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 esta edição do boletim Petróleo & Gás Brasil, o 
Conselho Editorial analisa os efeitos de uma al-
ta do preço internacional de petróleo no 

mercado brasileiro, apontando os diversos mecanismos 
dos quais dispõe o governo brasileiro para amenizar os 
danos de curto prazo. Neste sentido, ademais da signi-
ficativa produção nacional de petróleo, dispõe-se da 
CIDE, um instrumento amortecedor de larga cobertu-
ra. Os autores concluem que o governo deve utilizar 
mecanismos destes tipos, e não a sua influência na polí-
tica de preços da Petrobras, para reduzir o impacto da 
alta temporária do preço do petróleo e controlar os efei-
tos deletérios do seu repasse inflacionário sobre a 
formação de preços internos à economia. . 

O primeiro artigo deste mês, de autoria do Profes-
sor  Helder Queiroz, trata do papel das agências 
reguladoras no setor energético brasileiro. Referindo-se 
à experiência internacional, o autor destaca a credibi-
lidade como aspecto fundamental para as agências 
atuarem como supervisores legítimos das empresas e-
nergéticas reguladas. No Brasil, reguladoras como a 
ANP foram criadas recentemente e, pela falta de cla-
reza no passado sobre suas funções e responsabilidades, 
não se pode chegar a conclusões definitivas sobre sua so-
lidez e eficiência em implementar reformas. Porém, 
com a entrada do novo governo, e o começo de uma no-
va fase do “ciclo de vida” das agências, em breve será 
possível afirmar se   as agências reguladoras brasileiras 

são ou não capazes de criar um ambiente estável para 
reduzir o “risco regulatório” e atrair investimentos.  

No segundo artigo do boletim, o Professor Helder 
Queiroz e a pesquisadora Mariana Iootty analisam o 
impacto dos preços do petróleo sobre a arrecadação de 
royalties no Brasil. Os autores argumentam que embo-
ra as elevações da cotação do dólar e do preço do barril 
de petróleo, como decorrência de uma eventual invasão 
do Iraque pelos EUA, possam vir a contribuir para a 
definição de um quadro inflacionário e recessivo na e-
conomia brasileira, eles podem também acarretar num 
aumento dos royalties pagos ao governo federal, ameni-
zando a situação macroeconômica do país.  

Por fim, a Professora Carmen Alveal aborda  no 
Ensaio do Mês o tema da“modernização dependente” 
da reforma energética no Brasil. Alveal argumenta 
que as reformas liberalizantes dos anos 80 e 90 susten-
taram-se na tecnologia importada e não foram 
acompanhadas por políticas capazes de promover a 
produção nacional de tecnologias e equipamentos na  
fronteira tecnológica. Em contraste às grandes empre-
sas internacionais, afirma Alveal, o setor privado 
brasileiro carece de cultura inovativa e infra-estrutura 
tecnológica. Para cumprir sua promessa de contribuir 
para o desenvolvimento tecnológico, industrial e social 
do país, o novo governo federal terá de desenvolver uma 
política robusta e congruente que estimule o desempe-
nho competitivo das empresas brasileiras.  
 

N

As opiniões expressas neste boletim refletem tão 
somente os pontos de vista dos autores dos arti-
gos, e não representam o posicionamento das 
instituições envolvidas neste projeto. 
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A possibilidade de intervenção militar no Ira-
que traz para o centro das discussões a questão da 
vulnerabilidade do suprimento de petróleo e deri-
vados para a economia brasileira. Na medida em 
que esta é uma questão, por excelência, pertinente 
à política energética, algumas considerações de-
vem ser feitas, com o intuito de avaliar não só o 
sucesso da política implementada pelo Brasil, nas 
últimas décadas, na redução dessa vulnerabilida-
de, mas igualmente as suas implicações para o 
futuro. 

Durante as crises do petróleo da década de se-
tenta, o Brasil importava, basicamente dos países 
do Oriente Médio, grande parte do petróleo que 
necessitava para o funcionamento da sua econo-
mia. Esse quadro de dependência do fornecimento 
mudou substancialmente, tanto no que diz respeito 
ao volume importado quanto a sua concentração 
regional. 

O Brasil atende hoje a maioria das suas neces-
sidades de petróleo e de derivados a partir da 
produção nacional, e importa o petróleo restante, 
basicamente, da África (principalmente Nigéria e 
Argélia) e da América Latina (principalmente Ar-
gentina e Venezuela); apresentando, dessa forma, 
uma dependência relativamente reduzida às im-
portações provenientes da região afetada pela 
provável conflagração. Assim, os recursos e pos-
sibilidades energéticas reais de que o Brasil hoje 
dispõe são substancialmente superiores àquelas 
presentes nas crises anteriores – inclusive aquela 
observada durante a Guerra do Golfo, em 1991, 
na qual ainda havia uma grande concentração das 
importações em torno dos países do Golfo. 

A posição relativamente confortável da indús-
tria brasileira de petróleo é fruto de decisão 
estratégica implementada após o choque de 1973. 
Apesar de dificuldades de financiamento e de di-
ferentes, e até contraditórias, orientações em 
matéria de política macroeconômica e de inserção 
mundial do país, o incremento da produção inter-
na de petróleo tem sido, ao longo das duas 
décadas recentes, o único objetivo de política e-
nergética preservado pelos governos brasileiros. 

Essa decisão, assim como a perseverança de 
sua implementação, reverteu os termos da equa-
ção de nossa dependência de suprimento externo 
de petróleo. Decisão e firmeza no alcance de um 
objetivo de longo prazo permitiram superar um 
sério problema estrutural da matriz energética 
brasileira e garantir o suprimento energético, obje-

tivo primordial de toda política energética no con-
texto de interdependência que caracteriza a 
economia mundial.  

Os desafios colocados pela  atual crise apresen-
tam uma natureza distinta daqueles enfrentados 
anteriormente pelo país. Nesse novo quadro, os 
seus impactos nos atingem por duas vertentes. A 
primeira se origina da abertura do mercado de pe-
tróleo brasileiro, e do processo de formação dos 
preços internos de combustíveis associado a esta 
abertura, no qual esses preços passam a ser regi-
dos pela cotação do preço internacional do óleo. 
Na conjuntura que se avizinha, a alta dos preços 
de cru e derivados no mercado internacional terá 
impactos de primeiro grau no nível interno da in-
flação. 

Já a segunda vertente provém rigorosamente 
da esfera macroeconômica e flui através do au-
mento das taxas de juros e da desvalorização do 
câmbio; resultantes da piora do quadro interna-
cional, fragilizado diante das incertezas nascidas 
do conflito no Oriente Médio. 

