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ste número do Petróleo & Gás Brasil traz 
seis artigos abordando as questões mais re-

levantes da conjuntura do Petróleo e do Gás no 
mês de março de 2002. A seção “Petróleo-
Mercado” um artigo que faz uma análise das 
perspectivas para a evolução do preço do petróleo 
a partir da decisão da OPEP em manter as cotas 
de produção, do reaquecimento inesperado da e-
conomia e da recente instabilidade no Oriente 
Médio. Os dois cenários apontados num artigo 
semelhante de janeiro de 2002 deste boletim são 
reavaliados e a colaboração entre a OPEP e de-
mais países produtores é analisada.  

A seção “Petróleo-Investimento” faz uma aná-
lise do papel da política de investimento em 
Pesquisa & Desenvolvimento da Petrobras. Da 
importação de tecnologia até o recente PROCAP-
3000, o artigo mostra a evolução da capacitação 
tecnológica da Petrobrás e o papel de seu centro 
de pesquisas, o Cenpes. 

A seção “Petróleo–Indústria” trás uma análise 
do mercado de petróleo na China e destaca as três 
companhias deste país como “majors” emergen-
tes. O artigo compara os dados financeiros destas 
empresas com demais do setor e traça sua área de 
atuação e estratégias. 

A seção “Gás Natural – Mercado”traz dois ar-
tigos. O primeiro analisa o papel da Enron e da 
AES frente às  dificuldades financeiras em seu país 
de origem e à necessidade de geração de fluxos de 

caixa positivos. A  exposição no mercado da Amé-
rica Latina e as perspectivas de crescimento do 
mercado apontam a venda de ativos e a redefini-
ção de suas estratégias como tendência para estas 
empresas, o que pode levar à reestruturação das 
distribuidoras de energia no país. 

O segundo artigo desta seção delineia as ques-
tões levantadas pelos membros da indústria de gás 
latino-americana no recente Latin Gas 2002. A 
instabilidade política e regulatória são fatores que 
dificultam a implementação de estratégias globais 
para empresas com atividades distintas nos dife-
rentes países do continente. 

Finalmente, a seção “Ensaio do Mês” traz um 
artigo que analisa a sobreposição dos de compe-
tências entre os reguladores setoriais e os órgãos 
de defesa da concorrência. O artigo mostra como 
a necessidade de se harmonizar as normas confli-
tantes aplicadas pelas agências reguladoras e as 
normas gerais de defesa da concorrência aplica-
das pelos órgãos responsáveis pela defesa da 
concorrência torna claro o problema da compe-
tência no setor energético. 
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Petró leo 

Mercado 

O segundo trimestre do ano abre novas perspec-
tivas para os preços do petróleo. Uma nova 
conjuntura política no Oriente Médio e a decisão 
da OPEP em manter as cotas estabelecidas em ja-
neiro (que previam cortes na produção em 1,5 
milhão bpd) tornam necessário uma reavaliação 
das condições de demanda e oferta do mercado. 

Em artigo publicado na edição de janeiro deste 
boletim, foram delineados 2 possíveis cenários pa-
ra a evolução do mercado de petróleo. O primeiro 
deles, dito um cenário de preços comportados, 
previa pequena volatilidade em torno de US$ 22, 
ou seja, na meta inferior da cesta-alvo de preços 
da OPEP, estabelecida entre US$ 22 e US$ 28. 
Neste caso, o eventual reaquecimento da econo-
mia global, concomitantemente à manutenção dos 
cortes da OPEP, elevaria os preços para dentro da 
meta da OPEP. O segundo cenário, ao considerar 
a deterioração das condições de oferta da indústria 
com a instabilidade política do Oriente Médio, 
previa maior volatilidade de preços, crescentes ou 
decrescentes, dependendo do comportamento da 
demanda e da capacidade de cooperação e disci-
plina entre os países da OPEP. 

O cenário que hoje se poderia aplicar às condi-
ções de mercado é aquele de maior volatilidade de 
preços e instabilidade política. No entanto, o que 
se observou neste último mês foi uma tendência 
bastante clara de alta, com o aumento progressivo 
em cerca de 20% do preço do petróleo. As mu-
danças ocorridas não estavam previstas nos 
cenários construídos anteriormente. Elas apontam 
para a recuperação acelerada da economia norte-
americana, projetando uma demanda maior do que 
a esperada para o primeiro semestre deste ano. 

De acordo com as projeções da OPEP, o ritmo 
esperado de reaquecimento da economia mundial 
não seria suficiente para gerar uma demanda ca-
paz de fazer aumentar o preço do petróleo ao nível 
de US$ 28. As fracas condições de demanda de 
2001 foram agravadas pelos efeitos do ataque ter-
rorista de 11 de setembro, responsáveis pela 
queda de mais de 30% do preço do petróleo, atin-
gindo US$ 18 o barril. Ocorre, entretanto, que a 
queda dos investimentos na economia norte-
americana foi mais do que compensada pelo au-
mento do consumo, sobretudo no que concerne 
aos gastos públicos em decorrência das novas di-
retrizes do governo, relativas à segurança do país 

e ao combate ao terrorismo no exterior. O estabe-
lecimento do que podemos considerar uma 
política fiscal mais descolada das preocupações 
com os índices de preços resultou nas inesperadas 
taxas de recuperação neste primeiro semestre. A-
inda assim, observa-se que os estoques norte-
americanos de petróleo encontram-se no nível 
mais alto desde 1999, como conseqüência das 
temperaturas mais amenas registradas no inverno 
do hemisfério norte. O aumento da demanda aci-
ma do esperado concomitante à existência de 
estoques de petróleo em níveis elevados pode ser 
traduzido como incerteza em relação ao suprimen-
to futuro do produto, o que pode nos fazer apontar 
para a situação política do Oriente Médio enquan-
to possível causa mais imediata para a elevação 
dos preços. 

O agravamento da questão palestina e a percep-
ção de que a frente de combate ao terrorismo pode 
se alastrar para outros países do Golfo Pérsico foi 
o que mais se destacou no desenho de uma nova 
conjuntura política para a região. Ainda que não 
se tenha definido claramente a percepção do mer-
cado quanto ao desenrolar dos acontecimentos, 
indicadores como a confirmação de grandes com-
pras de gasolina de aviação pelo Departamento de 
Defesa norte-americano (mesmo considerando o 
aumento da demanda deste derivado como resul-
tado das operações militares em andamento no 
Afeganistão) não ajudaram a acalmar os ânimos 
no que diz respeito às expectativas de uma possí-
vel investida contra o Iraque e à interrupção do 
fornecimento de petróleo da região. 

Enquanto paira a incerteza, os mercados conti-
nuam altamente sensíveis em relação a quaisquer 
sugestões de que um ataque militar contra Saddam 
Hussein seja eminente. Além disso, a possibilida-
de de um ataque contra o Irã - mais um membro 
do “eixo do mal” - também traz à tona o risco, a-
inda que pequeno, do fechamento do Estreito de 
Hormuz, por onde transita um terço do comércio 
mundial de petróleo e a maior parte da produção 
do Golfo Pérsico, o que não contribui para dimi-
nuir o nervosismo dos analistas. Estas incertezas 
foram responsáveis, segundo a OPEP, por pelo 
menos $ 3 dólares do recente aumento do preço 
do petróleo nas transações de compras futuras do 
produto (PIW, March 25), com efeitos semelhan-
tes para o preço spot. Analogamente, analistas 
estimam que o preço atual do barril do petróleo 

REAQUECIMENTO DA ECONOMIA E INSTABILIDADE NO ORIENTE 
MÉDIO: MAIS INCERTEZAS PARA O PREÇO DO PETRÓLEO 
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contenha um prêmio de US$ 1 para cobrir uma 
eventual interrupção de parte da oferta do produto 
em função de um ataque norte-americano, o que 
alimenta enquanto possibilidade real a visão do 
mercado em relação a uma ação militar. 

