investe R$ 20.000 por ano, pretende pro-
por cursos de corte e costura, cabeleireiro, 
manicure, etc. Na área ambiental, a preocupação 
com o impacto de suas atividades levou a empresa 
a patrocinar a recuperação do manguezal do Je-
quiá, e o Plano de Auxílio Mútuo da Baía de 
Guanabara. 

Segundo os representantes da empresa, um dos 
principais obstáculos enfrentados ao longo deste 
processo de transformação tem sido a resistência 
cultural dos funcionários, expressa pela dificulda-
de em internalizar-se novos princípios e práticas. 
Muitos deles se engajam no programa de volunta-
riado, mais preocupados com a avaliação do chefe 
do que com os benefícios associados. Por outro 
lado, considerando que o processo está apenas no 
início, a empresa ainda não recebeu o retorno das 
comunidades beneficiadas, ignorando os resulta-
dos e o grau de satisfação desses grupos com os 
investimentos realizados. 
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PETRÓLEO 

Meio Ambiente 

Embora a questão ambiental tenha importância 
inquestionável na agenda pública da maioria dos 
países, os procedimentos que visam à proteção do 
meio ambiente nas atividades de E&P de petróleo, 
como em outros segmentos econômicos, ainda são 
vistos como ônus ou puro embaraço pela maioria 
dos investidores. 

Dentro de um cenário de flexibilização do mo-
nopólio na Indústria do Petróleo, onde é destacado 
o aumento da atividade e do número de agentes 
participantes, torna-se necessária a reavaliação 
dos controles ambientais e dos instrumentos da 
gestão ambiental pública que vêm sido utilizados. 
Este artigo pretende apresentar um panorama do 
sistema de regulação ambiental para E&P adotado 
no Brasil e levantar algumas questões a seu res-
peito. 

A Política Nacional de Meio Ambiente, im-
plementada a partir dos anos 80, traz os objetivos, 
princípios e instrumentos fundamentais que defi-
nem e norteiam a gestão do governo na matéria 
ambiental. O licenciamento, como um de tais ins-
trumentos, é o procedimento administrativo 
através do qual se permite a localização, a instala-
ção, ampliação e a operação de empreendimentos 
utilizadores de recursos ambientais em atividades 
que são reconhecidamente poluidoras ou que tem 
potencial para tal. 

O Licenciamento Ambiental está previsto na 
Lei nº 6.938/81 , que estabelece as diretrizes da 
Política Nacional de Meio Ambiente e é caracteri-
zado por três fases distintas: Licença Prévia - LP, 
Licença de Instalação - LI e Licença de Operação 
- LO . 

A regulação feita pelo órgão ambiental impõe 
condições, restrições e medidas de controle para o 
exercício da atividade. O sistema em vigor no 
Brasil dispõe de uma série de etapas para o lícito 
exercício das atividades de E&P. 

O Ibama é o órgão competente para proceder 
ao licenciamento tanto nas operações off-shore 
quanto nas atividades onshore quando a região es-
tiver compreendida no território de mais de um 
estado. Caso contrário, cabe ao órgão ambiental 
estadual conduzir este procedimento. 

O Escritório de Licenciamento das Atividades 
de Petróleo e Nuclear (ELPN/Ibama) tem por ro-
tina registrar por escrito qualquer manifestação 
referente aos processos de licenciamento, através 
de termos de referência, pareceres técnicos, in-
formações, relatórios de vistorias e atas de 

reunião. Avaliam-se aqui questões estritamente 
ambientais, referentes às atividades de exploração 
e produção.  

Recentemente, o licenciamento no segmento 
de E&P sofreu grande impulso. Assim, de forma a 
tornar o sistema eficaz, o IBAMA e a Agência 
Nacional do Petróleo vêm trabalhando em conjun-
to para revisão dos mecanismos hoje vigentes. 
Foram levantadas diversas questões a ser enfren-
tadas como a insuficiência de legislação ambiental 
aplicada à matéria, a deficiência dos atores envol-
vidos na operação do sistema (e.g. 
empreendedores, consultorias, órgãos ambientais - 
havendo em todos eles falta de contingente com 
qualificação específica na questão do licencia-
mento). Representantes do Ibama, todavia, 
contradizem tal fato, afirmando que consultorias 
da área ambiental e operadoras vêm incorporando 
junto aos seus quadros vários técnicos que atua-
ram junto ao órgão governamental, que estaria, na 
prática, treinando e capacitando profissionais para 
atuar na área. O problema seria tão somente o 
número de funcionários do ELPN/Ibama, insufici-
entes à demanda do mercado. 