A oferta excedente de petróleo, que já há duas 
décadas caracteriza a cena mundial petrolífera, 
torna improvável uma alta prolongada do seu pre-
ço. Para reduzir o impacto da alta temporária do 
preço do petróleo e controlar os efeitos deletérios 
do seu repasse inflacionário sobre a formação dos 
preços internos da economia, o Brasil detém fun-
damentos energéticos objetivos e instrumental de 
política a ser mobilizado.  Ademais da significati-
va produção nacional de petróleo, dispõe-se de 
um instrumento amortecedor de larga cobertura: a 
Contribuição de Intervenção de Domínio Econô-
mico (CIDE). Enfim, se necessidade houver, em 
função de desdobramentos imprevisíveis, poderi-
am ser acionados outros instrumentos, tal como 
aumentar os subsídios destinados a segmentos de 
baixa renda e derivados de amplo espectro de 
consumo, a exemplo do gás de botijão.  

Para lidar com os efeitos de um problema de 
curto prazo, esses instrumentos são mais orienta-
dos e qualificados do que a recorrente elevação da 
taxa de juros, instrumento macroeconômico de 
espectro largo, de benefício questionável e de ma-
lefício inquestionável para o modesto nível de 
atividade econômica que o país vive. Por outro la-
do, o uso da CIDE evitaria pressionar os ônus que 
a Petrobrás já vem assumindo com a elevação dos 
preços do petróleo importado do período recente. 
É mais útil para a economia brasileira preservar a 

EDITORIAL 
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estatal petrolífera financeiramente saudável para 
apoiar a retomada do desenvolvimento do país, do 
que usá-la numa perspectiva míope e de curto 
prazo.  

Cabe, enfim, reiterar a natureza temporária do 
impacto energético originado pela intervenção mi-
litar no Iraque. No plano energético interno, o 
suprimento de petróleo é questão estruturalmente 
equacionada e a caminho de se completar com a 
auto-suficiência na produção de petróleo e no re-

fino de derivados para 2005. No contexto de res-
trição de recursos que o Brasil atravessa, não é o 
momento de requentar saídas energéticas, que já 
mostraram seus limites, para tentar resolver um 
problema conjuntural, para o qual o país já dispõe 
dos instrumentos necessários para resolvê-lo satis-
fatoriamente. 
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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 2004. 
 
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.coppead.ufrj.br 
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No final do ano passado, a renomada Revista 
The Economist destacou em um dos seus princi-
pais artigos a crise vivida pela Securities and 
Exchange Commission (SEC), um dos órgãos res-
ponsáveis pela regulação financeira nos EUA. O 
desenrolar desta crise é conhecido, pois culminou 
com a demissão de Harvey Pitt, então Presidente 
da SEC. 

Mas o referido artigo produziu uma importante 
observação que vai além do episódio em si. Foi 
destacado que os reguladores dependem acima de 
tudo de sua credibilidade. Em comparação com as 
indústrias que eles supervisionam, eles tendem a 
ter uma equipe técnica pequena, sobrecarga de 
trabalho e salários mais baixos do que os ofereci-
dos nas empresas, apesar do reconhecimento do 
papel crucial que os reguladores têm a cumprir1. 

Em todos os países, a criação de órgãos de re-
gulação setorial constitui um dos fatos mais 
marcantes do processo de intervenção estatal na 
economia, pois redefine as fronteiras de compe-
tência dentro do próprio Estado.  

Mesmo nos países desenvolvidos, observa-se 
que o processo de implementação de reformas e a 
construção de um novo marco regulatório consti-
tuem, na verdade, um processo de aprendizagem 
institucional. As novas estruturas institucionais e 
o arcabouço jurídico variam de um país para ou-
tro, de forma que o próprio entendimento da 
regulação engloba um amplo espectro de atribui-
ções e instrumentos de ação. 

O estudo comparativo sobre a regulação de e-
nergia em diferentes países, realizado pelo Grupo 
de Economia da Energia do Instituto de Economia 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi 
ancorado precisamente na diversidade institucio-
nal que tem sido observada quando se examina o 
tema da regulação.  

O objetivo deste estudo foi centrado no exame 
dos desenhos institucionais, das estruturas de  

                                                 
1 “Regulators depend above all on their credibility. 
Compared with the industries they oversee, they tend 
to be understaffed, overworked and under paid- and yet 
vitally needed.”, The Economist, vol. 365, n. 8297, 2 
de novembro de 2002, p.12. 

 

mercado e dos instrumentos regulatórios que estão 
sendo instaurados em diferentes países. Os resul-
tados observados pós-reformas são, na verdade, 
diferentes combinações destas três dimensões ana-
líticas e oferecem lições interessantes. Algumas 
delas serão destacadas a seguir. 

Primeiro, os problemas de regulação atuais 
demandam a necessidade de revisão dos instru-
mentos e das práticas tradicionais de regulação. 
Essa revisão é resultado da conjugação dos se-
guintes fatores: 

i) ativismo legislativo, refletindo a criação 
de novas regulamentações/leis e reduzindo as bar-
reiras institucionais à entrada de novos 
operadores; 

ii) paradigma da concorrência, modificando 
as estruturas de mercado dos diferentes segmentos 
das cadeias energéticas e; 

iii)  mudanças tecnológicas e novos compor-
tamentos estratégicos que possibilitaram a 
diversificação das atividades das empresas. 

Além de mais complexa, a atividade de regula-
ção das indústrias de energia  torna-se fortemente 
dependente da evolução das configurações patri-
moniais e das estruturas de mercado. Esse é um 
dado novo para as agências reguladoras, pois, no 
passado, o modelo tradicional integrado vertical-
mente e monopolista já definia os contornos do 
mercado e dos direitos de propriedade da empresa 
operadora. 

Segundo, é crescente a ocorrência de um dese-
nho institucional comportando um duplo processo 
regulatório nas indústrias de energia:  um órgão 
setorial e um órgão de defesa da concorrência. Po-
rém, a efetividade desse arranjo institucional 
ainda não foi comprovada. Nos países desenvol-
vidos, a tendência tem sido a intervenção a priori 
dos órgãos reguladores setoriais e a posteriori dos 
órgãos de defesa da concorrência, muitas vezes 
convocada pelo governo e/ou pelo regulador seto-
rial para investigar casos de abuso da posição 
dominante. Entretanto, o sucesso desse tipo de es-
trutura de governança depende, de fato, das 
relações hierárquicas que podem ser estabelecidas.  
Isso é decorrente do desenho institucional, do a-

Reformas e a Regulação de Energia: 
Lições da Experiência Internacional para o Caso Brasileiro 
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poio político, da estrutura organizacional e do 
tempo de vida de cada um dos órgãos.  

