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Apresentação
O Editorial do Mês traça perspectivas para o 

setor energético em 2004 enfatizando alguns dos 
desafios a serem enfrentados no decorrer deste 
ano. 

No primeiro artigo, Carla Souza e Silva discute 
as limitações do processo de abertura do setor de 
combustíveis realizada no Brasil, a partir da com-
paração dos preços internos com os praticados no 
mercado internacional. 

 

 

Em seguida, Edmar de Almeida e Sálua Bueno 
atentam para a existência de um importante gar-
galo ao desenvolvimento da indústria do gás no 
Brasil: a baixa capacidade de investimento das 
distribuidoras. 

No Ensaio do Mês, Helder Queiroz e Ronaldo 
Bicalho focalizam a proposta do novo modelo insti-
tucional para o setor elétrico brasileiro, e levantam 
questões para o debate acerca dos novos rumos 
do setor. 

 
 

 
 

 

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



 

Boletim InfopetroBoletim InfopetroBoletim InfopetroBoletim Infopetro    Janeiro 2004Janeiro 2004Janeiro 2004Janeiro 2004    2

 O ano de 2004 será um ano importante para o 
setor energético brasileiro. Novas diretrizes estão 
sendo definidas e implementadas, o que implica, 
de imediato, grandes desafios tanto para o governo 
quanto para os agentes do setor. 

Com relação ao setor elétrico, o desafio não se 
esgota na aprovação do novo modelo, cujas 
medidas provisórias já foram aprovadas pela 
Câmara dos Deputados e seguem para a 
discussão no Senado. O sucesso da  
implementação do novo modelo dependerá da 
capacidade dos agentes e do governo superarem 
vários obstáculos. O primeiro é a definição das 
regras de transição entre o modelo anterior e o 
novo modelo, de modo a  reduzir a instabilidade 
das expectativas de um processo de mudança 
naturalmente gerador de incertezas. É essencial 
que o ritmo de investimentos no setor elétrico se 
acelere no curto prazo para evitar problemas de 
abastecimento no médio prazo.  Cabe ressaltar que 
a implementação do novo modelo requer a criação 
de novas instituições e práticas administrativas que 
podem levar algum tempo para serem 
consolidadas. Assim, a rapidez na implementação 
do novo modelo e a criação de regras de transição 
adequadas será fundamental para evitar impactos 
negativos sobre os investimentos. 

Outro desafio importante para o setor elétrico é 
a mudança das regras de operação do sistema 
visando uma melhor articulação do mix de projetos 
hidrelétricos e termelétricos. Novas regras devem 
buscar uma redução dos riscos para os projetos 
termelétricos, sem os quais o risco de 
abastecimento será elevado e o desenvolvimento 
da indústria de gás natural estará comprometido. 
Novas regras de operação têm que ser 
introduzidas a fim de  evitar os problemas graves 
registrados no Nordeste, os quais revelaram uma 
perversa combinação de aspectos críticos: redução 
acentuada do nível dos reservatórios e falta de gás 
natural para as térmicas. Este aspecto reforça a 
necessidade de retomada dos mecanismos de 
planejamento setorial visando permitir um maior 
nível de despacho das térmicas, o que contribui 

para um melhor gerenciamento dos recursos  
hidráulicos do país, na medida em que reduz a 
exposição ao risco de todo o sistema de 
abastecimento de energia elétrica. 

Com relação à indústria de gás natural, o 
desafio de 2004 será a definição de uma nova 
política e de um novo modelo institucional para o 
setor. O modelo atual deu provas de ser incapaz de 
induzir as taxas de investimento requeridas para as 
metas de desenvolvimento do setor. Nesse sentido, 
três questões deverão ser atacadas: i) a definição 
de uma nova política de preços para o setor que 
torne o gás natural mais competitivo; ii) a definição 
de condições de acesso à infra-estrutura de 
transporte que incentive uma maior pluralidade no 
setor e, ao mesmo tempo, dê segurança de 
remuneração aos investimentos no segmento de 
transporte; iii) a definição de incentivos que 
aumentem a capacidade de investimento das 
distribuidoras de gás natural. 

Na indústria de petróleo e derivados, o tema 
central diz respeito à redefinição dos critérios de 
licitação dos blocos de petróleo e a consistência da 
prática de formação de preços. Estes aspectos são 
cruciais para o aumento dos investimentos de 
todas as empresas operando no setor e para a 
manutenção da atratividade da  indústria para os 
novos entrantes. 

Finalmente, cabe ressaltar a necessidade de 
coordenação das políticas setoriais para a 
concepção e implementação de uma boa política 
energética. Nesse sentido, o reconhecimento pelo 
governo atual da necessidade imperativa de novos 
mecanismos de planejamento constitui um fator 
positivo. Porém, a agenda no setor de energia 
requer, a partir de agora, o desenvolvimento de 
ações complementares e de procedimentos que 
permitam dar nexo à política energética brasileira, 
visando a ampliação dos investimentos setoriais e 
a segurança do abastecimento. 

Conselho Editorial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial 
Os Desafios de 2004 
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PETRÓLEO 

Mercado 

Carla Souza e Silva1 

Dois anos após a debatida abertura do setor 
de combustíveis no Brasil, este artigo analisa o 
comportamento dos preços dos principais com-
bustíveis – gasolina e diesel - ao nível do 
produtor. Uma vez que a Petrobras, empresa de 
controle estatal, é responsável por mais de 90% 
da oferta destes derivados, a análise do compor-
tamento de preços serve a responder a pergunta 
do título: os preços no Brasil ficaram próximos ao 
comportamento de um mercado livre, isto é, con-
vergiram aos preços internacionais, ou estiveram 
sujeitos a intervenção face a objetivos políticos? 

