
 

 

PETRÓLEO & GÁS BRASIL 
Análise da Conjuntura das Indústrias do Petróleo e do Gás – Junho de 2002 - Ano 3 – n. 6 

Grupo de Energia – Instituto de Economia - UFRJ 

Apresentação 

 
Petróleo 

Quarta Rodada de Licitações: Fim da Euforia?................................ 2 
Decisão sobre P-50 Depende do Comprometimento .................. 5 

Especial: Seminário de Gás e Eletricidade 
 Reforma das Indústrias de Energia: Visão do Brasil ........................ 7 
 Competição .................................................................................... 9 
 Investimentos................................................................................ 11 
 Internacionalização ....................................................................... 13 
 Regulação...................................................................................... 14 
Fatos Marcantes do Mês ................................................................ 15 
Anexo Estatístico .................................................................................... 17 

NESTA EDIÇÃO EQUIPE 

Editor Responsável 
 Edmar Luiz F. de Almeida 
Colaboradores 
 Carmem Alveal 
 Edmar Luiz F. de Almeida 
 Helder Queiroz Pinto Jr. 
 Leandro dos Reis Araújo 
 Margarida Maria Gutierrez 
 Rafael R. Pertusier 
 Ronaldo Goulart Bicalho 
Contato 
 Tel: (21) 3873-5272 
 Fax: (21) 2541-8148 
 e-mail: infopetro@ie.ufrj.br 
Apoio 
 ONIP-FINEP – FNDCT-CTPETRO  

www.ie.ufrj.br/infopetro 

ste número do Petró leo & Gás Brasil traz 
uma seç ão especial sobre o Seminário de Re-
gulaç ão, Concorrê ncia e Expansão nas 

Indústrias de Gás e Eletricidade, organizado pelo 
Grupo de Energia do IE-UFRJ, entre 18 a 20 de 
junho de 2002 no Rio de Janeiro 
(www.energia.ie.ufrj.br/seminario/index.html). Es-
te boletim traz cinco artigo que são os resumos das 
sessõ es do seminários realizados pelos relatores das 
respectivas sessõ es. Alé m dos artigos sobre o seminá-
rio, o boletim traz artigos abordando as principais 
questõ es para a indústria brasileira de petró leo e gás 
no mê s de junho. 

A seç ão “Petró leo-Mercado” traz uma análise da 
quarta rodada de licitaç õ es da ANP, apontando os 
principais fatores que influenciaram o fraco resul-
tado das vendas e destacando os fracos resultados 
explorató rios das rodadas anteriores, como possí vel 
causa pela menor demanda por blocos marí timos e 
pela queda no valor da arrecadaç ão. A artigo com-
para ainda as quatro rodadas já realizadas e 
apresenta os dados do resultado da última licitaç ão. 

Na seç ão “Petró leo-Polí tica Industrial”, o bole-
tim traz um artigo que analisa a questão da 
licitaç ão da nova plataforma da Petrobras, a P-50, 
abordando a recente incidê ncia de ICMS sobre itens 
importados em regime de admissão temporária e o 
comprometimento local dos dois estaleiros que apre-
sentaram propostas. 

Na seç ão Especial dedicada ao seminário sobre 
Gás-Eletricidade, o primeiro artigo do seminário 
avalia a visão brasileira na reforma das indústrias 
de energia, ressaltando o caráter estrutural das re-
formas e as dificuldades de sua implementaç ão no 
paí s. O segundo artigo da seç ão analisa a competi-

ç ão no setor de gás e eletricidade, destacando, as 
dificuldades da introduç ão da concorrê ncia eviden-
ciadas na análise das experiê ncias internacionais, e 
a existê ncia de um processo de aprendizado na im-
plementaç ão da concorrê ncia pelos ó rgãos 
reguladores. O artigo destaca ainda os entraves ao 
desenvolvimento de projetos de geraç ão termelé trica 
no Brasil e cita a transferê ncia do papel de formu-
lador de polí tica energé tica do governo para o 
regulador como uma das causas do fracasso relativo 
da introduç ão da concorrê ncia no Brasil. 

O terceiro artigo da seç ão aborda os 
investimentos no setor de gás e eletricidade à luz 
dos riscos e da verticalizaç ão no setor, analisando 
a dinâmica cí clida de investimentos e a relaç ão 
entre os agentes. O quarto artigo da seç ão debate 
a internacionalizaç ão das empresas, tanto as esta-
tais como as privadas, observando que o processo 
de reforma na Europa e na Amé rica Latina teve 
resultados diferentes, observando, nesta última, os 
efeitos duvidosos de longo prazo da entrada de 
grandes players internacionais.\ 

Finalmente, o último artigo analisa as ques-
tõ es associadas à regulaç ão de indústrias de gás e 
eletricidade liberalizadas. Este artigo coloca em 
evidencia o processo de aprendizado dos ó rgãos re-
guladores e das empresas, destacando duas 
dimensõ es do problema : os desenhos institucionais 
do setor energé tico e a estrutura industrial  
 
 

E 

As opiniões expressas neste boletim refletem tão somente os pon-
tos de vista dos autores dos artigos, e não representam o
posicionamento das instituições envolvidas neste projeto. 

http://www.energia.ie.ufrj.br/seminario/index.html
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PETRÓLEO 

Mercado 

O resultado do leilão dos blocos na quarta ro-
dada de licitações da ANP, realizada nos dias 19 e 
20 de junho, parece refletir um novo momento do 
mercado. Após o enorme sucesso das rodadas an-
teriores, as oil companies passaram a adotar uma 
postura de maior cautela frente os ainda escassos 
resultados de exploração dos blocos já concedi-
dos. 

A ANP arrecadou R$ 92.377.971,00 na licita-
ção, a menor quantia entre os quatro leilões já 
realizados. O resultado foi 84,4% menor do que o 
de 2001, quando se arrecadou R$ 594.944.021,00. 
O índice de aproveitamento, por sua vez, foi de 
38,89%, contra o de 64,15% do ano passado. En-
tretanto, se considerarmos a falta de resultados do 
esforço exploratório nos blocos licitados anteri-
ormente e as recentes turbulências no mercado de 
câmbio nacional, o resultado da quarta rodada po-
de ser considerado satisfatório. É importante ter 
em mente que a média de venda das licitações in-
ternacionais é bem inferior aos resultados da 
quarta rodada (em média 20%). 

Foram ofertados 54 blocos em 18 bacias se-
dimentares. Das 29 empresas habilitadas, apenas 
17 apresentaram ofertas, e, nos 21 blocos compra-
dos, verificou-se expressiva participação de 
empresas brasileiras e estrangeiras de pequeno e 
médio portes, com 12 lances vencedores. O menor 
interesse das grandes empresas é em parte expli-
cado pelo fato delas contarem com um 
considerável número de projetos e com programas 
de investimentos elevados no momento. O baixo 
número de registros de empresas atuantes em lei-
lões anteriores pode ter como um de seus fatores a 
estratégia de espera pelo sexto round, quando de-
verá ser novamente licitado um grande número de 
blocos do round zero. Entre as pequenas e médias 
empresas, estréiam no Brasil a australiana BHP 
Billiton, a canadense Dover, a norte-americana 
Newfield, a portuguesa Partex e as brasileiras 
Starfish e PetroRecôncavo. 

Conforme foi publicado por este boletim, uma 
característica desta rodada foi a oferta de um 
grande número de blocos em áreas de menor 
complexidade e risco geológico, como as bacias 
do Espírito Santo, Recôncavo e Potiguar, repre-
sentando justamente uma oportunidade de negócio 
para estas empresas de menor porte. Enquanto que 
nos leilões anteriores os blocos em águas profun-
das foram os mais disputados, as bacias em áreas 
já conhecidas foram as mais bem sucedidas nesta 

quarta rodada, apresentando os maiores índices de 
aproveitamento.  

