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ste número do Petró leo & Gás Brasil 

traz seis artigos abordando as questõ es mais 
relevantes da conjuntura do Petró leo e do Gás no 
mê s de janeiro de 2002. A seç ão “Petró leo-
Mercado” traz dois artigos. O primeiro faz uma 
análise das perspectivas para a evoluç ão do preç o 
do petró leo para o ano de 2002. Basicamente dois 
cenários são apontados e analisados: i) cenário 
mais provável de preç os relativamente estáveis em 
torno dos 22 dó lares, na mé dia anual; ii) cenário 
menos provável de choque de oferta em funç ão da 
instabilidade no Oriente Mé dio. Este cenário im-
plicaria numa grande volatilidade para os preç os, 
tanto na direç ão de alta quanto baixa, depen-
dendo da evoluç ão da demanda.  

O segundo artigo faz um balanç o do primeiro 
mê s da abertura do downstream no Brasil. Este 
artigo aponta e analisa as principais dificuldades 
enfrentadas pelo governo para impedir que a 
margem criada pela reduç ão do preç o nas refina-
rias fosse apropriada pelos agentes públicos e 
privados.  

A seç ão “Petró leo-Investimento” faz uma aná-
lise das dificuldades enfrentadas pelos novos 
entrantes no mercado brasileiro de petró leo para 
ter acesso a fontes apropriadas de financiamento. 
Os fundos de Potencial dos Fundos de Venture 
Capital/Private Equity são apontadas como uma 
das opç õ es para este tipo de empresas. Neste senti-

do, o artigo faz uma análise do potencial destes 
fundos no paí s.  

A seç ão “Petró leo–Indústria” faz um  balanç o 
do desempenho recente da Petrobras no mercado 
mundial de Petró leo. Este artigo coloca em evi-
dê ncia o rápido avanç o da competitividade da 
empresa e analisa as razõ es do bom desempenho 
econô mico-financeiro recente.  

A seç ão “Gás Natural – Mercado” analisa as 
mudanç as nas regras do mercado elé trico brasilei-
ro. A geraç ão termelé trica tem sido apontada 
como o maior mercado potencial para o gás natu-
ral no Brasil. Entretanto, esta expectativa tem 
sido seguidamente frustrada pelas dificuldades de 
implementaç ão dos projetos. Por esta razão, a re-
cente mudanç a nos rumos da reforma do setor 
elé trico é  uma questão de extrema importância 
para a indústria do gás natural. Este artigo não 
só  aponta as principais mudanç as nos rumos da 
reforma, mas també m as questõ es em aberto para 
viabilizar a revitalizaç ão do setor elé trico.  

Finalmente, a seç ão “Ensaio do Mê s” traz um 
artigo que analisa a heranç a das trê s crises de 
2001: a crise da Califó rnia, crise energé tica bra-
sileira e o problema da gigante Enron. Estes trê s 
eventos trazem questionamentos importantes para 
os consensos estabelecidos sobre polí ticas de reestru-
turaç ão dos mercados energé ticos e estraté gias 
empresariais no novo contexto de mercado. 
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PETRÓLEO 

Mercado 

O ano de 2001 foi marcado por uma trajetória 
descendente dos preços do petróleo no mercado 
internacional. O preço do barril do West Texas In-
termadiate (WTI) que iniciou o ano de 2001 no 
patamar de 29 dólares, terminou o ano por volta 
de 19 dólares. Ao longo dos três primeiros trimes-
tres do ano, o preço do barril vinha oscilando 
dentro da faixa estabelecida pelo cartel da OPEP 
(22-28 dólares). Entretanto, o preço saiu do con-
trole da OPEP com uma queda abrupta após o 
atentado de 11 de setembro.  O preço do petróleo 
bruto baixou em média 7 dólares entre 11 de se-
tembro e o final do ano.  

Em artigo publicado na edição de setembro 
deste boletim, apontávamos para a possibilidade 
de o atentado de 11 de setembro trazer impactos 
de curto e longo prazos. A curto-prazo, o choque 
na demanda deveria prevalecer em função dos 
impactos recessivos do atentado. A médio-prazo, 
um choque de oferta não pode ser descartado di-
ante do contexto político no Oriente Médio. Foi 
exatamente o choque da demanda que ditou a di-
nâmica do mercado nos últimos 4 meses de 2001. 
Senão, vejamos: a evolução da demanda mundial 
já se apresentava enfraquecida no primeiro semes-
tre, como ficou patente pelas seguidas revisões 
para baixo das previsões de demanda da Agência 
Internacional de Energia.  Com este sinal de aler-
ta, a OPEP  decidiu cortar cerca de 1 milhão de 
barris/dia em março de 2001. Este corte viabilizou 
um relativo reequilíbrio no mercado, evidenciado 
por um início de redução das reservas americanas. 
Porém, a intensificação da desaceleração da de-
manda impediu que os preços superassem o nível 
de janeiro.  

Com o atentado, o ritmo de desaceleração da 
demanda acentuou-se. Uma das conseqüências 
imediatas foi a forte redução da demanda de com-
bustíveis pelo setor de transporte aéreo, que 
representa cerca de 10% da demanda de combus-
tíveis nos EUA. A demora da OPEP em 
implementar cortes na produção provocou um co-
lapso nos preços no último trimestre do ano, o 
qual foi revertido apenas com um novo corte de 
mais um milhão de barris, em janeiro de 2002. 
Portanto, o ano de 2001 foi marcado por um en-
fraquecimento da demanda que cresceu apenas 
0,6%, atingindo uma média de 76,7 milhões de 
barris por dia. 

O ano de 2002 tem início com uma grande 
apreensão dos agentes quanto à possível evolução 

do mercado do petróleo. No contexto do mercado 
atual, alguns elementos se destacam: i) o ano ini-
ciou-se com o corte de um milhão de barris pela 
OPEP e um acordo com países exportadores não- 
membros (Rússia, Noruega, México, Oman e An-
gola), prevendo-se cortes adicionais de mais 0,5 
milhão de barris/dia. O mercado espera que estes 
cortes estejam completamente efetivados ao longo 
do mês de fevereiro; ii) a demanda de combustí-
veis continua emitindo sinais de fraqueza. Além 
dos Estados Unidos, estes sinais vêem também da 
Ásia, onde existe atualmente uma capacidade o-
ciosa no refino de cerca de 4 milhões de barris/dia 
(cf. PIW, janeiro 2002); iii) a situação política no 
Oriente Médio passa por uma rápida deterioração, 
em função dos desdobramentos políticos e milita-
res da campanha americana no Afeganistão. 
Verificou-se um grande retrocesso no conflito á-
rabe-israelense, com o abandono de princípios 
segundo os quais buscava-se construir a agenda de 
negociação política. Por isto, a pressão popular 
aumentou sobre os regimes árabes aliados aos Es-
tados Unidos.  