A preocupação do mercado diz respeito também 
à crescente fragilidade norte-americana no que 
concerne à dependência do petróleo importado da 
região, notadamente da Arábia Saudita. Isto nos 
leva a considerar como de suma importância o 
comportamento da OPEP para os próximos meses 
para o entendimento da evolução futura dos pre-
ços, bem como dos países produtores não-
membros da OPEP, como México, Noruega, An-
gola, Oman e, especialmente, Rússia. As cotas 
mantidas nesta última reunião de março são as 
mesmas estabelecidas no encontro de janeiro, o 
que nos permite dizer que a produção da OPEP 
permanece reduzida. No entanto, vale notar que a 
oferta agregada mundial de petróleo caiu em ape-
nas 300.000 bpd do montante no período desde 
fevereiro de 2001, enquanto que a OPEP-10 (ex-
cluindo-se o Iraque, que não tem contas 
estabelecidas) viu uma redução de 2.700.000 bpd. 
A redução da produção pode ser traduzida, por-
tanto, pela quase manutenção dos níveis de oferta 
agregada do produto, com grande parte do esforço 
recaindo sobre a OPEP. 

Podemos observar aí uma crescente colaboração 
entre os países-membros da OPEP. Responsável 
por “apenas” 40% da produção mundial de petró-
leo, o impacto de suas políticas sobre os preços 
tem sido maior nos últimos anos, em decorrência 
da adesão de seus membros às cotas estabelecidas. 
Contudo, ainda que a produção da OPEP-10 tenha 
ficado 870.000 b/d acima da meta estabelecida em 
janeiro deste ano para o último mês (PIW March 
11, 2002) e que tenha havido aumento na produ-
ção por parte dos países não-membros neste 
último ano, a redução da produção foi alcançada. 
Igualmente importante, a sustentação do nível a-
tual de oferta e a volta dos preços à faixa de US$ 
22-28 deve-se à percepção de que grandes países 
produtores, fora da OPEP, continuarão a cooperar 
com o esforço de redução. Ainda que a maior par-
te no corte da produção tenha ocorrido na OPEP, 
a colaboração com estes países foi obtida. 

De fato, tal visão é reforçada pela adesão da 
Rússia ao compromisso de manter a redução de 
150.000 bpd em sua produção até junho, ao con-
trário do que previam muitos analistas, segundo 
os quais a manutenção da redução em 1,5 milhão 
bpd pela Organização poderia criar atritos entre 

países membros e não-membros da OPEP, especi-
almente a Rússia. Com a redução da produção da 
OPEP, que transformou este país em opção alter-
nativa de oferta e também no segundo maior 
produtor mundial de petróleo, a adesão da Rússia 
aos cortes pareceu ter ido contra as expectativas 
de que sua menor dependência das rendas do pe-
tróleo a possibilitaria seguir uma política 
independente. 

Com a cooperação destes países, contabiliza-se 
uma redução de mais de 450.000 bpd além dos 1,5 
milhão bpd já acordados pela OPEP. Mesmo o I-
raque, sem cotas de produção, está comprometido, 
de acordo com fontes do setor (Washington Post, 
March 16), com a manutenção dos níveis atuais de 
produção. Mantidos os cortes previstos para 2002, 
a produção da OPEP será a menor desde 1990, o 
que justifica a atenção para tal comportamento da 
parte dos países não-membros. Segundo a OPEP, 
caso os preços venham a alcançar níveis superio-
res a US$ 28, novas cotas serão estabelecidas, 
com o objetivo de se manter os preços no patamar 
desejado. As expectativas são de que, no encontro 
de junho da organização, se decida pelo aumento 
de produção, a fim de se atender a uma economia 
mais aquecida (evitando-se o risco de perder mer-
cado) e possivelmente para fazer frente a uma 
eventual interrupção do suprimento de petróleo i-
raquiano. Ainda assim, mesmo que uma ação 
militar contra o Iraque não se verifique, os riscos 
desta possibilidade já se fizeram sentir sobre os 
preços. E se farão sentir mais fortemente ainda, 
caso as condições de instabilidade política com-
prometam a eficácia de adesão dos países-
membros da OPEP às suas cotas. O agravamento 
da questão palestina nestas duas últimas semanas 
torna ainda mais incerta a evolução de curto prazo 
do cenário político na região. Enquanto fonte de 
grande instabilidade, o conflito entre a Autoridade 
Palestina e o Estado de Israel pode acabar gerando 
uma convergência entre países árabes, situação 
que torna um ataque americano ao Iraque politi-
camente inviável. 

Retomando-se o cenário inicial, caso a situação 
no Oriente Médio não se deteriore, teremos no-
vamente uma acomodação da oferta às condições 
de demanda por petróleo quando da próxima reu-
nião da OPEP com o objetivo de se manter os 
preços na faixa desejada. Caso contrário, enquan-
to o fator Iraque representar uma tendência para 
cima nos preços do petróleo no cenário de instabi-
lidade política, o efeito total sobre os preços 
dependerá do esforço dos países da OPEP no sen-
tido de manter em acordo de produção e de 
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comportamento dos demais países produtores face 
à oportunidade de aumentar sua participação no 
mercado. 

Devemos limitar nossas previsões nos parâme-
tros de um cenário de instabilidade política, 
acrescido de um aquecimento não antecipado na 
economia, em que o risco da guerra já foi absor-
vido pelos preços. Ainda que os desdobramentos 
no Oriente Médio ainda não estão claramente de-
finidos, mesmo com o mercado sinalizando, 
através dos preços, a possibilidade de guerra. Por-
tanto, ainda que nos seja possível estabelecer as 
condições para um cenário e a provável direção da 
evolução dos preços do petróleo, as conclusões 
acerca dos níveis que os preços futuros devem a-
tingir ainda são incertas. 

 

Rafael R. Pertusier 

bolsista INFOPETRO 
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Petró leo 

Indústria 

 
O constante desenvolvimento tecnológico do 

setor petrolífero está viabilizando a produção em 
locais até pouco tempo inviáveis. O alto custo 
deste desenvolvimento torna fundamental a identi-
ficação das oportunidades para novas tecnologias 
ou adaptação daquelas já existentes. Investir em 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico - P&D - 
significa investir em um ativo muito específico. 
Essa especificidade depende do processo histórico 
das empresas, da conjuntura do mercado em que 
operam e das metas estipuladas. Nesse artigo tra-
çaremos a estratégia tecnológica da Petrobras, 
uma empresa que enfrentou o desafio de produzir 
petróleo num país que vinha demonstrando pouca 
propensão para produzir esse recurso natural, e 
analisaremos, ainda que brevemente, seu históri-
co, o seu centro de pesquisas (Cenpes) e as metas 
futuras desta estratégia. 

A atividade de pesquisa tecnológica teve início 
na Petrobras em 1955, com a criação do Centro de 
Aperfeiçoamento e Pesquisas do Petróleo (Ce-
nap), mais tarde transferido para o Cenpes - 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo 
Américo Miguez de Mello - igualmente criado pe-
la empresa em 1966. A partir de 1978, a Petrobras 
intensificou seus investimentos em P&D com o 
objetivo de desenvolver novas técnicas de perfu-
ração em águas profundas. A partir de 1984, a 
empresa começou a realizar importantes descober-
tas em águas profundas e ultraprofundas e mais 
tarde, em 1986, viria a criar o PROCAP (Progra-
ma da Petrobras de Desenvolvimento Tecnológico 
de Sistemas de Produção em Águas Profundas). 
Este programa se tornou um dos maiores progra-
mas tecnológicos da história do país, com a 
formação de uma grande rede de pesquisa, tendo 
como principais atores o Cenpes e a UFRJ. Esse 
programa foi executado em 6 anos e empreendeu 
109 projetos interdisciplinares visando melhorar a 
competência técnica da empresa na produção de 
petróleo e gás natural em águas com profundidade 
de até 1000 metros. 