O estudo consistiu numa comparação entre os 
preços domésticos e internacionais dos combus-
tíveis. Para tal, construiu-se um índice de 
alinhamento (IA), obtido pela razão entre o preço 
doméstico ex-refinaria e o preço de referência. 
Este índice serve para indicar qual seria o ali-
nhamento dos preços domésticos aos 
internacionais;assim, quanto mais próximo da u-
nidade for o seu valor, em tese, maior será o 
alinhamento.  

Para os preços domésticos, foram usados os 
preços de realização da gasolina e do diesel na 
porta da refinaria². Já os preços de referência in-
ternacionais foram calculados com base na 
cotação diária do Golfo Americano para a gasoli-
na e diesel obtidas no site Departamento de 
Energia norte-americano. Essas cotações foram 
convertidas para reais pela cotação diária de 
venda do dólar comercial. Como estas cotações 
são diárias, calculou-se a média semanal dos 
preços de referência assim obtidos, uma vez que 
os preços de realização no Brasil são divulgados 
em médias semanais. O estudo compreendeu o 
período entre a primeira semana de janeiro de 
2002 e a última semana de dezembro de 2004.  

Cabe ressaltar que os preços internacionais 
convertidos em reais não são os únicos elemen-
tos a serem observados como referência. É 
importante considerar os custos incorridos nas 
transações internacionais da commodity, os quais 
também compreendem: os custos de afretamento 
marítimo e o seguro do transporte da carga; per-
das no transporte; e, os custos da descarga 
portuária e do desembaraço aduaneiro. Por isso, 
em vez de considerar apenas o preço de referên-
cia em reais, o mais adequado seria adotar o 
conceito de paridade, a qual pode ser de exporta-
ção ou importação. A paridade de exportação 
representa o preço de referência descontado dos 
custos que uma possível exportadora incorreria 
na colocação do produto no mercado internacio-
nal. Por outro lado, a paridade de importação está 
relacionada aos custos incorridos por um possível 
importador para ofertar no mercado doméstico, 
representando, portanto, o preço mínimo capaz 
de cobrir seus custos de internação. Dessa ma-
neira, seria coerente supor que os preços 
domésticos acompanhassem o preço de referên-
cia dentro de uma faixa de variação entre as 
paridades de exportação e importação.    

Adotando a suposição de que os custos relati-
vos às operações internacionais de derivados 
correspondam, em média, a 7,5% do valor de re-
ferência nos casos da gasolina e do diesel³, pode-
se utilizar esta faixa como uma aproximação inici-
al das paridades de importação e exportação. A 
faixa de variação “normal” do índice de alinha-
mento seria entre 0,925 e 1,075. O gráfico a 
seguir apresenta o comportamento do IA referen-
te aos dois combustíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamento dos Preços da Gasolina e Diesel:  
Livre Mercado ou Intervenção Política? 
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A análise do gráfico revela comportamentos 
comuns na relação entre os preços de referência 
e os domésticos para os dois derivados, em três 
momentos específicos: 

a. No período pré-eleições presidenciais, en-
tre a última semana de agosto de 2002 e a 
primeira de novembro de 2002, os dois derivados 
apresentam preços abaixo dos preços internacio-
nais.  

b. No primeiro semestre de 2003, período an-
terior à guerra do Iraque, mais notadamente entre 
a segunda semana de janeiro e a terceira de 
março, os preços novamente permanecem abaixo 
dos preços internacionais.  

Nestes dois períodos mencionados, os dois 
derivados chegam a apresentar preços inferiores 
à paridade de exportação, o que, em um mercado 
aberto de bens transacionáveis, abre a possibili-
dade de ganhos de arbitragem por parte de 
agentes independentes, tornando, então, vantajo-
sa a compra de derivados no mercado doméstico 
para venda no mercado internacional. 

c. A partir de abril de 2003, os preços de am-
bos os derivados posicionam-se acima do preço 
internacional, ultrapassando, notadamente no ca-
so do diesel, a paridade de importação no 
decorrer do ano.  

O primeiro período foi marcado pela grande 
volatilidade da taxa de câmbio brasileira. No perí-
odo entre agosto e novembro de 2002, a taxa de 
câmbio salta de R$/US$ 3,08 na primeira semana 
de agosto, para R$/US$ 3,96 na terceira semana 
de outubro. O comportamento dos preços dos de-
rivados indica um amortecimento do aumento do 
câmbio. Pela proximidade das eleições presiden-
ciais e o peso dos preços destes combustíveis 
nos índices de inflação e na opinião pública, os 
preços praticados pela Petrobras foram bastante 
coerentes com os interesses do acionista contro-
lador. 