Diante deste contexto, dois cenários de preços 
podem ser aventados. O primeiro deles seria um 
cenário de preços bem comportados. Neste cená-
rio, a volatilidade dos preços seria pequena, 
ficando os mesmos em torno da meta inferior da 
OPEP, ou seja, 22 dólares por barril.  Os preços 
ficariam em torno dos 20 dólares por barril ao 
longo dos três primeiros meses do ano, com uma 
redução progressiva da oferta em função dos cor-
tes programados.  No segundo trimestre do ano, a 
redução sazonal da demanda, com o início da 
primavera no hemisfério norte, representaria um 
freio para a recuperação dos preços, mesmo com a 
implementação dos cortes. Para o segundo semes-
tre, espera-se uma recuperação da economia 
mundial, reaquecendo-se a demanda de combustí-
veis, o que permitiria trazer os preços do petróleo 
para dentro da faixa-objetivo da OPEP ($22-28). 
Neste cenário, o reaquecimento da demanda seria 
acompanhado por um aumento gradual da oferta 
da OPEP, buscando-se recuperar sua participação 
no mercado.  

Um cenário alternativo seria marcado pela de-
terioração das condições de oferta da indústria, 
em função de um possível agravamento de uma 
crise política no Oriente Médio e em outros países 
membros da OPEP. Esta hipótese, ainda que me-
nos provável, não pode ser descartada do 
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horizonte de 2002. Como já foi apontada em ou-
tros artigos deste boletim, a renovação da 
disciplina da OPEP constitui um fator essencial 
para a manutenção dos preços do petróleo em ní-
veis relativamente altos, nos últimos dois anos. 
Esta disciplina se explica por dois elementos bási-
cos: i) uma redução no passado recente da tensão 
política no Oriente Médio, com a política de busca 
de um acordo para o conflito Palestino-Israelense 
pelo governo democrata americano ii) os custos 
relativamente baixos da disciplina, num contexto 
de baixo nível de capacidade ociosa nos países da 
OPEP. Com o agravamento destes dois elementos, 
não podemos descartar a hipótese de um forte 
desgaste da disciplina e do poder de mercado da 
OPEP.   

Se o cenário de descontrole de preços se con-
firmar, podemos esperar uma maior volatilidade 
dos preços em trajetória descendente ou até as-
cendente, dependendo do comportamento da 
demanda. No caso da recuperação da economia 
americana não se concretizar como está sendo es-
perado, pode haver espaço para uma guerra de 
preços com uma redução dos mesmos para níveis 
em torno dos 15 dólares por barril. É importante 
ressaltar que uma queda na receita das exporta-
ções de petróleo é um fator que contribui ainda 
mais para enfraquecer os frágeis consensos políti-
cos que ancoram a postura dos governos dos 
países membros da OPEP.  Um caso emblemático 
do que estamos apontando é a Venezuela. O go-
verno Chavez vem tendo uma postura política 
firme na defesa da disciplina da OPEP para o es-
tabelecimento de sua faixa de preços. Entretanto, 
pelo fato deste governo sustentar-se através de um 

projeto político voltado para as camadas mais po-
bres da população, que prevê aumento dos gastos 
sociais, decorre uma dependência do governo so-
bre as receitas do petróleo. Os cortes adicionais na 
produção têm seus limites políticos em todos os 
países.  

Caso a demanda volte a crescer, abre-se espaço 
para manobras políticas de grandes países produ-
tores (Irã e Iraque), num contexto de agravamento 
da instabilidade política. Estes dois países repre-
sentam 22% da produção total da OPEP e 9% da 
produção mundial.  Interrupções das exportações, 
mesmo que por curto espaço de tempo, certamen-
te teriam impactos importantes sobre a oferta e os 
preços no mercado internacional. Neste caso, os 
preços tenderiam a comportar-se com grande vo-
latilidade, extrapolando o limite de 28 dólares, 
com picos importantes, em períodos curtos de 
tempo.  

 
Edmar de Almeida 
Prof.  IE-UFRJ 
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ro mês de abertura e liberalização do 
 combustíveis nacional foi acompa-
rande atenção pela mídia, autoridades 
la população em geral. O anúncio pe-
e da República de uma redução de 
ços da gasolina criou um fato político 
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ção dos preços no momento da aber-

iar uma expectativa de que toda a 
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repassada aos consumidores, este 
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ostaria o governo. Os preços caíram 
1%, após um grande esforço do go-
ral pressionando duramente os 

e postos e os governos estaduais que 
 reduzir a base de cálculo do ICMS.  

, parte das distribuidoras aproveitaram 
preço dos combustíveis na refinaria 
or suas margens.  Por outro lado, com 
nções voltadas para o monitoramento 
os combustíveis nos postos, ficaram 
 práticas anticompetitivas no varejo. 
idades do país, principalmente naque-
o porte, o preço dos combustíveis na 
ticamente o mesmo em todos os pos-

no tem anunciado como uma de suas 
forçar a baixa dos preços, principal-
peso dos combustíveis na meta de 
ual foi estourada ano passado. Sem 

fixar margens ao longo da cadeia, a 
 do governo sobre os preços só pode 
as formas. A primeira é através da BR 
a, que passará a adotar uma estratégia 
e forçar seus concorrentes a reduzi-

 A segunda seria um monitoramento 
 de modo a coibir práticas anti-
 (formação de cartéis) acionando os 
fesa da concorrência.  
o importante neste sentido foi o acor-
entre todos os estados para a redução 
álculo do ICMS incidente sobre a ga-
 Estado comprometeu-se a reduzir sua 
ulo de acordo com os preços pratica-
stos locais. O Estado de São Paulo, 
, vai reduzir em 11% o preço de refe-
zado para o cálculo do ICMS, 

atualmente fixado em R$ 1,80 o litro. De acordo 
com o Sincopetro, nos últimos três anos, o gover-
no de São Paulo arrecadou R$ 1,8 bilhão a mais 
do que ele deveria em função desta base de cálcu-
lo que difere da estipulada pela ANP. Este acordo, 
porém, tem um impacto negativo na arrecadação 
dos estados, que já começam a reivindicar uma 
participação na parcela arrecadada pelo imposto 
federal (CIDE). 

A tarefa de monitoramento do mercado não se-
rá das mais fáceis. A Secretaria de Defesa 
Econômica, órgão responsável pela apuração de 
denúncias contra formação de cartéis, não tem es-
trutura para investigar todas as denúncias e por 
isso tem buscado cooperação com o Ministério 
Público e a Polícia Federal. Além disso, a SDE 
busca uma maior coordenação de atuação dos ou-
tros órgãos responsáveis pela defesa da 
concorrência: o CADE e a SEAE.  

Os postos revendedores para se defenderem 
das acusações de formação de cartéis começaram 
a exibir cartazes mostrando o peso dos impostos 
federais e estaduais na composição do preço do li-
tro da gasolina. Do preço da gasolina A, 79,24% 
são impostos federais e estaduais e 20,76% são 
custos da Petrobrás. Não por acaso, nos locais on-
de o preço  da gasolina teve maior queda, algumas 
distribuidoras ganharam na justiça liminares de 
isenção do recolhimento do PIS/Confins.  