Bacias consideradas de fronteira, como a do 
Amazonas, São Luiz, Pelotas e Cumuruxatiba, 
não atraíram o interesse nem mesmo de empresas 
com maior experiência no setor, como a Petro-
bras, que dispõe de maior quantidade de dados e 
possui maior capacidade de avaliação de riscos 
geológicos. Um total de quatro blocos em águas 
profundas, com um elevado custo exploratório, 
foram arrematados. A estratégia da Petrobras pa-
rece ter sido aquela de comprar áreas próximas 
aos locais onde ela já opera e dispõe de infra-
estrutura, com vistas a obter equilíbrio em relação 
à produção em declínio, observada em alguns blo-
cos. Nesse sentido, a exceção foi o bloco BM-J-3 
(em parceria com a Statoil), na Bacia do Jequiti-
nhonha, que apresenta geologia semelhante à da 
Bacia de Campos. 

Ainda assim, a participação da Petrobras teve 
o maior peso no leilão, com oito blocos arrecada-
dos (a metade dos quais em parceria com outras 
empresas), num valor de R$ 21.534.392,85 (cor-
respondente às participações nos blocos). Destes, 
três são terrestres e outros três são marítimos, em 
região de águas rasas. Em águas profundas, a Pe-
trobras ficou com o BM-J-3 e com o BM-C-25, 
este último em parceria com a Shell do Brasil, que 
arrematou dois blocos no valor de R$ 
19.649.875,40 (também correspondente às parti-
cipações nos blocos). A empresa já ocupa a 
segunda posição em número de projetos em E&P 
no Brasil, atrás apenas da Petrobras.  

À exceção destas duas empresas, verificou-se 
a escassa participação das super majors nos lances 
do leilão. Supostos novos entrantes de grande pe-
so no mercado nacional nesta rodada, como a 
chinesa CPC e a russa Lukoil, também não apre-
sentaram propostas. 

O comprometimento local apresentou a maior 
média dos leilões já realizados, com 40,5% para a 
fase de exploração e 56,7% para a fase de desen-
volvimento. O processo recente de desvalorização 
cambial certamente contribuiu para elevar a com-
petitividade dos bens e serviços nacionais. 
Entretanto, é importante considerar que estes va-
lores refletem também baixa procura por blocos 
offshore, em especial em águas profundas, que são 
de maior complexidade tecnológica.  

Como podemos observar na tabela 1, os lei-
lões com maior procura por blocos com maiores 

Quarta Rodada de Licitações da ANP: Fim da Euforia? 



 

 

exigências técnicas dos operadores (aqueles clas-
sificados como tipo “A”) foram justamente 
aqueles que apresentaram menor comprometimen-
to local. Ainda assim, os investidores que 
adquiriram os blocos terão que investir cerca de 
US$ 1 bilhão para cumprir o programa explorató-
rio mínimo (que varia entre sete e nove anos).  

Na configuração atual do mercado brasileiro 
de upstream, a Petrobras continua na liderança 
nos projetos de E&P, mas já não conta com a 
maioria dos blocos licitados nas quatro rodadas da 
ANP. Passados quatro anos da primeira rodada, 
grandes descobertas de petróleo ainda estão por 
ser anunciadas. Instabilidades cambiais à parte, o 
Brasil continua representando uma excelente o-
portunidade para a expansão da produção das oil 

companies, sobretudo se considerarmos as condi-
ções políticas e de mercado pouco favoráveis nas 
regiões com potencial de produção ainda por ex-
plorar. No entanto, a euforia do mercado 
brasileiro parece ter passado. Esta pode ser a men-
sagem do resultado da última rodada de licitação. 
Um novo boom no setor dependerá do resultado 
exploratório dos leilões já realizados. 

 
 
 
Rafael R. Pertusier 
Mestrando IE-UFRJ / bolsista Infopetro 
 
Leandro dos Reis Araújo 
bolsista Infopetro 

 

Tabela 1: Comparação das Rodadas Realizadas 
 

 Rodada 1 Rodada 2 Rodada 3 Rodada 4 
Comprometimento 
Exploração 25,4% 41,4% 26,9% 40,5% 

Comprometimento 
Desenvolvimento 26,7% 46,8% 37,9% 56,7% 

Bônus R$ 321.656.637 R$ 468.259.069 R$ 594.944.023 R$ 92.377.971 
Blocos Licitados A 16 A 7 A 33 A 18 
por Tipo B 10 B 8 B 14 B 27 
 C 1 C 8 C 6 C 9 
Total  27  23  53  54 
Blocos Concedidos A 11 A 7 A 17 A 4 
por Tipo B 1 B 6 B 11 B 8 
 C 0 C 8 C 6 C 9 
Total  12  21  34  21 
Aproveitamento  44,44%  91,30%  64,15%  38,89% 

         Fonte: elaboração própria a partir de dados da ANP 
 

Este Boletim conta com o apoio das seguintes instituições: 
 

 



 

 

 
 

Tabela 2: Resultados da Quarta Rodada de Licitação da ANP 
 

Exp. Des.
Terra
Amazonas BT-AM-2 B - - - - -
Espírito Santo BT-ES-14 C Partex Oil and Gas* (100) 50 70 3 R$ 1.021.021,00

BT-ES-15 C Petrobras* (100) 50 70 1 R$ 653.421,00
Parnaíba BT-PN-1 B - - - - -
Potiguar BT-POT-8 C Petrobras* (100) 50 70 2 R$ 2.853.274,00

BT-POT-9 C Partex Oil and Gas* (100) 50 70 1 R$ 215.021,00
BT-POT-10 C Dover Investments* (100) 50 70 1 R$ 2.352.000,00

Recôncavo BT-REC-7 C Starfish Oil & Gas* (100) 50 70 1 R$ 121.700,00
BT-REC-8 C Queiroz Galvão Perfurações* (100) 50 50 4 R$ 911.000,00
BT-REC-9 C Queiroz Galvão Perfurações* (100) 50 50 1 R$ 850.000,00
BT-REC-10 C PetroRecôncavo* (100) 50 70 3 R$ 1.128.000,00

São Francisco BT-SF-1 B - - - - -
São Luiz BT-SL-1 B - - - - -
Solimões BT-SOL-1 B Petrobras* (100) 50 70 1 R$ 323.456,00

BT-SOL-2 B - - - - -
Mar
Barreirinhas CM-BAR-2 B - - - - -

CM-BAR-3 A Devon Energy Corporation (100) 20 35 1 R$ 6.750.000,00
Campos BM-C-20 A - - - - -

BM-C-21 B - - - - -
BM-C-22 B - - - - -
BM-C-23 B - - - - -
BM-C-24 A BHP Billiton Limited (100) 15 30 1 R$ 13.500.000,00
BM-C-25 A Petrobras* (40); Shell (60) 25 35 2 R$ 9.555.959,00

Cumuruxatiba BM-CUM-3 B - - - - -
BM-CUM-4 A - - - - -

Espírito Santo BM-ES-16 B - - - - -
BM-ES-17 B - - - - -
BM-ES-18 B - - - - -
BM-ES-19 B - - - - -
BM-ES-20 B Newfield Exploration Company* (100) 20 20 1 R$ 1.390.800,00

Foz do Amazonas BM-FZA-2 B - - - - -
BM-FZA-3 A - - - - -

Jequitinhonha BM-J-2 B Queiroz Galvão Perfurações* (100) 30 40 1 R$ 855.000,00
BM-J-3 A Petrobras* (60); Statoil (40) 20 35 2 R$ 13.201.777,00

Pará-Maranhão BM-PAMA-5 A - - - - -
BM-PAMA-6 B - - - - -
BM-PAMA-7 A - - - - -

Pelotas BM-P-1 A - - - - -
Pernanbuco-Paraíba BM-PEPB-1 A - - - - -
Potiguar BM-POT-11 B Petrobras * (60); El Paso (40) 50 70 1 R$ 316.929,00

BM-POT-12 B - - - - -
BM-POT-13 B Petrobras * (40); El Paso (30); Unocal (30) 50 70 1 R$ 1.009.292,00
BM-POT-14 A - - - - -
BM-POT-15 A - - - - -

Santos BM-S-28 B - - - - -
BM-S-29 B Maersk Olie OG Gas* (100) 15 30 2 R$ 15.418.000,00
BM-S-30 B - - - - -
BM-S-31 B Shell* (100) 25 30 1 R$ 13.907.300,00
BM-S-32 A - - - - -
BM-S-33 A - - - - -
BM-S-34 A - - - - -
BM-S-35 A - - - - -