Vale lembrar que nos países europeus, a cria-
ção dos órgãos de defesa da concorrência 
antecede o surgimento das agências reguladoras 
setoriais. No caso dos países em desenvolvimento, 
esse processo de criação de novas instituições é 
praticamente concomitante. Entretanto, os órgãos 
de regulação setorial receberam forte apoio políti-
co e recursos financeiros para a sua estruturação, 
tanto no plano interno, pois passaram a ser os 
principais agentes das reformas setoriais, como no 
plano externo, uma vez que o Banco Mundial pas-
sou a tratar a questão das reformas dos setores de 
infra-estrutura como uma das prioridades de sua 
política de empréstimos. 

Terceiro, a questão da autonomia e do poder 
discricionário nos diferentes desenhos institucio-
nais está vinculada diretamente ao problema da 
relação dos órgãos reguladores com as demais es-
truturas de poder. Num extremo, o caso norte-
americano delega um vasto poder discricionário, 
função da natureza quasi-judicial da atividade re-
gulatória. Dificilmente esse exemplo poderá ser 
replicado em outros países. Entretanto, a tendên-
cia em países onde os órgãos reguladores foram 
recentemente criados é limitar o poder discricio-
nário. Isso está, por sua vez, relacionado com o 
tema do risco regulatório, dada a necessidade de 
criar um ambiente estável para atrair investimen-
tos.  

Quais as lições que podemos tirar para o caso 
brasileiro? O racionamento de energia, em 2001, 
colocou em tela as falhas do desenho institucional 
inacabado, a incapacidade de coordenação e de 
implementação das reformas no setor elétrico. 

Além disso, o papel e a credibilidade do regu-
lador setorial -ANEEL- e do próprio Conselho 
Nacional de Política Energética ficaram compro-
metidos pela criação do Comitê de Gestão da 
Crise.  

Neste contexto, chama atenção o relativo en-
fraquecimento dos Ministérios setoriais. No setor 
energético, o Ministério de Minas e Energia tinha 
atribuição de coordenar e liderar o processo de re-
formas das indústrias de petróleo, gás e de 
eletricidade. Deveria ainda coordenar o Conselho 
Nacional de Política Energética que, apesar de ter 
sido criado em 1997, só foi convocado pela pri-
meira vez pelo MME no ano 2000. 

Desse modo, o desenho institucional das indús-
trias de energia no Brasil tem apresentado sérios 
problemas de repartição de competências entre as 
diferentes instituições públicas. 

As agências de regulação, ANP (Agência Na-
cional do Petróleo) e ANEEL (Agência Nacional 
de Energia Elétrica), funcionando desde 1998, as-
sumiram muitas vezes funções típicas de policy-
makers em função da ausência de diretrizes claras 
de política energética. 

Além disso, por se tratarem de instituições 
muito novas, foi necessário um processo de a-
prendizagem rápido baseado, em várias ocasiões, 
em processos de tentativa-e-erro. E, claro, que er-
ros foram cometidos. O Executivo hesitou, em 
diversos episódios, em garantir a autonomia dos 
órgãos reguladores que o próprio governo havia 
criado. Mas também não garantiu nem às empre-
sas nem às agências, a implementação de medidas 
estruturais e institucionais necessárias para a cria-
ção de um novo modo de organização das 
indústrias energéticas. 

Apesar da experiência nacional em matéria de 
regulação ser muito pequena, cabe reconhecer que 
as agências entraram, desde janeiro, num novo 
momento do seu ciclo de vida. Pela primeira vez 
estará sendo testada, de fato, a tão comentada au-
tonomia dos órgãos reguladores, uma vez que o 
mandato da maior parte dos diretores nomeados 
no governo Cardoso continua em vigor. Este será 
o primeiro e provavelmente o mais importante tes-
te da solidez destas instituições.  

Ao MME, caberá um importante papel na re-
definição de regras do jogo no âmbito das 
necessárias mudanças de rumo, especialmente no 
setor elétrico. Nesta perspectiva, espera-se que se-
ja reservado um espaço privilegiado para a 
formulação da política energética.  

Porém, parece claro que as agências regulado-
ras devem preservar uma característica 
fundamental: são órgãos de Estado e não de go-
verno. Tal como foi mencionado acima, a garantia 
da credibilidade é o principal instrumento do ór-
gão regulador. Ela é fundamental para assegurar a 
supervisão das empresas reguladas. Isso está, por 
sua vez, relacionado com o tema do risco regula-
tório, dada a necessidade de criar um ambiente 
estável para atrair investimentos. O momento é de 
revisão das reformas e de definição de um calen-
dário que atente, em primeiro plano, para as 
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questões vinculadas à evolução do modelo de or-
ganização industrial do setor e à recuperação da 
credibilidade do regulador.  

Esperemos, pois, que as agências reguladoras e 
o próprio MME passem no teste da credibilidade e 
possam aprimorar o exercício de formulação de 
política e de regulação econômica no Brasil. 

 
 
Helder Queiroz Pinto Junior 
Diretor de Pesquisa do IE/UFRJ e 
Pesquisador do GEE – IE/UFRJ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Centro de Convenções do Hotel Glória, Rio de Janeiro, de 15 a 18 de junho de 2003.  
http://www.ie.ufrj.br/2pdpetro/ 

 

O Congresso contará com sessões de conferências plenárias, sessões para apresentação de 
trabalhos orais e na forma de pôster. Estão previstos minicursos para estudantes e mesas re-
dondas para discussão de assuntos de interesse do setor, entre eles: 

1 - EXPLORAÇÃO 
2 - EXPLOTAÇÃO 
3 - TRANSPORTE 
4 - PROCESSAMENTO 
5 - GÁS 
6 - SEGURANÇA E MEIO-AMBIENTE 
7 - REGULAÇÃO, GESTÃO E QUALIDADE 
8 - ECONOMIA DO PETRÓLEO E DO GÁS 
9 - CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA 
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O conflito cada vez mais iminente entre EUA e 
Iraque traz à tona previsões de cenários restritivos 
para a economia brasileira. Elevações da cotação 
do dólar e do preço do barril de petróleo, numa 
guerra de longa duração, contribuiriam para au-
mentos da inflação e da taxa de juros, compondo, 
assim, um quadro pouco promissor para a econo-
mia no ano de 2003.  

Apesar destas previsões, o desempenho da in-
dústria petrolífera nacional pode contribuir para 
reduzir a vulnerabilidade da situação macroeco-
nômica do país. Ao contrário do que ocorreu nos 
choques de preços de 1973 e 1979, e mesmo du-
rante a Guerra do Golfo, em 1990, o peso das 
importações de petróleo foi fortemente reduzido e, 
atualmente, a Petrobrás vem adquirindo força ex-
portadora. Em 2002, suas exportações de petróleo 
e derivados foram da ordem de US$ 3,51 bilhões, 
com destaque para  as vendas direcionadas aos 
Emirados Árabes (US$ 301 milhões), um dos 
maiores produtores e exportadores de petróleo do 
mundo. Por conta deste desempenho, a empresa 
reduziu em 61% o déficit em sua balança comer-
cial, em relação a 2001. 