Com relação à importação de derivados, apesar 
dos protestos de alguns potenciais importadores 
com relação à estratégia da Petrobrás de baixar o 
preço interno dos derivados (alguns chegam a a-
firmar que o preço praticado pela empresa está  
US$ 5 abaixo do preço da gasolina comprada no 
golfo Pérsico), três empresas já solicitaram à ANP 
autorização para importar combustíveis. Uma de-
las, a trading Coimbra já recebeu autorização da 
ANP para trazer 60 mil litros de gasolina e outro 
tanto de diesel que virão de caminhão da Argenti-
na no início de fevereiro. A empresa foi a 
primeira a contornar o imbróglio principal do se-
tor: a baixa capacidade ociosa da rede de dutos da 
Petrobrás. Este é um sinal de que os atores desejo-
sos de participar do mercado terão que recorrer a 
outras alternativas de transportes, ou aproveitar a 
demanda por rede de dutos e entra no negócio de 
transporte disputando/complementado a rede da 
Transpetro.  

Edmar de Almeida – prof. IE/UFRJ 
Carla Maria de Souza e Silva – Bolsista 

ANP - IE/UFRJ 
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PETRÓLEO 

Investimento 

O setor de petróleo e gás brasileiro, passa por 
um rápido e efetivo processo de expansão  decor-
rente da flexibilização do monopólio estatal, 
atraindo  investimentos externos, tanto mediante a 
concessão pública de blocos para exploração e 
produção por novas empresas, pela Agência Na-
cional de Petróleo, quanto através de parcerias da 
Petrobras com outras operadoras, empresas petro-
líferas e agentes financeiros internacionais. Com 
isso, esse setor passou a ser um dos mais promis-
sores em termos de geração de oportunidades de 
negócios, fato que pode ser confirmado pela pre-
sença de quarenta e três novas companhias de 
petróleo no país. 

Neste cenário, de acentuado crescimento do 
setor de petróleo e gás, os tradicionais fornecedo-
res de bens e serviços das companhias de petróleo, 
passam a apresentar boas perspectivas de cresci-
mento e uma maior necessidade de captação de 
recursos, para investirem no aumento da capaci-
dade instalada e em novas tecnologias, para se 
prepararem para atuar em um mercado aberto com 
maior concorrência.  

Nesta situação, encontram-se tanto as tradicio-
nais fornecedoras para o setor de petróleo e gás 
quanto as novas empresas, em especial as de base 
tecnológica que tenham condições de suprir a atu-
al carência por produtos e serviços de alto grau 
tecnológico para operação em águas ultra profun-
das (a exemplo de risers, árvores de natal 
molhada, válvulas e acionadores para lâmina 
d’água de 3.000 metros, bem como, umbilicais 
submarinos de controle, ensaios de comportamen-
to dinâmico e análise de risco, serviços 
tecnológicos para a qualidade, a exemplo de nor-
mas e metrologia, e certificação de produtos para 
a União Européia). Essas empresas, apresentam 
excelentes perspectivas de crescimento e elevadas 
necessidades de investimento, uma vez que gran-
de parte do potencial petrolífero offshore 
brasileiro se encontra em lâmina d’água  superior 
a 2.000 metros.  

No entanto, as altas taxas de juros praticadas 
pelas instituições financeiras brasileiras, inibem 
os investimentos dos fornecedores de bens e ser-
viços já estabelecidos e são particularmente 
inadequadas para as empresas nascentes de base 
tecnológica, uma vez que os desembolsos de caixa 
para pagamento de amortizações e juros,em está-
gios iniciais retiram dessas empresas recursos 

fundamentais ao seu desenvolvimento e, em ulti-
ma instância, à sua sobrevivência. Alem disso, é 
importante destacar que os ativos de um novo 
empreendimento de base tecnológica constituem-
se, basicamente, dos conhecimentos acumulados 
em anos de pesquisa, ou seja, bens intangíveis , 
evidentemente, sem nenhum valor de garantia, in-
viabilizando a obtenção de empréstimos junto aos 
bancos.  

A única opção de financiamento internacio-
nalmente competitivo das empresas brasileiras do 
setor de petróleo e gás é através de órgãos do Go-
verno Federal. Em especial, através do Plano 
Nacional de Ciência e Tecnologia de Petróleo e 
Gás Natural – CTPetro e das linhas de financia-
mento do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES que atualmente 
destaca-se como principal financiador do setor. 
No entanto, tais recursos são limitados e portanto 
insuficientes para financiar o setor por completo. 
Alem do mais, muitas vezes o setor público carece 
da agilidade e da flexibilidade que o setor privado 
precisa. Deste modo, fica evidente a necessidade 
das empresas buscarem recursos financeiros junto 
a instituições financeiras privadas para financia-
rem seus projetos de investimentos ou 
complementar os recursos obtidos junto a órgãos 
do governo.   

A experiência internacional indica, que por ser 
capaz de oferecer uma solução satisfatória para os 
problemas de financiamento das empresas nascen-
tes e de empresas com elevado potencial de 
crescimento, os investidores na modalidade Ven-
ture Capital  (Capital de Risco), podem vir a ser 
importante fonte de captação de recursos para 
empresas do setor de petróleo e gás brasileiro.  

Venture Capital (VC) é uma modalidade de 
investimento onde investidores aplicam recursos 
nas empresas com expectativa de rápido cresci-
mento e elevada rentabilidade. Este investimento 
se ocorre com a aquisição de ações ou com os di-
reitos de participação, tais como debêntures 
conversíveis e bônus de subscrição. Normalmente, 
esses investimentos são feitos por períodos de 
cinco a dez anos. Ao final deste período, os inves-
tidores esperam obter os seus lucros na forma de 
ganhos de capital. No mercado norte-americano, a 
venda de participação ocorre através da abertura 
do capital das empresas, mas os problemas estru-
turais do mercado de capitais brasileiro 
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inviabilizam a colocação de ações. Sendo assim, a 
alternativa mais utilizada para realizar lucros é no 
caso brasileiro, através da venda da participação 
nas empresas diretamente a com um sócio estraté-
gico.  

Os profissionais de Venture Capital planejam e 
executam investimentos do tipo Private Equity, 
incluídos projetos de investimento em empresas 
nascentes, em fases de crescimento / desenvolvi-
mento de patrimônio ou aquisições baseadas na 
gestão e reestruturação.  

O termo Private Equity (PE) tem relação com 
tipo de capital empregado nas transações de Ven-
ture Capital. Os fundos de Private Equity são 
constituídos, em sua maioria, por acordos contra-
tuais privados, entre investidores e gestores, não 
sendo oferecidos abertamente ao mercado e sim, 
através de colocação privada. As empresas que 
normalmente recebem esse tipo de investimento 
não estão no estágio de acesso ao mercado de ca-
pitais, ou seja, são de capital fechado, com 
composição acionária em estrutura fechada. 

Essa modalidade de investimento é operacio-
nalizada por meio de Fundos de Capital de Risco 
e implica, além da entrada de recursos financeiros, 
em compartilhamento da gestão do investidor com 
o empreendedor, de fundamental importância para 
garantir o desenvolvimento saudável, especial-
mente, das empresas nascentes. Entre as 
principais atividades de apoio à gestão da empre-
sa, desempenhadas pelo investidor, destaca-se o 
auxílio na obtenção de financiamento adicional, 
no desenvolvimento do planejamento estratégico, 
no recrutamento dos gerentes e diretores, no pla-
nejamento operacional e na busca de potenciais 
clientes e parceiros. 