Uma outra questão preocupantei é a ausência 
de licença prévia na fase de planejamento. A ANP 
é a responsável por esta etapa da E&P devendo 
indicar novas áreas para a exploração e monito-
rando aquelas onde estas atividades já estão em 
curso. Assim, esta deveria considerar a questão 
ambiental neste seu campo de atuação. A alterna-
tiva seria criar uma avaliação ambiental 
estratégica que garantiria que as formas de redu-
zir, compensar ou evitar impactos fossem 
consideradas ao momento da decisão de investir. 
Como os projetos são submetidos à avaliação de 
impactos ao meio ambiente apenas na fase de de-
senvolvimento, muitas escolhas de decisão e 
planejamento já estão consolidadas neste ponto. 

Sentida ausência na legislação ambiental brasi-
leira é a licença de desativação. a ser requerida 
após o término da produção, para o descomissio-
namento das atividades. Outro ponto relevante é 
relativo às auditorias ambientais, que deveriam ser 
ostensivamente adotadas neste processo. Estas já 
vêm sendo incorporadas pelas próprias empresas, 
integradas aos seus respectivos sistemas de segu-
rança, saúde ocupacional e qualidade. Deveriam 
também acompanhar as licenças ambientais como 
instrumento de monitoramento, condicionando-se 
aos seus pareceres a renovação de licenças e a de-

Licenciamento Ambiental nas Atividades de E&P 
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PETRÓLEO 

Meio Ambiente 
volução de áreas de concessão à ANP. Isto evita-
ria problemas, por exemplo, na apuração dos 
responsáveis por passivos ambientais, uma vez 
que o concessionário é obrigado a reparar ou in-
denizar danos decorrentes de suas atividades e a 
praticar atos de recuperação ambiental determina-
dos pelos órgãos competentes. 

O contrato de concessão só deveria ser firmado 
após o conhecimento de eventuais problemas, ris-
cos e passivos ambientais, determinando-se a 
remediação e descontaminação, prevenindo assim 
responsabilizações injustas sobre o agente que vi-
er suceder na concessão. 

É importante o trabalho conjunto dos órgãos 

reguladores como a ANP (setorial), o IBAMA 
(ambiental), e dos diversos concessionários de ca-
da região, assim como a uniformização das 
normas e padrões de controle ambiental de forma 
a tornar o sistema harmônico e efetivo - nacional e 
regionalmente 

 
Anna Lygia Costa Rego- bolsista ANP – 

IE/UFRJ
                                                      
i “O Controle Ambiental no Novo Cenário do Petróleo 
no Brasil”. Revista Brasil Energia n° 230/ Jan. 2000. 
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Gás Natural 

Mercado 

O seminário CROSS-BORDER GAS TRADE, 
organizado pela Agência Internacional de Ener-
gia-AIE , foi realizado nos dias 26 e 27 de março 
de 2002, em Paris, e reuniu diversos representan-
tes de empresas, governo e universidades de 
diferentes países. Representando o Brasil estive-
ram presentes profissionais da Petrobrás, da 
British Gás e da Agência Nacional do Petróleo.O 
evento proporcionou um panorama sobre os pro-
blemas referentes ao transporte de gás e sobre os 
aspectos relativos à evolução do mercado e dos 
marcos regulatórios nacionais. 

Diferentemente de apresentar um resumo de 
cada uma das apresentações1, o nosso objetivo 
aqui é identificar um conjunto de elementos de 
análise, presentes ao longo dos dois dias de apre-
sentações e debates, com ênfase nas reformas que 
estão sendo implementadas no mercado europeu2. 

As principais condições de contorno que carac-
terizam a situação do mercado de gás na Europa 
são as seguintes: 

Processo de adaptação aos novos marcos regu-
latórios nos países-membros, criados 
recentemente, visando à adequação dos mercados 
nacionais às diretivas européias estabelecidas em 
agosto de 2000. Neste sentido, os últimos anos fo-
ram marcados por forte ativismo legislativo 
naqueles países, resultando na alteração das anti-
gas legislações nacionais. Por ora, contudo, 
observa-se dificuldades de implementação dos 
mecanismos de abertura; alguns países têm prote-
lado a abertura efetiva de seus mercados 
nacionais. 

Associada ao ponto anterior, a questão princi-
pal na Europa, hoje, refere-se à forte dependência 
das reservas de gás de países como Rússia e Argé-
lia. Segundo as estimativas da AIE, esse problema 
tende a se agravar nos próximos anos, pois, se a 
dependência energética de gás era da ordem de 
31% no fim dos anos 90, as projeções da AIE 
quanto à evolução do mercado apontam para uma 
dependência de 62%. Ao dobrar, portanto, a de-
pendência energética, é natural que seja colocada 
em tela a questão da segurança do abastecimento. 
                                                      
1 As apresentações dos palestrantes encontram-se dis-
poníveis no site da Agência Internacional de Energia: 
www.iea.org . 
2 Ver 
ttp://europa.eu.int/comm/energy/en/gas_single_market/
index_em.html 

Este aumento é devido essencialmente ao expres-
sivo crescimento da demanda de gás por 
produtores de eletricidade, os quais estão constru-
indo novas centrais térmicas de ciclo combinado3.  