O aumento do preço do petróleo e da taxa de 
câmbio eleva a valoração da produção da Petro-
brás, pois ao aumentar o preço de realização dos 
derivados produzidos nas refinarias da empresa, 
eleva também sua receita. Em última instância, o 
aumento das receitas da Petrobrás implica maiores 
dividendos pagos aos acionistas, onde se inclui o 
próprio governo. 

Além destes dois fatores acima, cabe ressaltar 
um mais relevante que diz respeito à arrecadação 
de royalties. De acordo com a Portaria n.o 155 da 
ANP, instituída em 1998, o preço mínimo do pe-
tróleo produzido em campos brasileiros, o qual é 
referência para o cálculo das participações gover-
namentais, passou a variar de acordo com a taxa 
de câmbio real/dólar e com os preços do petróleo 
tipo Brent. Observa-se, assim, que a evolução da 
apuração do valor de royalties a partir de 1998 se-
gue claramente a influência dos preços do 
petróleo internacional e relativos entre as moedas 
(gráficos 1 e 2). 

 

 
      Gráfico 1 

ROYALTIES X TAXA DE CÂMBIO
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Fonte: INFOPETRO 

O Impacto Dos Preços Do Petróleo Sobre a Arrecadação De 
Royalties No Brasil 
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Gráfico 2 

ROYALTIES X PREÇO BRENT
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No ano de 2002, o valor estimado de royalties 
recolhidos foi de R$ 3,502 bilhões, cerca de 37% 
superior ao valor recolhido no ano de 2001. Este 
montante não inclui os valores arrecadados com 
as denominadas participações especiais, que são 
cobradas dos campos com maior capacidade de 
produção. Este aumento elevou a receita de cota-
parte do Governo Federal  - referente ao Fundo 
Especial, Fundo Marinha Mercante e Ministério 
da Ciência e Tecnologia – e as transferências re-
passadas pelo Tesouro Nacional aos Estados e 
Municípios. Como efeito direto, o valor arrecada-
do dos royalties respondeu por 11,36% do 
superávit primário do Governo Central (conside-
rando Governo Federal, Previdência Social e 
Banco Central) no ano de 2002. 

Seguindo então os critérios de cálculo do preço 
mínimo do petróleo extraído no Brasil, não é difí-
cil vislumbrar que elevações da taxa de câmbio e 
da cotação do petróleo tipo Brent, como decorrên- 

cia da guerra, venham trazer aumentos da arreca-
dação.  

O valor mensal estimado da arrecadação de ro-
yalties no ano de 2002 foi da ordem de R$ 
291,906 milhões, considerando um volume médio 
mensal da produção de petróleo de 7,295 milhões 
de m3. Para este mesmo patamar de volume de 
produção de óleo, o valor estimado para o mês de 
janeiro de 2003 é de  R$ 452,470 milhões, cerca 
de 55% superior. Esta variação se deve ao aumen-
to da taxa de câmbio de US$2,95 (média mensal 
2002) para US$3,52 (valor janeiro de 2003) e da 
elevação do preço Brent de US$ 24,6 (média 
mensal de 2002) para US$ 31,18 (cotação janeiro 
de 2003). Assim, frente ao atual cenário de expec-
tativa de guerra, já se aponta uma elevação da 
arrecadação de royalties. A tabela abaixo apresen-
ta simulações de cenários para a arrecadação 
mensal de royalties de petróleo. 
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Câmbio 
(R$/US$) 

Preço Brent médio 
(US$) 

Total Royalties 
(R$) 

Variação da 
arrecadação mensal 
em relação à média 

mensal 2002 

Média mensal 2002 2,95 24,6 291.906.753,03 - 

Janeiro de 2003 3,52 31,2 452.470.539,68 55% 
Cenário mensal 1 3,70 32,0 488.358.536,30 67% 
Cenário mensal 2 4,00 35,0 581.645.531,10 99% 

Cenário mensal 3 4,00 40,0 671.129.550,95 130% 
     Fonte: INFOPETRO 
 
Os resultados obtidos apresentam aumentos 

significativos de arrecadação mensal em relação à 
média obtida em 2002. Cabe ressaltar, neste senti-
do,  que estas projeções podem ser tidas como 
conservadoras, uma vez que os cálculos conside-
raram a mesma média de produção mensal obtida 
em 2002, não assumindo, portanto, nenhum ganho 
de produtividade dos campos já existentes.  

Das simulações obtidas, vale destacar aquela 
referente ao cenário mensal 3. Neste caso,  a vari-
ação absoluta da arrecadação mensal de royalties 
seria de mais R$329,22 milhões, em relação a 
média mensal de 2002. Repetindo-se este cenário 
para os 10 meses restantes de 2003, em função de 
uma guerra de longa duração com efeitos prolon-
gados, o aumento da arrecadação no ano seria de 
ordem de R$ 3,292 bilhões. Seguindo ainda o ce-
nário mensal 3, mas supondo uma guerra de 
duração menor, com efeitos mais curtos, por e-
xemplo 5 meses, o aumento da arrecadação anual 
seria de R$1,645 bilhões, valor também expressi-
vo.  

A este respeito, a grande questão que se coloca 
é o destino da aplicação destes recursos exceden-
tes. No nível aqui previsto, e de certo modo na 
maioria das vezes, a arrecadação efetiva dos ro-
yalties supera as rubricas correspondentes 
aprovadas nos orçamentos dos estados, dos muni-

cípios e da União. Isto traduz a necessidade impe-
riosa de uma efetiva fiscalização tributária para 
que os recursos sejam bem alocados, favorecendo, 
sobretudo, o desenvolvimento econômico de Es-
tados e Municípios. Se lembrarmos, ainda, o fato 
de que estas receitas são finitas, dado que o petró-
leo é um recurso natural esgotável, eleva-se a 
importância e a necessidade de uma eficiente apli-
cação presente dos recursos. 

Por fim, vale ressaltar que a relevância de uma 
fiscalização tributária sobre as prováveis arreca-
dações excedentes é justificada pelo fato de que 
estes recursos correspondem a uma transferência 
de renda por parte dos consumidores, que passari-
am a arcar com preços mais elevados dos 
derivados. Deste modo, sendo os consumidores 
aqueles que efetivamente custeiam o aumento da 
arrecadação dos royalties, espera-se que a socie-
dade e os poderes públicos zelem por formas 
eficientes de aplicação destes recursos. 