No Brasil, o total de ativos de fundos de pen-
são alcança  aproximadamente R$ 130 bilhões, 
valor que permitiria investimentos relevantes em 

fundos de VC/PE. Entretanto, o nível de atividade 
tem ficado bem abaixo do potencial. Entre 1996 e 
o primeiro semestre de 2000, foram criados me-
nos de dez fundos de VC/PE, totalizando apenas 
R$ 1 bilhão, ou seja, aproximadamente 0,75% do 
total de ativos – muito menos do que a média dos 
mercados americano e europeu.    

Uma estimativa realista para o aumento dessa 
alocação estava em torno de 25% a 30% nos pró-
ximos anos, que resultaria num patamar próximo 
a  R$ 1,3 bilhão  (em torno de 1% dos ativos dos 
fundos de pensão). No entanto, um aumento supe-
rior poderá ocorrer em um cenário 
macroeconômico mais estável e com quedas con-
tinuadas da taxa de juros, o que estimularia 
gestores de portfólio a analisarem mais atenta-
mente as aplicações alternativas com potencial de 
retorno maior que os investimentos em títulos pú-
blicos. 

Além de inferior à média internacional entre os 
fundos de pensão, no valor de R$ 1,3 bilhões, é 
pequeno se comparado às  estimativas de US$ 4 
bilhões, disponíveis em fundos estrangeiros de 
VC/PE, com foco no Brasil. Considerando os re-
cursos alocados para investimento na modalidade 
VC/PE por fundos brasileiros e internacionais 
com foco no Brasil e a redução dos investimentos 
em projetos relacionados à Internet e 
Telecomunicações (que até então absorviam a 
maior parte desses recursos), verificamos que, de 
fato, esta modalidade de investimento poderá 
disponibilizar uma parte substancial de seus 
recursos e poderá mesmo tornar-se uma 
importante fonte de financiamento para as 
empresas nascentes e em desenvolvimento do 
setor de petróleo e gás do Brasil. 

 
Rodolfo Fraenkel 
Organização Nacional da Indústria do Petróleo

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 cor-
reio eletrônico: mbaenergia@coppead.ufrj.br ou através da Home page: ou
www.ie.ufrj/infopetro   

mailto:atend-mba@coppead.ufrj.br
http://www.ie.ufrj/infopetro
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PETRÓLEO 

Indústria 

O ano de 2001 foi marcado por grandes turbu-
lências no caminho da Petrobras. A empresa teve 
que enfrentar dificuldades relacionadas com o a-
cidente da P-36, seguidos derramamentos de óleo, 
queda no preço do petróleo e a troca de presidente 
anunciada no final do ano. Entretanto, o ano de 
2001 não pode ser considerado ruim para a em-
presa, do ponto de vista financeiro. Os resultados 
obtidos no ano passado demonstram que a empre-
sa está no caminho certo de entrada para o seleto 
clube das grandes petroleiras internacionais, co-
nhecidas como “majors”.  

A produção média diária de petróleo e gás na-
tural no último ano foi de 1,35 milhões de barris e 
36,4  milhões de metros cúbicos, respectivamente. 
A empresa atingiu em dezembro a produção re-
corde de 1,5 milhões de barris/dia. A receita total 
foi de US$26,667 bilhões, com um lucro líquido 
de US$5,342 bilhões. Com estes resultados a Pe-
trobras se apresenta como a empresa brasileira 
com maior lucro no ano de 2001.   

A empresa encerrou o ano como a maior com-
panhia de Petróleo e Gás no país, respondendo 
atualmente por 99% da produção, 97,7% do refi-
no, 32% no mercado de distribuição e 25% dos 
postos (7.132 postos). Espera-se que no período 
de 2000-2005 os investimentos da empresa che-
guem a US$32,9 bilhões (70% recursos próprios 
mais financiamentos convencionais, 20% project 
finance e 10% ainda por se definir), sendo US$4 
bilhões destinados ao exterior. Ademais, a empre-
sa participará minoritariamente de projetos de 
plantas termelétricas, visando à sua colocação no 
mercado de gás natural, e petroquímica. 

A recente publicação do ranking das 50 maio-
res petroleiras do mundo, realizado pelo periódico 
“Petroleum Intelligence Weekly – PIW,” mostrou 
importantes transformações na estrutura da indús-
tria mundial de petróleo. Um dos fatos marcantes 
do ranking mais recente foi o ganho de posições 
por um conjunto de empresas denominadas “e-
merging majors”, onde se inclui a Petrobras. 
Foram consideradas “Emerging Majors” algumas 
empresas integradas, com atuação na China e no 
Brasil, e que têm obtido um desempenho econô-
mico acima da média da indústria (Petrochina, 
Sinopec e Petrobras). Outro fato marcante do ul-
timo ranking revelou que os Estados Unidos 
deixaram de ser o país com maior número de em-
presas, entre as 50 maiores (8 empresas), com a 

Rússia assumindo este posto, com 9 empresas.  
Como pode ser observado na tabela 1, o ran-

king da PIW foi baseado em seis indicadores 
operacionais para o ano de 2000: produção de ó-
leo, reservas de óleo, produção de gás, reservas de 
gás, capacidade de refino e volume de vendas de 
produtos. De acordo com estes indicadores, a Pe-
trobras é hoje a décima segunda maior petroleira 
mundial, subindo um posto em relação à classifi-
cação de 1999 (ver tabela 1).  

Para compreender as razões do bom desempe-
nho da Petrobrás, buscamos analisar alguns 
indicadores de “benchmarking” internacional nos 
quais a Petrobras se destacou no ano 2000. Quan-
do comparada com as “majors” (Amerada Hess, 
BP, Chevron, Conoco, ENI, ExxonMobil, Occi-
dental Petroleum, Phillips, Repsol-YPF, RD / 
Shell, Statoil e Texaco) e com empresas integra-
das consideradas “emerging majors” (Sinopec e 
Petrochina), a Petrobras obteve o segundo maior 
crescimento da receita líquida entre 1997 e 2000, 
só perdendo para a Amerada Hess. Este dado dei-
xa claro que a empresa passa por um período de 
rápida expansão.  

Os dados de desempenho financeiro mostram 
que este crescimento é acompanhado de uma boa 
saúde financeira da empresa. Na comparação in-
ternacional, a empresa ocupou o oitavo lugar nos 
indicadores de geração de caixa (EBITDA e 
EBIT), ficando à frente de empresas importantes 
como Repsol-YPF, Texaco e Phillips. A empresa 
destacou-se no segmento do downstream, com a 
segunda maior rentabilidade do conjunto de em-
presas. A Petrobras foi a campeã na margem 
obtida no setor químico (três vezes maior que o de 
qualquer outra empresa do conjunto). Os indica-
dores deixam claro que a empresa apresenta uma 
forte competitividade no segmento do downstre-
am, a nível internacional, ocupando a oitava 
posição neste segmento de cadeia do petróleo. Es-
te fato é bastante significativo, uma vez que será 
justamente este segmento a ser colocado à prova, 
com a abertura do mercado nacional às importa-
ções. 

O grande desempenho do segmento do downs-
tream não se repete no upstream. A empresa ficou 
em décimo quarto lugar na rentabilidade no ups-
tream, e não aparece entre as 20 maiores empresas 
neste segmento; o que  revela que existe ainda um 
grande potencial de crescimento para a empresa 

PETROBRAS: UMA “MAJOR” EMERGENTE  



 

 

no upstream, para equilibrar o posicionamento da 
empresa. 

