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Apresentação 

Este número do Boletim Infopetro focaliza a
política industrial do setor energético brasileiro,
ressaltando a importância do desenvolvimento de
competências técnicas locais.

O Editorial do mês salienta, no debate de polí-
tica energética, a questão da competitividade da
indústria local de fornecedores de equipamentos e
serviços, argumentando que a política industrial
para o setor brasileiro de energia requer necessa-
riamente ser pensada e implementada por uma
política tecnológica orientada para o setor.

No primeiro artigo, o Professor André Furtado
– do Instituto de Geociências da Unicamp – anali-
sa como as mudanças institucionais da década de
1990 alteraram profundamente  os sistemas in-
dustriais e de inovação do setor petrolífero no
Brasil, e argumenta que  a abertura à concorrência
no upstream, feita com o propósito de aumentar o
volume de investimentos nessa atividade, contri-
buiu para criar um regime tributário que
desincentiva a produção local.

Em seguida, as pesquisadoras Carla Souza e
Silva e Mariana Iootty – do IE/UFRJ - analisam as
informações obtidas na pesquisa de sondagem
junto às empresas de Petróleo & Gas participantes
da Rio Oil and Gas. À luz da percepção que estas
empresas detém sobre o Brasil, as autoras discu-
tem as principais barreiras apontadas para o
investimento no setor petrolífero no país.

No ensaio do mês, os Professores Ronaldo
Bicalho e Carmem Alveal  - do IE/UFRJ - focali-
zam, no contexto da década de 90, a mudança
estrutural na natureza dos impactos nas transa-
ções correntes das importações e das remessas
de divisas associadas a bens e serviços relacio-
nados às atividades de geração, transmissão e
distribuição de eletricidade no Brasil. Os resulta-
dos evidenciam a necessidade de criação de
competências locais para atender a expansão do
setor elétrico.
As opiniões expressas neste boletim refletem tão
somente os pontos de vista dos autores dos artigos,
e não representam o posicionamento das institui-
ções envolvidas neste projeto.
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a regra de aumento do conteúdo local
imentos dos blocos a serem concedidos
a 5 de Licitações da Agência Nacional
o recoloca na agenda e no debate de
ergética a questão da competitividade

ria local de fornecedores de equipa-
erviços tecnológicos.

mada do objetivo de criar competências
produção interna de bens de capital e
s tecnológicos para atender a expansão
trias de petróleo, gás e eletricidade é
a de alta prioridade, tanto por autori-

Governo quanto por representantes de
gnificativa da indústria nacional. Entre-
udança institucional e a reestruturação
ia brasileira de energia, ocorrida ao lon-
ente década, resultaram no retorno à
ca de adquirir tecnologia importada.

ressão competitiva da indústria local de
, que mesmo no período do seu cres-
stentado das décadas de 70 e 80 não
 de problemas, deparou-se de modo
m o choque de abertura dos setores de
tura, sendo abortada em lugar de ser
 por um salto de qualidade. Neste sen-

asil realizou uma inflexão peculiar, na
dução interna de tecnologia, a mais de-
s atividades do sistema produtivo
sofreu uma perda de qualificação.

al conjuntura, os impactos da política
maximizadora de receita dos governos,
a de altíssimas taxas internas de juros
anular os efeitos positivos de medidas
s como o aumento do conteúdo local
imentos da exploração e produção de
ois comprometem seriamente as pos-
 de competição dos fornecedores locais
rnecedores internacionais. Contudo, a
gada pela reforma e abertura indiscri-
de provisão de tecnologia e

equipamentos importados para as empresas não
coloca apenas o desafio premente de reduzir as
assimetrias de condições de financiamento e de
tributação, que oneram pesadamente o desem-
penho da indústria local de equipamentos e
serviços tecnológicos.

Superar assimetrias aberrantes não repre-
senta o único óbice da questão. É fundamental
entender que o desafio de promover o desenvol-
vimento da indústria local de tecnologia consiste,
sobretudo, na criação de condições estruturadas
e sustentáveis de aquisição de novas competên-
cias, pois o investimento novo requerido na
expansão do setor energético comporta a introdu-
ção de tecnologias genuinamente novas.

Neste sentido, a política industrial para o se-
tor brasileiro de energia requer necessariamente
ser pensada e implementada por uma política
tecnológica setorialmente orientada. Mais impor-
tante, ainda, é lembrar que , no ambiente
decisório empresarial multipolar de uma econo-
mia aberta, a implementação articulada das
ações entre estas três áreas de política – energia,
indústria e tecnologia -  exige das esferas decisó-
rias públicas o encaminhamento coerente entre
política macroeconômica e instrumentos para os
decisores empresariais demandantes e provedo-
res de tecnologia.

A competitividade da indústria local de tec-
nologia envolve, portanto, não apenas uma
questão de competências técnicas, mas essenci-
almente uma questão de política que conduza o
país no desenvolvimento de competências dese-
jáveis para ganhar um futuro competitivo.