 

Helder Queiroz Pinto Junior 
Diretor de Pesquisa do IE/UFRJ e Pesquisador 
do GEE – IE/UFRJ 

Mariana Iootty 
Pesquisadora Associada GEE – IE/UFRJ 
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Petrobras Lança Novo Edital Para P-51 e P-52 

Petrobras publicou no 25 de fevereiro os novos 
editais de construção das plataformas P-51 e P-52, 
para os campos de Marlim Sul e Roncador. A lici-
tação estava inicialmente marcada para dezembro 
de 2002. Foi adiada para janeiro pela antiga ges-
tão e, depois, adiada novamente pelo atual 
presidente da companhia, Eduardo Dutra. A pu-
blicação foi adiada no mês passado para dar mais 
tempo à empresa avaliar os requisitos técnicos pa-
ra a escolha das empresas encarregadas a construir 
as plataformas. 

As modificações têm o objetivo de viabilizar o 
aumento da participação da indústria nacional. O 
edital determina que as empresas vencedoras dos 
contratos de construção dos módulos de energia e 
compressão de gás terão de gastar 75% do valor 
contratual no país, excluindo o valor dos equipa-
mentos que não são fabricados no Brasil, como 
moto-compressores e turbinas. Quem vencer a 
concorrência para a montagem do casco e do con-
vés das embarcações terá de destinar 60% do 
investimento a empresas nacionais. 

Foram postergados por 60 dias as entregas das 
propostas técnicas e comerciais, e estendidos por 
2 meses os prazos dos contratos de construção do 
casco, planta de processo e utilidades, o que dá 
mais condições à indústria naval nacional. 

As modificações introduzidas representarão a cri-
ação de, no mínimo, 5.000 novos postos de 
trabalho no país, diretamente relacionados às ati-
vidades de engenharia, construção e montagem. 
Além disso, permitirão a criação de um número 
significativo de empregos indiretos para apoio aos 
serviços de engenharia, construção e montagem e 
na indústria nacional de bens de capital para pos-
sibilitar o cumprimento do conteúdo nacional 
mínimo estabelecido. 

Petrobras Encerra o Ano de 2002 com Cresci-
mento de 12% na Produção 

A produção média de petróleo e gás natural no 
Brasil em 2002 foi de 1.752 mil barris de óleo e-
quivalente por dia (boepd), correspondendo a um 
crescimento orgânico de 12% em relação a 2001, 
superando a expressiva média de 10% ao ano ob-
tida pela Petrobras no período 1998-2001 e, ainda, 
representando mais de dez vezes a taxa observada 
em companhias de petróleo do mesmo porte da 

Petrobras, que é inferior a 1% ao ano. Ressalte-se 
que, nos índices de crescimento da produção des-
sas empresas, incluem-se acréscimos oriundos de 
fusões e aquisições. A produção média de petró-
leo e LGN atingiu 1.500 mil bpd em 2002, 
também registrando aumento 12%. 

Os investimentos aplicados nas atividades de ex-
ploração e produção no Brasil foram de US$ 3,89 
bilhões, representando um incremento de 21% em 
relação ao nível aplicado em 2001. 

O índice de aproveitamento do gás produzido na 
Bacia de Campos também apresentou melhora 
expressiva, atingindo a média de 73%, proporcio-
nando um crescimento de 11 pontos percentuais 
em relação ao índice realizado em 2001. 

No que diz respeito ao meio ambiente, os investi-
mentos da Petrobras, depois dos derramamentos 
no Rio de Janeiro e no Paraná, parecem estar dan-
do resultados. O índice de meio ambiente foi de 
0,07 metro cúbico derramado por 100 mil metros 
cúbicos produzidos, representando uma redução 
de mais de 94% do índice registrado em 2001. 

Possível Descoberta de Campo Gigante de 
Petróleo Leve no Rio de Janeiro 

Fontes anônimas da Petrobras, em notícia vincu-
lada no Jornal do Brasil e no Oil & Gas Journal, 
afirmam que a empresa descobriu um campo con-
tendo reservas de 800 milhões de barris de 
petróleo leve (40o API), no Bloco BS-500, na Ba-
cia da Santos, no litoral do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Desde a concessão do bloco, em 1998, até março 
de 2002, a estatal já reportou 12 descobertas de 
indício de petróleo. Testes adicionais, segundo 
fontes ofic iais da empresa, ainda seriam necessá-
rios para confirmar a comercialidade do campo. 

Investimentos da Petrobras Sofrerão Efeitos 
das Incertezas  

A nova diretoria da Petrobras assinalou que seu 
plano de investimento para os próximos cinco a-
nos será conservador. O novo diretor financeiro da 
estatal, José Sergio Gabrielli, evitou dizer se o 
montante dos investimentos no novo plano, a ser 
anunciado no final de março, será menor que os 
US$32 milhões previstos na última revisão. Have-
rá “ajustes” devido à necessidade de “reorientar o 

Fatos Marcantes do Mês 
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planejamento” em função das incertezas no cená-
rio e no mercado mundial de petróleo.  

No seu plano estratégico, Petrobras tentará evitar 
os mesmos erros de projeção que resultou no in-
vestimento de US$200 milhões na expansão, por 
enquanto desnecessária, do Gasoduto Bolívia -
Brasil. Embora seja conservador, espera-se que o 
novo plano estratégico não deverá comprometer 
as metas de produção da empresa. 

Dutra Quer Aprimorar Política de Terceiriza-
ção  

Respondendo a críticas de que a política de tercei-
rização da Petrobras prejudica a segurança das 
atividades petroleiras, o presidente da empresa Jo-
sé Eduardo Dutra disse que a empresa vai exigir 
que trabalhadores terceirizados recebam tratamen-
to igual ao dado a empregados da estatal. Segundo 
Dutra, a terceirização de serviços aumenta nitida-
mente o risco de acidentes, pois há grande 
diferença de capacitação entre terceirizados e fun-
cionários da empresa.  

A Petrobras tem sido alvo de críticas pelos núme-
ros acidentes que sofrera em suas plataformas e 
refinarias desde 2000 (vide Petróleo & Gás Brasil, 
outubro de 2001). Abílio Valério, presidente do 
Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, afir-
ma que a terceirização é uma das grandes causas 
de acidentes na empresa, especialmente nos servi-
ços de manutenção das plataformas. Outro 
problema apontado por Valério é o esforço para 
tornar a Petrobras mais enxuta. Dutra parecia con-
cordar com esta avaliação, afirmando que os 
processos de demissão e aposentadoria incentiva-
das fizeram com que os quadros da Petrobras 
chegassem a um número "aquém do necessário”.  

Há dois anos, a Petrobras implantou um programa 
de excelência em gestão ambiental e segurança 
operacional, que deverá investir, até o final de 
2003, um total de R$ 3,2 bilhões. 