Os indicadores de eficiência também colocam 
a Petrobras numa situação de destaque, a nível in-
ternacional. A empresa obteve o sexto maior 
retorno sobre os ativos (EBIT/total de ativos).  

O grande potencial de expansão do upstream e 
o programa de investimentos da Petrobras abrem 
boas perspectivas para o ano 2002. A produção do 
campo de Marlim foi impulsionada com os inves-
timentos recentes. No mês de dezembro de 2001, 
duas plataformas entraram em operação em Mar-
lim Sul, permitindo um recorde de produção com 
641.000 b/d de produção total nos campos de 
Marlim. A produção destas duas plataformas deve 
aumentar ainda cerca de 75.000 b/d ao longo de 
2002. Segundo o cronograma de investimentos da 
Petrobras, a produção de petróleo nacional deverá 
aumentar em cerca de 150.000 b/d em 2002, prin-
cipalmente nos campos de Barracuda, Caratinga, 
Marlim, Marlim Sul e Espadarte.  

A expansão da Petrobras no upstream nacional 
abre perspectivas para um saudável reequilíbrio 
no posicionamento upstream/downstream. Em 
2000, sua capacidade de refino estava 46% acima 
da capacidade de produção. Dentre as 11 maiores 
empresas do ranking da PIW, apenas a PDVSA da 
Venezuela, a Pertamina da Indonésia e a Petro-
china possuem uma relação equilibrada entre 
capacidade de refino e capacidade de produção.  

As perspectivas do upstream nacional são ain-
da mais promissoras, se levarmos em conta que os 
principais campos estarão atingindo seu pico de 
produção somente em 2010. A Petrobras possui 
uma ótima relação entre reservas desenvolvidas 
por reservas não desenvolvidas. Neste indicador, a 
empresa só perde para a Shell e a Total Fina Elf. 

Se mantiver o desempenho econômico dos 

dois últimos anos, a empresa deverá reforçar sua 
estratégia de internacionalização. A concretização 
da troca de ativos com a Repsol-YPF representou 
um grande passo na implementação desta estraté-
gia. Entretanto, a empresa ainda assim se 
apresenta como a menos internacionalizada entre 
as petroleiras de capital aberto. A nova direção da 
empresa já anunciou que estará atenta às oportu-
nidades de negócios que viabilizem atingir-se a 
meta de crescimento no exterior, que prevê um 
aumento da produção de 74.000 b/d, em 2001, pa-
ra 300.000 b/d, em 2005. Desta forma, 2002 
deverá ser um ano intenso em negociações, com 
vistas não apenas nas novas operações de troca de 
ativos, mas também às operações para aquisição 
de ativos ou de uma petroleira independente. 

 
Edmar de Almeida – Prof. IE/UFRJ 
Pedro Ballarin Bruni - Bolsista ANP/IE-UFRJ 
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Tabela 1 – Raking das Maiores Empresas Petroleiras Mundiais 

Ranking Volume Ranking Volume Ranking Volume Ranking Volume
1 1 100,0 100 1 261.698 4 6.041 1 8.602 9 129,71
2 2 98,5 100 5 77.685 7 4.180 4 3.295 10 116,14
3 2 97,8 0 12 12.171 15 1.574 6 2.553 2 292,91
4 4 96,8 100 4 89.700 1 23.004 2 3.787 6 165,90
5 5 96,0 15 9.751 14 1.594 7 2.274 4 232,56
6 7 93,3 100 7 28.260 19 993 3 3.450 7 132,51
7 6 93,0 0 18 7.643 18 1.244 9 1.928 5 215,49
8 9 87,5 0 23 6.960 21 586 12 1.433 11 106,43
9 11 83,0 90 14 11.032 20 921 8 2.091 26 39,11
10 8 82,8 100 29 4.000 11 1.681 20 970 8 130,90
11 12 81,5 100 16 8.740 6 4.410 15 1.336 3 240,30
12 13 81,0 32,5 17 8.356 32 239 16 1.324 23 40,98
13 10 80,5 100 3 96.500 16 1.492 10 1.653 34 26,14
14 14 79,0 0 26 5.001 30 271 18 1.159 16 69,92
15 17 72,5 36 31 3.553 26 433 24 748 15 74,59
16 18 71,3 0 39 2.378 27 408 27 636 18 62,73
17 15 70,8 0 32 3.518 33 235 23 800 21 52,87
18 16 69,8 100 6 53.790 5 6.007 13 1.350 12 100,54
19 19 68,0 100 2 112.500 8 3.110 5 2.597 59 10,05
20 25 65,8 100 10 13.500 9 2.108 17 1.312 42 18,10
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Gás Natural  

Mercado 

Na década de 50, o racionamento de eletrici-
dade era um dos gargalos da economia brasileira. 
O Estado assumiu a responsabilidade de eliminar 
esse gargalo, centralizando a construção do con-
junto de obras que levaria a eletricidade para 
todos, em todo o território nacional. É difícil ne-
gar o sucesso técnico da empreitada. Hoje, 95% 
da população estão conectados à rede e o país dis-
põe de um vasto sistema elétrico integrado, 
cobrindo a maior parte do território. No plano e-
conômico-financeiro, infelizmente, os resultados 
não foram positivos. A utilização política do caixa 
das empresas provocou custos crescentes enquan-
to a política econômica ditava tarifas desajustadas 
a esses custos. A resposta das empresas estaduais 
a essa situação foi a inadimplência que acabou de-
sorganizando os fluxos financeiros setoriais. 
Obras necessárias para manter a oferta de energia 
em equilíbrio com a demanda crescente tiveram 
que ser paralisadas, fazendo com que o fantasma 
do racionamento reaparecesse no início década de 
90.  

Era consensual a necessidade de reforma para 
atrair novos agentes para o setor e relançar o in-
vestimento. Contudo, havia profunda divergência 
quanto ao papel destinado ao Estado no novo 
marco institucional. Em um extremo, posiciona-
ram-se os que propõem a continuidade da 
centralização estatal, ainda que aceitando a aber-
tura de espaço para o setor privado atuar como 
coadjuvante subordinado. No outro, situaram-se 
os que defendem a soberania do mercado, para 
quem o papel do Estado deveria ficar limitado a-
penas à oferta de garantias para os investidores 
privados.  

Colocado entre dois pólos, o governo decidiu 
agradar a gregos e troianos. Para os liberalizantes, 
o governo propôs a privatização das estatais com 
remuneração garantida (energia assegurada, no 
caso dos geradores, e equilíbrio econômico-
financeiro, no caso das distribuidoras) e a oportu-
nidade de organizar o mercado atacadista de 
energia segundo seus critérios e conveniências 
(auto-regulação). Para os estatizantes, ofereceu a 
continuidade da gestão centralizada do parque hi-
drelétrico e a fixação do preço da energia através 

de modelos computacionais. A regulamentação do 
novo mercado elétrico, essencial para que novos 
investimentos fluíssem para o setor, foi deixada 
para depois. Resultado: as privatizações empaca-
ram, o mercado atacadista de energia não 
funcionou e os investimentos privados em terme-
létricas (melhor alternativa econômica para a 
expansão do parque gerador) não decolaram, ape-
sar de sucessivas concessões governamentais 
visando reduzir os riscos dos investidores. Reco-
nhecer a necessidade de rever o caminho 
percorrido foi um ato corajoso e, sobretudo, de 
bom senso.  