Conselho Editorial
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tado 1

e 1990 trouxe profundas mudan-
plano institucional como macro-
 tiveram consideráveis desdobra-
 setores de infra-estrutura. Esses
ominados por grandes empresas
partir de sua posição de monop-
pra de equipamentos, e sob
der público, haviam montado polí-
tação de fornecedores locais de
s quais incluíam, além do domí-

 da produção de equipamentos
bsorção de tecnologias geradas
e pesquisa das estatais. Essas

nsificaram durante as décadas de
 crises energética e do endivida-
porque serviram de instrumento
ulnerabilidade externa da econo-

 anos 1990, as mudanças ocorri-
eiro lugar, no plano macro-
o a abertura externa da economia
lano institucional, como a quebra
 privatizações, interromperam os
 existiam entre as empresas es-

ras de serviços públicos e os
cionais de equipamentos e servi-
as estatais foram desmembradas
om o intuito de aumentar a con-
tores que se caracterizavam por

lios naturais". As novas empresas
usca de atualização tecnológica e
rodutiva, a se relacionar direta-
ecedores externos. As aberturas
nológica, além de uma taxa de
lorizada, favoreceram a importa-
ia incorporada e desincorporada.
rrência, um recuo dos fornecedo-
o local.

e petróleo, embora não tenha in-
smo processo de privatização e
to dos setores elétricos e de tele-
acompanha a mesma tendência
 relação usuário-fornecedor dos
ança institucional da quebra do
tróleo (Lei n. 9.478 de 1997), e a
omercial da economia brasileira,

rtantes conseqüências para essa
ra de petróleo.

Essa indústria se compõe basicamente de
dois tipos de atores: as companhias de petróleo,
chamadas de operadoras, e os fornecedores de
bens e serviços, denominados de indústria para-
petroleira. Ela apresentava, antes da mudança
institucional, uma organização verticalizada cen-
trada na empresa líder: a Petrobras. Por
apresentar um impacto muito negativo na Balança
Comercial, a estatal foi induzida pelo poder públi-
co a buscar a auto-suficiência do país na
produção de bruto e a reduzir o seu impacto nas
importações de bens de capital. Por essa razão, e
também por ser a mais antiga dos setores de in-
fra-estrutura, ela desenvolveu uma política
pioneira e bastante bem sucedida de capacitação
e qualificação dos fornecedores nacionais.

A abertura comercial, no início da década de
1990, alterou a estratégia da Petrobras de au-
mentar cada vez mais o índice de nacionalização
dos insumos e equipamentos adquiridos. Esse
índice, segundo dados da companhia, chegou a
alcançar 92% no início dos anos 1990, mas logo
declinou para um nível próximo de 80% ao longo
da década. A empresa passou a fazer licitações
internacionais e incluiu em seu cadastro, os for-
necedores estrangeiros.

Os fornecedores locais de equipamentos,
principalmente o segmento da construção naval,
que era muito ligado aos investimentos realizados
pela Petrobras no transporte naval e, desde a dé-
cada de 1980, na produção offshore da Bacia de
Campos, foram muito afetados pelo refluxo des-
ses investimentos no início da década de 1990.
Os investimentos só voltaram para níveis normais
quando, a partir de meados dessa década, o go-
verno aumentou preços internos dos derivados de
petróleo. Em decorrência, a Petrobras pode reco-
brar rentabilidade interna, tornando viável a
exploração do enorme potencial produtivo, des-
coberto na Bacia de Campos, em águas
profundas. O salto produtivo que estamos pre-
senciando na atualidade - a produção interna de
bruto passa de 630 mil barris/dia em 1990 para
mais de 1,5 milhão de barris de petróleo por dia
nos dias de hoje - somente foi possível graças ao
enorme avanço tecnológico que logrou a partir de
programas tecnológicos como o Procap 1000 e
2000. Porém, o aumento dos investimentos da
Petrobras, não repercutirá, em função da abertu-
ra, tão favoravelmente nas compras internas de
materiais e equipamentos da empresa.
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Neste aspecto, a mudança institucional com-
prometeu ainda mais os encadeamentos internos
dos investimentos da Petrobras. A Lei 9.478 de
1997 sanciona a quebra do monopólio exercido
pela Petrobras sobre as atividades de exploração,
produção, refino e transporte de petróleo, deriva-
dos e gás natural, possibilitando que empresas
operadoras e prestadoras de serviços, sejam elas
nacionais ou estrangeiras, venham competir com
a empresa estatal em todos esses segmentos de
atividades. No bojo da mudança institucional, sur-
ge um novo ator governamental, a Agência
Nacional do Petróleo, que é o órgão regulador
encarregado de zelar pelo adequado funciona-
mento dessa indústria em bases competitivas.
Para a indústria de fornecedores, cria-se também
um novo ator, a Onip (Organização Nacional da
Indústria do Petróleo) com a finalidade de organi-
zar essa indústria para torná-la competitiva frente
aos fornecedores externos.

O principal motivo da mudança institucional
no setor do petróleo e do gás natural não foi a
necessidade de consolidar a política industrial,
senão a oportunidade de ampliar o volume de in-
vestimentos para atender ao consumidor final e
valorizar os potencias recursos do país. Nesse
sentido, a mudança institucional apresenta im-
portantes oportunidades para indústria de
fornecedores. A quebra do monopólio permite a
entrada de novas empresas operadoras, tanto no
upstream (segmentos da exploração e produção)
como no downstream (segmentos do transporte,
refino e distribuição) da indústria de petróleo. Es-
sas empresas representam novos clientes para
os fornecedores de equipamentos locais.

Esse aspecto, potencialmente positivo, foi en-
coberto por uma mudança ainda mais significativa
do regime tributário da indústria. A indústria do
petróleo, por ser de propriedade pública e porque
o país carecia ainda de produção de bruto em ní-
vel suficiente para atender ao mercado interno,
possuía uma carga fiscal que recaía fundamen-
talmente sobre o consumo de derivados. A
produção era praticamente desonerada de im-
postos, com a justificativa de incentivar a
descoberta e o desenvolvimento de novos cam-
pos. Com a Lei do petróleo de 1997, o país
adotou um novo regime que passou a tributar
fortemente a produção. Os royalties passaram de
5 para 10%, dependendo da margem obtida pela
operadora. Os campos mais rentáveis tiveram
que pagar participações especiais sobre o lucro.
Uma mudança um pouco anterior fez com que a
Petrobras começasse a pagar imposto de renda.
As empresas que concorreram às licitações de
bloco da ANP, inclusive a Petrobras, tiveram que
pagar bônus e aluguel de área. Essas mudanças

aumentaram substancialmente a carga tributária
sobre as atividades do upstream. Elas seguem o
padrão de regime tributário de países exportado-
res de petróleo ou de grandes produtores como
Estados-Unidos e a Grã-Bretanha.