O grande sucesso do PROCAP encorajou a em-
presa a criar em 1993 o PROCAP-2000, 
estendendo as pesquisas para produção de petró-
leo e gás natural em águas com profundidade de 
até 2000 metros. O segundo PROCAP desenvol-
veu 20 projetos sistêmicos no período de 1993 a 
1999. No final de 1999, 75% das reservas de pe-

tróleo e gás da Petrobras se encontravam em 
águas profundas e ultraprofundas. Como reflexo 
dessa distribuição das reservas, sua produção em 
águas profundas e ultraprofundas vem aumentan-
do, passando de 1,7%, em 1987, para mais de 
55%, no primeiro semestre de 2000. Em dezem-
bro de 2000, a empresa ganhou o prêmio de 
melhor empresa de produção offshore na Offshore 
Technology Conference OTC, em Houston. 

O Cenpes fora criado no momento em que o pa-
ís atravessava um contexto de substituição de 
tecnologia, atuando principalmente na área de re-
fino, através de engenharia básica. As crises do 
petróleo da década de 70 impulsionaram, assim, o 
desenvolvimento do Cenpes, que passou a atuar 
em diversas áreas, com destaque para pesquisas 
tecnológicas para E&P. Este Centro começou com 
um contigente de 200 funcionários, mas no final 
da década de 70 já contava com mil funcionários. 
Atualmente, suas instalações possuem 122 mil m2, 
onde trabalham 1.359 empregados; destes, 100 
são doutores, 300 são mestres, 364 são graduados 
e 728 são técnicos de nível médio. O Centro pos-
sui 137 laboratórios, 28 plantas piloto e dispõe 
ainda de uma vasta rede de informática. O Cenpes 
desenvolve programas tecnológicos e projetos es-
tratégicos nas áreas de exploração, reservas, 
reservatórios, produção-poço, produção-
instalação, catalisadores, combustíveis, lubrifican-
tes, produtos especiais, petroquímica, logística, 
distribuição, transportes, avaliação de petróleo, 
química, biotecnologia, gás natural, e energia. Es-
tudos de impactos econômicos do esforço de 
inovação, realizados no Cenpes, mostraram que, 
para cada real investido, a Petrobras obtém um re-
torno médio de R$4,32.  

As prioridades atuais do Cenpes são as mesmas 
da Petrobras, quais sejam: aumentar a capacitação 
em águas profundas, elevar o fator de recuperação 
de petróleo das jazidas e desenvolver tecnologias 
estratégicas de refino, com o intuito de adequar a 
produção de derivados à disponibilidade de petró-
leo e às necessidades do mercado. Em 2000, a 
empresa investiu US$130 milhões no PROCAP-
3000. Esse programa, com duração prevista para 
cinco anos, mobiliza 350 funcionários. Um total 
de dezenove outros projetos sistêmicos serão exe-
cutados, com o objetivo de viabilizar novas 
descobertas em lâminas d’água de até 3000 me-
tros, e de reduzir os custos das produções que 
estão operando atualmente. Para 2005, a empresa 

PETROBRAS: ESTRATÉGIA E ESFORÇO TECNOLÓGICO PARA 
ALAVANCAR A COMPETITIVIDADE 



 

Petr

espera atingir a produção de 1,85 milhões de bar-
ris por dia, sendo 1,39 milhão provenientes de 
águas profundas e ultraprofundas. 

Através do Cenpes, a Petrobrás, desenvolve a-
inda pesquisas sobre energias alternativas, como a 
solar e a eólica, as quais ganharam importância no 
contexto de racionamento que a nação atravessou. 
Tendo a Petrobras decidido tornar-se uma empre-
sa de energia, ela tem investido 0,5% de seus 
recursos em projetos voltados para pesquisa e de-
senvolvimento de novas fontes energéticas. A sua 
articulação com a comunidade tecnológica inter-
nacional é operacionalizada por meio de projetos 
multiclientes, que constituem uma das suas for-
mas de aquisição de tecnologia, em crescimento 
na empresa. Um importante desafio que a Petro-
brás enfrenta é a readaptação de suas refinarias 
para o trabalho com óleo pesado e grosso (carac-
terísticas do óleo que a empresa extrai no 
território nacional), uma vez que elas foram proje-
tadas para refinar o óleo árabe, mais fino e leve. 
Para este fim, estão sendo investidos US$ 6 bi-
lhões. A meta é de que, até 2005, suas refinarias 
deverão estar refinando todo o seu óleo.  

A Petrobras iniciou suas atividades através da 
importação e gestão de tecnologias. Devido ao 
contexto em que a nação se encontrava, com a tô-
nica da substituição de importações, a empresa 
encontrou força e apoio para dominá-las e, com o 
impulso das crises do Petróleo na década de 70, 
começou a investir em P&D com o objetivo de 
desenvolver a sua própria tecnologia. Na década 
de 90, esses investimentos já lhe davam vantagens  

competitivas. A crença da empresa na vinculação 

entre desempenho empresarial e autonomia tecno-
lógica levou a companhia a investir 1% do seu 
faturamento em P&D. A tomada de consciência 
sobre a importância do investimento em P&D le-
vou a empresa a desenvolver tecnologia de ponta 
através de uma postura direcionada e criativa. 

Pedro Ballarin Bruni 
bolsista ANP – IE/UFRJ 
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
UFRJ OFERECE MBA EM ENERGIA 

 
Encontram-se abertas as inscrições para a nova turma do MBA Energia. 
 
Esse curso cristaliza uma parceria entre o Instituto de Economia e o Instituto COPPEAD de
Administração na área de formação de executivos para atuar no mercado energético. 
 
Com o início marcado para agosto, o curso  estará sendo oferecido nas instalações do 
COPPEAD, com conclusão prevista para julho de 2003. 
 
Informações podem ser obtidas por telefone: (21) 2598-9898 – fax (21) 2598-9883; por 
correio eletrônico: mbaenergia@coppead.ufrj.br ou através da Home page: ou 
www.ie.ufrj/infopetro   
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O constante crescimento econômico da 

China durante esta última década faz sentir so-
mente agora seus efeitos sobre consumo de 
energia primária. Em poucos anos, um significati-
vo aumento já a transformava, em 2000, no 
segundo maior consumidor de energia primária, e 
o terceiro maior consumidor de derivados de pe-
tróleo do mundo. Ainda que o consumo de 
petróleo per capita seja relativamente baixo, espe-
ra-se que a China ultrapasse o Japão, tornando-se 
então o segundo maior consumidor de derivados 
do petróleo, nos próximos anos. 

Historicamente, o carvão tem sido a maior fonte 
de energia na China, mas, devido a pressões am-
bientais e por razões de eficiência, a década de 90 
viu o uso do carvão cair de 76.2% para 67.1%. 
Analogamente, o uso do petróleo e gás aumentou 
de 18.7% para 26.2%. Neste período, enquanto 
sua produção apresentou uma taxa de crescimento 
anual de somente 1.7%, o consumo cresceu a uma 
taxa anual média de 6.4%, tornando a China, a 
partir de 1996, importador líquido de petróleo. Em 
2000, o consumo de óleo da China totalizou 1.68 
bilhões de barris dos quais 496 milhões de barris 
foram importados. Até 2005, a demanda prevista 
será de 1.79 bilhões de barris, dos quais 548 mi-
lhões de barris deverão ser importados. Ainda 
assim, existe um contínuo mercado para exporta-
ção para o Japão, seu maior consumidor produtos, 
o qual importa entre 120.000 à 160.000 bpd. 

Com a capacidade de produção interna de aten-
der à demanda doméstica até a década de 70, 
passada a necessidade de  expandir-se a produção 
fez com que, na década de 80, fossem desenvolvi-
das três grandes companhias de propriedade do 
estado: em 1982, o Conselho de Estado formou a 
Chinese National Offshore Oil Company Ltd 
(CNOOC) com o objetivo de  conduzir exploração 
e produção nas regiões offshore da China; em 
1983, o governo criou a China Petroleum e Che-
mical Corporation (Sinopec) para refino e 
produção e distribuição de petroquímicos; em 
1988, a China Nacional Petroleum Corporation 
(CNPC), através de sua subsidiária PetroChina, 
que passou a conduzir a exploração e produção 
onshore na China. 