Sergipe-Alagoas BM-SEAL-8 A - - - - -
BM-SEAL-9 B Petrobras* (85); Partex (15) 50 70 1 R$ 6.314.021,00

Conteúdo Local (%) Lances BônusBacia Bloco Tipo Consórcio

 
 
Fonte: ANP 
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Decisão sobre P-50 Depende do Comprometimento Local 
óleo e Gás Brasil -  5  - Junho de 2002 

Após quatro tomadas de preços na tentativa de 
omendar a nova FPSO (Floating, Production, 
rage and Offloading) P-50, a Petrobras definiu 
nas recentemente um estaleiro para a contrata-
 da obra. Com as tomadas anteriores 
celadas devido aos altos valores apresentados, 
tima licitação, em junho, apresentou finalmen-
 Estaleiro Jurong como vencedor, com um 

trato no valor de US$ 244 milhões. Com isso, 
tatal conseguiu reduzir os preços inicialmente 

postos de US$ 347 milhões para US$ 244 mi-
es. No entanto, a falta de comprometimento 
 a realização da obra no país levou a um acor-
entre o ministro-chefe da Casa Civil, Pedro 
ente, e o presidente da Petrobras, Francisco 
s, resultando numa intervenção que suspendeu 
rocesso de contratação do estaleiro. Segundo 
s, "O ministro Pedro Parente apenas pediu pa-
ue o contrato fosse assinado depois de um 

ecer da Advocacia Geral da União." O proces-
e licitação não fora cancelado, contudo. 
A disputa em junho deu-se entre dois estalei-
 o Jurong (de Cingapura), que arrenda 
lmente o Mauá e o Estaleiro Ilha (Eisa), e a 

s Setal (joint-venture entre grupos do Brasil e 
Cingapura), que arrenda o Verolme. O Jurong 
itiu inicialmente que faria a obra em Cingapu-

local do principal parque da empresa. A Fels 
al, por sua vez, faria as obras no Verolme, em 
ra dos Reis. As duas propostas ficaram acima 

 US$ 234 milhões orçados pela Petrobras: o 
aleiro Jurong apresentou proposta de US$ 244 
hões, enquanto que o grupo Fels Setal apresen-
 proposta de US$ 258 milhões. O resultado foi 
icado pelo Governo do Estado do Rio de Janei-
e pela Organização Nacional da Indústria do 
róleo (ONIP), representando entidades empre-
ais. Antes de sua divulgação, a governadora do 
, Benedita da Silva, já acenava com a ameaça 
sancionar um projeto de lei que volta a taxar 
 o ICMS a importação de bens e serviços para 
dústria do petróleo em admissão temporária, 
 alíquota de 18%, para estimular a construção 
lataforma no país. Após o anúncio da escolha 
staleiro Jurong, a lei foi sancionada. 

Representantes do Estado alegam que a au-
cia da disposição do governo federal em abrir 
 da tributação de PIS/Cofins sobre o setor co-
 as empresas brasileiras em desvantagem na 
uta com as companhias estrangeiras. Além 
o, argumentam que, pelo efeito cascata da in-
ncia dos impostos, mesmo os benefícios 

criados para dar isenção de tributos, como o 
REPETRO, não conseguem retirar toda a incidên-
cia do ICMS do preço final do produto. 

Diante das pressões para que a obra fosse feita 
no país, o Estaleiro Jurong já havia garantido à 
ONIP a sua realização no Brasil. Segundo a em-
presa, um mínimo de 50% do trabalho seria 
realizado no Rio de Janeiro. O restante é referente 
a obras de docagem (nas quais o navio é trabalha-
do fora do mar) para as quais só o Estaleiro Ponta 
do Caju está adequadamente aparelhado no país, e 
que dependem das negociações com a Sermetal, 
dona do Ponta do Caju. O acordo acabaria com a 
polêmica sobre a construção do equipamento fora 
do país; entretanto, justamente a falta deste acordo 
e de garantias formais para a realização da obra no 
país levaram à suspensão temporária da licitação, 
à luz da recente incidência de ICMS, tendo ficado 
acertado que ''o contrato não será assinado até que 
se avalie a legalidade do processo diante da mu-
dança na legislação estadual do Rio''. 
Aproveitando a ofensiva do Governo, o estaleiro 
brasileiro Pam Setal - que integra o consórcio Fels 
Setal – chegou a entrar com um recurso adminis-
trativo contra a decisão da Petrobras, levando o 
assunto à Justiça. 

A lei sancionada pela governadora provocaria 
o aumento do custo da obra, o qual recairia sobre 
a Petrobras, uma vez que esse acréscimo no preço 
não estava previsto no orçamento da licitação, re-
servando à Fels Setal o direito de realizar a obra. 
De acordo com cálculos do governo do Estado, o 
custo da medida sobre a proposta do Estaleiro Ju-
rong, caso o estaleiro realizasse toda a obra no 
exterior, seria de US$ 53 milhões. A conversão da 
P-50 no exterior representaria, segundo cálculos 
realizados pelo Instituto de Economia da UFRJ 
em parceria com a ONIP, uma perda de arrecada-
ção da ordem de US$ 45 milhões em impostos e 
perda da injeção de cerca de US$ 200 milhões na 
renda nacional. 

A licitação da Petrobras é para a obra de con-
versão do navio Felipe Camarão, de sua própria 
frota, na FPSO P-50 para exploração e produção 
no campo de Albacora Leste (operado pela estatal 
em parceira com a Repsol-YPF), na Bacia de 
Campos, representando investimentos no total 
US$ 496 milhões, sendo US$ 244 milhões relati-
vos à conversão e US$ 252 milhões relativos aos 
diversos módulos que compõem a planta de pro-
cesso. A escolha do Estaleiro Jurong fecha o ciclo 
de contratações para a construção da plataforma e 



 

 

representa a geração de dois mil empregos diretos 
e outros seis mil indiretos. O projeto do desenvol-
vimento do campo de Albacora Leste exigirá 
investimentos de US$ 1,5 bilhão e terá um índice 
de nacionalização de 45%. A P-50 deverá entrar 
em operação a partir de julho de 2004, com uma 
produção de 180 mil barris diários de petróleo. 

O debate em torno da P-50 levou à decisão de 
criar-se uma comissão com representantes da Pe-
trobras, Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
ONIP, sindicalistas e parlamentares para estudar 
futuras licitações para a construção de plataformas 
e outros equipamentos num percentual de enco-
mendas garantidas para a indústria nacional. A 
questão é de extrema relevância, pois, segundo a 
Petrobras, deverão ser realizadas ainda neste ano 

mais duas licitações para a construção de plata-
formas, a P-51 e a P-52, de portes semelhantes ao 
da P-50, para os campos de Marlim Sul e Ronca-
dor. Serão contratadas ainda obras de conversão 
da plataforma P-47 em uma unidade de processa-
mento e tratamento de petróleo para o Campo de 
Marlim e a construção de duas novas plataformas 
fixas - uma para a bacia de Campos e outra para o 
litoral do Espírito Santo. Para esses contratos, a 
Petrobras sinalizou sua intenção de garantir um 
mínimo de 45% de conteúdo nacional. 