Estado do Rio Pede Renegociação dos Royalti-
es 

Com o aumento da produção e do preço do barril, 
parlamentares da bancada federal do Rio de Janei-
ro reivindicaram em encontro com o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva a renegociação do con-
trato de royalties do petróleo assinado em 2000 
entre o estado fluminense e o governo federal. O 
pedido de renegociação ocorre enquanto o estado 

ainda discute com a União o pagamento de sua 
dívida para o governo federal.  

Cauteloso, segundo parlamentares, Lula aceitou 
estudar uma fórmula para alterar o contrato, que é 
valido até 2020. O presidente afirmou que poderá 
fazer a mudança somente pelos quatro anos de seu 
mandato, pois “meu mandato é de quatro anos”, 
disse ele. 

Petrobras Sofre Com Falta de Demanda de Gás 
e Energia 

Petrobras assiste a conclusão de obras desnecessá-
rias orçadas em US$ 200 milhões para a expansão 
do Gasoduto Bolívia-Brasil. Em maio, a capaci-
dade de transporte do gasoduto passará a ser de 30 
milhões de metros cúbicos (mmc), quase o triplo 
dos 11 mmc que escorreu pelo gasoduto em de-
zembro de 2002 e janeiro de 2003. A expansão foi 
determinada em 2001, época em que Petrobras 
previa alto de consumo devido à expansão da ge-
ração térmica. Porém, dos 19 plantas termelétricas 
às quais a Petrobras esperava fornecer gás (com 
participação acionária), somente 8 estão em ope-
ração. De acordo com a estatal, as demais estão 
“sendo avaliadas”. Além dos US$200 milhões 
gastos na expansão do gasoduto, operado pela 
Transportadora Brasileira de Gás (TBG), subsidiá-
ria da Petrobras, serão gastos US$ 295 milhões na 
construção de um gasoduto que levará gás às tér-
micas do Rio de Janeiro. 

De fato, a empresa já informou que vai revisar 
projetos, com o intuito de evitar o desperdício de 
investimentos, depois de anunciar perdas de R$ 
1,5 bilhão com usinas termelétricas. 

Argentina Insiste no Congelamento dos Com-
bustíveis 

O ministro de Economia da Argentina, Roberto 
Lavagna, tem travado recentemente uma batalha 
com as companhias petroleiras do país para obs-
truir um aumento no preço dos combustíveis.O 
pacto entre o governo e as empresas, que conge-
lou os preços, terminou no 20 de fevereiro, e estas 
reivindicam um aumento dos combustíveis acima 
do acréscimo de 80% desde dezembro de 2001. 
Embora as empresas afirmam que a desvaloriza-
ção desde aquela época foi de 260%, Lavagna 
aponta que o preço dos combustíveis subiu “muito 
mais que os demais produtos” na economia argen-
tina. 
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Caso as petroleiras aumentem os preços, Lavagna 
ameaça reter, através de impostos, todos os ga-
nhos que as empresas obtiverem acima de um 
valor de US$30 por barril, citando a péssima situ-
ação em que a economia argentina se encontra 
como razão para conter o preço dos combustíveis, 
e considerando que a economia não suportará ó 
efeito “cascata” de um aumento dos combustíveis. 

OPEP Poderá Aumentar a Produção em 15% 

Os países-membros da OPEP determinaram que 
vão aumentar sua produção de petróleo no caso de 
uma guerra no Iraque. Segundo o Secretário-Geral 
da OPEP, a Organização se recusa a usar o petró-
leo “como uma arma” contra os EUA ou o Reino 
Unido. A declaração serviu como resposta à afir-
mação do primeiro-ministro da Malásia, Mahathir 
Mohamad, de que os países islâmicos contempla-
riam o uso de petróleo para forçar os EUA a 
encontrar uma solução pacífica para o conflito. 

O Secretário Geral afirmou que a OPEP tem ca-
pacidade para aumentar a produção em 15% para 
conter os preços de petróleo, citando a capacidade 
ociosa da Organização em aproximadamente 4 
milhões bpd. 

Greve na Venezuela Causa Perda de Mais de 
US$ 7 Bilhões  

Em relatório chamando a greve oposicionista 
de “sabotagem econômica”, o Ministério das Fi-
nanças de Venezuela calcula que a greve de 
petroleiros na empresa estatal venezuelana 
PDVSA custou à economia do país cerca de US$ 
7,6 bilhões de dólares em perda de produção e ar-
recadação fiscal. Em reação à greve, o governo 
demitiu mais de 13.000 trabalhadores e a produ-
ção da estatal ficou abaixo de 1 milhão de barris 
de petróleo por dia (bpd), ou 2 milhões abaixo da 
produção pré-greve. O relatório afirma que a pro-
dução voltou para pouco mais de 2 milhões bpd, 
enquanto que os grevistas dizem que a produção 
está atualmente em 1,58 milhão de bpd.

 

Petróleo & Gás no Brasil 
Novas Perspectivas, Novas Propostas, Novos Agentes 

Terça-feira 29 e quarta-feira 30 de abril, 2003 - Hotel Sofitel, Salvador, Bahia, Brasil 

Na sua quarta Conferência Internacional Oficial, a Agência Nacional do Petróleo – ANP apresentará 
as propostas de investimentos nos novos blocos oferecidos na Quinta Rodada de Licitações para em-
presas independentes de pequeno e médio portes. 

A Conferência será estruturada de modo a criar um fórum de intercâmbio de idéias e informações en-
tre os formuladores de política e os novos agentes nacionais e internacionais, que poderão indagar 
sobre questões relativas aos investimentos nas novas áreas oferecidas nessa quinta rodada. 

 
Sessões 
• Novas concessões e descrição da quinta rodada de licitações da ANP; 
• Nova estrutura fiscal e regulatória afetando os investimentos de acordos futuros; 
• Modelos de rodadas de licitações – impacto das mudanças nas independentes; 
• Participação e conteúdo nacionais; 
• Relações de parceria para novas propostas. 

 
                              Realização                                                                                               Apoio 

     
 

     

www.thecwcgroup.com/conferences 
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A dificuldade de acompanhar os avanços do 

progresso técnico é –hoje e ontem- um dos princi-
pais fatores de alargamento do hiato entre as 
economias desenvolvidas e em desenvolvimento. 
Após a Segunda Guerra Mundial, porém, o equilí-
brio entre o laissez faire do sistema internacional 
de Bretton Woods e o intervencionismo estatal in-
terno criou, para as economias de crescimento 
rápido do século passado, um ambiente favorável 
ao aproveitamento das oportunidades oferecidas 
pela evolução tecnológica de fronteira ocorrida 
nos países desenvolvidos. 