O governo chinês é proprietário de todas as re-
servas de petróleo da China e exerce controle 
regulatório sobre atividades de exploração e pro-

dução.O governo também controla os preços, o 
volume de produção, a alocação da produção, a 
venda, as exportações e importações de petróleo, 
estabelecendo quotas de importações e tarifas. En-
tretanto, as vendas da produção de petróleo 
offshore sob contratos da participação na produ-
ção (PSCs) com parcerias estrangeiras não estão 
sujeitas aos planos do governo, e os preços podem 
ser fixados de acordo com as condições do mer-
cado. 

Com a recente discussão sobre reestruturação 
econômica, iniciada com a reforma industrial em 
1998, a indústria de petróleo e gás tem mudado, 
passando de um setor de pesado controle e exten-
sa regulação para um setor moderno, em que os 
objetivos são os cortes de custos e o aumento da 
competitividade, além de transparência na indús-
tria. Tal mudança permitirá às companhias da 
China assumirem um papel significativo na indús-
tria mundial de petróleo e gás, com grandes 
potenciais. Vale lembrar que a PetroChina tem a 
segunda maior reserva de petróleo mundial e a 
CNOOC possui as maiores reservas dentre as em-
presas do setor de upstream. A PetroChina tem a 
terceira maior NPV (Net Present Value) das com-
panhias de petróleo, atrás somente da ExxonMobil 
e BP, e na frente da RD/Shell. A Petrochina tam-
bém tem a quarta maior receita líquida na 
indústria, a CNOOC tem a maior receita líquida e 
a maior ROACE, dentre as empresas de upstream. 
A Sinopec, entretanto, tem a  histórica e  maior 
previsão de crescimento da receita líquida das in-
dústrias. 

Pode-se dizer, com base em análises do setor, 
que as empresas que passaram por um recente 
processo de privatização e que possuem economi-
as de mercados emergentes, tais como Rússia, 
China e Brasil, estão subindo no ranking das em-
presas do petróleo, tomando posições de algumas 
gigantes, ainda puramente estatais. Estas estão se 
reduzindo aos poucos. Enquanto na década de 80, 
das 50 companhias, 27 eram puramente de contro-
le do Estado, atualmente esse número reduziu-se 
para 17 (PIW, Special Suplement vol XL No. 51). 

Ao fazer uma análise de alguns indicadores de 
“benchmarking” internacional, percebemos o mo-
tivo pelo qual essas empresas se destacaram no 
ano 2000. Em termos de vendas, as “majors” e-
mergentes PetroChina, Sinopec e Petrobras 
contribuíram juntas com 10.3% das vendas de pe-

CHINA E SUAS TRÊS “MAJORS” EMERGENTES 
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tróleo e gás, no valor de US$ 106.401 milhões. 
Comparadas com as supermajors, isto é apenas 
uma pequena fração, pois a ExxonMobil, sozinha, 
contribui com 19.9%. Mas, se comparada com ou-
tras majors, como Texaco, Grupo ENI e Chevron, 
essa porcentagem é muito significativa. Dentre as 
companhias independentes de upstream, a 
CNOOC ocupa o 5o lugar nas vendas de petróleo 
e gás. Nos indicadores de geração de caixa 
(EBITDA e EBIT), percebemos que o destaque 
dessas empresas é acompanhado por um ótimo 
desenvolvimento financeiro. A PetroChina ocupa 
o 5o lugar no ranking mundial, com US$ 14.650 
milhões, atrás somente da ExxonMobil, Shell, BP 
e TotalFinaElf. A Sinopec ocupa o 10o lugar. A 
CNOOC obteve um melhor desempenho no indi-
cador EBIT, ocupando o terceiro lugar dentre as 
empresas de upstream. 

Ao analisarmos a margem obtida no setor de 
upstream, que é calculada pela razão entre os lu-
cros no setor e a receita líquida, verificamos que a 
CNOOC tem a maior margem, com 68,6%. A Pe-
troChina é a primeira das companhias integradas, 
aparecendo em quarto lugar com 55,8%. A mar-
gem da Sinopec é de 43.2%, ocupando o 7o lugar. 
O ótimo desempenho obtido no upstream não se 
repete no dowstream, com a PetroChina apresen-
tando uma margem de 5.3% negativos. A major 
chinesa em melhor condição é a Sinopec, com 
0.6%. No setor petroquímico, a Sinopec e a Pe-
troChina ocupam uma margem pequena, se 
comparada às outras majors, com 3.9% e 3.7%, 
respectivamente. Vale citar o destaque dado à Pe-
trobras neste setor, que ocupa o primeiro lugar 
absoluto, com uma margem três vezes maior do 
que qualquer outra empresa. De acordo com a ta-

bela, a PetroChina ocupa o 4o lugar na receita 
líquida, com US$ 6.672 milhões, e a Sinopec ocu-
pa o 10o lugar, com uma receita líquida de US$ 
2.296 milhões. A CNOOC vem se destacando 
dentre as empresas de upstream, ocupando a 1a 
posição com US$ 1.243.6 milhões, acima da Ana-
darko, e a Sinopec vem representando o a terceira 
maior taxa de crescimento da receita líquida, den-
tre todas as empresas, com um crescimento de 
47%, no período de 1997 à 2000. A PetroChina 
também apresenta uma significativa taxa de cres-
cimento, de 27%, ocupando a 7a posição. A 
CNOOC tem um desempenho fraco, se compara-
do, no universo das empresas de upstream, com 
uma taxa de 28%, ocupando a sexta colocação. 

A perspectiva de estratégia da CNOOC é de 
corte de gastos, uso de parcerias para aumentar a-
tividades de E&P, manutenção de baixos custos e 
expansão internacional. A PetroChina traça como 
seus objetivos a busca por maior eficiência, com-
petitividade e integração da companhia, 
gerenciamento financeiro centralizado, redução do 
débito e retorno a nível internacional, no prazo de 
três a cinco anos. Já a Sinopec espera centralizar o 
gerenciamento das finanças e operações, além do 
crescimento de aquisições externas. Com tais es-
tratégias, as majors emergentes chinesas esperam 
consolidarem-se ainda mais no poderoso mercado 
petrolífero. 

Leandro dos Reis Araújo 

Bolsista INFOPETRO  

 
Fonte: PI
Tabela 1 – Dados Econômicos Financeiros Comparados 
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Ao longo da década de 90, o setor de energia 
experimentou importantes mudanças estrutu-
rais. Estas mudanças são a resultante da 
combinação de um conjunto de fatores, entre 
os quais podemos destacar: 

O avanço dos processos de desregula-
mentação, tanto nos países 
desenvolvidos como nos países em de-
senvolvimento, os quais ofereceram um 
novo leque de oportunidades de negó-
cio e de diversificação do core business 
das empresas de energia; 

O acirramento da competição no plano 
internacional e a necessidade de perse-
guir novos ganhos de escala e de 
escopo resultaram num movimento ex-
pressivo de fusões e de aquisições. 

Estas mudanças foram viabilizadas por uma 
conjuntura econômica de excepcional liquidez, a 
qual facilitou a alavancagem de capitais de em-
préstimos internacionais para financiar novos 
projetos, mas, sobretudo, as operações de fusões e 
aquisições na área, estimadas pela UNCTAD em 
US$ 180 bilhões.  

Na América Latina, a desregulamentação e as 
políticas de privatização das empresas de infra-
estrutura aumentaram o apetite das empresas que 
buscavam novas oportunidades. Não obstante os 
problemas de risco regulatório advindos dos pro-
cessos nacionais de transformações institucionais, 
a expectativa de rentabilidade futura dos novos 
investimentos estava associada às taxas de cres-
cimento da demanda de energia, superiores 
àquelas registradas nos países do Hemisfério Nor-
te. Ademais, as políticas macroeconômicas de 
estabilização desenharam um cenário largamente 
mais favorável do que as difíceis condições regis-
tradas na década de 80. 