 
 
Rafael R. Pertusier 
Mestrando IE-UFRJ / bolsista Infopetro 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 

UFRJ OFERECE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ECONOMIA E 
GESTÃO EM ENERGIA (360 horas) 

 
Encontram-se abertas as inscrições para a nova turma. 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, às quintas-feiras, 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   
 

ÚLTIMAS VAGAS!! 
 

mailto:atend-mba@coppead.ufrj.br
http://www.ie.ufrj/infopetro
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Gás - Eletri
Seminário Regulação, Concorrência e Expansão nas In-

dústrias de Gás e Eletricidade 
 

elato da Sessão “Reforma das Indústrias de Energia - Vi
são do Brasil” 
leo e Gás Brasil -  7  - Junho de 2002 

 Seminário Internacional sobre Regulação, 
orrência e Expansão nas Indústrias de Gás e 
icidade foi organizado pelo Grupo de Energia 
-UFRJ, entre 18 a 20 de junho de 2002, e te-

omo objetivo analisar a reestruturação das 
strias energéticas brasileiras e a experiência 
nacional. As discussões desenvolveram-se em 
 de um conjunto de questões associadas aos 
s desafios enfrentados pelo processo de rees-
ração da infra-estrutura energética no Brasil: 
rodução da concorrência; a criação das condi-
 necessárias à realização dos investimentos; o 
esso de internacionalização das empresas de 
gia; e a regulação. 
ste conjunto de questões foi identificado a 

r de uma avaliação sobre as motivações da re-
a das indústrias energéticas brasileiras; assim 
 sobre a lógica que a presidiu e os resultados 

rvados até o presente momento.Nesta avalia-
cabe ressaltar alguns pontos: 
m primeiro lugar, deve-se observar que a re-
a não é um fenômeno exclusivamente 
leiro, mas um traço que define o atual mo-
o da trajetória de evolução da indústria de 

gia no mundo;  
m segundo lugar, cabe chamar a atenção que 
orma é um processo de transformação estru-
, e como tal, depois de iniciado, muda 
almente o contexto no qual ele ocorre. É pos-
 discutir o acerto de sua concepção, a 
etência na sua implementação, no entanto, 
 possível abstrair o seu caráter destruidor das 
turas anteriormente existentes; a sua natureza 
ersível, portanto, no caso brasileiro, privati-
es foram feitas, contratos foram assinados, 
s regras foram estabelecidas, investimentos 
 realizados; enfim, os agentes se moveram e 

é razoável conceber que possamos recolocá-
a mesma posição em que estavam, antes de 

 começar – a não ser que estejamos dispostos 
ar com todos os custos, extremamente eleva-
dessa tentativa de reconstruir o passado. 

te deste fato, “voltar ao passado ou avançar” 
 falso dilema, dada a impossibilidade da pri-
a alternativa. 
m terceiro lugar, é importante salientar o ca-

ráter incompleto da reforma no Brasil; fruto das 
grandes dificuldades encontradas pelo Estado bra-
sileiro na sua implementação, que gerou uma 
estrutura intermediária instável, caracterizada pela 
inexistência de uma lógica unificadora, na qual 
convivem racionalidades diversas e, mais do que 
isso, incompatíveis. 

É sobre este contexto das indústrias energéti-
cas de rede no Brasil – incontornável, irreversível 
e inacabado - que se estrutura o conjunto de ques-
tões e dilemas, objeto do presente seminário. Daí 
que seja importante salientar alguns aspectos rela-
cionados à própria natureza dessas questões. 

Inicialmente, é preciso lembrar que a questão 
da introdução da competição nas indústrias de re-
de não se resume ao singelo dilema concorrência 
versus monopólio. A concorrência é um processo 
que gera um sem número de estruturas possíveis; 
com número de concorrentes, graus de concentra-
ção e verticalização, fontes de vantagens 
competitivas e padrões competitivos distintos. Na 
verdade, um mundo vasto de possibilidades, que 
amplia-se à medida em que consideramos as di-
versas opções de serviços e, por conseguinte, de 
mercados, passíveis de serem configurados ao 
longo de toda a cadeia produtiva da energia. En-
fim, uma estrutura muito mais complexa do que o 
monopólio verticalizado, que caracterizou a in-
dústria de energia durante grande parte do século 
XX. Deste modo, a introdução da competição nas 
indústrias energéticas de rede não torna o ambien-
te de decisão destas indústrias mais simples; 
muito pelo contrário, torna este ambiente muito 
mais complexo - com reflexos evidentes sobre a 
tomada de uma decisão crucial: a de investir. Este 
fato remete a discussão a uma outra questão im-
portante, que é a criação de um ambiente 
favorável ao investimento nestas indústrias. 

Se a verticalização e o monopólio reduziam os 
riscos e facilitavam os investimentos, viabilizando 
a vigorosa expansão das indústrias de infra-
estrutura, a desverticalização e a introdução da 
competição aumentam as incertezas do ambiente e 
a complexidade da decisão de investir, dificultan-
do a expansão da indústria. Isto implica que os 
agentes, neste caso privados, passarão a exigir in-



 

 

centivos maiores para contrabalançar com os ris-
cos, agora também maiores. Em um quadro como 
este, coloca-se a demanda por mecanismos de fi-
nanciamento e de mitigação de riscos mais 
sofisticados, e a presença estratégica do Estado, 
alavancando os investimentos privados, tornada 
cada vez mais importante. Desta forma, a questão 
estratégica da viabilização da expansão da infra-
estrutura energética é recolocada em termos mais 
complexos. Dois aspectos importantes da busca de 
soluções para viabilizar esta expansão devem ser 
olhados com atenção: a internacionalização das 
empresas de energia e o papel do regulador. 

O movimento das empresas energéticas para 
fora das suas tradicionais fronteiras nacionais não 
é uma estratégia desprovida de riscos. A operação 
em novos mercados, caracterizados por estruturas 
institucionais pouco conhecidas para estas empre-
sas e aparatos regulatórios não necessariamente 
convergentes amplia a incerteza acerca da rentabi-
lidade do conjunto de seus ativos, refletindo-se 
em maiores exigências de mecanismos que garan-
tam essa rentabilidade, principalmente no que 
concerne ao risco cambial. Pelo lado do país que 
hospeda essas empresas, as incertezas  referentes à 
garantia do suprimento energético – agora subme-
tido a uma lógica externa – e aos impactos 
macroeconômicos da remessa de lucros e da im-
portação de equipamentos e insumos sobre o 
balanço de pagamentos passam a fazer parte da 
agenda de restrições ao crescimento econômico. 
Estes fatos, mais uma vez, aumentam a complexi-
dade do ambiente energético, exigindo uma 

atuação mais sofisticada dos órgãos planejadores 
e executores da política energética. 

À medida em que a reforma aumenta a com-
plexidade da indústria de energia de rede, crescem 
as exigências ao aparato institucional. Neste sen-
tido, a visão de que o resultado da reforma é uma 
participação menor do Estado é, no mínimo, ingê-
nua. A implementação da reforma exige uma 
intervenção mais qualificada e precisa, o que re-
quer um Estado que seja capaz de desenvolver 
competências e recursos de poder mais efetivos, 
demandando, portanto, a reconquista da sua capa-
cidade de formular e implementar políticas 
públicas, e ainda, identificando, de forma clara, as 
várias esferas de sua atuação, delimitando frontei-
ras e dirimindo conflitos. 

Enfim, é nesse quadro de complexidade cres-
cente que se inserem as discussões sobre os 
dilemas enfrentados pela indústria energética bra-
sileira; no entanto, um olhar mais atento sobre 
esse conjunto verá que mais do que um conjunto 
de simples dilemas, o que se encontra aqui é um 
conjunto de desafios de estatura significativa, que 
irá exigir das instituições brasileiras igual estatura, 
na hora de enfrentá-los. 

 
Referência: 
www.energia.ie.ufrj.br/seminario/index.html  
 
Relator:  
Ronaldo Goulart Bicalho – Prof. IE-UFRJ. 
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Relato da Sessão sobre Competição 
 Gás Brasil -  9  - Junho de 2002 

 importante temas discutido no seminá-
volução da competição nas indústrias de 
ricidade tanto no Brasil como em outros 
sessão foi desenvolvida em duas fases. 
te, os convidados internacionais apre-

um balanço de algumas das experiências 
nais na implementação de mercados li-
o gás e a eletricidade (Argentina, Reino 
olanda). Em seguida, todos os convida-
iram, à luz da experiência internacional, 
dades para o desenvolvimento de um 
ompetitivo para o gás e eletricidade no 

Lições dos Mercados Internacionais  
lise da experiência internacional eviden-
ns pontos consensuais no que tange à 
 da concorrência e aos seus resultados 
ntes países. Em primeiro lugar, os dife-
esentadores destacaram as dificuldades 
rodução da competição no mercado elé-
s dificuldades estão associadas: i) às 
dades tecnológicas deste setor: forte pre-
externalidades na rede de transporte, 

lidade de estocagem da eletricidade e 
ade da demanda; ii) à existência de vá-
ercados  no setor; iii) aos e problemas 

rtamento anti-competitivo das empresas.  
ltou-se no seminário que o mercado elé-
sui várias  dimensões: mercado de 
ncilares, mercado de serviços de trans-
distribuição, mercado de energia para 
ento, mercado spot de energia e merca-
de energia. A introdução da competição 
o elétrico pode abarcar todos ou apenas 
sub-mercados; entretanto, a experiência 
nal mostra que é muito importante aten-
a coerência entre as regras dos sub-
. A falta de coerência entre os sub-
 abre espaço para comportamentos anti-
os, em detrimento dos consumidores. 

utro ponto ressaltado nas diversas apre-
 levava em conta que os órgãos 
es e os formuladores de política energé-
ponsáveis pela implementação da 
cia têm vivenciado um processo de a-
o; ou seja, não existem receitas prontas 
forma ideal de organização industrial e 

estruturação dos mercados  energéticos. Após a 
reforma com a introdução da concorrência, os re-
guladores vêm se adaptando às regras de mercado, 
visando a aumentar o nível de rivalidade e a inten-
sidade da concorrência.  