Com relação ao segundo período, entre feve-
reiro e março de 2003, houve concomitância com 
as elevações de preços internacionais do petró-
leo, as quais se explicam por  fatores particulares, 
tais como: inverno rigoroso no hemisfério norte; 
queda dos níveis de estoques comerciais de pe-
tróleo e derivados norte-americanos; redução na 
oferta de gás natural nos EUA; problemas na ge-
ração nuclear no Japão; greve na Venezuela; e, 
particularmente, o ataque americano ao Iraque. 
As incertezas com relação a condução macroe-
conômica do novo governo brasileiro, em especial 
no tocante aos índices de inflação (cujas estimati-
vas apontavam alta), tornam clara a coerência 
dos preços praticados pela empresa com os inte-
resses políticos da nova administração. 
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A partir de abril de 2003, com a “resolução” do 
conflito no Iraque, o quadro internacional adverso 
se reverte, e os preços de petróleo e derivados no 
mercado internacional passam a uma trajetória 
declinante. Os preços domésticos da gasolina e 
do diesel permanecem estáveis e não acompa-
nham esta tendência, o que resulta em elevação 
do IA, no caso do diesel. No caso da gasolina, 
cabe notar que o IA permanece, no mesmo perí-
odo, pelo menos igual a paridade de importação, 
exceto por um curto intervalo de elevação do pre-
ço internacional do derivado, cuja razão principal 
se deve a greve em refinarias na Nigéria, ocorrida 
no período. A explicação oficial para este 
comportamento é a de que a manutenção do 
patamar de preços domésticos serviria para 
compensar as perdas ocorridas no período 
anterior, quando os preços estavam abaixo do 
nível internacional.  Quanto a esta explicação 
cabem algumas considerações.  

A primeira, óbvia, é a de que o período em 
que os preços permaneceram abaixo do preço in-
ternacional foi mais curto do que o período, em 
2003, em que os preços estiveram acima.  

A segunda se refere a conseqüência desta 
prática de preços: a Petrobras registrou no acu-
mulado até terceiro trimestre (último resultado 
consolidado divulgado), um lucro recorde de R$ 
14,7 bilhões, 126% superior ao resultado compu-
tado no mesmo período no ano anterior. Este 
resultado, considerado como o maior lucro regis-
trado no período por empresas latino-americanas, 
contribuiu sobremaneira para as contas públicas, 
as quais cumpriram, com folga, a meta de supe-
rávit primário acordada em 2002 com o FMI.  

A prática de preços da Petrobras foi um ins-
trumento importante, no período entre 1995 e 
2002, para contrabalançar e mesmo viabilizar os 
investimentos de algumas estatais4. Assim, esta 
não seria uma particularidade da nova adminis-
tração. Porém, o objetivo da abertura do setor era 
exatamente tornar os preços domésticos mais efi-
cientes e mais próximos aos internacionais. Da 
análise realizada, depreende-se que isto não se 
concretizou nem mesmo durante a administração 
federal responsável pelas reformas, na qual hou-
ve interferência política no sentido de reduzir o 
impacto dos preços internacionais sobre a infla-
ção.    

Pode-se alegar que a interferência política nos 
preços praticados pela empresa é fruto do perío-
do particular tomado para análise: os primeiros 
semestres de abertura. Após um longo período de 
controle de preços, seria utópico esperar que os 
preços se comportassem estritamente conforme 
as forças do mercado internacional. Estas são a-
legações bastante pertinentes. No entanto, a 
análise realizada serve para exemplificar os dile-
mas entre objetivos macroeconômicos e setoriais 
que permeiam a indústria de petróleo desde a im-
plementação da reforma institucional, e revelam 
ainda elementos faltantes à finalização de um no-
vo regime da indústria.  

No caso, fica patente a ausência de regras 
claras de preços na indústria de petróleo. Pela 
presença dominante da Petrobras, a definição de 
regras de preços é condição necessária à entrada 
de novas opções de oferta de combustíveis, as 
quais são inibidas pelas intervenções discricioná-
rias do governo sobre os preços domésticos.  

Além disso, tais regras possibilitariam a im-
plementação de um mecanismo transparente de 
proteção dos preços domésticos em relação a vo-
latilidade dos preços de petróleo e derivados no 
mercado internacional, a qual, no caso brasileiro 
ainda é adicionada do fator cambial. Na ausência 
destas regras, face a situação fiscal do Estado 
brasileiro, a “tentação” pelo caminho mais fácil da 
interferência nos preços da empresa tende a se 
tornar a regra. 

1 Doutoranda IE-UFRJ/Pesquisadora GEE 

² A ANP divulga os preços médios ponderados semanais pra-
ticados pelos produtores (refinarias, centrais petroquímicas e 
formuladores) e importadores de Gasolina A, Óleo Diesel, 
Querosene de Aviação (QAV) e Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP), retroativo ao dia 1º de janeiro de 2002. Nesses preços 
estão incluídas as parcelas da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico (CIDE) e das contribuições sociais 
(PIS/PASEP) e Cofins. O preço de realização é obtido: A = D - 
B – C, onde A é o preço de realização, D é o preço de fatura-
mento e B é a Cide e C as contribuições sociais. Pela Lei 10 
336, as parcelas devidas dos programas PIS/Pasep e de fi-
nanciamento da Seguridade Social podem ser deduzidos do 
valor da Cide. 
³ Segundo Tusiani (1996), o valor dos shipping costs, que in-
cluem não só, os custos de transporte, mas também os custos 
de carregamento e descarga nos portos, para as principais ro-
tas de comércio de gasolina e diesel, variam entre 5 e 10% do 
valor total da carga. Optou-se por adotar o valor percentual 
mediano como proxy dos custos totais. 
4 Ver a respeito em GIAMBIAGI, Fábio. “Do déficit de metas às 
metas de déficits: um estudo das contas públicas entre 1995 e 
2002” Texto para Discussão n. 93. BNDES: Rio de Janeiro, 
2003. 
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Edmar Luiz Fagundes de Almeida¹ 
Sálua Bueno² 

As recentes descobertas de gás natural na 
Bacia de Santos (419 bilhões de metros cúbicos) 
e as dificuldades para viabilizar o mercado de ge-
ração termelétrica a gás no Brasil levaram o 
governo atual a buscar a massificação do gás na-
tural como uma das principais dimensões da 
política energética nacional. Esta massificação se 
dará através do desenvolvimento do mercado de 
uso difuso de gás natural nos segmentos industri-
al, de cogeração, automotivo, comercial e 
doméstico. A Petrobras pretende atuar como 
principal agente nesse processo através da am-
pliação da produção e da infra-estrutura de 
transporte; do desenvolvimento de novas tecno-
logias de transporte e uso; e, da mobilização dos 
empresários de diversos setores, com os quais 
poderá fazer parcerias para a implantação de pro-
jetos.  