Em face à sua "geologia rebelde", que acar-
reta maiores riscos geológicos e maiores custos
de desenvolvimento, o Brasil era menos atrativo
do que países dotados de abundantes recursos a
baixos custos. Isto exigiu uma alteração da carga
tributária que recai sobre as importações de equi-
pamentos para a exploração e o desenvolvimento
de campos marítimos no Brasil. O novo regime
tributário implantado em 1999, denominado de
Repetro (Regime Aduaneiro Especial para a In-
dústria do Petróleo), possibilitou que a importação
de equipamentos fosse franqueada de qualquer
tributação. Os equipamentos permanecem por um
tempo determinado em solo nacional (durante o
contrato de concessão) sem ter que pagar im-
postos federais (Imposto de Importação, PIS,
Cofins e IPI) e estaduais (ICMS). Esse regime,
que é adotado internacionalmente, conduziu a se-
rias distorções para a indústria de fornecedores
quando foi aplicado no Brasil. A produção nacio-
nal acabou sendo desfavorecida porque não
logrou ser completamente desonerada de impos-
tos através do sistema de "exportação ficta", o
qual foi criado pelo Governo Federal para com-
pensar os fornecedores locais da concorrência
desigual dos produtos importados. A produção lo-
cal, mesmo quando desonerada de impostos
federais, não logrou livrar-se dos impostos esta-
duais.

Preocupada com o destino da indústria de
fornecedores, a ANP passou a incorporar nos
critérios para seleção dos leilões de áreas índices
de nacionalização. Esses índices ficaram, entre-
tanto, muito aquém do que fora alcançado
anteriormente (abaixo de 40%). O Repetro não é
a única causa das operadoras se desinteressa-
rem pelos fornecedores nacionais. Estes estavam
defasados tecnologicamente e careciam de me-
canismos de financiamento adequados.

A indústria de fornecedores não entrou com-
pletamente em declínio porque a Petrobras sob
pressão do Governo do Estado do Rio tem au-
mentado consideravelmente suas encomendas
aos estaleiros navais. Essa indústria está hoje re-
emergindo após uma depressão profunda que
quase a levou à extinção.

Em suma, as mudanças institucionais da dé-
cada de 1990 alteraram profundamente os
sistemas industriais e de inovação setoriais, cen-
trados anteriormente nas estatais. A lógica
empresarial, que passou a dominar as estratégias
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das empresas lideres, aliada à abertura da eco-
nomia nacional, induziu esses atores a buscar
fornecedores externos. No caso da indústria do
petróleo, a abertura à concorrência no upstream,
feita com o propósito de aumentar o volume de
investimentos nessa atividade, contribuiu para
criar um regime tributário que desincentiva a pro-
dução local.

Embora essas mudanças tenham conduzido
à busca de eficiência e a uma maior concorrência
entre empresas, elas não foram suficientes para
reforçar os elos entre os atores dos sistemas
setoriais de produção e inovação. Pelo contrário,
em alguns aspectos essas mudanças enfraque-
ceram esses elos porque deram maior margem
de manobra a atores-chaves, como a Petrobras.
Além de, em certos casos, beneficiarem a im-

portação ao invés da produção local. Como o
sistema produtivo dos fornecedores locais pade-
ce de séria defasagem tecnológica em relação
aos concorrentes internacionais, e como ocorrem
muitas "falhas de mercado" no Brasil - por exem-
plo: taxas de juros altas, infra-estrutura
deficiente, etc. -, é necessário que haja um órgão
de política industrial que atue no sentido de cor-
rigi-las. É justamente esse ator que esteve
ausente das mudanças institucionais e das políti-
cas da década de 1990 na indústria do petróleo.

1Professor do Departamento de Política Científica e
Tecnológica do Instituto de Geociências, da Unicamp.
oletim Infopetro Junho 20035
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Carla Maria de Souza e Silva2

As informações obtidas a partir da pesquisa
de sondagem junto às empresas de Petróleo &
Gás participantes da Rio Oil and Gas permitem
avaliar o papel do Brasil nas operações das
mesmas, tanto atualmente quanto em perspectiva
para os próximos cinco anos. Os dados obtidos
permitem, ainda, analisar como determinados
itens considerados anti-competitivos na economia
brasileira - como: carga tributária, burocracia e
regulação, infra-estrutura e incentivos fiscais e
creditícios - podem afetar as perspectivas de in-
vestimento nesta indústria.

A Tabela 1, ao fim do texto, mostra a partici-
pação do Brasil na receita total das empresas de
Petróleo e Gás por origem das empresas. Este
corte apresenta diferenças interessantes. Em
termos atuais, observa-se que para 96 % das
empresas nacionais o Brasil é a origem de mais
de 30% de suas receitas. Em contrapartida, para
a maioria das empresas estrangeiras com opera-
ções no Brasil, o país é responsável por menos
de  5% do total de suas receitas atuais. Este qua-
dro tende a se alterar no horizonte de cinco anos.
Os dados demonstram que as empresas nacio-
nais entrevistadas pretendem diversificar suas
operações internacionalmente e, com isso, redu-
zir a “dependência” do Brasil como origem de
suas receitas. Como se vê pela tabela, o percen-
tual de firmas nacionais que tem o mercado
interno como uma a fonte principal de suas re-
ceitas tende a diminuir de 96% para 88%. No
tocante as estrangeiras, a perspectiva futura é de
que o Brasil cresça em importância como país de
origem das receitas totais: a tabela indica que o
percentual de empresas cujas receitas brasileiras
respondem por mais de 30% do total passará de
13% para 19%. Isso demonstra que as empresas
estrangeiras entrevistadas apresentam otimismo
em relação ao mercado brasileiro e pretendem
ampliar suas operações no Brasil.