Foram anunciadas 18 medidas que pretendem 
recolocar a reforma do setor elétrico no rumo cer-
to. Sem que os conteúdos concretos dessas 
medidas sejam detalhados, é difícil avaliá-las ade-
quadamente, mas é possível perceber nessas 
medidas uma reorientação positiva no rumo da re-
forma, ainda que problemas relevantes persistam. 
Senão vejamos. 

A privatização do parque hidrelétrico foi 
postergada. Na verdade, ela não deveria ter sido 
iniciada, sem que previamente tivesse sido estabe-
lecida e testada (!) a regulamentação do uso da 
água afluente aos reservatórios. O racionamento 
deixou claro que a gestão dessa água não pode 
negligenciar a confiabilidade do suprimento elé-
trico. A fixação de níveis mínimos para os 
reservatórios (curvas-guia) e a revisão da gover-
nança do ONS devem diminuir o risco de 
voltarmos a conviver com racionamentos no futu-
ro; porém, é preciso tempo para avaliar seus 
resultados. O ideal seria a constituição de empre-
sas regionais de transmissão que assumissem total 
responsabilidade pela confiabilidade de suas li-
nhas e pela operação do seu sub-sistema, como 
ocorre nos demais países continentais. Solução 
desse tipo contribuiria para evitar o ridículo bate-
boca das autoridades sobre a responsabilidade dos 
apagões. 

Essencial para que os sobre-custos da má ges-
tão monopolista deixem de ser automaticamente 
repassados para os consumidores (elevação das ta-
rifas) ou para o contribuinte (subsídios), a 
concorrência entre geradores foi mantida. Qua-
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tro medidas serão implementadas para dar viabili-
dade à concorrência: i) completa desverticalização 
das atividades de geração, transmissão, distribui-
ção e comercialização; ii) abandono do regime 
tarifário para os consumidores livres; iii) elimina-
ção dos subsídios cruzados; iv) explicitação dos 
subsídios para as fontes alternativas e para o 
transporte do gás natural.  

O governo decidiu retomar aquilo que não po-
deria nem deveria ter delegado aos agentes: a 
liderança da organização do mercado atacadista. 
A eletricidade é insumo universal. A menor de-
sorganização nas suas condições de suprimento 
exige, inevitavelmente, a intervenção governa-
mental. Nem mesmo nos países industriais se 
correu o risco de delegar aos agentes a auto-
regulação desse mercado, com exceção da Cali-
fórnia (!). A decisão de conferir à Aneel a 
responsabilidade de governar o MBE, pelo menos 
até que ele esteja plenamente operacional, repõe 
as coisas em seu lugar. Importante também é a 
decisão de dotar o MME de condições materiais 
para que este assuma seu papel constitucional de 
formulador da política energética, antecipando tra-
jetórias e fixando diretrizes para a expansão do 
sistema.  

As enormes assimetrias nas condições de in-
vestimento das térmicas vis-à-vis as 
hidrelétricas foram amenizadas. O subsídio pa-
ra o transporte do gás natural permitirá compensar 
o sobrecusto criado para as térmicas pela decisão 
política, tomada no passado, de levar o gás da Bo-
lívia até o Rio Grande do Sul. Igualmente 
importante será a decisão de reduzir a energia as-
segurada das hidrelétricas, para levar seu patamar 
de confiabilidade para o nível das térmicas. Para 
que as duas alternativas possam concorrer no 
mercado em bases eqüitativas, faltam ainda dois 
passos: i) determinar que a energia secundária das 
hidrelétricas não pode ser comercializada no mer-
cado spot; ii) criar um mercado específico, 
interruptível para a comercialização dessa energia. 

Algumas das medidas, contudo, indicam que 
ainda falta clareza em pontos cruciais. A preocu-
pação com a elevação do custo do suprimento 
elétrico induziu à decisão de comercializar a ener-
gia “velha” das empresas federais a preço 
subsidiado. Este mecanismo só faz sentido, se 
temporário. Os problemas decorrentes dessa so-
lução são previsíveis: distorções nas condições 
competitivas dos agentes e esgotamento financei-
ro das empresas envolvidas. A médio prazo essa 
energia terá que ser  colocada no mercado em 
condições competitivas ou, alternativamente, ser 

destinada a dar suporte a políticas específicas, 
provavelmente de cunho social (subsídios para os 
consumidores de baixa renda e para a universali-
zação do atendimento).  

Igualmente equivocada é a proposta de contra-
tação de capacidade de reserva de longo prazo 
pelo governo, considerando seus custos rateados 
pelos consumidores. As profundas mudanças o-
corridas no final do século passado nos planos 
tecnológico (informática), financeiro (mercados 
futuros) e geopolítico (integração regional) permi-
tem a descentralização da gestão desse risco, 
caminho que vem sendo trilhado em todo o mun-
do. Não faz sentido centralizar a gestão dos riscos 
de suprimento e socializar os custos dessa gestão. 
As empresas, principalmente os grandes consumi-
dores, podem melhor administrá-los. As que 
forem competentes nessa gestão terão no baixo 
custo de seu suprimento elétrico uma substancial 
vantagem competitiva. 

Finalmente, cabe sublinhar a incapacidade 
do governo de superar a tentativa de criar um 
mercado atacadista híbrido.  Insiste-se em man-
ter os modelos computacionais de otimização (sic) 
para determinar o preço da energia com base em 
cálculos de gabinete do custo do déficit (por pa-
tamares ??). Por outro lado, decide-se que o 
despacho e o cálculo do preço da energia não mais 
serão realizados com base em custos, mas sim nas 
declarações de preços dos geradores. Estamos 
diante da tentativa de encontrar solução para a 
quadratura do círculo.    



 

 

Governo coordena ações para baixar preço 
dos combustíveis 

O primeiro mês de abertura do downstream bra-
sileiro foi marcado por intensas negociações entre o 
Governo Federal, os Governos Estaduais e os agen-
tes do mercado visando viabilizar uma queda do 
preço dos combustíveis. Por um lado, os governos 
estaduais hesitaram em baixar o valor da base de 
cálculo do ICMS para o novo patamar de preços. 
Por outro lado, a imprensa noticiou um grande nú-
mero de denúncias de formação de cartel entre os 
donos de postos em várias cidades brasileiras. Já e-
xistem 123 pedidos de investigação contra os postos 
de gasolina em praticamente todas as grandes cida-
des brasileiras. O governo pretende acionar a 
Polícia Federal e o Ministério Público Federal 
(MPF) nas investigações de formação de cartal. Na 
média, o preço da gasolina caiu 11%  no primeiro 
mês da abertura do mercado.  