Considerando-se essas condições, torna-se 
mais fácil compreender a preocupação natural 
com duas questões principais, inerentes à evolu-
ção desses mercados. 

Primeiramente, o forte incremento da demanda 
tem sinalizado para a necessidade de ampliação da 
capacidade instalada de transporte, sugerindo uma 
demanda de desenvolvimento de novos projetos 
de gasodutos, bem como a importação de GNL. 
Dada a escala dos projetos, temos o debate sobre 
os mecanismos de financiamento e de mitigação 
de riscos, os quais serão considerados na imple-
mentação dos projetos, frente ao momento atual 
de adaptação entre posicionamentos estratégicos 
das empresas operadoras e novos marcos regula-
tórios.  

Em segundo lugar, do tema da segurança do 
aprovisionamento decorrem a reflexões sobre as 
modalidades e sobre a duração dos contratos. Se a 
questão da segurança passa a ser crucial, mesmo 
com alto grau de interconexão dos mercados, a 
possibilidade de constituição de um mercado de 
contratos de curto prazo e spot, à imagem do mer-
cado norte-americano, fica reduzida. Ademais, 
nos EUA, o grande número de produtores e as 
transações no mercado spot tornaram-se muito 
mais importantes, com a introdução de reformas 
estruturais e institucionais. A situação na Europa, 
no entanto, é bastante distinta, pois os países im-
portadores compram gás de um oligopólio de 
produtores.  

Sujeita às condições de aumento da dependên-
cia e constantes ponderações de natureza 
geopolítica no que tange em particular as importa-
ções da Rússia e da Argélia, a tendência dos 
países importadores é de  reforçar os mecanismos 
de contratação de longo prazo. Este tipo de preo-
cupação implica na manutenção de um dos pilares 
centrais dos antigos modelos de organização da 
                                                      
3 Tal como foi apresentado em diferentes palestras, em 
países com mercados pequenos, em diferentes regiões, 
como, por exemplo, Portugal, Turquia e Chile, a entra-
da de centrais térmicas a  gás implicou na rápida 
transformação da estrutura de demanda de energia com 
significativo aumento da participação do gás natural no 
balanço energético nas respectivas matrizes nacionais.   

Segurança de Abastecimento e Contratos de Gás: a Evolução 
do Mercado de GN na Europa 



 

indústria de gás, no qual os contratos de longo 
prazo incidiam seu ponto central nas estratégias 
de importação. 

A combinação das preocupações relativas ao 
aumento da dependência e aos riscos de natureza 
geopolítica sugere a tentativa de encontrar-se so-
luções que permitam atenuar esses riscos. Tais 
soluções, segundo diferentes palestrantes, passam 
pela diversificação das fontes de aprovisionamen-
to e das rotas traçadas pelos gasodutos e, 
sobretudo, pela implementação de projetos de im-
portação de GNL. 

 
Prof. Helder Pinto Jr. 

IE-UFRJ 
 

 
Seminário Internacional sobre Regulação, Concorrência e Expansão 

nas Indústrias de Gás e Eletricidade 
 
O Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ) está organizando um semi-
nário internacional sobre Gás e Eletricidade a ser realizado nos dias 18, 19 e 20 de junho de 2002, no 
Centro de Convenções da FIRJAN, patrocinado pela Comissão Européia e CNPq, no âmbito do projeto 
PRONEX. 
 
O seminário tem por objetivo analisar a reforma dos mercados energéticos e responder questões cruciais 
para o futuro do setor energético brasileiro: 
1. Poderá a concorrência induzir expansão nas indústrias de gás e eletricidade? 
2. Quais as implicações para política e regulação? 
3. Quais as perspectivas para convergência entre as indústrias de gás e eletricidade? 
4. Existirão conciliações significativas entre políticas voltadas para promover concorrência e políti-
cas para promover investimentos em ambas indústrias? 
5. Será possível converter uma rede infante em um sistema de porte em um quadro competitivo? Se 
não, como isto afetaria as opções para reformas? 
6.  O que podemos aprender da experiência de outros países? 
 
Inscrição: R$ 1.000,00, incluído todo o material do seminário, cocktail, almoço e café nos três dias de e-
vento. 
 