Através dos dados obtidos durante a pesqui-
sa foi possível visualizar também a forma como
as empresas avaliam os itens: carga tributária;
regulação e burocracia; infra-estrutura; e, incenti-
vos fiscais e creditícios.

Carga tributária: 67% das empresas brasilei-
ras avaliam como muito ruim a situação da carga

tributária no Brasil, enquanto 31% das estrangei-
ras têm a mesma avaliação. Cabe ressaltar que
27% das empresas estrangeiras declararam-se
neutras com relação a este fator. Como as em-
presas nacionais são aquelas que possuem
receitas essencialmente concentradas no merca-
do interno, elas são as mais afetadas pela carga
tributária brasileira. O fator é particularmente ne-
gativo para as fornecedoras não especializadas,
as quais expressaram a pior avaliação sobre a
carga tributária. De fato, como o principal fator de
competição no âmbito das operações deste tipo
de empresa é a variável preço, uma elevada car-
ga tributária afeta sobremaneira a competitividade
do setor.

Infra estrutura e logística: 57% das empre-
sas brasileiras consideram de ruim a neutra a
situação de infra-estrutura e logística no país, en-
quanto as estrangeiras a consideram de neutra a
boa (75%). Porém, quando se analisam as res-
postas das empresas nacionais por setor de
atividade, e ainda considerando os fatores de
maior obstáculo aos investimentos no Brasil, ob-
serva-se que este item não se encontra dentre os
mais prejudiciais. Tal informação leva a conclusão
de que, embora do ponto de vista da avaliação
global a situação de infra-estrutura e logística não
tenha uma apreciação positiva, ela não parece se
constituir em uma das “prioridades” do setor.

Os resultados sobre o item regulação e bu-
rocracia indicam que este tem maior influência
negativa sobre as empresas estrangeiras do que
sobre as nacionais. Em particular, para as opera-
doras estrangeiras, este é o fator no Brasil que
recebeu a pior avaliação. Para 83% destas em-
presas, a situação da regulação e burocracia no
Brasil é muito ruim.

Incentivos Fiscais e Creditícios – Quando
analisados de maneira agregada, estes fatores
não figuram entre os itens mais importantes para
a decisão global de investimento das empresas
de Petróleo e Gás. Porém, quando são conside-
radas as diferenças por corte de origem das
empresas, observa-se que para as nacionais este
é o quinto fator em ordem de importância. Torna-
se então relevante examinar como as empresas
avaliam a situação deste item no Brasil. Para a
maioria das empresas nacionais, a situação dos
incentivos fiscais e creditícios no Brasil é conside-

O Brasil nas estratégias de Investimento das Empre-
sas de Petróleo e Gás: Papel Atual e Perspectivas
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rada muito ruim, enquanto as estrangeiras se de-
clararam, em sua maioria, neutras. Isto parece
refletir a nítida situação de desvantagem que as
empresas nacionais enfrentam em relação ao
acesso a crédito. Além disso, incentivos fiscais e
creditícios são considerados fatores de extrema
importância para as empresas locais porque fun-
cionam como formas de amortecer o impacto
negativo da carga tributária a qual estão sujeitas.

Em termos de política industrial, os resultados
obtidos por este “corte” analítico, quando analisa-
dos em conjunto com os resultados anteriormente
publicados no Boletim Infopetroi, indicam duas di-
retrizes básicas.

Primeiramente, do ponto de vista da atração
de investimentos estrangeiros, os fatores incenti-
vos fiscais e creditícios não se apresentam como
pontos fundamentais, sendo mais relevantes os
itens referentes a capacitação de recursos huma-
nos, capacitação tecnológica dos fornecedores
especializados e a regulação e burocracia. No
que diz respeito particularmente à capacitação
tecnológica, parte das empresas estrangeiras de-
clararam a intenção de cooperar com empresas
locais, desde que estas sejam capacitadas. Faz-
se relevante, então, destacar a importância de
uma análise minuciosa acerca das oportunidades
e necessidades atuais que a indústria apresenta
para promover estas iniciativas de cooperação e
sub-contratação entre empresas locais e estran-
geiras. No que concerne a regulação e
burocracia, como não houve diferenciação entre o
item regulação e o item burocracia, não há como
avaliar qualitativamente o que este fator implica
em termos práticos, isto é, se a má avaliação das
empresas refere-se a um dos itens ou a ambos.
Todavia, este resultado pode ser um primeiro
passo para pesquisas futuras acerca da atuação
da agência reguladora e dos trâmites burocráticos
enfrentados pelos agentes do setor.

Em segundo lugar, do ponto de vista da com-
petitividade das empresas nacionais, a avaliação
negativa das mesmas acerca dos incentivos fis-
cais e creditícios enfrentados no país indicam
claramente que em termos práticos eles têm sido
ineficazes na neutralização dos efeitos negativos
da carga tributária sobre o setor. A partir desta
constatação, pode-se traçar dois cenários sobre a
situação das empresas locais. No cenário 1, no
qual fornecedoras especializadas e não especiali-
zadas estrangeiras não estabelecem bases
produtivas no Brasil, as empresas locais perma-
neceriam em desvantagens quanto às condições
tributárias frente às estrangeiras. No cenário 2, no
qual as fornecedoras estrangeiras especializadas
e não especializadas montam bases produtivas
no Brasil, empresas nacionais e estrangeiras es-
tariam sujeitas a mesma carga tributária. Neste
cenário, porém, as empresas nacionais ainda
estariam mais vulneráveis a situação do crédito
doméstico, uma vez que as estrangeiras têm
como opção o aporte financeiro das matrizes e
acesso a fontes mais competitivas no exterior.