O grau de integração vertical permitido pelos 
reguladores também suscitou o debate entre os 
participantes. A experiência internacional tem 
mostrado que, mesmo em países fortemente com-
petitivos (Inglaterra e Argentina), os operadores 
vêm buscando elevar o grau de integração vertical 
ao longo das cadeias de gás e eletricidade. O de-
bate deixou claro que trata-se de uma estratégia 
para a redução dos riscos de mercado e não existe 
consenso de que a implementação destas estraté-
gias pelas empresas deva ser coibida. Apesar de 
elevar o poder de mercado das empresas, a inte-
gração vertical contribui para uma maior taxa de 
investimento, mitigando riscos de projetos para a 
expansão. Tendo em vista o reduzido tempo da in-
trodução da concorrência no setor elétrico nos 
principais mercados mundiais, é importante deixar 
um espaço para a diversidade de estratégias em-
presariais, para que o próprio mercado descubra o 
nível de integração vertical mais apropriado aos 
riscos do setor. 

Finalmente, a análise da experiência interna-
cional deixou claro que um dos principais pontos 
que pautará o debate sobre os mercados energéti-
cos liberalizados será a apropriação dos ganhos de 
eficiência resultantes da competição. A experiên-
cia do Reino Unido e da Argentina apontam para 
as empresas como grandes beneficiárias do au-
mento da eficiência. Ou seja, os resultados foram 
distribuídos de forma desequilibrada entre consu-
midores e acionistas, ensejando reações políticas 
que tendem a colocar em pauta esta questão.  

 
A Introdução da Competição no Brasil 

A análise da experiência brasileira deixou cla-
ro que, apesar da reforma não ter atingido seus 
objetivos quanto à concorrência no setor de gás e 
eletricidade, não é mais possível nem desejável 
uma volta ao passado, com a adoção da organiza-
ção industrial tradicional, caracterizada por 
monopólios territoriais estatais.  Nem é tampouco 
desejável a importação de modelos de outros paí-
ses. É importante que o Brasil inove a 



 

 

estruturação do modelo do seu setor elétrico e ga-
sífero, onde não cabe a discussão quanto a haver 
ou não competição, e sim quanto ao escopo para a 
concorrência desejável para o país, levando-se em 
conta as suas especificidades.  

A discussão do escopo da concorrência deixou 
claro que uma das condições necessárias a qual-
quer grau de concorrência é a organização de um 
mercado das águas no país. A falta de um merca-
do para as águas vem contribuindo para 
inviabilizar os projetos de geração termelétrica, as 
quais apresentam atualmente custos muito mais 
elevados do que as usinas hidrelétricas novas e, 
principalmente, as já amortizadas. Existe, portan-
to, um gargalo institucional a ser resolvido, que 
concerne às regras do mercado elétrico, que estão 
desequilibradas,em favor da geração hidrelétrica.  

A análise dos insucessos na introdução da 
competição no Brasil deixou evidente que uma de 
suas causas foi a transferência do papel de formu-
lador de política energética do governo para o 
regulador setorial. A introdução da competição 
não exime o governo de cumprir uma missão es-
sencial que é a de traçar as diretrizes para o setor, 
arbitrando sobre questões importantes, tais como: 
escopo para a concorrência, política tecnológica 
para o setor, repartição de riscos e políticas sociais 
compensatórias. Na medida em que a política e-
nergética não arbitrou sobre estas e outras 
questões, o regulador passou a sofrer pressão de 
grupos de interesses e sua ação regulatória ficou 
inviabilizada. Portanto, o fracasso regulatório no 
Brasil na introdução da concorrência deve ser en-
carado como um fracasso da política energética. A 
discussão deixou transparente que a falta de atua-
ção do Estado através de uma política energética 
representa um dos principais problemas setoriais.  

Finalmente, a discussão em torno do desen-
volvimento do mercado para a geração 
termelétrica no país apontou alguns pontos relati-
vamente consensuais. Em primeiro lugar, existe 
um problema de preços do gás natural em função 
de decisões sobre a importação de gás boliviano, 
as quais foram pautadas sobre critérios políticos. 
O custo da commodity importada e dos serviços 
de transporte está muito elevado, bem acima dos 
preços praticados na Argentina. São necessárias 
medidas para rever a política atual de preços, no 
esforço de adaptá-las à realidade de mercado gasí-
fero da região e do setor elétrico brasileiro. Da 
mesma forma, ficou claro que existe um gargalo 
no que se refere à infra-estrutura de transporte, em 
particular no segmento da distribuição. O mercado 
termelétrico não se viabilizará sem o desenvolvi-
mento de mercados para o uso difuso do gás, com 

demanda mais estável. Entretanto, para viabilizar 
este mercado, faz-se necessária uma política para 
a expansão da infra-estrutura de transporte de gás.  

Uma das propostas debatidas no seminário foi 
a limitação da concorrência no setor elétrico brasi-
leiro, frente à competição entre os operadores 
privados pela oferta de blocos de energia, que se-
riam licitados por entes estatais ou empresas 
distribuidoras. Ou seja, a competição se daria pelo 
acesso ao mercado e não na fase de comercializa-
ção da energia. A empresa geradora vencedora do 
leilão (empresa que ofertasse a menor tarifa) rece-
beria em contrapartida um contrato de longo-
prazo, eliminando-se assim os riscos de mercado. 
Esta proposta foi longamente debatida pelos parti-
cipantes, tendo sido apontadas algumas vantagens 
e desvantagens. Por um lado, a garantia do mer-
cado através do contrato de longo-prazo 
representaria uma diminuição dos riscos do proje-
to, o que poderia dar origem a uma tarifa mais 
competitiva.  Por outro lado, alguns participantes 
sustentaram que esta proposta já tinha sido im-
plementada em vários países, sendo conhecida 
como modelo do “Single Buyer”. A experiência 
internacional com este modelo revela a estratégia 
das empresas em transferir para os consumidores 
riscos de forma exagerada. Assim, teme-se que as 
tarifas acabem se estabelecendo em níveis muito 
elevados, uma vez que as empresas poderiam ten-
tar transferir riscos regulatórios, cambiais e 
mesmo tecnológicos para as tarifas ofertadas. Fi-
nalmente, um dos grandes empecilhos para esta 
estratégia seria a estrutura fragmentada da indús-
tria elétrica nacional. Diante da estrutura atual, 
existe um risco elevado para as empresas compra-
doras de blocos de eletricidade através de 
contratos PPA.  

Em resumo, a sessão sobre concorrência dei-
xou claro que a configuração de um mercado 
competitivo para o gás e eletricidade exigirá uma 
enorme capacidade de formulação e implementa-
ção de política energética e regulação de 
mercados. As dificuldades para viabilizar a com-
petição não são exclusivas ao Brasil. A 
experiência internacional vem mostrando que o 
caminho de aprendizagem para as autoridades e-
nergéticas e para as empresas é longo. Entretanto, 
a pior maneira de aprendizado sobre mercados 
competitivos é parar no meio do caminho no pro-
cesso de liberalização.  