A existência dessas oportunidades residia na 
relação muito especial que as economias de indus-
trialização rápida detinham com o futuro 
tecnológico: esse futuro estava longe de possuir a 
indeterminação característica de um futuro tecno-
lógico autêntico (Castro, 1992). No núcleo das 
atividades industriais, os resultados tecnológicos a 
serem alcançados já haviam sido desenvolvidos e 
provados com contornos bem definidos. Essa an-
tecipação de resultados incorporava a 
possibilidade de decomposição de partes ou de fa-
ses de processos e equipamentos produtivos, de 
maneira a reconstruí-los criativamente, por modu-
lação e adaptação às possibilidades e restrições 
das economias “imitadoras”.  

Foi esse o caminho trilhado pelo setor energé-
tico brasileiro no período 1950-1990. A partir da 
construção dos primeiros grandes empreendimen-
tos de geração de eletricidade e de refino de 
petróleo de início da segunda metade do século 
XX e, sobretudo, da formação das estatais de pe-
tróleo e de eletricidade, o Brasil imprimiu sua 
identidade inovativa à construção de uma ativida-
de fundamental à sustentação de sua 
modernização econômica e social. Ao longo de 
suas trajetórias, a Petrobras e a Eletrobras exerce-
ram também notável liderança como agentes de 
uma experiência que projetou o Brasil como uma 
das mais expressivas economias de crescimento 
rápido do século XX. 

 

 
Procurou-se na trajetória energética brasileira,  

quando possível, associar a opção tecnológica por 
grandes escalas, ao patrimônio natural de recursos 
energéticos disponíveis. No setor elétrico, por e-
xemplo, a trajetória predominantemente 
hidrelétrica, que durante a primeira metade do sé-
culo passado já fora opção preferencial dos grupos 
elétricos internacionais dominantes na indústria 
(Amforp e Light), se consolidou no percurso das 
cinco últimas décadas, dado que o Brasil dispõe 
de 17% dos recursos de água doce do planeta. 

Em contraste, a onda inovativa que agita os 
rumos da indústria mundial de energia, fruto dos 
impactos trazidos pelos choques de preços de pe-
tróleo da década de 70, mudou inteiramente o 
cenário e a natureza dos desafios a ser enfrentados 
pelo desenvolvimento futuro da indústria energé-
tica. O futuro da tecnologia de energia está hoje 
pautado por uma ruptura do padrão tecnológico 
mundial passado e a disputa entre alternativas 
candidatas, para atingir e convencionar um novo 
padrão de regularidade tecnológica, não assumiu 
contornos definidos; ou seja, é ainda indetermina-
da. 

A redução da expansão do setor energético, se-
qüente à crise de financiamento vivida pelo Brasil 
na década de 80, conduziu, provavelmente, à de-
fasagem tecnológica da indústria brasileira de 
bens de capital no início da década de 90. Entre-
tanto, a visão de modernização e atualização 
tecnológica, que orientou a reforma e abertura dos 
anos 90, reconduziu a velha idéia de aquisição de 
tecnologia da fronteira externa, rejeitando o a-
prendizado da experiência, a exemplo do 
acontecido recentemente com a termeletricidade a 
gás. 

O Brasil, que desde 1950 tinha rumado pela 
via de desenvolver competências e construir uma 
capacidade endógena para gerar inovações e não 
depender exclusivamente de transferência tecno-
lógica e do investimento externo para se tornar 
competitivo, tende no setor energético a retornar 
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sobre o caminho andado, adicionando uma dimen-
são agravante: a de não atentar para as restrições 
de assumir, em tempo tão curto, o ingresso de tec-
nologias em transição ou ainda não maduras 
(Bicalho, 1997). A rapidez da inovação tecnológi-
ca no campo da energia, notadamente desde a 
década recente, sugere não ser desprezível a ame-
aça dos custos oriundos da emergência de novas 
soluções tecnológicas que tendam a tornar preco-
cemente obsoletos os projetos tecnológicos 
importados.  

No padrão de organização econômica prece-
dente era identificável a congruência das 
orientações da política macroeconômica com as 
orientações tecnológicas implementadas no setor 
energético. A crônica e estrutural escassez de mo-
eda forte da economia brasile ira, durante as 6 
décadas que antecederam a crise de desenvolvi-
mento aberta em 1980, compeliu à  
endogeneização do fornecimento tecnológico, tor-
nando coerente os instrumentos de política 
macroeconômica (câmbio, comércio exterior sele-
tivo, juros, financiamento, compras estatais, 
preços internos, entre outros) com os objetivos se-
toriais da política substitutiva de importações de 
tecnologia, equipamentos e serviços.  

Foi essa diretriz que consolidou na indústria 
energética brasileira: i) a formação da Petrobras e 
da Eletrobras para coordenar e planejar os inves-
timentos em expansão: ii) a criação, em 1967, do 
Centro de Pesquisas de Petróleo (CENPES) e, em 
1974, do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica 
(CEPEL), para organizar a operacionalização do 
investimento público sustentado em Pesquisa e 
Desenvolvimento; iii) a formação continuada de 
equipes de recursos humanos altamente especiali-
zados para desenvolver capacidades de uso da 
tecnologia internalizada e capacidades de plane-
jamento estratégico, de gestão e de design de 
programas e de projetos; e iv) a formação de uma 
indústria local de fornecedores de equipamentos e 
de serviços tecnológicos. Esse sistema tecnológi-
co se desenvolveu a partir da crescente demanda 
de produtos e serviços, efetivada pelo crescimento 
dinâmico da indústria, sendo notável o papel de 
liderança da Petrobras e da Eletrobras na orienta-
ção de qualificação que tentaram imprimir a essa 
trajetória.  

A frustração do objetivo de endogeneizar um 
nível consistente de inovação na produção interna 
de bens de capital, obedeceu ao desenvolvimento 

limitado do sistema produtivo privado local de 
fornecimento industrial para o setor energético, 
em função de fatores já conhecidos: os tipos de 
equipamentos e instalações (grau de densidade, 
complexidade e heterogeneidade tecnológicas) 
tornaram as escalas de produção interna depen-
dentes da qualidade do padrão de política 
tecnológica do desenvolvimento brasileiro. As di-
ficuldades de atingir “escalas ótimas eficientes” 
nessa produção foram acentuadas pela fragilidade 
da política pública dos sucessivos governos nesse 
domínio, especialmente a utilização do poder de 
compra da Petrobras e da Eletrobras (Alveal, 
1995). 

As idas e vindas na utilização desse instrumen-
to se tornaram críticas, em particular no período 
da grande expansão da indústria de eletricidade 
(1974-1990). O aumento do endividamento exter-
no (de fontes privadas) do setor originou a 
exigência de suppliers credits dos organismos 
multilaterais (Banco Mundial e Eximbank ameri-
cano), e a restrição de financiamento dos anos 80 
resultou na paralisação dos projetos já iniciados. 
Com exceção da demanda originada pelo progra-
ma de expansão da exploração e produção da 
Petrobras, a década de 80 não foi um cenário es-
timulante para a indústria local de tecnologia 
orientada para a indústria energética. 