Informações com Deborah T. Wanderley, Grupo de Energia do IE/UFRJ 
tel: (21) 3873-5272/70/69 
e-mail: deborah@ie.ufrj.br 
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FATOS MARCANTES DO MÊS 

 
Atingida a Meta de 1,5 Milhão de Barris/Dia 

A Petrobras informou que atingiu em março a 
média de produção de petróleo de 1,5 milhão de 
barris por dia, um crescimento de 1,69% sobre a 
média do mês anterior e de 12,3% em relação a 
fevereiro de 2001. O aumento da produção foi 
causado principalmente pela regularização das a-
tividades das plataformas P-35 e P-37, no campo 
de Marlim. Somando a produção de gás natural, o 
volume médio produzido pela estatal em março 
foi de 1,822 milhão de barris de óleo equivalente. 
A produção de gás natural manteve-se pratica-
mente estável, com a média de 286,5 mil barris 
equivalentes por dia, contra os 286,1 produzidos 
em fevereiro.  

 
Novo Portal de Compras Criado pela Petro-
bras 

A inauguração da Petrobras Negócios Eletrô-
nicos S/A, e-Petro, marca a nova iniciativa da 
Petrobras no setor de e-business após o fracasso 
do portal PetroCosm (edições de maio e junho de 
2001 do Boletim Petróleo & Gás Brasil). Com a 
participação da Commerce One, SAP e Accentu-
re, o portal planeja atingir em 5 anos o volume de 
US$ 6 bilhões com as compras das mais de 40 u-
nidades da corporação. Apenas no primeiro ano, o 
empreendimento espera atingir 15% do volume de 
compras. A Petrobras espera economizar de US$ 
10 milhões a US$ 12 milhões com o aumento da 
eficiência, nos próximos 5 anos. Com o total tran-
sacionado pelas empresas brasileiras através de 
portais eletrônicos estimado em US$ 4 bilhões, a 
e-Petro surge como o maior portal de compras do 
Brasil. 

 
Assinada Parceria de R$ 267 Milhões entre 
Confab e Petrobras 

A Confab Industrial S/A (líder na produção de 
tubos de aço soldados no Brasil), e a Petrobras as-
sinaram um contrato de R$ 267 milhões para 
fornecimento de tubos de aço para aplicação em 
poços de petróleo e gás. O acordo proporcionará a 
Petrobras a redução dos custos de estoques e do 
tempo de fornecimento, além de uma maior flexi-
bilidade na entrega ao usuário final. Segundo a 
empresa, o custo total da cadeia de suprimento so-
frerá uma redução de 20%. Com este contrato, a 
Confab, que possui uma capacidade de produção 

anual de 500.000 toneladas de tubos de aço solda-
dos, deverá atender à demanda da Petrobras por 
um período de cinco anos. Numa primeira etapa, a 
Confab montará uma área de estocagem dentro da 
unidade da Petrobras em Macaé (RJ). Em uma se-
gunda etapa, a parceria se estenderá também às 
outras unidades da empresa.  

 
ANP Autoriza Mais Oito empresas a Impor-
tar Derivados 

A Agência Nacional do Petróleo aprovou as 
autorizações de oito novos importadores de gaso-
lina, diesel e gás de cozinha para o mercado 
brasileiro. As novas autorizações foram concedi-
das à distribuidora Agip do Brasil, para 
importação de gás liquefeito de petróleo (GLP); à 
Copene Petroquímica do Nordeste, para diesel e 
gasolina; e às tradings Vitol do Brasil, Coimex, 
Kremel, Portes, Orienta e Karajaí, também para 
importação de diesel e gasolina. Com as novas au-
torizações, chega a 25 o número de empresas 
autorizadas pela ANP para o exercício da ativida-
de de importação de derivados de petróleo. Duas 
empresas já efetivaram importações: a trading Pe-
tro Energia (conforme já noticiou o Boletim 
Petróleo & Gás Brasil, ela realizou dois desem-
barques marítimos de diesel e um de gasolina em 
Pernambuco (Suape)) e a trading Coimbra, que 
trouxe gasolina e diesel para São Paulo por via 
rodoviária. 

 
Mais Álcool na Gasolina 

O ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, 
informou que dentro de um mês a mistura de ál-
cool anidro à gasolina aumentará para até 26%. A 
Medida Provisória número 24, aprovada em abril 
pelo Senado, permite esta adição. A MP alterou o 
intervalo do teor de anidro que pode ser adiciona-
do na gasolina, de 20% a 24%, para 20% a 25%. 
Como a legislação permite ainda que haja uma al-
teração de um ponto percentual para cima ou para 
baixo nesse intervalo, o Executivo está autorizado 
a definir a adição em até 26% como teto. Este teor 
foi prometido por Pratini ao setor sucroalcooleiro 
em outubro do ano passado, como forma de regu-
lar a oferta de açúcar no mercado internacional. 
Projeções privadas indicam que o país deverá ba-
ter seu recorde de produção de cana-de-açúcar na 
safra 2002/03, que deverá somar até 300 milhões 
de toneladas. 