A partir das análises realizadas com base na
pesquisa de opinião, percebe-se que a realização
do potencial de investimentos no Brasil depende
tanto de fatores horizontais, como estabilidades
política e macroeconômica, quanto de fatores de
política industrial, como capacitação tecnológica e
de recursos humanos e condições tributárias e
creditícias. Em outras palavras, é necessária a
formulação de uma política industrial que não
esteja baseada em instrumentos ad-hoc, mas
sim, baseada em instrumentos claros e estáveis
que dêem conta dos desafios revelados pela pes-
quisa.

                                                     
i Ver:  Silva & Fagundes, As estratégias de Investimentos das
empresas de Petróleo e Gas. Boletim Infopetro Março-Abril e
Iootty, Silva e Fagundes, As estratégias de empresas parape-
trolíferas e o conteúdo local. Boletim Infopetro Abril-Maio

1Pesquisadora Associada GEE/IE-UFRJ
2Bolsista ANP/Mestranda IE-UFRJ

Participação 
centual do 
nas receitas

<5%
entre 5 e 15
entre 16 e 3

>30%
Tabela 1 - Participação do Brasil nas receitas totais das empresas
de Petróleo e Gás entrevistadas

Atual Em 5 anos
Per-

Brasil
Nacionais Estrangeiras Participação Per-

centual do Brasil
nas receitas

Nacionais Estrangeiras

3% 62% <5% 3% 22%
% 0% 17% entre 5 e 15% 8% 39%
0% 1% 8% Entre 16 e 30% 1% 20%

96% 13% >30% 88% 19%
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A década de noventa marcou uma mudança
estrutural na natureza dos impactos nas transa-
ções correntes das importações e das remessas
de divisas associadas a bens e serviços relacio-
nados às atividades de geração, transmissão e
distribuição de eletricidade no Brasil. Essa mu-
dança não se resumiu ao crescimento
significativo das remessas de divisas correspon-
dentes à importação de equipamentos e serviços;
mais do que isso, consolidou uma forte articula-
ção entre a expansão do setor, principalmente na
geração, e o crescimento desses impactos.

Dessa forma, a expansão desse conjunto de
atividades no Brasil passou a ser sinônimo de im-
portações crescentes, tanto de equipamentos
quanto de serviços. Cabe ressaltar que este pro-
cesso foi abrangente e ultrapassou as fronteiras
específicas do Setor Elétrico, incorporando as ati-
vidades de Geração Distribuída; o que demonstra
a força do movimento em direção às importações.

Neste artigo serão analisados os impactos
nas transações correntes das importações de
bens de capital para as atividades de geração,
transmissão e distribuição no Brasil. Os impactos
das remessas de divisas associadas aos serviços
relacionados a estas atividades serão analisados
em um outro artigo no próximo número deste bo-
letim.

Os Impactos das Importações na Balança Co-
mercial

Em 1990, quando do início do processo de
abertura comercial brasileira, as importações para
a geração, transmissão e distribuição de eletrici-
dade totalizavam US$ 215,3 milhões. Em 2002,
esses valores saltaram para US$ 1.673,9 mi-
lhões. Assim, durante um período de doze anos,
essas importações aumentaram 8 vezes, cres-
cendo a uma taxa média de 18,6 % a.a.. Em
função desse crescimento acentuado, as importa-
ções para essas atividades, que representavam
menos de 1% do total das importações brasileiras

e cerca de 2,5 % das importações de bens de ca-
pital, em 1994, aumentaram, de forma
significativa, o seu impacto na Balança Comercial,
alcançando 3,5 % da pauta de importações, e
14,4 % das importações de bens de capital, em
2002.

O crescimento dessas importações não ocor-
reu de forma homogênea durante todo o período
em questão. Entre 1990 e 1994, embora estives-
se ocorrendo um processo de redução das
barreiras tarifárias, os seus efeitos eram, ainda,
muito modestos. Os quadros macroeconômico
(alta inflação e crescimento econômico baixo) e
setorial (caracterizado por indefinições) não per-
mitiam que a abertura comercial se traduzisse em
impactos significativos sobre a Balança Comerci-
al.

O Plano Real e a entrada do novo Governo
transformaram esse contexto. A valorização cam-
bial, a expectativa positiva acerca da implantação
de um novo modelo para o setor elétrico e a ace-
leração do processo de privatização exerceram
um forte efeito sobre as importações; caracteri-
zando uma fase, na qual a combinação câmbio
favorável - modernização importadora apresentou
os seus maiores impactos.

Entretanto, a desvalorização cambial de 1999
fez com que a tendência ao crescimento das im-
portações se invertesse. Sem o cambio favorável,
a estratégia importadora começou a encontrar di-
ficuldades cada vez maiores, que emergiram
plenamente em 2000.

Não obstante, um importante fato, ocorrido
em 2001, mudou esse contexto, desta vez a favor
das importações: a crise de energia. A perspecti-
va da falta de energia elétrica gerou dois tipos de
reação que tiveram um resultado explosivo nas
importações de equipamentos elétricos em 2001
e 2002: a aceleração do programa de implanta-
ção de térmicas e a busca de soluções individuais
fora do Setor Elétrico, por parte dos agentes con-
sumidores que procuravam garantir o seu
suprimento ameaçado pela possibilidade de raci-
onamentos futuros.