Estes argumentos explicam a entrada, nos anos 
90, de um grande número de empresas nas indús-
trias energéticas latino-americanas, entre as quais 
se destacam a Enron, AES, EDF, Iberdrola, 
ENDESA, Tractebel, entre outras. 

O novo quadro econômico ao longo de 2001, 
reforçado a partir dos acontecimentos de 11 de se-
tembro, requereram a revisão rápida das 
estratégias empresariais destas empresas. No en-
tanto, a velocidade de adequação é muitas vezes 

inferior àquelas das sanções de mercado. No caso 
da Enron, em fins de 2001, e da AES, no início de 
2002, a impressionante queda do valor das ações 
revelou o limite das estratégias de diversificação e 
das operações de project finance, registradas co-
mo off balance sheet, os quais lançam dúvidas 
sobre a precisão de seus registros contábeis. 

O resultado destas sanções de mercado implica 
na reestruturação patrimonial e na alienação de a-
tivos. Este artigo examina o caso destas duas 
empresas, enfatizando o processo de entrada e de 
possível saída nos negócios em energia na Améri-
ca Latina. Ainda que seja difícil proceder a uma 
análise completa da situação destas empresas, de-
vido ao fato dos problemas decorrentes da queda 
de suas ações ainda estarem em curso, é interes-
sante avaliar o impacto deste processo na América 
Latina.   

ENRON: Falha Estratégica?  

Diante dos problemas financeiros pelos quais 
esta empresa passa, é de se esperar a recomposi-
ção patrimonial no seu portfolio. Nesse sentido, a 
sua estrutura de ativos no continente, bastante 
ampla, poderia interessar aos diversos grupos que 
buscam expandir suas atividades e viabilizar o de-
senvolvimento das atividades de gás natural, 
principalmente. Assim, espera-se que nos próxi-
mos meses, a reorganização da estrutura de ativos 
e o processo de falência da Enron atraiam um 
grande interesse pelos seus ativos, desvalorizados 
pela situação financeira da empresa. 

A análise da situação dos ativos da Enron na 
América do Sul foi feita nas edições de dezem-
bro/01 e janeiro/02 do Boletim Petróleo e Gás 
Brasil. 

AES: Limites à Expansão Internacional 

No início desse ano foram divulgadas denúncias 
de manipulação de dados contábeis da AES, caso 
semelhante ao da Enron. O preço da ação da em-
presa vem caindo, o que ocorre desde 2001, e é 
superior a 90%. Entre os planos para a reestrutu-
ração financeira está a venda de parte das ações da 
companhia. Com o propósito de levantar cerca de 
US$ 1.5 bi em recursos e fortalecer o balanço, a 
empresa pretende vender parte dos ativos que pos-
sui na América Latina, reduzindo assim sua 
exposição de risco na região, que representa, atu-
almente, 39% das receitas da empresa. 

A AES é, do mesmo modo que a Enron, uma 

REESTRUTURAÇÃO DE ATIVOS NO CONE SUL: 
OS CASOS DA ENRON E DA AES 
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Mercado 

das principais empresas investidoras no setor de 
energia do Cone Sul. Atualmente ela conta com 
cerca de 30 usinas, 2 empresas geradoras, 6 distri-
buidoras de energia elétrica e empresas 
subsidiárias na área da telecom. Os principais ati-
vos da empresa na região são as participações nas 
geradoras CEMIG (Estado de Minas Gerais, Bra-
sil) e Gener (Chile), além da distribuidora 
Eletropaulo (Estado de São Paulo, Brasil). 

O fechamento do acordo com a empresa france-
sa EdF no tocante ao descruzamento das 
participações das empresas nas distribuidoras Ele-
tropaulo e Light (Rio de Janeiro), diz respeito à 
reestruturação da AES, que concedeu à esta 70% 
do capital da Eletropaulo. Esse novo posiciona-
mento promete levar a empresa a priorizar os 
investimentos nessa região. Com uma dívida su-
perior a US$ 2.5 bi, a Eletropaulo poderia entrar 
nos planos de venda de ativos da AES; porém as 
perspectivas de crescimento do mercado brasileiro 
por ora afastam esta hipótese. O mesmo acontece 
com a geradora/distribuidora CEMIG, que, com 
um portfolio de mais de 35 usinas, possui um 
grande potencial para ganhos no mercado brasilei-
ro. Quanto aos outros ativos no Sul do Brasil 
(AES Sul e AES Uruguaiana), há uma comple-
mentaridade, pois uma é distribuidora e outra uma 
planta geradora. Os ativos em território chileno 
(Gener) vêm apresentando um rendimento satisfa-
tório, porém é de se esperar a venda de algumas 
plantas não-lucrativas como forma de reestruturar 
o negócio e reduzir o risco financeiro. 

A principal fonte de recursos para a empresa na 
região será a venda dos ativos da empresa na Ar-
gentina, ainda que desvalorizados diante de um 
mercado retraído em decorrência da crise. 

Conclusão 

A entrada nos setores de infra-estrutura envolve 
problemas relacionados com a expectativa de re-
torno dos investimentos e as condições 
macroeconômicas em função do valor dos ativos e 
do montante de investimentos. Durante a década 
de 90, as estratégias desenvolvidas pelos novos 
entrantes nas indústrias energéticas da América 
Latina, como a Enron e a AES, foram possíveis 
sob condições macroeconômicas e políticas posi-
tivas, pela desregulamentação do setor energético 
e pela liquidez no mercado financeiro internacio-
nal. Porém, a necessidade de apresentar fluxos de 
caixa positivos e rentabilidade superior impõem 
restrições aos investimentos. Como conseqüência, 
a queda do valor dos ativos forçou a redução dos 
investimentos na região e mudanças nas estraté-
gias. Este processo foi particularmente grave nos 
casos da Enron e da AES, que se viram confron-
tadas com sérios problemas quanto às estratégias 
de diversificação e de internacionalização de suas 
atividades. O que necessita de reconfiguração de 
estratégias em diferentes regiões 
 

Helder Queiroz, Jr. – Professor IE-UFRJ 

Rodrigo Valle Real – bolsista ANP
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Um preocupação dos membros da indústria de gás 
natural latino-americana comum a quase todas as 
apresentações no recente Latin Gas diz respeito a 
estabilidade da política e das regras regulatórias. 
Tal preocupação é evidente num setor como o de 
gás natural onde o Estado possui o papel de de-
terminar as regras do jogo competitivo.  

No entanto, as características da geografia eco-
nômica da indústria de gás natural no Cone Sul 
implicam na interdependência da definição deste 
jogo por diferentes governos nacionais. O exem-
plo claro é a presença de vários gasodutos bi-
nacionais construídos e em construção. Além dis-
so, uma cadeia produtiva de gás natural pode ter 
seus segmentos produtivos alocados em diferentes 
países, com a produção estar localizada em um 
país e a distribuição ao consumo final em outro. 
Diante disso, a atuação de diversas empresas em 
diferentes países se dá em coerência com as estra-
tégias no plano do continente.  

A questão que traz a apreensão de empresas a-
tuantes e potenciais investidores neste setor no 
Cone Sul refere-se a heterogeneidade das práticas 
regulatórias entre os países. O maior desejo dos 
investidores é pelo alinhamento das regras regula-
tórias entre os países, a estabilidade, clareza e 
credibilidade da estrutura legal que condicionam 
as ações dos agentes neste mercado nos diferentes 
países. 

Porém, este objetivo esbarra num problema 
concreto: como criar regras gerais, estáveis, claras 
e críveis entre países com cenários muito hetero-
gêneos entre si. Tome por exemplo os países 
Brasil, Bolívia e Argentina. Na Argentina o setor 
de gás natural é totalmente liberalizado e a indús-
tria bem desenvolvida (madura). No Brasil o setor 
está em processo de liberalização e a indústria en-
contra-se na fase infante. Na Bolívia, o quadro é 
de um grande volume de reservas sem um merca-
do doméstico para absorvê-las. A diferença 
estrutural da indústria de gás natural entre estes 
países leva a adoção de práticas regulatórias sin-
gulares aos problemas específicos de cada caso. 