FATOS MARCANTES DO MÊS 
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Mudanças na Participação da CEG 
O grupo espanhol Gas Natural finalizou a 

compra de ativos da Iberdrola no setor de gás no 
Brasil e na Colômbia por 156 milhões de euros. A 
Gas Natural anunciou a aquisição de 9,9% da 
CEG e 13,2% da CEG Rio, ambas no Brasil, e de 
14,6% da Gas natural ESP, na Colômbia. O negó-
cio estava previsto no plano de trocas de ativos 
entre as duas empresas assinado em julho do ano 
passado. Com a operação de troca, a Gas Natural 
passará a controlar 29% da CEG e 38% da CEG 
Rio. No final de 2001, o grupo espanhol possuía 
596.000 clientes no Brasil.  

 
Mais Incentivos para o GNV 

O Governo incluiu o kit de conversão para 
GNV nos benefícios concedidos na Zona Franca 
de Manaus. A expectativa de expansão do uso de 
gás natural nos carros e os recentes incentivos fis-
cais do governo estimulam novos investimentos 
na área. A subsidiária da norte-americana Praxair 
anunciou a construção de uma fábrica na Zona 
Franca de Manaus para produzir kits de conver-
são. 

 
MP que reajusta tarifa de energia é aprova-
da 

O Senado aprovou ontem por 40 votos a favor, 
20 contra e duas abstenções a Medida Provisória 
14, que sacramenta o reajuste da tarifa de energia 

elétrica, aplicado em janeiro pelo governo sobre 
os consumidores. Não houve emendas ao texto 
aprovado na Câmara. Os recursos gerados por es-
se aumento da tarifa de energia serão destinados a 
cobrir os valores que as concessionárias deixaram 
de ganhar durante o racionamento de 2001. A me-
dida provisória oficializa ainda contratos de 
aquisição de energia excedente, firmados em feve-
reiro, e formaliza um empréstimo do BNDES 
também em favor das empresas. Ela estabelece 
que o reajuste é de 2,9% para os consumidores ru-
rais, residenciais e para a iluminação pública. Para 
os demais consumidores, o aumento é de 7,9%. 
Parte do setor de eletrointensivos será beneficiado 
pelo de energia, no reajuste de 2,9%. 

Serão contempladas as empresas capazes de 
reduzir seus índices de consumo horários de pico. 
A medida provisória define que os consumidores 
residenciais de baixa renda (aqueles que são aten-
didos por circuito monofásico e têm consumo 
mensal inferior a 80KWh/mês) ficarão isentos do 
reajuste. As novas regras do setor elétrico fixam 
em R$ 11 bilhões o valor das garantias de futuras 
operações de aquisição de energia emergencial. 
Essas garantias se darão através da emissão de tí-
tulos da dívida pública federal. A MP também 
destaca a necessidade da universalização da ener-
gia elétrica no país. Outro dispositivo estabelece 
ainda que a Eletrobrás comercializará a energia 
excedente de Itaipu. Essa definição acaba com 
uma polêmica entre Eletrobrás e distribuidoras 

. 

  
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
UFRJ OFERECE MBA EM ENERGIA 

 
Encontram-se abertas as inscrições para a nova turma do MBA Energia. 
 
Esse curso cristaliza uma parceria entre o Instituto de Economia e o Instituto COPPEAD de
Administração na área de formação de executivos para atuar no mercado energético. 
 
Com o início marcado para agosto, o curso  estará sendo oferecido nas instalações do 
COPPEAD, com conclusão prevista para julho de 2003. 
 
Informações podem ser obtidas por telefone: (21) 2598-9898 – fax (21) 2598-9883; por 
correio eletrônico: mbaenergia@coppead.ufrj.br ou através da Home page: ou 
www.ie.ufrj/infopetro   
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 do ex-Embaixador Amaury Porto de 
ue um dia sugeriu acertadamente que o 
l é  uma energia “civilizada”, no sentido 
curso a essa fonte de energia primária, 
ente preferí vel às demais energias fó sseis, 
a melhor adaptaç ão dos sistemas ener-
ecessidades das sociedades modernas. 