 
Governo divulga regras para auxílio-gás a 
famílias de baixa renda  

Com o fim do subsídio para o GLP, o governo 
decidiu criar um auxílio-gás para as famílias de bai-
xa renda. A ajuda deve ser de R$ 7 por mês para 
todas as 8,23 milhões de famílias cadastradas nos 
programas sociais do governo, que têm uma renda 
mensal de meio salário mínimo por pessoa. Existe 
ainda 1 milhão de famílias de baixa renda que não 
estão nesses programas. Para essas pessoas haverá 
um cadastramento específico. Em 2001, o governo 
gastou R$ 2,1 bilhões para subsidiar o GLP. Para 
2002, a expectativa é que o custo fique em R$ 800 
milhões. Até o ano passado, todos os consumidores 
eram beneficiados pelo subsídio. Com o fim do be-
nefício, o GLP sofreu reajuste de até 25% em 
alguns locais do país. 

 
Gasolina: Exportação do País cresce 23,2% 
em 2001 

A receita com exportações de gasolina brasileira 
totalizou US$ 500 milhões entre janeiro de dezem-
bro do ano passado. Houve um crescimento de 
23,2% em relação aos US$ 406 milhões do acumu-
lado de 2000. As informações fazem parte do 
relatório de dados preliminar, divulgado pelo Minis-
tério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior. 

 
Recorde de produção de petróleo no país 

A Petrobras registrou recorde mensal de produ-
ção em dezembro. A média diária do mês foi de 
1.507.532 barris/dia - 6% superior ao registrado no 
mês anterior. Do total 1.469.118 de barris foram 
produzidos no País e 38.414 no exterior. Acrescen-
tando o gás natural convertido em barris de óleo 
equivalente, o volume total produzido no Brasil e 
no exterior sobe para 1.780.339 barris/dia, outro re-
corde. A produção de gás natural no Brasil pela 
estatal alcançou 40,516 milhões de metros cúbicos, 
5% acima do volume de novembro. No exterior, a 
empresa produziu 3,052 milhões de metros cúbicos. 
Segundo a companhia, a entrada em operação de 
três poços de produção das plataformas P-40 e P-38, 
no campo de Marlim Sul, e o início de produção de 
outros três (dois no campo de Espadarte e um no 
campo de Marlim), todos na Bacia de Campos, fo-
ram os fatores que contribuíram para o resultado.  

 
Petrobras capta  US$ 400 milhões em Euro-
bônus   

A Petrobras vendeu no dia 29 de janeiro US$ 
400 milhões em eurobônus de vencimento em cinco 
anos no mercado externo. É o primeiro bônus da 
história do país no qual apenas os bancos, por meio 
de cartas de crédito, garantem o pagamento dos ju-
ros por 18 meses no caso de algum "evento 
político" impossibilitar a remessa de recursos para o 
investidor externo. A empresa escapa da escassez 
do seguro de "risco político" e dos preços cobrados 
hoje pelas seguradoras privadas, que chegam a 4% a 
5% ao ano para eurobônus de dez anos.  
 
Descoberta jazida de óleo  

A ANP confirmou a primeira descoberta de pe-
tróleo em blocos licitados pela agência, sem a 
presença da Petrobras. A descoberta foi do consór-
cio liderado pela norte-americana Devon Energy, e 
integrado pela brasileira Odebrecht e a sul-coreana 
SK, que descobriram uma jazida de óleo, no Bloco 
BM-C-8, na Bacia de Campos, no litoral norte flu-
minense. Ainda não há condições de garantir a 
comercialização do campo, mas a Devon vai perfu-
rar um segundo poço na região, para mensurar as 
reservas.  
Devon devolve Caraúna à ANP 

Sem perspectivas e insatisfeito com os indicado-
res do projeto, o consórcio Devon, Repsol YPF, 
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Sotep e Petrobras decidiu devolver à Agência Na-
cional do Petróleo (ANP) o campo de Caraúna, 
localizado em águas rasas do Rio Grande do Norte e 
que vinha produzindo cerca de 800 barris/dia de ó-
leo através de dois poços. A devolução do ativo foi 
feita no final de dezembro, logo após a tentativa 
frustrada de vender o campo para outras empresas, 
através de um data-room realizado em Houston. 
Como as companhias interessadas não reiteraram 
suas propostas, o consórcio decidiu devolver o ativo 
e encerrar seus gastos com o projeto. 

 
Governo Decide Mudar os Rumos da Reforma 
do Setor Elétrico 

O novo presidente da Petrobras, Dr. Francisco 
Gros, anunciou uma grande mudança nos rumos da 
reforma do setor elétrico brasileiro. O Dr. Gros foi 
coordenador do grupo responsável pela elaboração 
da proposta de revitalização do setor elétrico para a 
Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica 
(GCE). Esta proposta inclui 18 medidas para revita-
lizar o setor. As principais mudanças nos rumos da 
reforma são: i) extinção do Mercado Atacadista de 
Energia e criou o Mercado Brasileiro de Energia 
que passará a ser coordenado pela Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica; ii) as empresas públicas do 
setor ficam impedidas de entrar no mercado livre. A 
regra anterior previa que a partir de 2003 todos os 
contratos de energia iam ter uma parcela liberada 
para negociação nesse mercado iii) criação um sub-
sídio para o transporte de gás do gasoduto Bolívia-
Brasil para viabilizar uma redução dos custos da ge-
ração termelétrica a gás; IV) novas regras para 
formação de preço da energia, para o funcionamen-
to das usinas, a eliminação de subsídios cruzados;  

 
Apagão Atinge Estados  

Ocorreu no dia 21 de janeiro um dos maiores a-
pagões da história da indústria elétrica brasileira. 
No blecaute, 67 milhões de pessoas ficaram sem luz 
elétrica em 10 Estados e mais o Distrito Federal. O 
apagão iniciou-se em função do rompimento de 
uma das linhas de transmissão da Companhia de 
Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP), 
interrompendo o fornecimento de energia para o sis-
tema. A Agência Nacional de Energia Elétrica 
decidiu abrir processos contra a CTEEP e o Opera-
dor Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Se forem 
condenados, a estatal paulista e o ONS poderão ser 
multados em R$ 8 milhões.  

As primeiras investigações para as causas do a-

pagão que deixou quase metade do País sem energia 
apontam uma série de eventos que, somados, pro-
vocaram um colapso no vulnerável sistema elétrico 
da Região Centro-Sul. O rompimento de uma das 
linhas de transmissão da CTEEP, provocou um de-
sequilíbrio em todo o sistema da região Centro-sul, 
uma vez que o sistema de transmissão estava sendo 
operado com elevados níveis de risco em função do 
racionamento. Algumas linhas estavam sendo so-
brecarregadas pela geração acima da capacidade 
normal de algumas usinas, visando a recuperação de 
reservatórios de outras usinas.  

 
. 
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A HERANÇA DAS TRÊS CRISES DE 2001 
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de ativos especí ficos de longa vida útil e ma-
turaç ão, alé m de elevados sunk costs, 
caracterí sticas essas que condicionam forte-
mente o comportamento competitivo nos 
mercados de energia. 

Estes aspectos se agravam quando se tenta a 
criaç ão de um mercado atacadista de energia. 
Neste caso, o problema de coordenaç ão de in-
vestimentos e a necessidade de sobrecapacidade, 
especialmente em transmissão, começ am a ser 
percebidos como importantes requisitos à cria-
ç ão de um mercado competitivo.  