Os Impactos nas Transações Correntes das Importa-
ções e das Remessas de Divisas da Indústria de

Energia Elétrica Brasileira (Parte 1)*



Boletim Infopetro

ENSAIO DO MÊS

Dentre os movimentos a
ilustrados no Gráfico 1, o 
apresentou um resultado 
Balança Comercial. A partir 
importações por atividade –
ração Distribuída -, é poss
Geração Distribuída é a que
mismo durante o período a
uma taxa de crescimento de
portações aumentaram sua
%, em 1990, para 70,9 %, e
evolução, o seu papel, na 
das atividades ligadas as a
transmissão e distribuição d
Balança Comercial, tornou-s
vante.

O maior dinamismo d
Geração Distribuída foi da
de Grupos Geradores (Grup
cresceram a uma taxa de 4
2002, fazendo com que sua
portações ligadas às ati
Distribuída aumentasse de 3
99,2 %, em 2002.

O forte ímpeto das imp
Geradores traduziu-se, de
Balança Comercial, na qua
passaram a representar, 
pauta total de importação, e
ções de bens de capital d
com que as importações d
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Gráfico 1: Evolução das Importações para a IEB
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cima apresentados e
último foi aquele que
mais contundente na
da desagregação das
 Setor Elétrico e Ge-
ível constatar que a
 mostrou maior dina-

nalisado. Por meio de
 31 % a.a., essas im-
 participação de 20,7
m 2002. Face a esta
definição do impacto
tividades de geração,
e energia elétrica na
e cada vez mais rele-

as importações para
do pelas importações
os Eletrogêneos), que
4,4 % a.a., de 1990 a
 participação nas im-
vidade de Geração
2,2 %, em 1990, para

ortações dos Grupos
 forma relevante, na
l esses equipamentos
em 2002, 2,5 % da
 10,1 % das importa-

o país. Esse fato fez
esse equipamento se

tornassem o item elétrico de maior impacto na
Balança Comercial.

No que concerne aos fatores que determina-
ram diretamente essas importações, as condições
de oferta (tarifa e disponibilidade) do Setor Elétri-
co surgem como elementos essenciais na
definição da sua dinâmica. Em outras palavras,
diante dos aumentos significativos de tarifas e
das incertezas acerca do fornecimento, os agen-
tes reagiram por meio do aumento da demanda
por equipamentos para a auto-geração – buscan-
do garantir o suprimento de energia elétrica
necessário às suas atividades econômicas - au-
mento esse que desembocou na  importação
desse tipo de equipamento.

Por seu turno, as importações relacionadas
diretamente ao Setor Elétrico, embora não te-
nham crescido tanto quanto as importações
relacionadas à Geração Distribuída,  também
aumentaram entre 1990 e 2002. Por intermédio
de um crescimento de 9,1 % a.a., as importações
do Setor Elétrico subiram de US$ 170,8 milhões,
em 1990, para US$ 486,3 milhões, em 2002.

Conforme podemos observar no Gráfico 2,
esse crescimento foi liderado pelo segmento de
transmissão e distribuição durante todo o período;
à exceção do ano de 2002, no qual as importa-
ções de equipamentos para a geração
assumiram, pela primeira vez, essa liderança.

994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ano

Milhões

Setor Elétrico Geração Distribuída

oração própria a partir de dados do MDIC
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Em contrapartida, o segmento que apresen-
tou o ritmo de crescimento mais intenso de suas
importações foi o de geração (17,8 % a.a.); com
um aumento significativo nos dois últimos anos da
série, quando a taxa de crescimento alcançou um
valor de 101% a.a.. Por outro lado, o crescimento
relevante das importações de equipamentos para
a transmissão e distribuição concentra-se entre
1994 a 1998 (31,2% a.a.).

O aumento das importações para o segmento
de geração, no Setor Elétrico, concentra-se em
dois períodos: 1994 – 1998 e 2000 – 2002. Nesse
sentido, o comportamento dessas importações
segue de perto o do ciclo de investimento do se-
tor; tanto na fase mais promissora dos anos do
primeiro governo do presidente Fernando Henri-
que Cardoso, quanto na fase de desespero,
impulsionada pela crise energética.

Entre os equipamentos, destacam-se as tur-
binas a gás, que saíram de um patamar de
participação irrelevante em 1990, para um pata-
mar acima de 60 % nos dois últimos anos da
série (Gráfico 3). A evolução das importações
desse tipo de equipamento resulta da opção tér-
mica adotada na expansão. Na medida em que
essas turbinas não são produzidas no Brasil, o
seu impacto é direto; ou seja, quanto maior for a
expansão térmica do parque de geração, maiores
serão as importações desse equipamento.

A dinâmica do crescimento das importações
de equipamentos de transmissão e distribuição é
menos intensa (4,5 % a.a.) do que a dos equipa-
mentos de geração (17,8 % a.a.). A fase de maior
crescimento das importações ocorreu entre 1994
e 1998 (31,2 % a.a.); o que pode ser explicado
pelo câmbio favorável e pela privatização. No pe-
ríodo caracterizado pela reação ao racionamento,
a resposta desses segmentos é mais modesta
(10,0 % a.a.) quando comparada àquela observa-
da no segmento de geração (101,0 % a.a.).

Os transformadores constituem o item mais
importante da pauta de importações de equipa-
mentos para transmissão e distribuição, com uma

média de participação de 50 %, apresentando um
comportamento relativamente estável ao longo do
período em análise; excetuando-se o ano de
2001, quando suas importações respondem posi-
tivamente ao racionamento de energia, sofrendo
um acréscimo de 37,6 % em relação a 2000. Em
2002, as importações desse equipamento se re-
duzem para abaixo do patamar anterior à crise.