 sua flexibilidade de uso e fácil manipu-
tamente pelos consumidores, o gás torna-
e quanto a eletricidade, adentrando nos 
ndústrias, nos estabelecimentos comerci-
mo nos automó veis. As necessidades 
os consumidores podem ser satisfeitas di-
a partir da energia quí mica do gás, sem 
 transformaç ão desta em energia elé tri-
epois transformar-se os elé trons no calor 
desejado pelo consumidor. Os ganhos em 
acionalidade energé tica advindos da e-
 da transformaç ão quí mica / elé trica / 
o exorbitantes, refletindo-se em ganhos 

s mais do que suficientes para que cons-
as necessárias infra-estruturas de 
e distribuiç ão do gás, que permitam 
s até  o consumidor final. 

ar no mundo do gás natural pressupõ e a 
de uma base industrial e social relati-
vanç ada (“civilizada”) que possa fazer 
 gás. Presume-se també m que a naç ão 
e uma base tecnoló gica suficientemente 
ra incrementar o projeto, produç ão e 
equipamentos que permitirão a queima 
 alto valor agregado. Os consumidores 
rão ter acesso a esses equipamentos  e 
engajar-se em uma nova cultura gasí fe-
ndo-se da “escravidão elé trica” em que 
je. Isso també m implica na existê ncia de 
 instrumentos de financiamento que 
custear a transformaç ão cultural e as 
es tecnoló gicas que tornarão possí vel o 
vel e utilizável pelo consumidor final. 
ses industrializados, o gás natural ini-

entrada nos mercados atravé s das infra-
de distribuiç ão previamente existentes 

substituiç ão foi imediata e o gás natural concen-
trou-se nos mercados residencial, comercial e 
industrial. Apenas nos últimos quinze anos o gás 
passou a ser privilegiado como combustí vel para ge-
raç ão de eletricidade. Inserido em sistemas elé tricos 
com base té rmica, com geraç ão a partir do carvão, 
do ó leo ou nuclear, o gás natural representa um 
grande avanç o para esses paí ses, por melhorar as 
condiç õ es ambientais e de eficiê ncia energé tica no 
setor elé trico. 

Na maior parte dos paí ses menos desenvolvidos, 
o gás natural sempre esteve ausente. Recentemente, 
vários paí ses movimentam-se na sua direç ão ao 
gás. É necessário, no entanto, exportar o recurso 
natural para o qual não há mercado domé stico. 
Em alguns casos, procura-se ancorar o desenvolvi-
mento de um mercado gasí fero domé stico atravé s 
de projetos de termelé tricas a gás, conectados a pro-
jetos de suprimento de gás (gasodutos ou cadeias de 
GNL) dedicados. A carê ncia energé tica é  grande e 
há um certo “imediatismo” em querer supri-la a-
travé s das infra-estruturas elé tricas já existentes; 
no entanto, em momento algum o gás adquire vi-
da pró pria e assume o seu papel mais nobre de 
substituir a eletricidade nos seus usos eletroté rmi-
cos. Trata-se, simplesmente, de manter o gás 
capturado pelo setor elé trico. 

Tanto nos paí ses menos industrializados quanto 
naqueles mais desenvolvidos, ainda que existam 
grandes perspectivas para o avanç o da geraç ão ter-
melé trica a gás, há um otimismo exagerado, que 
não considera todos os riscos envolvidos nessa alter-
nativa energé tica. Na prática, as dificuldades de 
financiamento desses grandes projetos termelé tricos 
em mercados globais, as grandes volatilidades no 
preç o do gás, o sobre custo envolvido na compra das 
turbinas a gás e outros equipamentos, bem como a 
melhora gradual de desempenho das outras opç õ es 
de geraç ão elé trica poderão fazer com que o espaç o 
realmente disponí vel para o gás natural no setor 
elé trico mundial seja muito aqué m do esperado. 

No Brasil, o quadro da geraç ão elé trica a gás é  
ainda mais sombrio. A estraté gia de ancorar a 
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construç ão da indústria do gás atravé s de grandes 
termelé tricas a gás simplesmente não existe. O paí s 
tem perdido um tempo extremamente longo para 
vislumbrar estraté gias que permitam a viabiliza-
ç ão desses projetos, mas trata-se de um esforç o 
inútil, consideradas as caracterí sticas de incerteza 
intrí nseca do nosso sistema hidrelé trico. 