Apesar da inegável capacidade da Petrobras 
para atuar como agente catalizador do processo 
de massificação do gás natural, alguns gargalos 
importantes deverão ser contornados para viabili-
zar o rápido desenvolvimento do mercado para 
uso difuso do gás natural. O principal deles é a di-
ficuldade que enfrentam as distribuidoras de gás 
natural para realizar os investimentos necessários 
na rede de distribuição do gás natural. Estudos 
preliminares realizados indicam a necessidade de 
investimentos da ordem de US$10 bilhões na 
construção de cerca de 200.000 quilômetros de 
redes de distribuição de gás natural.  

Ao examinarmos a realidade atual da indústria 
de gás natural, fica patente que existe um dese-
quilíbrio na capacidade de investimento dos 
agentes nos diferentes segmentos da indústria de 
gás natural. Enquanto a Petrobras anuncia vulto-
sos investimentos na produção e transporte, as 
distribuidoras, na sua maioria, apresentam pro-
gramas de investimento insuficientes diante das 
necessidades do segmento.   

Os projetos de investimentos liderados pela 
Petrobras nos gasodutos de transporte somam 
cerca de US$ 4 bilhões na construção de cerca 
de 5 mil quilômetros de dutos. Além disso, a em-
presa calcula a necessidade de se investir cerca 
de US$2,5 bilhões somente para desenvolver as 
descobertas na bacia de Santos. Estes valores de 

investimentos contrastam com o programa de in-
vestimento das distribuidoras. O total de 
investimentos programados pelas empresas do 
setor de distribuição no Brasil soma cerca de R$ 
800 milhões por ano para o biênio 2004/2005, o 
que é suficiente para construir apenas cerca de 
5.500 km de rede por ano. Neste ritmo, a massifi-
cação do gás natural levaria cerca de 36 anos.  

Os dados acima mostram claramente que e-
xiste um problema com a capacidade de 
investimento das empresas de distribuição. Boa 
parte da origem deste problema está associada à 
configuração patrimonial do setor, aliada ao está-
gio incipiente de desenvolvimento do mercado. A 
maioria das empresas do setor é muito pequena, 
não possui geração de caixa suficiente para fi-
nanciar seus investimentos. Nestes casos, a 
única fonte de recursos próprios é a capitalização 
das empresas pelos sócios controladores. Cabe 
ressaltar que todas as empresas que se encon-
tram nesta situação têm como sócio controlador o 
governo dos estados. Assim, para viabilizar os in-
vestimentos destas empresas os governos 
estaduais precisam injetar recursos nas empre-
sas. Como é de amplo conhecimento, na sua 
grande maioria, os governos estaduais enfrentam 
sérios problemas financeiros e não têm possibili-
dade de investir no setor. 

Vale ressaltar que a capacidade de endivida-
mento das empresas também está afetada pela 
falta de capitalização das mesmas. Como as em-
presas não possuem recursos próprios 
suficientes, não têm condições de apresentar as 
garantias requeridas pelos financiadores. Isto ex-
plica porque as empresas, mesmo demonstrando 
um baixo nível de endividamento, têm apresenta-
do um baixo nível de demanda por recursos para 
financiar novos projetos. A maior parte das distri-
buidoras tem um baixo índice de endividamento 
geral (entre 18% e 38%). Não obstante, a de-
manda por financiamento do BNDES pelo setor 
totalizou apenas R$ 820 milhões para o biênio 
2004 e 2005. 

Este problema explica o grande diferencial na 
capacidade de investimento das empresas de gás 
já privatizadas e as ainda sob controle estatal. 
Pelo lado das estatais, a Companhia Pernambu-

Os Investimentos na Distribuição e a  
Massificação do Gás Natural   
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cana de Gás (Copergás), por exemplo, pretende 
investir apenas R$ 22 milhões em 2004. Da 
mesma forma, a distribuidora do Rio Grande do 
Norte,  Potigás, investiu meros R$ 5 milhões no 
ano de 2003, e tem um planejamento qüinqüenal 
traçado que prevê um investimento de apenas R$ 
35,75 milhões entre 2003 e 2007. A Algas, de A-
lagoas, por sua vez, tem projetos para investir 
cerca de R$ 7 milhões em 2004 na ampliação da 
rede de Maceió. Os investimentos da Cegas, do 
Ceará, não passaram de R$ 3 milhões em 2003. 