Em síntese, ao longo da última década, as
importações responderam positivamente, quer à
ampliação da capacidade instalada realizada no
interior do Setor Elétrico pelas empresas elétri-
cas, obedecendo a uma lógica setorial, quer à
ampliação da capacidade instalada realizada fora
do setor elétrico pelas empresas industriais e de
serviços e de comércio, interessadas em reduzir
os seus riscos associados às condições desfavo-
ráveis de suprimento futuro da eletricidade
necessária às suas atividades.

A partir dessa experiência, configurou-se uma
dependência crescente entre a expansão da infra-
estrutura elétrica e as importações de bens de
capital. Considerando que durante a vigorosa im-
plantação e expansão da indústria elétrica no
Brasil, alcançou-se um grau significativo de endo-
geneização da produção e da tecnologia elétrica,
os últimos doze anos marcaram uma inflexão im-
portante e deliberada em relação à trajetória
tecnológica anterior, que terá conseqüências
tanto para o desenvolvimento do próprio setor
quanto para o desenvolvimento tecnológico e in-
dustrial do setor de bens de capital no país.

Este artigo foi elaborado a partir do relatório “Impactos Nas
Transações Correntes Das Importações E Das Remessas De
Divisas Associadas A Bens, Serviços E Tecnologias Relacio-
nados Ao Setor Elétrico”, um projeto realizado pelo Grupo de
Economia da Energia do IE/UFRJ para o ”Centro de Gestão
de Estudos Estratégicos em Ciência, Tecnologia e Inovação”,
financiado pelo CT-ENERG (Fundo Setorial de Energia).

1Professor IE-UFRJ/Pesquisador GEE
2Assistentes de Pesquisa 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/
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TCU Descobre Irregularidades Na
Ações da Petrobras

Auditores do Tribunal de Conta
(TCU) verificaram irregularidades n
ações preferenciais da Petrobras ao 
em julho de 2001. Entre os problem
dos estão a contratação sem licitaçã
Salomon Smith Barney, e a contrataç
auditor externo para a venda. Na co
banco de investimentos norte-americ
explicou que a estatal somente poder
derar a licitação se não tivesse co
competição, o que não foi verificado p

Em conseqüência das transgress
nal aplicou multa de R$ 10 mil aos ex
da Petrobras e do BNDES (Francisco
azar de Carvalho Filho). Na oferta 
julho de 2001, a Petrobras ofereceu
lhões de ações preferenciais, das q
foram compradas por investidores e
época, o BNDES auferiu o equivalent
milhões.

El Paso Destinará R$ 4 milhões em
para Térmicas a Gás

A El Paso, empresa norte-am
energia, vai investir R$ 2 milhões e
seis projetos de pesquisa de novas
que podem ser usadas em suas usin
tricas. Já em andamento, os projetos
concluídos entre seis meses e um a
então serão disponibilizados na ho
Agência Nacional de Energia Elétric
divulgação pública dos projetos se d
de que parte significativa dos recurso
pela El Paso à pesquisa tecnologia p
nep (Financiadora de Estudos e P
financeira do Ministério de Ciência e
Dos R$ 4 milhões aplicada pela El Pa
em tecnologia para o setor elétrico, 
da Finep. Este total refere-se ao mo
cadado pela usina termelétrica Maca
(da El Paso) entre outubro de 2001 e 
2002.

Os projetos incluem: a utilização d
gás industrial e seu uso em térmicas
de gás natural em reservatórios subt
sistema de previsão de energia elétri
sistemas brasileiros. Os investimentos
também um estudo da viabilidade do
massa em ciclos avançados de turbin
Fatos Marcantes
Junho 200312
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Gasmig Amplia Gasoduto em Juiz de Fora

Visando aumentar a participação do gás natu-
ral na matriz energética de Minas Gerais, a
Gasmig, comercializadora de gás natural da
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig),
inaugurou no final de maio o novo trecho do ga-
soduto na região de Juiz de Fora. O trecho, de
seis quilômetros de extensão, atenderá mais nove
indústrias e um posto de combustíveis na Zona
da Mata. A empresa já atende 20 indústrias na
região, incluindo Belgo-Mineira, Daimler-Chrysler
do Brasil, Companhia Têxtil Ferreira Guimarães e
Indústria de Papéis Sudeste. O novo trecho, cuja
construção teve início em dezembro de 2002 com
custo de R$ 2 milhões, amplia o gasoduto de 34
para 40 km de extensão. No estado inteiro, a
Gasmig dispõe de mais de 140 km de gasodutos.

A meta da Gasmig é expandir a rede de ga-
sodutos em Minas para atender as três regiões
mais industrializadas do estado: Vale do Aço, Sul
de Minas e Triângulo Mineiro. Para tal fim, a em-
presa procura um sócio para assegurar os
recursos que serão necessários. A Petrobras, que
tem apostado fortemente na expansão da indús-
tria gasífera no Brasil, anunciou recentemente
negociações para adquirir 25% das ações da
Gasmig. A previsão da estatal petroleira é que
Minas Gerais poderá consumir 5 milhões de me-
tros cúbicos por dia, cinco vezes mais do que o
consumo atual.

Preços do Óleo Combustível e do Querosene
de Aviação São Reduzidos

A Petrobras reduziu em 11,5% o preço do
querosene de aviação. A redução começou a vi-
gorar desde o dia 1 de junho. A estatal também
baixou em 6% o preço do óleo combustível desde
quinta-feira. No caso da nafta, a estatal ainda
está em negociação com seus compradores. A
Petrobras reajusta os preços do óleo combustível,
querosene de aviação e nafta mensalmente. No
mês passado, a Petrobras reduziu o querosene
de aviação em 21,7% e a nafta em 33%. O pre-
ços da gasolina e do óleo diesel foram reduzidos
em 10% no final de abril.