Termelé tricas a gás estarão possí veis na reali-
dade brasileira somente em uma dimensão muito 
limitada e em localidades (e condiç õ es) muito espe-
cí ficas. Não representam, portanto, a nova 
panacé ia energé tica para a naç ão. A imposiç ão de 
uma soluç ão energé tica artificial, por exemplo, a-
travé s da implementaç ão definitiva do Programa 
Prioritário de Termelé tricas (PPT) do governo fe-
deral, seria desastrosa tanto em termos econô micos, 
como també m seria terrí vel nas perspectivas ambi-
entais e da racionalidade energé tica. Significaria 
instaurar uma grande incompatibilidade entre os 
recursos hí dricos e gasí feros, conduzindo, em últi-
ma instância, à necessidade de escolha entre 
“queima inútil do gás” (“gas flaring”) ou “gera-
ç ão inútil de bolhas de água” (vertendo-se grandes 
quantidades de água nas hidrelé tricas brasileiras, 
com intuito de garantir o mercado para a geraç ão 
termelé trica a gás). 

Em uma é poca em que as bandeiras defensoras 
do desenvolvimento sustentável se insurgem cada 
vez mais fortalecidas contra a falta de consciê ncia 
ambiental no uso e na produç ão da energia, a ado-
ç ão crescente do gás natural na geraç ão de 
eletricidade em detrimento do melhor uso das á-
guas torna-se inaceitável. Equivale a “queimar 
inutilmente” tanto a água como o gás. Será impos-
sí vel justificar e sustentar o desperdí cio de um 
recurso energé tico renovável como a água para an-
corar investimentos que antecipem a queima de 
um recurso não renovável como o gás natural. Es-
tigmatizar-se-ia, definitivamente, o gás como um 
energé tico nocivo e poluente, que nada tem a con-
tribuir para a sociedade brasileira. 

Acreditamos, poré m, que o Brasil també m não 
pode dar-se a esse luxo de renegar o gás. Aceitamos 
e mesmo reforç amos o pressuposto de que uma mai-
or participaç ão do gás natural na matriz 
energé tica brasileira é  imprescindí vel e já se faz 
tardia. A enorme disponibilidade de reservas de 
gás natural no territó rio brasileiro e/ou em paí ses 
vizinhos não pode ser negligenciada, pois trata-se 

de um ativo estraté gico único, sobre o qual o Brasil 
deveria assentar a sua polí tica energé tica dos pró -
ximos 50 anos. Trata-se de uma oportunidade 
histó rica, com o paí s podendo liderar um amplo 
processo de integraç ão regional, com sinergias geo-
polí ticas, sociais e econô micas extremamente 
amplas. 

A viabilizaç ão dessa opç ão energé tica permitirá 
ao Brasil e aos demais paí ses da região atraí rem 
grandes investidores globais, gerando um ambiente 
concorrencial extremamente competitivo, onde as 
empresas nacionais també m encontrarão grandes 
oportunidades de crescimento e modernizaç ão, e 
que permitirá ampliar a base de oferta de gás pa-
ra os nossos mercados domé sticos. As perspectivas são 
tão impressionantes, que o Brasil cometeria um er-
ro imperdoável se deixasse de aproveitar essa 
oportunidade histó rica de construir o seu terceiro 
pilar energé tico, reduzindo a sua dependê ncia do 
petró leo e hidroeletricidade.  

Portanto, esperamos que o leitor possa igual-
mente concluir que o Brasil não pode mais aceitar 
que a participaç ão do gás natural na matriz e-
nergé tica nacional mantenha-se nos atuais 
irrisó rios 3,0%. Em 1987, quando foi publicado o 
Plano Nacional do Gás Natural, o governo brasi-
leiro havia sinalizado claramente, ao anunciar o 
desejo de elevar a participaç ão do gás natural na 
matriz energé tica para 12 a 15%. Era uma meta 
condizente com o desejo do Brasil de adentrar na 
Era do Gás. Contudo, passados quase quinze anos, 
a indústria do gás natural continua apenas emer-
gente, com um grande potencial pela frente, mas 
incapaz de romper as suas barreiras inerentes, re-
lacionadas à inexistê ncia de infra-estruturas, mas 
també m (e principalmente) a fatores culturais, ca-
rê ncias tecnoló gicas, obstáculos financeiros e 
polí ticas incoerentes que inibem a difusão do gás 
nos diferentes mercados potencialmente consumido-
res. É preciso modificar esse quadro e para tanto 
devemos rever completamente o papel que o gás na-
tural deverá ocupar na realidade energé tica do 
paí s. 

O princí pio que queremos resgatar é  aquele de 
reconhecer a caracterí stica “nobre” do gás e procu-
rar extrair dele o maior valor agregado, 
selecionando as melhores opç õ es tecnoló gicas. A 
questão da racionalidade energé tica é  essencial pa-
ra que o Brasil possa extrair do gás natural todas 
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as benesses que esse energé tico promete à nossa socie-
dade. Trata-se de uma temática complexa e 
polê mica, pois implica no questionamento de estra-
té gias empresariais, na redefiniç ão de polí ticas 
governamentais e na renúncia das trajetó rias apa-
rentemente mais rápidas e evidentes, em nome de 
caminhos mais árduos, poré m muito mais promis-
sores. 