Referência: 
www.energia.ie.ufrj.br/seminario/index.html  
 
Relator: 
Prof. Edmar Luiz F. de Almeida IE-UFRJ 
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Gás - El
Seminário Regulação, Concorrência e Expansão nas 

Indústrias de Gás e Eletricidade 

Relato da Sessão sobre Investimentos  
o e Gás Brasil -  11  - Junho de 2002 

agenda do seminário concentrou o debate 
no das seguintes questões: i) quais os riscos 

icos relevantes para o investimento no se-
ergético? ; ii) que instrumentos mobilizar 
itigá-los? e iii) um certo grau de verticali-
acilitaria o investimento? 
esar do reconhecimento geral da importân-
 crise do padrão de financiamento para 
ar o investimento das indústrias de energia, 
atedores enfatizaram as diferenças signifi-
 com relação ao investimento nas 
ncias de reforma energética entre os países 
olvidos (PD) e os países em desenvolvi-
(PED), devidas basicamente a diferentes 

de maturidade na evolução das indústrias de 
. Os primeiros iniciaram os processos re-
ores com sobre-capacidade de oferta e 
das estabilizadas ou cadentes, em função da 
tude da integração dos mercados energéti-
cionais. Já nos segundos, o tema dos 

mentos foi o argumento central como res-
el para reforma do setor energético, em 
lar na América Latina, em função da exis-
de insuficiências de capacidade de oferta 
ender a demandas em progressão dinâmica, 
ionadas pela não completude da integração 
rcados energéticos domésticos. 
 América do Sul, a restrição financeira é o 
 central para a expansão do setor, pois a 
ia elétrica ainda não atingiu sua maturidade 
 exceção da Argentina, a indústria de gás 
 é embrionária. Por essa razão, a demanda 
rgia nestes países cresce num nível superior 
crescimento do produto e esta tendência 
ecerá no futuro previsível, principalmente 

indústria de gás e eletricidade.1  

imentos Pós-Reforma e Reestruturação 
or Energético: Uma Evolução Problemá-

                                           
so brasileiro, por exemplo, partindo de uma hi-
de crescimento de  4,3% a.a., a Eletrobrás 

u, até 2005, um aumento de 4,7% a.a. da de-
de eletricidade e a necessidade de adicionar  
 de capacidade de oferta, ou seja, 6,7 GW/ano, 

ndo o montante de US$ 4,4  bilhões/ano de in-
nto. 

Do ponto de vista da evolução dos investi-
mentos, porém, as intervenções tenderam a avaliar 
como pouco favoráveis os resultados da reforma e 
da reestruturação das indústrias de energia. De um 
modo geral, sob a condução de uma governança 
privada, a tendência observada é o ressurgimento 
da dinâmica cíclica do investimento, alternando 
fases de expansão e retração. Esta dinâmica é re-
gistrada com razoável nitidez para  os 
investimentos em geração de energia elétrica no 
caso do Reino Unido e em outras experiências eu-
ropéias. 

A tendência é menos nítida nos PED, especi-
almente nos países sul-americanos. Nestas 
experiências de reforma, a importância da evolu-
ção das variáveis-chave dos respectivos contextos 
macroeconômicos (taxa de juros, câmbio, nível de 
atividade, relação dívida pública/Pib) revelou-se 
crítica para a evolução dos investimentos energé-
ticos.  

A primeira fase da reforma, turbinada pela 
abertura e privatização, registrou alta disposição 
dos agentes, sobretudo internacionais, para a rea-
lização de investimentos marginais que 
maximizaram os ganhos financeiros de curto pra-
zo, característicos da lógica financeira dominante 
da internacionalização dos grupos energéticos. Na 
segunda fase, em que foram exigidas ampliações 
de nova capacidade, a euforia da primeira fase deu 
lugar à cautela dos investidores. A lógica produti-
va que caracteriza esta fase colocou para os 
empreendedores a dureza dos custos, das incerte-
zas e dos riscos associados aos investimentos 
energéticos. 

Foi nesta fase da reforma que o ânimo decisó-
rio dos agentes privados no investimento de novas 
capacidades de energia sofreu os impactos da alte-
ração dos parâmetros da conjuntura econômica 
internacional, após as crises financeiras de 1997-
1998. Esses impactos refletiram evoluções macro-
econômicas problemáticas, sobretudo nos países 
de América do Sul, a exemplo da desvalorização 
progressiva da moeda brasileira e da explicitação 
da crise argentina, a partir de 1999. 

Após uma década, o efeito líquido da reforma 
energética nos países sul-americanos revelou que 
os investimentos em energia encontram-se num 



 

 

impasse. Como estimular os agentes privados a 
investir? Eis a questão central que se coloca para 
o avanço das reformas de energia nos países da 
região.  

 
Capital Privado e Investimento Energético: 
Superar as Limitações do Estado Regulador 
nos Países em Desenvolvimento 

 
Na perspectiva da dinâmica dos investimen-

tos, os novos rumos do desenvolvimento da 
indústria de energia recolocam um velho dilema 
convencionalmente tratado pela literatura econô-
mica: a decisão de investir nas atividades de 
energia, do ponto de vista privado, enfrenta a pos-
sibilidade de existência de risco e incerteza quanto 
à sua viabilidade econômica. Este é o dilema enfa-
tizado na tradicional abordagem de “falhas de 
mercado” da teoria de finanças públicas, nas aná-
lises de economia da energia, na literatura recente 
sobre privatização e reforma do setor energético e 
nas análises da economia neoinstitucional. 

Em termos amplos, o dilema projeta as difi-
culdades surgidas com a insuficiência de 
mecanismos que possibilitem às partes ou agentes 
envolvidos numa relação contratual, quer seja en-
tre regulador e agentes regulados ou entre 
acionistas e dirigentes de uma corporação empre-
sarial, no sentido de lidar positivamente com os 
problemas da informação e da incitação próprias 
ao financiamento dos investimentos.  

No padrão atual de desenvolvimento da indús-
tria de energia, este dilema assume contornos 
inteiramente novos. Na medida em que o investi-
mento é fruto da decisão de operadores privados, 
a estrutura de mecanismos incitativos praticada 
pelo poder concedente e regulador opera através 
de modalidades indiretas. Ora, além da incerteza 
característica do processo de reestruturação, num 
clima de crescente competição, pautado por assi-
metrias de aprendizado entre reguladores e 
regulados, os novos operadores privados se depa-
ram com os desafios de criar e gerir mecanismos 
internos para as suas corporações, a fim de facili-
tar a transferência intertemporal de demandas de 
renda, em função da pressão dos acionistas (pro-
prietários) por  distribuição de dividendos. 

As duas questões vêm apresentando alta com-
plexidade na experiência sul-americana e 
brasileira recentes e representam para os PED um 
grande desafio, basicamente por duas razões: i) o 
estágio imaturo da indústria de energia; e ii) a e-
xistência de grandes diferenças na dinâmica de 
evolução regional dos mercados de distribuição. 

Neste ponto da trajetória, confrontamos, mais 

uma vez, o problema dos limites ou, para colocar 
a questão de modo semelhante ao de Albert Hirs-
chman, nos defrontamos com a nossa capacidade 
ou incapacidade de ultrapassar fronteiras. 

Foi neste ponto que o debate recolocou a im-
portância de se criar instituições compatíveis com 
a lucidez e a maturidade exigidas por transforma-
ção tão desafiadora. A indagação crucial dos 
debatedores foi dirigida no sentido de questionar 
se o papel de uma instituição especial: a política 
dos governos e a sua fracassada busca por recur-
sos privados para investir no setor. 
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Um dos movimentos importantes que acom-
panhou a reforma do setor energético no mundo a 
partir do final da década de oitenta foi a interna-
cionalização das empresas, tanto estatais como 
privadas. A abertura dos mercados com a remoção 
de barreiras institucionais à entrada de novos ato-
res e o processo de privatizações foram dois 
pilares básicos sobre os quais a reforma foi opera-
da na maior parte dos países. 

É interessante observar que, do ponto de vista 
da busca de mercados externos através do inves-
timento direto, o processo de reforma na Europa e 
na América Latina  produziu resultados bastante 
diferentes. Nos países europeus, a internacionali-
zação das empresas impulsionada pelas reformas 
ficou circunscrita a algumas regiões e privilegiou 
o espaço europeu, expandindo-se para o Leste 
Europeu e apenas parcialmente para a América 
Latina. No entanto, as empresas inglesas, suecas e 
alemãs mesmo aquelas dotadas de potencial de in-
ternacionalização não realizaram um movimento 
agressivo nessa direção, privilegiando suas posi-
ções na estruturação do mercado europeu de 
energia. 