A reforma do setor energético propôs a abertu-
ra comercial da importação de tecnologia na 
expectativa de acarretar economias de grande sig-
nificado, uma vez que o argumento levantado 
alvejava a qualidade defasada dos bens de capital 
produzidos internamente e esgrimiam-se “evidên-
cias de que o progresso técnico embutido em bens 
de capital importado” era “fator explicativo im-
portante do desempenho econômico do país 
importador” (Abreu, 1997). 

Este argumento não é sustentável. O cresci-
mento formidável das capacidades de suprimento 
e de fornecimento do setor energético brasileiro 
no período entre 1955-1990 não seria explicável 
por esse raciocínio. As capacidades instaladas de 
geração elétrica e de refino de petróleo, nesse pe-
ríodo, aumentaram numa escala de 17 vezes, de 
3,1 GW para 53,1 GW e de 98.150 b/d para 
1.650.000 b/d, respectivamente (BEN, 2001). 
Nessa trajetória se engajaram fabricantes e presta-
dores de serviços internacionais e nacionais, em 
resposta à definição governamental de uma políti-
ca setorial de longo prazo, que tornou o Brasil um 
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exportador de bens e serviços tecnológicos, em 
particular na área de turbinas hidráulicas (e ainda 
hoje o Brasil é um exportador de turbinas hidráu-
licas). 

O processo de abertura comercial brasileiro te-
ve início no governo Collor, que implementou um 
radical programa de retirada das barreiras tarifá-
rias entre 1991 e 1993 para incrementar o ritmo de 
desenvolvimento tecnológico da indústria nacio-
nal como um todo. As tarifas dos produtos 
relevantes para as indústrias de equipamentos elé-
tricos e energia reduziram-se significativamente: a 
tarifa média sobre as diversas categorias de equi-
pamentos para eletricidade, por exemplo, era de 
27,5%, em 1991, atingindo o nível médio de 
19,1%, em 1993 (Abreu, 1997). Esta acentuada 
redução tarifária, aliada ao impacto da crise de 
suprimento elétrico pode ser um dos principais fa-
tores explicativos do rápido e acentuado aumento 
das importações de equipamentos do setor elétrico 
(de US$ 215 milhões para cerca de US$ 1.673 mi-
lhões) no período compreendido entre os anos de 
1990 e 2002 (Bicalho et alli, 2002). 

Na perspectiva de mudança operada nos rumos 
da atualização e modernização tecnológica em 
curso, caberia salientar três dimensões dinâmicas. 
A primeira é que no período compreendido entre 
1972-1992, os investimentos do setor elétrico bra-
sileiro representaram 10% da Formação Bruta de 
Capital Fixo (Alveal, 1995). A segunda é que a 
indústria brasileira de energia ainda não atingiu 
seu ciclo de maturidade. Por essa razão, a deman-
da de eletricidade, de gás e de combustíveis 
líquidos no país cresce em um nível superior ao 
do produto e esta tendência permanecerá no futuro 
previsível. 

Na hipótese de crescimento de 4,3% a.a., pro-
jetou-se, até 2005, um aumento de 4,7% a.a. da 
demanda de eletricidade e a necessidade de adi-
cionar 33,4 GW de capacidade de oferta, ou seja, 
6,7 GW/ano, envolvendo o montante de US$ 4,4 
bilhões/ano de investimento (Eletrobras, 2000). 
No setor de petróleo e gás, a Petrobras pretende 
investir, até 2005, um montante de US$ 30 bilhô-
es, dos quais US$ 28 bilhões destinados ao Brasil. 
Este cenário é compatível com a dotação de recur-
sos hidrelétricos e de hidrocarbonetos ainda 
inexplorados do país, cuja valorização enfrenta, 
porém, restrições de financiamento.  

Enfim, garantir o suprimento de energia no 
médio e longo prazos no Brasil implica a necessi-

dade de expandir a oferta do suprimento. Este 
cometimento pressionará a demanda por equipa-
mentos e tecnologia, em especial a demanda 
proveniente dos segmentos tecnologicamente 
mais densos e concentradores dos investimentos: 
geração elétrica, exploração e produção de petró-
leo e gás, refino de petróleo e transporte de gás.  

A questão relevante, contudo, é que o intuito 
da nova coalizão governamental, de promover o 
desenvolvimento da indústria local de tecnologia 
para gerar empregos qualificados e reduzir a cres-
cente pressão na balança comercial e de 
transações correntes, terá de enfrentar a herança 
legada pela reforma e abertura indiscriminada de 
provisão de tecnologia importada para os agentes 
empresários do setor energético. 

Nessa perspectiva, existem sérias limitações 
das empresas brasileiras fornecedoras de equipa-
mentos e de serviços tecnológicos na competição 
com as similares de origem internacional. A alta 
dinâmica do progresso técnico, exigindo qualifi-
cação especializada, acentuou a concentração da 
indústria mundial de tecnologia e equipamentos 
destinados ao setor energético, hoje controlada 
por um número restrito de empresas internacio-
nais. Em contraste, o empresariado privado local, 
nesse domínio, carece de cultura inovativa, de in-
fra-estrutura tecnológica e de uma política robusta 
e congruente que estimule um desempenho com-
petitivo. 

Essas dificuldades se agravaram a partir da ló-
gica das estratégias de internacionalização e 
diversificação correlata dos grandes players ener-
géticos internacionais. Para ocupar posições no 
mercado brasileiro introduziram novas tecnologi-
as na geração e na gestão dos fluxos de serviços e 
das redes de energia (informática e microeletrôni-
ca), visando aumentar a eficiência produtiva, 
orientando-se inicialmente por investimentos par-
ciais e seletivos na redução de perdas técnicas e 
comerciais. É admissível que o impacto somado 
desse processo, desde o início da reforma energé-
tica, não seja desprezível, na medida em que 
tendeu a redesenhar os encadeamentos, a jusante e 
a montante, das atividades das cadeias energéticas 
com a economia interna e mundial, sobretudo nos 
segmentos de suprimento.  

É este redesenho que assume implicações dire-
tas na balança comercial e de serviços e tende a se 
tornar crítico, devido à estreita margem decisória 
da política macroeconômica praticada no país. O 
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imperativo de redução das necessidades de finan-
ciamento externo do crescimento no médio prazo 
coloca, assim, a urgência de definir uma política 
industrial e tecnológica setorialmente orientada 
para sustentar as necessidades de tecnologia re-
queridas pela expansão do setor energético, cuja 
modernização comporta a introdução de tecnolo-
gia genuinamente nova.  

A urgência do tema é inquestionável diante do 
cenário internacional que se aproxima: a guerra 
contra o Iraque, seja curta ou prolongada, não 
deixará de assumir implicações para o Brasil. 
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