Além disso, outras crises de têm trazido maior 
instabilidade ao ambiente de negócios no setor de 
gás natural no continente. A instabilidade política 
e econômica na Argentina traz riscos e problemas 
concretos a atividade econômica em qualquer se-
tor da economia, sobretudo para pesados 
investimentos em infra-estrutura como no setor de 

gás natural. Na Venezuela e na Colômbia, a insta-
bilidade política e o receio de apropriação dos 
ativos investidos torna o ambiente hostil para a-
plicações de capital com prazo muito estendido 
para a recuperação, principalmente para os inves-
timentos voltados para o mercado doméstico. No 
Brasil, a incerteza paira sobre as definições de po-
lítica energética do próximo governo, 
principalmente no que diz respeito ao controverso 
programa de térmicas a gás natural (PPT).  

Um reflexo deste cenário para o ambiente de 
negócios na indústria de gás natural da América 
Latina é a adoção de estratégias com menor foco 
para os mercados domésticos de cada país passan-
do a visar a exportação deste recurso energético 
para mercados mais maduros e estáveis, como são 
os EUA. Tal fato mostra-se claro pelo crescimen-
to dos projetos de investimento em infra-
estruturas de GTL e GNL declarados por empre-
sas participantes do último Latin Gas. 

A presente dicotomia entre interesses de inves-
tidores atuantes nos diferentes países do Cone Sul 
e os objetivos e necessidades das políticas de cada 
Estado nacional não passa por soluções simples. 
Tal polêmica merece não só fazer parte das estra-
tégias de investidores no continente, mas também 
dos formuladores de política setorial. Isto deman-
da um fórum específico de debate para o benefício 
do desenvolvimento deste setor na América Lati-
na. 

 

Rodolfo Torres dos Santos 

Doutorando IE-UFRJ 

LATIN GAS 2002: INSTABILIDADE POLÍTICA E REGULATÓRIA E 
SEUS REFLEXOS PARA SETOR DE GÁS NATURAL NO CONE SUL 
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Fatos Marcantes 

Març o 

Odebrecht sai do setor de E&P 

A inglesa Enterprise Oil adquiriu, no início do 
mês, todos os ativos de E&P da Odebrecht do 
Brasil. O contrato de US$ 153 milhões permitirá à 
petroleira inglesa aumentar sua participação nos 
campos de Bijupirá-Salema, principal ponto de 
negociação entre as duas empresas, de 55% para 
80%, além de envolver sua participação em outros 
projetos de exploração, quais sejam: BS-2, BM-C-
8 e BM-SEAL-5. A Enterprise Oil agora conta com 
nove projetos de E&P (BM-ES-10, BC-2, BM-C-
14, BM-S-17, BM-S-19, BM-SEAL-5, BS-2 e 
BM-C-8), dividindo com a ChevronTexaco o se-
gundo lugar no ranking geral das companhias de 
petróleo com maior número de projetos, atrás a-
penas da El Paso, com 12 projetos (dez de 
exploração e dois de desenvolvimento). 
 
Acaba Monopólio de Derivados no Brasil 

A chegada do navio Storm Lady ao Porto de 
Suape, no município metropolitano do Cabo de 
Santo Agostinho, em Pernambuco, no dia 5 de 
março, com uma carga de 19,5 milhões de litros 
de óleo diesel, importados pela Petro Energia, que 
representa as distribuidoras Dislub e Total. O pro-
duto atenderá, por enquanto, apenas à Região 
Nordeste. A operação oficializa o fim do monopó-
lio de importação de combustível da Petrobras, 
uma vez que até então não havia sido registrada 
nenhuma importação por outra empresa que não 
fosse a Petrobras. 

Concorrentes da Petro Energia temem, porém, 
que o mercado local seja inundado com produtos 
sem o recolhimento de impostos, uma vez que a 
Total Distribuidora, controlada pela empresa, já 
utilizou liminares contra o pagamento de tributos. 
A Petro Energia foi autorizada pela ANP a impor-
tar 60 milhões de litros de gasolina e 120 milhões 
de litros de diesel até junho 
 
Criado Fundo para a Refinaria do Norte Flumi-
nense 

A Assembléia Legislativa do Rio aprovou, por 
unanimidade, o Projeto de Lei que dispõe sobre a 
instituição de um fundo para a criação da Refina-
ria do Norte Fluminense, a RENORTE. O 
secretário Estadual de Energia, Indústria Naval e  

Petróleo, Wagner Victer, explicou que o fundo 

será capitalizado com 50% dos recursos exceden-
tes das receitas dos royalties e das participações 
especiais, descontadas as parcelas referentes àque-
las já comprometidas com o pagamento da dívida 
com a União e àquelas destinadas ao Fundo Esta-
dual de Conservação Ambiental e 
Desenvolvimento Urbano (FECAM). Estima-se 
que o fundo arrecade cerca de US$ 45 milhões por 
ano. 
 
Expansão do Gasoduto com a Bolívia É Inter-
rompida 

As indefinições do setor elétrico levaram a ANP 
a suspender o processo de expansão do Gasoduto 
Bolívia-Brasil (Gasbol). O concurso aberto para 
definir os novos investidores no duto, previsto pa-
ra o início do ano, agora não tem mais data 
prevista para ocorrer, uma vez que não se tem a 
dimensão exata do mercado. A expansão do gaso-
duto, relacionada ao desenvolvimento do 
programa termoelétrico, espera por novas medidas 
propostas pela Câmara de Gestão da Crise de E-
nergia Elétrica (CGE), já que o fim do 
racionamento e a indefinição regulatória frearam 
os planos de investidores em térmicas. 

Nas primeiras negociações sobre a expansão do 
Gasbol, nove empresas (incluindo-se a Petrobras) 
pediram um aumento de capacidade de 21 milhões 
de metros cúbicos de gás natural, por dia, no duto. 
O projeto atual prevê uma capacidade máxima de 
30 milhões de metros cúbicos diários. A própria 
Petrobras, maior investidora no setor, anunciou 
que estava revendo seu cronograma de construção 
de usinas. Com isso, não é possível prever o vo-
lume adicional necessário para atender às 
térmicas. 
 
Nova Licitação para Campos Maduros 

A Petrobras licitará novamente, em cinco gru-
pos divididos em 28 campos, os campos maduros 
na Bahia e em Sergipe, que foram a leilão em 
maio do ano passado, mas não encontraram com-
prador. A Petrobras não informou os nomes dos 
campos a serem leiloados. Segundo a empresa, a 
relação dos grupos só poderá ser divulgada com a 
publicação da licitação. 
 

FATOS MARCANTES DO MÊS 
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Confirmada Nova Reserva Offshore de Gás Na-
tural na Bahia 

O perfil da produção de GN baiana deverá alte-
rar-se substancialmente com a recente 
confirmação da existência de um volume de gás 
natural recuperável da ordem de 20 bilhões de m³, 
na bacia de Camamu, a 150 km ao sul de Salva-
dor. Esta é a maior descoberta comercial já feita 
pela Petrobras, em regime de parceria com outras 
empresas, a Queiroz Galvão e a Petroserv. Além 
do gás, Camamu tem reservas de petróleo em pelo 
menos duas formações, uma com 31º API e outra 
com 41º API, índices favoráveis à sua exploração. 

O campo, situado no Bloco BCAM-40 (vide fi-
gura acima), havia sido descoberto em outubro de 
2000, mas só agora apresenta-se como comercial. 
Distante aproximadamente apenas 10 km do lito-
ral, e com lâmina d’água inferior a 100m, há 
condições de, até o final de 2003, Camamu estar 
produzindo entre 2 e 3 milhões de m³/dia de gás 
natural, adicionando algo entre 5 e 7% à produção 
nacional. 

 
Petrobras Descobre Campo de Gás Natural 

na Amazônia 
A Petrobras confirmou a descoberta de um 

grande campo de gás natural na Bacia Amazônica, 
aproximadamente a 200 kms de Manaus. O poço, 
no bloco BA-003, foi declarado o primeiro com 
viabilidade comercial na bacia. 