 
Fracasso de uma estraté gia tida como inova-

dora: o caso Enron 
O caso da Enron é , em certa medida, ainda 

mais grave, por duas razõ es. Primeiro, coloca em 
xeque a questão da diversificaç ão do core business 
das empresas. Segundo, reforç a a importância dos 
mecanismos de controle de novos entrantes e de suas 
atividades no setor de energia, especialmente aque-
las relacionadas com a comercializaç ão, a gestão 
de contratos e fluxos financeiros. A conseqüê ncia 
direta diz respeito às dúvidas sobre a adequaç ão do 
papel das autoridades de regulaç ão setorial e fi-
nanceira, levando ao questionamento dos 
princí pios básicos que norteiam as reformas dos se-
tores de infraestrutura econô mica. 

Como se sabe, a Enron vinha ganhando desta-
que como uma das primeiras empresas a olhar 
para o negó cio de energia elé trica, sem necessaria-
mente concentrar seu portfolio de atividades na 
vertical das cadeias produtivas, seja de eletricida-
de, de gás ou de petró leo. 

A Enron expandiu as atividades de comerciali-
zaç ão e negociaç ão de contratos, e pautou seu 
projeto de expansão transnacional e entrada em 
outros paí ses, atravé s de uma postura agressiva na 
aquisiç ão de ativos. Este pilar de sua estraté gia 
corporativa foi erguido graç as à excepcional situa-
ç ão de liquidez nos mercados de capitais entre 
1993-1998 e à montagem de diversos project fi-
nance. É precisamente ao longo deste perí odo que o 
grupo Enron foi se consolidando enquanto empresa 
multinacional, aproveitando-se do processo de a-
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bertura dos mercados energé ticos em diferentes paí -
ses.  

Seguindo este comportamento estraté gico, a En-
ron adquiriu um portfolio de ativos nas indústria 
de gás e eletricidade em diversos paí ses.  Ora, à ca-
pacidade de alavancagem deve estar associada 
uma taxa de retorno suficientemente alta para 
que não haja comprometimento do serviç o da dí vi-
da contratada. Os problemas sofridos pela Enron 
estão ligados em larga medida à incapacidade de 
honrar seus compromissos financeiros. Isto reflete a 
negligê ncia da empresa com uma das principais 
caracterí sticas das inversõ es em infraestrutura: a 
necessidade de adequaç ão do perfil da dí vida con-
tratada com o largo prazo para o retorno dos 
investimentos. Ademais, apostando na variável es-
traté gica, a Enron pagou elevados ágios em 
processos de privatizaç ão (por exemplo, 100% no ca-
so da Elektro, distribuidora de eletricidade em São 
Paulo) e participou de uma longa sé rie de opera-
ç õ es de fusõ es e aquisiç õ es na última dé cada, na 
tentativa de assegurar os seus objetivos fixados co-
mo estraté gia de diversificaç ão. Essas operaç õ es só  se 
tornaram viáveis devido à capacidade de captaç ão 
de recursos externos, necessários ao financiamento 
das aquisiç õ es. 

 Estima-se que o montante das dí vidas a serem 
quitadas em 2002 seja da ordem de US$ 9 bilhõ es 
e, face ao fracasso da operaç ão de aquisiç ão que se-
ria realizada pela concorrente Dynegy (1/3 grupo 
Chevron) e à impressionante queda das aç õ es (de 
cerca de US$ 80 para US$ 1), é  difí cil imaginar 
que a empresa consiga fugir da bancarrota. E esta 
é  uma importante liç ão de funcionamento de mer-
cado! 

Este episó dio revela, entretanto, a ausê ncia de 
mecanismos de controle eficientes para regular 
mercados e empresas diversificadas, operando nos 
setores de infraestrutura. A Enron passou a reali-
zar diversas operaç õ es financeiras e intermediaç õ es 
de contratos, os quais fugiram ao escopo de compe-
tê ncia dos reguladores setoriais, e agora despertam 
a atenç ão da SEC (Securities and Exchange 
Commission). 

Isto posto, é  de se esperar, a partir de 2002, a re-
composiç ão patrimonial das empresas onde a 
Enron tem participaç ão. E a lista não é  pequena, o 
que deixa antever a possibilidade de negó cios estra-
té gicos, com a venda dos ativos da Enron no Brasil.  

Crise de Energia no Brasil: fracasso da re-
forma 

No Brasil, a crise de 2001 deixou flagrante as 
falhas do desenho institucional inacabado, a inca-
pacidade de coordenaç ão e de implementaç ão das 
reformas no setor elé trico. Os problemas associados 
à crise já foram largamente tratados nos últimos 
meses. Cabe apenas recordar aqui que os  trê s pila-
res centrais das reformas eram: aumento dos 
investimentos (especialmente privados), reduç ão 
das tarifas em termos reais como consequê ncia da 
concorrê ncia e melhoria da qualidade  do serviç o. 

Nos últimos anos, os trê s pilares desmoronaram, 
pois, foi registrada queda dos investimentos, as ta-
rifas subiram e a qualidade do serviç o ficou 
comprometida com o racionamento. Alé m dos pro-
blemas associados às condiç õ es de hidraulicidade, 
as restriç õ es de transmissão persistem, reduzindo as 
margens de flexibilidade do sistema elé trico. E co-
mo foi apontado acima, a sobrecapacidade em 
transmissão é  um requisito para a criaç ão de um 
mercado competitivo. 

Alé m disso, o papel e a credibilidade do regula-
dor setorial -ANEEL- e do pró prio Conselho 
Nacional de Polí tica Energé tica foram atropelados 
pela criaç ão do Comitê  de Gestão da Crise o que 
revela as falhas do desenho institucional proposto 
para o setor elé trico brasileiro. 

Parece claro que o principal problema no Brasil 
continua sendo o de indefiniç ão da estrutura de 
mercado e, em particular, do segmento de geraç ão 
onde os riscos de entrada são mais elevados. 

Conhecidas as principais caracterí sticas té cnico-
econô micas da indústria elé trica brasileira e, em 
particular, o tempo de maturaç ão dos investimen-
tos, é  interessante examinar as seguintes questõ es 
básicas: 

Que tipo de estrutura de mercado nos 
segmentos de geraç ão, transmissão, co-
mercializaç ão e distribuiç ão se espera 
no horizonte de 2010? 
Quais os graus de integraç ão vertical e 
horizontal  serão acordado às empresas? 
Quais as caracterí sticas desejadas dos 
regimes contratuais e que tipo de salva-
guardas serão criadas? 
Que tipo de competiç ão é  esperada no 
segmento de geraç ão, apó s o té rmino do 
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Mercado Atacadista de Energia 
(MAE)? 

Se não existem respostas objetivas para estas 
questõ es cruciais, é  sinal claro de que o momento é  
de revisão da reforma e de definiç ão de um calen-
dário de reformas que atente, antes de mais nada, 
para as questõ es vinculadas ao modelo de organi-
zaç ão industrial do setor, ou seja, à evoluç ão da 
estrutura de mercado. 

A tarefa não tem nada de trivial, uma vez que 
as empresas que se instalaram recentemente que-
rem garantir suas vantagens. Em outras palavras, 
é  urgente a definiç ão do modo de organizaç ão in-
dustrial, enquanto que  a agenda do governo tem 
se concentrado apenas nos problemas do raciona-
mento. 
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