A situação nas empresas estatais do centro-
sul do país não é muito diferente. A paranaense 
Compagas e a gaúcha Sulgás pretendem investir 
cerca de R$ 20 milhões em 2004. A recente ne-
gociação para venda de 25% do capital da 
Gasmig para a Petrobras deixa claro o problema 
acima mencionado. Os recursos aportados pela 
Petrobras na aquisição de 25% da empresa servi-
rão, justamente, para viabilizar os planos de 
expansão da empresa. Tendo em vista a sua in-
capacidade de aportar recursos na empresa, o 
governo de Minas Gerais aceitou abrir mão de 
25% do capital da mesma para viabilizar projetos 
considerados essenciais, como a extensão da re-
de de distribuição até a regiões do Vale do Aço e 
Sete Lagoas. Já empresas privatizadas do setor 

têm um programa de investimento mais ambicio-
so. As empresas Ceg e Ceg-Rio, por exemplo, 
vão investir cerca de R$ 250 milhões entre 2004 e 
2007.  

Os exemplos mostrados acima deixam claro 
que o projeto de massificação do gás natural irá 
depender da superação de um grande obstáculo 
associado à dificuldade das distribuidoras, em 
particular as estatais, em acompanhar o ritmo ne-
cessário de investimentos na rede de distribuição. 
A superação destes problemas não poderá ocor-
rer apenas por uma atuação da Petrobras. Irá 
requerer uma política setorial para o gás natural 
que ataque também o problema específico da di-
ficuldade de financiar investimentos por parte das 
empresas. Várias opções podem ser considera-
das: federalização progressiva através da 
capitalização via BNDES ou Petrobras, criação de 
um fundo de investimentos para o setor ou a sim-
ples privatização das empresas. Cabe ao governo 
organizar o debate e encaminhar uma proposta 
que tire a indústria do gás natural do impasse a-
tual.    

¹ Professor IE-UFRJ/Pesquisador GEE 
² Bolsista ANP-IE/UFRJ 
 



 

Boletim InfopetroBoletim InfopetroBoletim InfopetroBoletim Infopetro    Janeiro 2004Janeiro 2004Janeiro 2004Janeiro 2004    8

PETRÓLEO 

Mercado 

 
Helder Queiroz Pinto Jr.¹ 

Ronaldo Goulart Bicalho² 

A proposta de um novo modelo institucional 
para o setor elétrico brasileiro, lançada pelo MME 
em dezembro de 2003, deve ser encarada como 
mais um evento do longo processo de transição 
vivido pela indústria elétrica, não só no Brasil co-
mo em todo mundo.  

O esgotamento da trajetória virtuosa, nos anos 
setenta, pôs fim a uma combinação bem-
sucedida de elementos tecnológicos, organiza-
cionais, regulatórios e político-institucionais que 
dirigiu a expansão da indústria elétrica por quase 
um século. Desde então, essa indústria entrou em 
uma fase de transição na qual tem sido buscada 
a fundação de uma nova indústria elétrica basea-
da em novos padrões tecnológicos, 
organizacionais, regulatórios e político-
institucionais. Entretanto, essa tarefa tem se reve-
lado, em todos os países, muito mais difícil do 
que havia se imaginado no início da reestrutura-
ção.   

Este aspecto é ilustrado pelos movimentos de 
tentativa e erro que têm sido observados nas re-
formas levadas à prática na Europa - tanto no que 
concerne à liberalização de mercados nacionais 
específicos, quanto na construção de um merca-
do elétrico europeu – e em diversos estados 
norte-americanos.  

 Assim, não é por acaso que assistimos, na 
literatura especializada sobre o tema, a 
mudanças de ênfase e de abordagens: enquanto, 
no início dos anos 90, predominavam os estudos 
que proclamavam as virtudes dos mercados 
competitivos para assegurar a eficiência 
econômica setorial, na virada do século, muitos 
autores, inclusive com grande honestidade 
intelectual, passam a reconhecer os limites 
concretos da construção institucional de 
mercados competitivos na indústria elétrica³. 

Essa mudança na percepção das reais dificul-
dades enfrentadas pela indústria elétrica 
contemporânea resulta do reconhecimento de 
que a convergência em torno de novos padrões, 
assim como a geração de novas combinações vir-
tuosas, não tem apresentado resultados 

incontestes que permitam acalmar as inquieta-
ções relativas ao futuro dessa indústria; mediante 
a clara definição de uma configuração geral pa-
drão que sirva de referência de sucesso e, 
portanto, de fonte inspiradora para a alocação de 
recursos políticos e institucionais na sua longa e 
demorada construção. 

Nesse contexto, não só as estruturas de mer-
cado, nascidas das reformas, não se comportam 
como um mercado perfeitamente competitivo, 
mas as próprias estruturas de governança gera-
das para reduzir essas “falhas de mercado” 
também têm se revelado imperfeitas.  

As dificuldades na definição de novos padrões 
são agravadas pela diversidade dos modelos in-
dustriais e institucionais da atual indústria elétrica; 
o que torna as tentativas de replicar estratégias 
político-institucionais, por parte das autoridades 
públicas responsáveis pelo setor, empreendimen-
tos com grande chance de fracasso - dado o 
afastamento, maior ou menor, das características 
industriais e institucionais da indústria elétrica do 
país em questão em relação àquelas presentes 
na indústria que inspirou originalmente essa es-
tratégia. 