Testes preliminares de reserva estimam a des-
coberta em mais de 5,5 milhões de metros 
cúbicos, mas a empresa ainda está por determinar 
como o gás será produzido. Existe a possibilidade 
deste campo, juntamente com o campo do Rio Ua-
tamã (descoberto em 1999), ser conectado com 
um gasoduto à Manaus. 

 
Repsol Compra Postos da Wal 

A empresa espanhola Repsol-YPF fechou negó-
cio para a compra dos 76 postos da Wal Postos, 
no Rio de Janeiro. Pelo valor de US$ 10 milhões, 
a Wal Postos, pertencente à Refinaria de Mangui-
nhos, passará às mãos da Repsol-YPF. A Wal 
Postos tem 19 postos próprios e outros 57 arren-
dados de revendedores no Estado do Rio de 
Janeiro. A Wal tem 0,4% do mercado. Em 1999, a 
Repsol-YPF adquiriu 50% da Refinaria de Man-
guinhos, ficando os 50% restantes nas mãos do 
grupo Peixoto de Casto. A Refinaria detém 100% 
da participação da Wal Distribuidora e da Wal 

Postos, agora vendida para a Repsol-YPF. Os re-
cursos com a venda dos postos servirão para 
construir um terminal para movimentação de de-
rivados. 

 
Gás Natural Veicular chega à Região dos 

Lagos 

Dia 16 de março foi inaugurado o primeiro pos-
to GNV da Região dos Lagos, na cidade de Cabo 
Frio. O posto é o de número 109 do Estado do Rio 
de Janeiro, sendo 102 localizados na capital e a-
penas 7 no interior. A expansão da rede no 
interior do Estado representa um atrativo para a 
ampliação do número de conversões de automó-
veis para o gás, geralmente limitado ao uso 
urbano. Apesar da rápida expansão do numero de 
postos GNV no Estado e no país, o número ainda 
é considerado insuficiente para suprir uma frota 
estimada em cerca de 200.000 veículos.
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78/97, que estabelecem o 
létrico e de petróleo e gás 

respectivamente, requerem que as agências regula-
doras (ANEEL e ANP) fomentem a concorrência 
nos segmentos da indústria em que esta é possível, 
inclusive coibindo eventuais práticas anticompetiti-
vas. A Lei 8884/94 afirma claramente que nenhum 
setor está excluído de sua aplicação, e que os ór-
gãos responsáveis por esta são a Secretaria de 
Acompanhamento Econômico do Ministério da Fa-
zenda (emitindo pareceres), a Secretaria de Direito 
Econômico do Ministério da Justiça (instruindo o 
processo) e o Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica do Ministério da Justiça, de forma que 
há um potencial real de conflitos decorrente da 
convivência entre os sistemas regulatórios. 

Há, portanto, uma necessidade de harmonizar as 
normas específicas da indústria de energia, aplica-
das pelas agências reguladoras, e as normas gerais 
de defesa da concorrência aplicadas pelos órgãos 
responsáveis pela defesa da concorrência. A coexis-
tência de normas conflitantes pode tornar os 
sistemas normativos incoerentes, como também a 
problemas de competência entre os diferentes ór-
gãos. Atualmente, as leis sugerem uma 
superposição de competências dos dois reguladores 
que deve ser eliminada. 

A legislação antitruste visa proteger a competi-
ção (e não os competidores), de forma a maximizar 
o bem-estar social, assegurando que o mercado 
permaneça aberto à entrada de novos agentes e que 
a oferta não seja manipulada. Isto deve ser feito a-
través da prevenção do poder de mercado, da 
punição à formação de cartéis e da coerção de 
qualquer tipo de conduta que enfraqueça ou des-
trua a competição.  

No caso do setor energético brasileiro, quando se 
trata de questões ligadas à defesa da concorrência, 
não está definido o âmbito de atuação de cada ór-
gão: CADE (órgão de defesa da concorrência), 
ANEEL e ANP (agências reguladoras). As dificul-
dades na ação conjunta das agências decorrem do 
fato de que arranjos institucionais separam órgãos 
reguladores setoriais e órgãos de defesa da concor-
rência e, ainda, as fronteiras de competência entre 
as agências são insuficientemente delimitadas.  

A Defesa da Concorrência no Setor Elétrico: 
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Originalmente, a lei de criação da ANEEL 
(9427/96) não a atribuía tarefas relativas à defesa 
da concorrência. Mas, a partir da Medida Provisó-
ria nº 1.531 (posteriormente aprovada como a Lei 
9648/98), a agência passou a possuir atribuições de 
controle repressivo de condutas anticompetitivas e 
controle preventivo das estruturas de mercado.  

Assim, a ANEEL possui atribuições no âmbito da 
defesa da concorrência, as quais indicam um papel 
preventivo a ser desempenhado pela Agência no e-
xercício de suas atribuições. Não há, porém, nada 
na legislação que confira à ANEEL competência 
para aplicar a legislação antitruste, nem tampouco 
há algo que exclua a competência do CADE na a-
preciação de conflitos, e uma decisão da ANEEL 
não exclui a competência do CADE, já que a 
atribuição para tratar de condutas anticompetitivas 
continua sendo prioritariamente do Conselho. 

Adicionalmente, pelo fato de ambos os órgãos 
avaliarem o mesmo caso sob ângulos diferentes, 
deve-se sempre estar atento ao risco da ocorrência 
de conflitos entre normas de sistemas diferentes, 
como também de contradição entre as decisões de 
cada um. O controle da estrutura do mercado de 
energia elétrica, por exemplo, é exercido por ambos 
os órgãos que atuam com base em critérios e enfo-
ques diferentes. O controle exercido pela ANEEL é 
diferente do controle de poder econômico exercido 
pelo CADE, e um não substitui o outro, devendo ser 
buscada a convivência harmônica dos órgãos. 

Além de controlar estrutura, a ANEEL deve con-
tribuir para a análise do CADE/SDE em questões 
relativas ao setor elétrico. De fato, há convênios já 
firmados entre as agências onde o regulador se 
compromete a se manifestar acerca dos processos 
relativos ao setor elétrico, bem como informar ao 
SDE caso perceba indícios de práticas anticompeti-
tivas. Todavia, tal desenho institucional 
(cooperativo), ainda que efetivamente implementa-
do, não resolve todos os problemas relativos à 
defesa da concorrência no setor elétrico. 

Continuam presentes os riscos de que decisões 
divergentes entre os órgãos acerca da necessidade 
de instauração de processos gerem disputas entre a 
ANEEL e os órgãos antitrustes. Com esta configu-
ração, é possível, por exemplo, que a ANEEL 
decida que um ato não traz prejuízos à concorrên-
cia no setor enquanto a SDE decide que o mesmo 
ato é prejudicial e encaminha o processo ao CADE; 
neste ponto, podem ocorrer conflitos entre a 
ANEEL e a SDE. Caso o CADE examine o ato em 

questão e conclua que ele é prejudicial à concor-
rência, pode ocorrer um conflito entre o CADE e a 
ANEEL, especialmente se a agência já tiver autori-
zado o ato. 

A Defesa da Concorrência nos Setores de Petró-
leo e Gás: 

A questão da concorrência apresenta algumas di-
ferenças na indústria de petróleo. No segmento de 
distribuição, a competição esteve sempre presente. 
Nos segmentos de exploração e produção e refino, 
a opção por um monopólio público foi prioritaria-
mente estratégica (já que a experiência 
internacional sempre apresentou casos de competi-
ção nestes segmentos), de forma que o fomento da 
concorrência nestes segmentos não altera significa-
tivamente o ambiente setorial. Apenas o segmento 
de transporte possui características de um monopó-
lio natural. Já a indústria de gás natural, que era 
praticamente inexistente no Brasil, apresenta 
características de monopólio natural nos segmentos 
de transporte e distribuição, o que faz com que as 
políticas que voltadas para esta indústria confron-
tem-se, muitas vezes, com posições e/ou objetivos 
conflitantes. 