Segundo a estatal, as reduções decorrem da
queda dos preços no mercado internacional e na
taxa de câmbio. Por enquanto, os preços para
outros combustíveis, como gasolina, gás de boti-
jão ou diesel, ficarão no mesmo nível. De acordo
com a ANP, o gás de botijão aumentou 54,7%
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desde final de 2001, e desde então o preço do
GLP foi reduzido pela Petrobras somente duas
vezes para os setores comercial e industrial. Este
ano, foi o único combustível que ainda não teve o
preço reduzido pela Petrobras.

Petrobras Registra Lucro Recorde

Reforçada pela alta do dólar e do preço do
petróleo no início de 2003, a Petrobras registrou o
maior lucro trimestral de sua história no primeiro
trimestre deste ano, atingindo R$ 5,545 bilhões.
Isto ocorreu apesar da queda de 6% no consumo
dos combustíveis no Brasil. O lucro é o maior já
registrado por uma empresa de capital aberto no
Brasil desde 1986, quando teve início a base de
cálculo. Comparado ao mesmo período do ano
passado, quando a estatal lucrou R$ 866 milhões,
o crescimento foi de 540%.

A desvalorização do real ajudou as exporta-
ções de petróleo bruto e de derivados, que
subiram 45% em relação ao ano passado. O au-
mento nos preços dos produtos refinados no
mercado interno também beneficiaram a estatal.
Estes pularam de uma média de 23,20 dólares o
barril, no primeiro trimestre de 2002, para uma
média de 34,98 dólares o barril, no primeiro tri-
mestre deste ano. De acordo com José Sérgio
Gabrielli, diretor financeiro da Petrobras, os lucros
recorde não terão quaisquer efeitos sobre o preço
dos combustíveis. "Não vamos definir preços em
função do lucro da Petrobrás", diz Gabrielli.

Petrobras Cogita Compra de Três Usinas Tér-
melétricas

A Petrobras está avaliando a compra de três
usinas termelétricas com as quais possui contrato
para fornecimento de gás. As empresas em estu-
do para aquisição são: a Termoceará, 51%
pertencente ao empresário Eike Batista e 49% a
norte-americana Montana Dakota Utilities (MDU);
a Eletrobolt, da Enron; e, a Macaé Merchant, a
maior térmica do país e controlada pela El Paso.
Embora não tenha participação nas usinas sendo
avaliadas para aquisição, a Petrobras assinou um
contrato de garantia de compra da energia gerada
por essas três termelétricas. Como não há de-
manda por esta eletricidade, pouco competitiva
frente a energia barata gerada atualmente pelas
hidroelétricas do país, a Petrobras terá de assu-
mir este ano um prejuízo de US $ 293 milhões
caso não mude a relação contratual com as tér-
micas. Este quadro desanimador fez a estatal
aumentar sua previsão para as perdas na área de

gás e energia de US$ 205 milhões para US$ 416
milhões.

A estatal brasileira tem participação em 11
térmicas, boa parte das quais não está em opera-
ção ou gera prejuízos para a empresa. No início
do ano, a Petrobras divulgou uma estimativa de
que seus investimentos em termelétricas podem
gerar prejuízos na ordem de US$ 1,84 bilhão nos
próximos anos. No ano passado, a empresa teve
perdas de US$ 1,5 bilhão na área de energia.

Preços Altos, Demanda Baixa

O consumo de combustíveis caiu 6% no primeiro
trimestre de 2003, segundo a Petrobras. O anún-
cio veio dias depois da divulgação da notícia de
que a estatal tinha logrado em 2003 o maior lucro
trimestral da sua história. Ademais, afirmou José
Sérgio Gabrielli, diretor-financeiro da empresa:
“...a queda do consumo não foi compensada por
um aumento das exportações.” A Agência Nacio-
nal do Petróleo (ANP) relatou que em janeiro
deste ano, as vendas de gasolina atingiram o ní-
vel mais baixo desde 1996,  enquanto as vendas
de gás liquefeito de petróleo (GLP) se reduziram
em mais de 7%, no período de janeiro a março.

Embora explique a ocorrência dos lucros recorde,
a alta nos preços da gasolina, diesel e outros
combustíveis no trimestre também explica a que-
da na demanda. A média do preço dos produtos
vendidas pela Petrobras, conhecida como preço
médio de realização, chegou a R$ 123,35 no pri-
meiro trimestre, 123% superior ao valor de R$
55,3 registrado no ano passado.

Produção da Petrobras Bate Recorde

No dia 13 de maio, a Petrobras bateu um re-
corde histórico de produção de barris de óleo
equivalente por dia (boe/d). A produção total de
petróleo e gás da empresa, nas unidades de pro-
dução no Brasil e no exterior, atingiu 2,043
milhões boe/d. O total coloca a Petrobras no gru-
po de empresas de capital aberto que produzem
mais de 2 milhões boe/d, com produção no nível
de empresas como ChevronTexaco (2,6 milhões)
e acima da Conoco Phillips e da Occidental Pe-
troleum.

No primeiro trimestre deste ano, a produção
da Petrobras foi de 1,896 milhão boe/d,  mostran-
do crescimento significativo em maio. A Petrobras
destaca a aquisição da argentina Perez Companc
entre os fatores responsáveis pelo aumento.
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Fonte: EIA

Gráfico 2

Fonte: ANP



Boletim Infopetro Junho 200315

ANEXO ESTATÍSTICO

Gráfico 3

Fonte: ANP

Gráfico 4

Fonte: Brasil Energia