Em um quadro como esse, o relevante é cons-
truir estratégias que apresentem como principal 
atributo a flexibilidade diante de uma indústria es-
truturalmente em mutação. A crença na 
estabilidade das expectativas advinda da rigidez e 
permanência de um dado quadro institucional en-
contra aqui enormes dificuldades à sua 
confirmação. Mais importante do que criar um 
quadro de regras e normas imutáveis, traduzido 
em um conjunto de contratos também imutáveis, 
é criar um arcabouço institucional que seja capaz 
de dar condições a esse conjunto de normas e 
contratos de se adaptar às contínuas mudanças. 
Isto deve ser idealmente alcançado sem rupturas 
que, ao fim e ao cabo, acirram o impacto da flui-
dez das estruturas na formação das expectativas. 
Portanto, ao invés de engessar os conflitos no in-
terior de uma solução institucional rígida e 
insustentável, é preferível construir uma solução 
institucional flexível o bastante para gerenciar os 

O Novo Modelo Institucional do Setor Elétrico 
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conflitos e dar continuidade e permanência, de fa-
to, aos contratos, transformando-os e adaptando-
os aos câmbios característicos do momento atual 
da indústria. Esses requisitos vão ao encontro do 
objetivo de conferir maior grau de previsibilidade 
e integridade às relações contratuais face às ine-
vitáveis alterações que serão observadas nas 
condições de base da indústria durante a vigência 
dos contratos de concessão.  

Assim, mudanças no modelo institucional do 
setor elétrico não constituem, a princípio, uma idi-
ossincrasia brasileira, mas um fato normal em um 
processo de reestruturação industrial e institucio-
nal amplo e complexo que pode ser observado 
em outras indústrias ao redor do mundo.  

Os processos de reestruturação da indústria 
elétrica iniciaram-se nos anos oitenta, sob a égide 
da insatisfação com o desempenho do modelo vi-
gente até então. O esgotamento do tripé Escala – 
Verticalização – Monopólio Regulado, que havia 
sustentado a ampliação da oferta de energia elé-
trica a preços decrescentes e melhoria crescente 
dos serviços durante décadas, gerou o contexto 
político-institucional favorável à proposição e im-
plementação de um novo modelo institucional 
baseado, fundamentalmente, na competição. Por-
tanto, a reforma do setor elétrico nasceu 
principalmente do fracasso do modelo tradicional 
face a um novo contexto econômico. Sem a dé-
bâcle da estratégia anterior não haveria a 
abertura de possibilidades para o pleito de uma 
nova estratégia. A sustentação de qualquer mo-
delo institucional é dada pela sua capacidade de 
obter o sucesso prometido. A partir do momento 
em que isso não acontece, a sua manutenção é 
colocada em xeque, criando-se espaços para al-
ternativas.  

O caso brasileiro não é diferente. O modelo 
institucional tradicional do setor elétrico se deses-
truturou ao longo da década de oitenta, abrindo 
espaço para a proposição de um novo modelo a 
partir de meados dos anos noventa. Contudo, a-
pós uma década de implementação dos 
diferentes passos de reforma na sua construção, 
o modelo sustentado pelo paradigma de introdu-
ção de competição e descentralização das 
decisões de investimento não conseguiu atingir 
os seus objetivos, perdendo as condições de sus-
tentação. 

Vários estudos, inclusive nesta publicação, já 
listaram a série de problemas das reformas da in-
dústria elétrica nos últimos anos e não é 
necessário relembrá-las de forma exaustiva. Ca-

be somente sublinhar que alguns traços 
marcantes desta indústria no Brasil ajudam a ex-
plicar a tentativa frustrada de construção de um 
mercado competitivo: base hidráulica, taxa eleva-
da de crescimento da demanda, universalização 
incompleta do acesso às redes e, por fim, um 
grande número de empresas com direitos de pro-
priedade repartidos entre o governo federal, os 
governos estaduais e grupos privados. Estes as-
pectos tornaram extremamente delicada a 
tentativa de descentralizar as decisões de inves-
timento e de operação, além de dificultar as 
missões de regulação. Por fim, estes aspectos 
estabeleceram os limites concretos à criação de 
um mercado competitivo na indústria elétrica no 
Brasil. 

Dessa forma, o novo modelo institucional ago-
ra proposto nasce, de fato, desses fracassos. É a 
grande crise que atravessa o setor elétrico, tradu-
zida de forma inquestionável pelo racionamento 
de 2001, que serve de fermento à concepção do 
novo modelo, que procura responder não apenas 
às questões que ficaram sem resposta no modelo 
híbrido vigente, como também a questões que 
permanecem em aberto desde o modelo antigo. 
Nesse sentido, o novo modelo institucional é fruto 
de um longo aprendizado sobre o processo de 
reestruturação da indústria elétrica brasileira; e do 
reconhecimento de que a competição entre os 
agentes, através das formas mais diversas (como 
na concorrência por novos projetos), pode se 
constituir num dos instrumentos da organização 
institucional, mas nunca no objetivo central do 
desenvolvimento setorial.  

Por conseguinte, a leitura que centra a discus-
são do novo modelo como sendo “estatizante” ou 
“centralizador” é equivocada.  Ele não é uma volta 
a antigos preceitos que foram superados pela di-
nâmica histórica da indústria, tampouco um 
aprimoramento da tentativa mal sucedida dos úl-
timos oito anos. Ele constitui, de fato, uma 
tentativa de superar determinados impasses pre-
sentes nos dois modelos, caracterizando, 
portanto, um avanço significativo na busca de 
uma maior coordenação e uma configuração sus-
tentável para o setor elétrico brasileiro. 

É nesses termos que a discussão sobre o no-
vo modelo pode representar um avanço no 
debate sobre os rumos a serem tomados pelo se-
tor elétrico no Brasil. A questão fundamental é em 
que medida ele pode criar as condições para que 
sejam asseguradas a garantia do suprimento e a 
modicidade das tarifas. Na essência, essa é a 
questão que realmente importa no debate, já que 
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ela está no cerne de qualquer política energética 
que se pretenda responsável. As possibilidades 
de sucesso nessa empreitada é que irão sancio-
ná-lo, ou não. Neste sentido, a recuperação dos 
mecanismos de planejamento e de coordenação 
das decisões dos agentes, e a ordenação dos 
ambientes de contratação regulada e livre, consti-
tuem as bases para eliminar as distorções que 
estão presentes na indústria e para conferir um 
maior grau de previsibilidade das relações comer-
ciais. 