Nesse momento de impasse, quando o PPT 
desintegrou-se por conta pró pria, devemos lanç ar 
um alerta à sociedade brasileira e aos seus 
dirigentes para uma reflexão mais profunda sobre 
o futuro desenvolvimento do setor gasí fero 
nacional. A experiê ncia brasileira recente 
demonstra que existem grandes dificuldades 
té cnicas e econô micas para promover-se os 
diferentes mercados do gás natural. Essa promoç ão 
envolve mudanç as de cultura por parte dos 
consumidores e, portanto, o gás natural será 
incapaz de motivar, por si só , um grande afluxo de 
consumidores. É ilusão imaginar que o mercado de 
gás será desenvolvido no Brasil sem a atuaç ão de 
polí ticas públicas que ataquem o lado da 
demanda.  

Se desejamos construir o mais rapidamente pos-
sí vel uma indústria de gás natural no Brasil, com 
alicerces só lidos e sustentáveis no longo prazo, novas 
estraté gias de desenvolvimento da demanda gasí fe-
ra deverão ser formuladas. Um conjunto de 
polí ticas coerentes deverão ser introduzidas com o 
intuito de concretizar as estraté gias escolhidas. Po-
ré m, não é  qualquer polí tica pública que será 
efetiva e nem todos os segmentos de consumo de gás 
são factí veis ou desejáveis. 

De fato, o desafio que se coloca para a indústria 
gasí fera brasileira é  muito mais complexo do que 
aquele dos paí ses mais desenvolvidos. A decisão de 
concentrarmos todos os esforç os no segmento de ter-
meletricidade a gás postergará indefinidamente o 
avanç o do gás natural no paí s. Alé m disso, será 
uma estraté gia que decepcionará as grandes expec-
tativas que se formam em relaç ão às vantagens do 
gás, pois esse será reduzido a uma mera “commo-
dity” primária, com baixo valor agregado, e que 
ademais entrará em conflito com a energia reno-
vável das águas. 

Compreendemos que existem muitos fatores 
(principalmente polí ticos) que favorecem o atual 
estado de miopia, em que o investidor enxerga o-

portunidades de negó cio apenas em projetos de 
termeletricidade a gás.  Teoricamente, este parece 
ser o caminho mais curto entre a produç ão do gás e 
a sua realizaç ão comercial. Poré m, ao analisarmos 
a consistê ncia de curto e longos prazos desse modelo, 
verificamos, rapidamente, que o mesmo está assen-
tado sobre falsas premissas. No curto prazo, ele será 
de difí cil realizaç ão e, no longo prazo, ele será in-
sustentável e completamente irracional. 

Sugerimos o desenvolvimento de uma estraté gia 
alternativa para o gás natural. Ousamos denomi-
na-la estraté gia de “Avanç o Total do Gás Natural 
no Brasil”. Os benefí cios que podemos esperar dessa 
nova estraté gia são suficientemente gritantes para 
que a sociedade brasileira e as suas autoridades 
públicas não a considerem ou posterguem-na inde-
finidamente. 

Com uma economia que sinaliza uma possí vel 
retomada do crescimento sustentável, onde os agen-
tes econô micos brasileiros sentem-se obrigados a 
correr atrás de uma maior competitividade, o a-
vanç o acelerado do gás natural no setor energé tico 
brasileiro poderá contribuir significativamente na 
empreitada de modernizaç ão do sistema produtivo, 
na reduç ão de custos, no aprimoramento da quali-
dade dos produtos e no aumento da eficiê ncia e 
racionalidade do consumo de energia. O setor de 
gás representa talvez uma das poucas atividades 
econô micas com capacidade de gerar um grande 
número de empregos, grandes oportunidades de 
novos negó cios e um grande incremento na capaci-
dade do paí s para enfrentar os desafios da 
globalizaç ão. Poré m, é  fundamental que faç amos 
diferentes escolhas tecnoló gicas. 
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Fonte: EIA/DOE 
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Fonte: ANP 



 

Petróleo e Gás Brasil -  18  - ...Abril de 2002 

ANEXO ESTATÍSTICO 

Gráfico 3 
 

 
Fonte: ANP 
 
 

Gráfico 4 
 

 
Fonte: Revista Brasil Energia 



 

Petróleo e Gás Brasil -  19  - ...Abril de 2002 

ANEXO ESTATÍSTICO 

 
 
 
 

Tabela: Participações da Shell do Brasil em E&P 
 

 

 