A reforma inglesa, cuja prioridade foi introdu-
zir a concorrência no mercado e, portanto, 
sancionar empresas de menor porte (de atuação 
regional) ilustra uma evolução peculiar. Mesmo 
no caso das duas grandes empresas geradoras de 
energia elétrica (National Power e Powergen), 
candidatas naturais à internacionalização, a rees-
truturação implicou no seu enfraquecimento, com 
a venda de parte importante de seus ativos no 
mercado doméstico.  

A América Latina recebeu um intenso afluxo 
de investimentos diretos, realizado por empresas 
transnacionais ibéricas e norte americanas, forte-
mente impulsionado pela abertura dos mercados, 
pelas privatizações em curso e pelo elevado po-
tencial de crescimento dos mercados, em 
particular o brasileiro e o argentino. Este último 
fator assumiu grande importância na decisão das 
empresas multinacionais as quais defrontavam 
demandas de baixo ritmo de crescimento nos res-
pectivos mercados nacionais e, portanto, um 
excesso de recursos a serem aplicados.  Por outro 
lado, para os países receptores, a entrada de capi-

tais externos atendia aos interesses nacionais, na 
medida em que garantia uma oferta de divisas, 
fundamental para a sustentação dos planos de es-
tabilização de preços em curso.  

Assim, em um primeiro momento, os efeitos 
da internacionalização nos países latino america-
nos foram positivos. Mas, no médio e longo 
prazos, os efeitos são ainda duvidosos. Por um la-
do, a expectativa de que a entrada de grandes 
players internacionais garantiria os investimentos 
necessários à ampliação da oferta de energéticos e 
à sustentação do crescimento econômico não se 
concretizou. É verdade, que as condições macroe-
conômicas das economias latino-americanas 
foram drasticamente deterioradas, com redução no 
ritmo de crescimento, pressão cambial, alta dos 
juros e aumento da dívida pública, a partir das cri-
ses asiática e russa, ocorridas no final da década 
de 90, aumentando o risco de ampliação da capa-
cidade produtiva. Por outro lado, a alta 
volatilidade dos mercados financeiros internacio-
nais nos dois últimos anos elevou 
significativamente a aversão ao risco, tornando os 
grandes investidores mais cautelosos quanto à de-
cisão de aplicar recursos em novos investimentos 
em economias emergentes e mais exigentes em re-
lação à remessa de lucros e dividendos das 
aplicações aqui já realizadas, implicando numa sa-
ída líquida de divisas e contribuindo para agravar 
a pressão cambial . Um outro ponto destacado foi 
o impacto da internacionalização do setor sobre a 
evolução dos preços domésticos. Em particular, 
na Argentina e no Brasil, os contratos das empre-
sas internacionais estão indexados ao câmbio. Em 
momentos de fortes turbulências no mercado 
cambial, a exemplo do que tem ocorrido a partir 
de 2001 nos dois países, os preços dos energéticos 
são pressionados, comprometendo a inflação, a 
política de juros e provocando impactos sobre a 
dívida pública e sobre o nível de atividade eco-
nômica   
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A sessão sobre Regulação ofereceu importan-
tes lições para o caso brasileiro, à luz do contraste 
da situação de diferentes países. Apesar da ampli-
tude do fenômeno de reformas e de criação de 
órgãos reguladores, o exercício da regulação tem 
variado bastante de um país para o outro. Além 
disso, as experiências são muito recentes e sujei-
tas a novas mudanças de rumo. As principais 
dificuldades encontradas estão associadas, por um 
lado,  com o exercício da regulação em ambiente 
competitivo. Assim, as diferentes intervenções da 
sessão de Regulação foram centradas em dois as-
pectos principais: 

Os desenhos institucionais do setor 
energético (especialmente, o papel 
dos órgãos reguladores e ministérios); 
A estrutura industrial (grau de inte-
gração vertical e formas de 
concorrência) das indústrias de ener-
gia. 

A partir das apresentações dos diferentes par-
ticipantes, é possível constatar que as reformas 
das indústrias de energia implementadas em dife-
rentes países são uma resultante das diferentes 
combinações dos aspectos mencionados acima. 
Dessa forma, é natural que as análises comparati-
vas de diferentes países apontem para a grande 
diversidade dos desenhos institucionais e das es-
truturas industriais do setor energético. 

Além disso, foi destacado que as reformas têm 
sido objeto de permanentes revisões. Esta obser-
vação atesta a grande complexidade do processo 
de introdução de mecanismos concorrenciais nas 
indústrias de eletricidade e de gás. Em diferentes 
países e em particular na Inglaterra – que perma-
nece sendo uma referência importante para as 
reformas em todo o mundo - a criação do novo 
regulador de gás e eletricidade (OFGEM), a partir 
da fusão das competências dos antigos OFFER e 
OFGAS, foi uma resposta direta ao problema da 
convergência tecnológica e ao comportamento es-
tratégico de diversificação do portfolio de 
atividades das principais empresas operadoras. 

Ademais, apesar da desverticalização das ati-
vidades ter se constituído num dos pontos centrais 
da reforma do fim dos anos 80, constata-se, hoje, 

que as empresas operadoras, especialmente no se-
tor elétrico, estão buscando a re-verticalização das 
atividades, modificando, substancialmente, o mo-
do de organização industrial planejado a partir da 
reforma. 

Outro ponto importante salientado no debate é 
o da existência de um elevado grau de reversibili-
dade das estratégias empresariais do setor de 
energia. As estratégias de expansão internacional 
e de diversificação de grandes grupos devem ser 
examinadas com extrema cautela. Muitos destes 
grupos não lograram sucesso na implementação 
destas estratégias, o que tem implicado num mo-
vimento constante de trocas de participações 
acionárias e uma tendência de concentração indus-
trial. Estes aspectos ampliam as dificuldades de 
regulação e exigem a busca de diferentes instru-
mentos a serem testados pelos reguladores para 
regular mercados oligopolistas e com fortes ten-
dências à reverticalização. Vale mencionar que 
este é um problema inerente a todos os países, 
pois é ainda muita recente a experiência de regu-
lação de indústrias de rede comportando 
diferentes estruturas de mercado em seus segmen-
tos de atividades. 

Por fim, foi destacada a necessidade de rede-
finição do papel do Estado no âmbito da 
formulação e implementação da política energéti-
ca. Com a criação das agências reguladoras, esta 
função foi sendo colocada em um plano secundá-
rio. Porém, as dificuldades de regulação, as 
contínuas revisões dos processos de reforma e os 
problemas de segurança de abastecimento que 
emergiram (na Califórnia e no Brasil) contribuem 
para a recuperação do espaço reservado à política 
energética. 
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ALERJ Retira Insenção de ICMS para Ad-
missão Temporária 

A Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro aprovou, por 42 votos a zero, o projeto de 
lei Nº 3137/2002, que faz incidir alíquota de 18% 
sobre a operação de admissão temporária e de im-
portação de bens e prestação de serviços que se 
iniciem no exterior, admitidos diretamente e através 
de portos fluminenses. E ainda, operação, prestação 
e transferência interestadual das admissões tempo-
rárias e importações de bens por portos de outros 
Estados e que venham a ser aplicados nas instala-
ções que realizem as fases de produção de petróleo 
no litoral do Estado do Rio de Janeiro. 

As plataformas e sistemas flutuantes de produ-
ção de petróleo acabados ou semi-acabados, suas 
unidades modulares a serem instaladas nestas plata-
formas, bem como  seus acessórios submarinos de 
ancoragem e atividades de interligação e completa-
ção dos poços submarinos não mais contarão com a 
desoneração do ICMS. 

A lei, sancionada pelo Governo do Estado, pre-
ocupa analistas porque pode afastar os investidores. 
Contudo, a iniciativa da ALERJ sinaliza incertezas 
quanto à eficácia do REPETRO, enquanto tentativa 
de isonomia tributária entre produtores nacionais e 
estrangeiros, comprometendo a sua própria continu-
idade, uma vez que a mesma já foi objeto de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade, impetrada pelo Go-
verno de Minas Gerais junto ao Supremo Tribunal 
Federal. 