Em suma, duas questões fundamentais devem 
servir de referência para o debate. A primeira de-
las é que a indústria elétrica atravessa um 
período de transição no qual o ponto de partida 
está definido, porém o ponto de chegada perma-
nece obscuro. Portanto, os modelos institucionais 
irão refletir isso, devendo prover a flexibilidade 
necessária para em um processo, incontornável, 
de tentativa e erro ir aproximando-se de uma so-
lução mais adequada à realidade do setor elétrico 
brasileiro. 

A segunda questão diz respeito ao reconheci-
mento de que as mudanças institucionais fazem 
parte de um longo processo de aprendizado, logo, 
não caracterizando intrinsecamente retrocessos, 
mas possibilidades de avanços e amadurecimen-
to, a partir da constatação de que objetivos e 
estratégias estarão em um contínuo processo de 
ajuste, pautado mais pelos resultados concretos 
das políticas implementadas do que pelas preten-
sões e promessas inicialmente contidas nessas 
mesmas políticas. 

1 Professor IE-UFRJ/Pesquisador GEE 
² Professor IE-UFRJ/Pesquisador GEE 
³ Ver por exemplo os trabalhos de K. Costello (2003), “The 
Shocking Truth about Restructring of the U.S. Electricty Indus-
try”, The Electricity Journal, june 2003, pp. 11-19, R. Green, 
“Failing electricity markets: should we shoot the pools?”, Utili-
ties Policy, Volume 11, Issue 3, September 2003, Pages 155-
167 e GLACHANT, J.M., (2003) “The Making of Competitive 
Electricity Markets in Europe: No Single Way and No Single 
Market”, in Glachant, J. M., and Finon, D. (eds), Competition in 
European Electricity Markets, 
A Cross-country Comparison, Edward Elgar, 2003).  
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Definição Acerca da Nova Política para o Setor 
de Gás Deverá se dar ao Longo de 2004 

O Ministério de Minas e Energia deve definir 
ao longo de 2004 uma nova política nacional para 
o gás natural. As principais diretrizes dessa políti-
ca deverão envolver a reformulação do processo 
de precificação do insumo e a estratégia de apro-
veitamento das novas reservas de gás, 
especialmente das recentes descobertas realiza-
das na bacia de Santos.  

Segundo a secretária de Gás e Petróleo do 
Ministério de Minas e Energia, Maria das Graças 
Foster, o novo marco regulatório do setor de gás 
começou a ser discutido no dia 13 de janeiro com 
os agentes do setor. O objetivo do governo é se 
reunir com representantes de todas as empresas 
da cadeia do gás ao longo do ano. "Assim como 
no ano passado tivemos reuniões com os agentes 
para discutirmos o novo modelo do setor elétrico, 
neste ano a prioridade do governo será o setor de 
gás natural".  

Segundo Foster, também estão sendo anali-
sadas a possibilidade futura do Brasil passar à 
condição de exportador do insumo e a construção 
de uma planta de liqüefação de gás.  

Dentre as preocupações imediatas do governo 
está o desenvolvimento da rede gasífera da regi-
ão Nordeste. O objetivo do governo, segundo 
Foster, é dobrar a capacidade de transporte do 
insumo na região em dois anos, com a constru-
ção dos gasodutos do Projeto Malhas e do 
Gasene, que interligarão a região com as bacias 
de Santos, Campos e do Espírito Santo. Segundo 
a Ministra de Minas e Energia, Dilma Housseff, a 
estratégia para o gás nacional proveniente das 
reservas recém-descobertas nas bacias de Cam-
pos, Santos e Espírito Santo seria o 
abastecimento da região Nordeste. 

Nesta região, atualmente, parte do abasteci-
mento de energia elétrica está se dando por meio 
de térmicas emergenciais a diesel, mais onero-
sas, porque a escassez do insumo não permite 
aumentos na geração via termelétricas a gás. A 
Petrobras teria capacidade de geração de 1.200 
megawatts (MW) a partir de suas térmicas a gás 
na região, mas as usinas TermoFortaleza, Fafen 
e Camaçari estão produzindo apenas 230 MW 
por falta de gás.  

Produção em Série de Carros Movidos a GNV 
pode Começar em 2004 

Como parte da estratégia de expansão do 
consumo de gás natural no Brasil, está sendo es-
tudada a possibilidade de fabricação em série de 
veículos movidos a gás natural veicular (GNV). O 
governador Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou que 
estão adiantados os estudos para o início da pro-
dução de veículos movidos a GNV. "Estamos 
trabalhando junto às montadoras para que ainda 
esse ano saia o carro movido a gás. Porque hoje 
é preciso comprar o carro movido a gasolina ou a 
álcool e converte-lo, pagando R$ 3 mil e, em mui-
tas vezes, com uma tecnologia discutível...será 
uma revolução, com grande ganho financeiro e 
ambiental, graças à troca de energia poluente por 
outra limpa", ressaltou.  