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) regula, 
portanto, duas indústrias com características dife-
rentes, e tem como finalidade a promoção da 
regulação, contratação e fiscalização das ativida-
des econômicas integrantes das indústrias de 
petróleo e gás natural. No artigo 8º da Lei de Pe-
tróleo (Lei 9478/97), além de estipuladas as 
finalidades da Agência, estão também listadas 15 
tarefas que cabem à ANP, e não há, neste dispositi-
vo, qualquer menção específica à defesa da 
concorrência no setor, sugerindo que o legislador 
entendeu que a defesa da concorrência não deveria 
ser incluída no âmbito de atuação da ANP.  

Porém, o incentivo à concorrência no setor é um 
dos objetivos da Agência e, ao buscar atingir este 
objetivo, a Agência invariavelmente se envolve na 
questão da defesa da concorrência. A ANP tem a 
função de fixar diretrizes para o setor, dentre as 
quais a existência de um mercado competitivo. Adi-
cionalmente, apesar da defesa da concorrência não 
constituir uma tarefa da ANP, ela está listada como 
um dos objetivos da política energética nacional 
(artigo 1º, IX da Lei 9478/97); ou seja, de acordo 
com a Lei do Petróleo, os implementadores da polí-
tica energética nacional (dentre os quais encontra-
se a ANP) devem, entre outras coisas, zelar pela li-
berdade da atividade econômica. 
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A questão do papel da ANP na defesa da concor-
rência gerou alguma discussão acerca de se a 
Agência deveria, a exemplo da ANEEL, possuir al-
guns poderes a fim de regular as estruturas de 
mercado; contudo, estes poderes não lhe foram 
concedidos por lei. A solução encontrada foi a cri-
ação de um convênio entre a ANP e o CADE onde a 
Agência comprometia-se a emitir pareceres técni-
cos e auxiliar o CADE nas questões de defesa da 
concorrência nos setores do petróleo e do gás natu-
ral, bem como a oficiar o CADE informando 
qualquer prática nestes setores que pudessem pro-
vocar efeitos anticompetitivos, e uma alteração no 
artigo 10 da Lei 9478/97, promovida pela Lei 
10202/2001, que estabeleceu a obrigação da ANP 
em comunicar o CADE de qualquer fato que possa 
configurar uma infração à ordem econômica.  

Desta forma, foi pacificada a questão, cabendo 
exclusivamente ao CADE a aplicação da Lei de De-
fesa da Concorrência, monitorando e 
acompanhando as práticas de mercado e promo-
vendo processos administrativos para apurar 
suspeita de infração da ordem econômica; à ANP, 
são atribuídas apenas funções regulatórias e de fis-
calização. 

No cumprimento de sua função de zelar por um 
mercado concorrencial, a ANP criou o Comitê de 
Política da Concorrência (Portaria 42/1999), pos-
teriormente substituído pela Comissão de Defesa da 
Concorrência (Portaria 60/2000), cuja finalidade é, 
além de assessorar a agência em questões relativas 
à defesa da concorrência, cumprir as funções as-
sumidas com o CADE e a SDE. 

Todavia, a ANP encontra-se limitada no que se 
refere ao controle das estruturas dos mercados re-
gulados: a Lei de Petróleo não lhe dá poderes para 
controlar as estruturas e a concentração nos mer-
cados de petróleo e gás natural e com isso, impede 
a Agência de atuar preventivamente. Desta forma, é 
permitido que uma mesma empresa detenha diver-
sas empresas destes setores, o que pode levar a uma 
situação de abuso de poder econômico e a práticas 
anticompetitivas tais como a utilização de subsídios 
cruzados ou preços predatórios. 

Por fim, medidas de defesa da concorrência não 
se limitam à aplicação da legislação antitruste e 
punição de condutas anticompetitivas. Agências se-
toriais devem adotar políticas de defesa e incentivo 
da concorrência em seus editais de licitação, por 
exemplo, bem como na sua postura para com as 
empresas do setor. Assim, a atuação da ANP conti-

nua sendo crucial para a questão da defesa da 
concorrência nos setores de petróleo e gás natural, 
não apenas quando permite (ou reprime) a conduta 
de algum agente do setor, como também quando de-
termina as especificações técnicas exigidas (que 
podem configurar barreiras à entrada de algumas 
firmas no mercado), ou quando elabora editais de 
licitação, dentre outras coisas.  

Conclusões 
Apesar da ANEEL ter como função zelar pela 

concorrência no setor de energia elétrica e possuir 
alguns poderes para fazê-lo, ela não substitui a a-
ção do CADE e da SDE e muitas vezes a 
competência dos órgãos se sobrepõe. Já a ANP, a-
pesar de também estar incumbida de zelar pela 
manutenção de um ambiente competitivo, não pos-
sui poderes para tanto, sendo obrigada a limitar-se 
à emissão de pareceres e à notificação de práticas 
anticompetitivas, não podendo tomar nenhum tipo 
de medida ativa para preveni-las. 

Devido à falta de definição prévia do papel do 
regulador na defesa da concorrência no setor regu-
lado, temos uma situação delicada: a ANEEL 
possui algumas atribuições e alguns poderes que 
lhe foram concedidos pela legislação que invadem 
a área de competência do CADE. Esta sobreposi-
ção de funções pode gerar conflitos entre as 
agências e, no limite, uma situação de instabilidade 
jurídica e institucional, onde os agentes não sabem 
qual dos órgãos regula a concorrência no setor e 
podem utilizar esta indefinição para fugir deste 
controle. Já a ANP não possui nenhum tipo de po-
der para atuar preventivamente ou punir práticas 
anticompetitivas, e assume um papel meramente 
técnico na atuação posterior à ocorrência da infra-
ção. 

Não há como separar totalmente as funções de 
regular e defender a concorrência em um mercado; 
deve-se sempre ter em mente que em quase todas 
suas decisões, ANP e ANEEL devem estar levando 
em conta a obrigação de incentivo à entrada de a-
gentes no mercado, bem como a defesa da 
concorrência neste mercado. As agências devem, 
portanto, possuir algum tipo de poder e alguma 
discricionariedade no que diz respeito à aprovação 
de determinados atos e à fiscalização e prevenção 
da concorrência no setor por elas regulado, apesar 
de não ser aconselhável que isto chegue ao extremo 
da atuação da agência substituir completamente o 
órgão de defesa da concorrência.  
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Uma solução ideal passaria por uma situação 
onde as agências teriam suas funções bem delimi-
tadas, mas possuiriam também poderes para atuar 
na defesa da concorrência nos setores regulados 
por elas. A interação entre as agências reguladoras 
e os órgãos de defesa da concorrência deverá, por-
tanto, se dar por meio de um sistema de 
competências partilhadas, de forma que a compe-
tência das agências encontraria seus limites 
naquilo que não lhe foi diretamente atribuído em 
Lei, não lhe cabendo substituir a concorrência pela 
regulamentação. 

Conflitos abertos entre os órgãos devem, sempre 
que possível, ser evitados, pois geram uma incerte-
za para os agentes, bem como leva a uma situação 
de insegurança quanto às decisões dos órgãos, le-
vando empresas a postergar suas decisões, 
esperando um ambiente mais seguro. Nas hipóteses 
em que os conflitos entre os órgãos não puderem 
ser evitados, poderiam ser aplicados os critérios da 
Especialidade e da Extensão, da seguinte forma: às 
condutas reguladas, o controle antitruste não seria 
aplicado (se a agência reguladora permite – ou 
proíbe – expressamente determinada conduta, esta 
não poderá ser proibida – ou permitida – pelo ór-
gão antitruste), prevalecendo a decisão da agência; 
quando possível, onde houver conflito direto entre 
decisões, deve prevalecer, a princípio, a decisão da 
Agência (com base em seu maior conhecimento téc-
nico-especializado do setor), mas apenas se esta 
tiver considerado os efeitos anticompetitivos da de-
cisão é que se justifica uma infração à 
concorrência. 
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