 
Nova Portaria da ANP para a Distribuição de 
Combustíveis 

A ANP planeja alterar a regulamentação da ati-
vidade de distribuição de derivados visando a uma 
maior estabilidade e segurança a este segmento do 
mercado. Pretende-se com esta medida conter o in-
gresso de empresas oportunistas e fazer com que se 
estabeleçam no mercado apenas aquelas que tenham 
de fato interesse e capacidade de permanecer. A 
minuta da portaria estipula requerimentos de capital 
mínimo no valor de R$ 1 milhão, dos quais 50% 
devem estar investidos em ativo imobilizado, neces-
sário à atividade,  seguro contra danos ambientais e 
de terceiros por período de 1 ano, com franquia de 
10% do valor; além disso, espera-se que a empresa 
seguradora seja de porte, com patrimônio líquido 
mínimo de R$ 200 milhões. 

A introdução de maior concorrência com a des-
regulamentação causou alguns problemas de 

concorrência predatória de novas distribuidoras, in-
cluindo-se extinções do mercado, sem o 
conhecimento da ANP e sem que maiores compro-
missos fossem criados. A isso, somam-se os 
problemas relativos à adulteração de combustíveis e 
à sonegação de impostos, uma vez que estas distri-
buidoras acusadas de serem às maiores responsáveis 
por estas. 

 
Mudança de Rumo para as Térmicas da Pe-
trobras 

À espera de melhores definições regulatórias e 
da expectativa quanto ao comportamento do con-
sumo energético pós-racionamento, dentro do 
programa global de investimentos da Petrobras para 
este ano, originalmente orçado em R$ 19 bilhões, os 
cerca de R$ 2 bilhões que seriam investidos em ge-
ração termelétrica foram revistos. Assim, a 
Petrobras está suspendendo novos investimentos na 
área de energia e gás e admitiu a possibilidade de 
desfazer-se de negócios no setor. Hoje, a estatal tem 
envolvimento direto ou indireto em 16 empreendi-
mentos térmicos, os quais totalizam quase 4 mil 
MW, enquanto que a demanda por essa energia está 
em apenas 10%. 

Segundo o presidente da empresa, “os compro-
missos firmados com os cronogramas de obras em 
andamento estão sendo cumpridos. Apenas ficam 
suspensas as usinas ou etapas novas”. 

 
OPEP Mantém Cortes na Produção 

A Organização dos Países Exportadores de Pe-
tróleo decidiu em seu último encontro em Viena 
sobre a manutenção dos 21,7 milhões de barris diá-
rios das cotas de produção - seu nível mais baixo 
em uma década - em meio ao lento crescimento da 
demanda. A organização ainda espera pela recupe-
ração da economia no quarto trimestre, e anunciou 
que pode elevar a produção em seu encontro, em se-
tembro. A produção reduzida dos 10 de seus 11 
membros (a exceção é o Iraque) não conta mais, no 
entanto, com as colaborações da Rússia e da Norue-
ga, países não-membros, os quais já anunciaram a 
intenção de pôr fim à restrição de suas exportações 
de petróleo. 

 
Produção da Petrobras Supera 1,5 milhão bep 
por dia pelo 3° Mês 

A produção de barris de petróleo da Petrobras 
voltou a bater em maio a marca de 1,5 milhão/dia. 

FATOS MARCANTES DO MÊS 



 

 

Essa marca está sendo repetida pelo terceiro mês 
consecutivo, o que representa novo recorde para a 
estatal. No ano passado, a média de produção fe-
chou em 1,336 milhão de barris ao dia, graças à 
entrada em operação da P-40, no campo de Albaco-
ra. A produção já teria alcançado níveis maiores, se 
a estatal não tivesse perdido a P-36 em 2001. Para 
este ano, a meta é atingir a média de 1,49 milhão 
bep por dia. 

 
Roncador Volta a Produzir em Setembro 

Deve chegar nos próximos dois meses à Bacia 
de Campos o navio-plataforma FPSO Brasil, fretado 
no exterior pela Petrobras. Ele será instalado provi-
soriamente no campo de Roncador, na Bacia de 
Campos, e colocará em produção vários poços do 
campo em substituição à P-36, que afundou no ano 
passado, depois de uma explosão. O início da pro-
dução de petróleo deve dar-se em setembro ou 
outubro, atingindo a produção máxima de 90 mil 
barris de petróleo e 5 milhões de metros cúbicos por 
dia, até que uma nova plataforma substitua definiti-
vamente a P-36. A estatal deve iniciar, em breve, o 
processo de licitação internacional para a sua cons-
trução, com capacidade semelhante à anterior, de 
180 mil bep por dia. A estatal espera colocar a nova 
plataforma em operação já a partir de 2004. 

 
Petrobras Anuncia Produção de Petróleo na 
Colômbia e Descoberta no Golfo do México 

A Petrobras anunciou que iniciará em 2003 a 
produção de petróleo no campo de Guando, na Co-
lômbia. As reservas tiveram a comercialidade 
declarada pela Empresa Colombiana de Petróleo 
(Ecopetrol) e terão capacidade de produção de 20 
mil a 30 mil barris de petróleo por dia entre 2005 e 
2007. A Petrobras Colômbia detém 30% dos direi-
tos sobre as reservas, estimadas em 80 a 100 
milhões de barris. Os outros sócios são a Ecopetrol 
(50%) e a Nexen (20%). A estatal informou ainda, 
em nota, que o óleo tem qualidade entre 27° e 31° 
API, um óleo leve, portanto de maior valor de mer-
cado. O consórcio planeja perfurar novos poços e 
construir, além das instalações de produção, um ga-
soduto e um oleoduto para escoamento. 

No Golfo do México, a Petrobras anunciou a 
descoberta de petróleo em águas profundas no Blo-
co Walker Ridge 206, tendo encontrado uma 
importante coluna de hidrocarbonetos com um poço 
exploratório pioneiro. O poço foi perfurado até à 
profundidade total de 8.513 metros, em cota batimé-

trica, de aproximadamente 2.500 metros. A 
companhia brasileira possui 25% de participação no 
projeto, a BHP Billiton tem 50% e a Devon Energy 
Corporation, 25%. 

 
TotalFinaElf Anuncia Nova Descoberta de 
Petróleo na Bacia de Campos 

A petroleira francesa TotalFinaElf, que participa 
de três concessões no Brasil, descobriu na Bacia de 
Campos indícios de petróleo de uma área em parce-
ria com a Petrobras e a Shell. A empresa comunicou 
à ANP, no dia 31 de maio, que encontrou óleo em 
um poço perfurado no bloco BC-2. Em outra área 
do mesmo bloco, a empresa descobrira um campo 
em janeiro do ano passado. A descoberta do BC-2 
ainda precisa ser testada, diz um executivo que a-
companha a operação. A Petrobras não se 
pronunciou sobre o assunto, alegando que a divul-
gação é de responsabilidade da operadora do 
projeto. As primeiras informações indicam que o 
óleo encontrado pela TotalFinaElf é pesado, mais 
difícil de extrair e com menor valor de mercado. 
Novos poços devem ser perfurados para comprovar 
a viabilidade comercial da reserva. O bloco faz par-
te das concessões dadas à Petrobras antes do fim do 
monopólio e tem um prazo exploratório que acaba 
em agosto do ano que vem. Desde a assinatura das 
parcerias com a Petrobras, sete companhias estran-
geiras anunciaram descobertas à ANP: Amerada 
Hess, Unocal, Repsol-YPF, BP, El Paso, Shell e 
Devon - esta em uma área adquirida na segunda ro-
dada de licitações da agência. Nenhuma das 
descobertas, porém, foi considerada comercial até 
agora e as empresas continuam trabalhando na ava-
liação dos reservatórios. 

 
Halliburton Fornecerá Equipamentos para 
Bijupirá-Salema 

A unidade de negócios Wellstream, do grupo 
Halliburton, ganhou um contrato da Modec Interna-
tional para o fornecimento de linhas flexíveis, risers 
e jumpers para a Enterprise Oil (recentemente com-
prada pela Shell) no projeto de desenvolvimento 
dos campos de Bijupirá-Salema, na Bacia de Cam-
pos. O valor do contrato não foi divulgado pela 
empresa. Os equipamentos serão produzidos na fá-
brica da Wellstream, na Flórida, e deverão ser 
entregues no último trimestre deste ano. 
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