Brasil e Argentina Querem Ampliar Intercâm-
bio no Setor de Energia 

De acordo com a ministra de Minas e Energia, 
Dilma Rousseff, os governos do Brasil e Argenti-
na estão negociando um acordo de integração 
energética. O intercâmbio deverá contemplar a 
construção de uma hidrelétrica binacional, um ga-
soduto da Argentina até Porto Alegre, e ainda 
uma troca de excedentes elétricos entre os dois 
países por meio de duas linhas de transmissão já 
existentes, responsáveis hoje apenas pela impor-
tação de energia argentina. 

A hidrelétrica com capacidade de geração en-
tre 1.200 e 1.800 megawatts, batizada de Garabi, 
deverá ser construída no Rio Uruguai. O Projeto 
Garabi começou a ser estudado pelos governos 
brasileiro e argentino em 1972, mas foi interrom-
pido em 1996 após a realização de estimativas 
que apontavam para um passivo sócio-ambiental 
de pelo menos US$ 200 milhões apenas no lado 
brasileiro. A expectativa é que hoje esse passivo 
seja expressivamente reduzido graças às novas 
tecnologias de construção de usinas. A hidrelétri-
ca deverá ser licitada à iniciativa privada. 

O acordo deverá incluir a retomada da cons-
trução de um gasoduto interligando Uruguaiana, 
na fronteira com a Argentina, a Porto Alegre. Es-
se duto, juntamente com o Gasoduto Bolívia-
Brasil (Gasbol), e um terceiro trecho da rede, a 
ser construído entre a Argentina e a Bolívia, for-
mariam um "anel de gasodutos" interconectando 
os três países. 

Fatos Marcantes
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O acordo ainda prevê que as linhas de trans-
missão que interligam os dois países passem a 
operar em mão dupla, exportando excedentes e-
létricos brasileiros para o país vizinho. Segundo a 
ministra, o fato do Brasil e Argentina possuírem 
sistemas elétricos complementares (o pico de 
maior consumo anual no Brasil se dá no verão e 
na Argentina no inverno), permite essa troca de 
excedentes durante alguns meses do ano. 

Produção de Petróleo e Gás Natural da Petro-
bras Registrou Aumento de 12,5% em 2003 

Em nota à imprensa, a Petrobras divulgou que 
a produção total de petróleo e gás natural aumen-
tou 12,5% em 2003. A empresa atingiu a média 
diária de 2.036.500 barris de óleo contra 
1.810.200 barris de óleo em 2002. De acordo com 
a nota: "no exterior, a produção diária média de 
petróleo e gás natural da Petrobras, em 2003, a-
tingiu 245.879 barris de óleo, muito acima da 
média de 58.171 barris, no ano anterior". Este a-
créscimo de 322,7% se deu principalmente em 
decorrência da incorporação da Petrobras Ener-
gia (ex-Perez Companc), cujos ativos foram 
adquiridos em 2003. 

Gasolina e GLP Devem Ficar mais Caros em 
2004 

A previsão de aumento na carga tributária de-
verá refletir nos preços da gasolina e do gás de 
cozinha em 2004. No caso da gasolina, o princi-
pal componente do aumento de preços deverá 
ser o reajuste da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico (Cide). De acordo com a 
previsão orçamentária de 2004, ele pode chegar 
a 10%. Segundo a consultoria Tendências, uma 
alta de 10% terá impacto de 3,4% no preço final 
da gasolina. Além disso, a consultoria projeta ele-
vação de 1% nas refinarias e estima que, no fim 

do ano, o combustível estará 4,5% mais caro. Já 
o Comitê de Política Monetária (Copom) prevê um 
aumento de 9,5% na gasolina neste ano, provo-
cado pela Cide. 

A previsão de aumento no preço do GLP está 
atrelada aos desdobramentos do impasse forma-
do entre alguns estados e as distribuidoras do 
insumo em torno da cobrança do ICMS sobre o 
GLP derivado do gás natural. O argumento é que 
a legislação prevê que os derivados de petróleo 
tenham ICMS cobrado no destino. Grande parte 
do gás que abastece o Nordeste é derivada do 
gás natural. As distribuidoras reclamam que a 
medida causará a bi-tributação do produto, com 
impacto direto sobre o preço final. O Sindicato 
Nacional das Empresas Distribuidoras de GLP 
calcula que, caso os estados sejam atendidos, o 
aumento pode chegar a até R$ 3,50 por botijão, 
ou 10%. A previsão do Copom é de alta de 3,5% 
no preço do gás. 

Fundos Petrobrás Apresentaram Ganho Re-
corde em 2003 

Num ano excelente para o mercado acionário, 
a Bolsa de São Paulo acumulou valorização de 
97,34%, seguida pelos Fundos Vale, com rendi-
mento de 69,71%, e pelos Fundos Petrobras, com 
68,22%, no ano, até o dia 24/12. O rendimento do 
Fundo Petrobrás em 2003 foi o mais elevado 
desde sua criação, em agosto de 2000. O admi-
nistrador de investimentos Fábio Colombo 
comenta porque a rentabilidade dos fundos Vale 
e Petrobrás ficou abaixo da variação do Índice 
Bovespa (Ibovespa): "..as ações da Vale do Rio 
Doce e da Petrobrás vêm de fortes valorizações 
nos últimos anos. Como subiram mais que outros 
papéis, o desempenho no ano passado não foi da 
mesma magnitude do Ibovespa, que vinha repre-
sado."  
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Gráfico 1 

 
 

Fonte: EIA 

 
Gráfico 2 

 
Fonte: ANP 
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Gráfico 3 

 
Fonte: ANP 

 

 

Gráfico 4 

 
Fonte: Brasil Energia 


