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Apresentação
 O Editorial discute o Plano Nacional de Energia 
e os desafios energéticos a serem enfrentados 
nos próximos anos. 

No primeiro artigo, Daniel Bregman examina as 
justificativas econômicas para os royalties do pe-
tróleo.  

No segundo artigo, Ronaldo Bicalho analisa os 
impactos da tecnologia da informação sobre a in-
dústria de eletricidade. 

No Ensaio do Mês, Luís Eduardo Duque Dutra 
levanta algumas questões acerca das perspecti-
vas de crescimento brasileiro. 

 

 
 

 

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. 
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A recente divulgação do Plano Nacional de E-
nergia – PNE – para 2030 representou um marco 
para a retomada do planejamento energético no 
Brasil. O principal mérito deste estudo é a oportu-
nidade para um debate franco e democrático 
sobre qual o futuro que esperamos para o setor 
energético nacional.  

Em seu cenário de referencia, o PNE assumiu 
um crescimento médio da economia nacional de 
4% ao ano, o que resultaria na duplicação da ren-
da per capita nacional. É importante ressaltar que 
esta taxa de crescimento econômico ainda deixa-
ria o país distante do nível atual de renda per 
capita dos países considerados desenvolvidos. 
Mesmo com este cenário relativamente modesto 
para o crescimento econômico nacional, face às 
necessidades do país, seria preciso aumentar a 
oferta de energia no Brasil em cerca de 150% no 
período.  

O cenário de oferta elaborado pela EPE tam-
bém deixa claro que, para alcançar este novo 
patamar de desenvolvimento, o Brasil tem um 
grande desafio energético em termos da evolução 
da matriz energética nacional e de um aumento na 
capacidade de produção de energia. Com relação 
à evolução da matriz energética nacional, as prin-
cipais transformações previstas estão relacionadas 
com a redução da participação do petróleo e deri-
vados (de 39% para 29%), fruto de um aumento 
da participação das energias renováveis e do gás 
natural.  A participação dos derivados da cana de 
açúcar aumentaria de 14% para 18%, enquanto 
que a das outras fontes renováveis (solar, eólica, 
biodiesel, resíduos) aumentaria de 3% para 7%. A 
participação do gás natural aumentaria de 9% pa-
ra 16% da matriz energética nacional. 

Estas mudanças no perfil da matriz energética 
nacional já representam um grande desafio, na 
medida em que pressupõem o crescimento muito 
acelerado da produção de fontes de energia que 
ainda não são plenamente competitivas com rela-
ção às fontes convencionais. No caso do gás 
natural, as dificuldades atuais de abastecer a de-
manda corrente de 50 milhões de metros cúbicos 
por dia (mm3/d) são suficientes para que se di-
mensione o desafio que representa a oferta de 
aproximadamente 300 mm3/d prevista para 2030.  

 

A oferta de energia elétrica talvez seja o princi-
pal desafio da política energética dos próximos 
anos. O PNE 2030 estima a necessidade de ex-
pansão em 190% da capacidade de produção de 
energia. Para atendimento desta demanda de ele-
tricidade, todas as fontes de geração terão que ser 
mobilizadas. Entretanto, um dos principais desafi-
os será a expansão prevista da atual capacidade 
de geração hidrelétrica dos atuais 68 GW para 156 
GW.  

Muitas questões levantadas pelo PNE mere-
cem um debate criterioso. Entretanto, talvez tal 
debate deva começar pela seguinte questão: a so-
ciedade e o Estado brasileiro estão preparados 
para enfrentar o desafio energético que representa 
um nível de desenvolvimento como este? Uma 
breve análise do nível do debate e dos enfrenta-
mentos recentes no setor energético nacional 
deixa claro que ainda temos muito o que caminhar 
nesse campo.  

Para viabilizar o crescimento necessário da o-
ferta de energia no Brasil será imperativo criar um 
ambiente para os investimentos públicos e priva-
dos muito mais estável do que o atual. O ambiente 
de negócios atual, além de muito complexo e bu-
rocratizado, pode ser caracterizado pela presença 
de um número muito elevado de agentes/grupos 
de interesse que atuam como “veto players”. Ou 
seja, embora não tenham poder de implantar suas 
propostas, têm poder para impedir que sejam im-
plantados projetos que vão de encontro aos seus 
interesses. Assim, apesar de representarem inte-
resses específicos e fragmentados são capazes 
de explorar brechas regulatórias, jurídicas e insti-
tucionais, para fazer valer esses interesses, muitas 
vezes, em detrimento dos interesses coletivos já 
legitimados por processos políticos e administrati-
vos legítimos.  

A dificuldade do licenciamento ambiental no 
Brasil representa apenas um exemplo, entre tantos 
outros, da capacidade de grupos específicos atua-
rem como “veto players”. A facilidade com que 
ONGs conseguem questionar licenças ambientais 
já concedidas através de liminares é um dado da 
atual institucionalidade brasileira preocupante. Da 
mesma forma, pode ser considerado normal que 
uma rodada de licitação de áreas petrolíferas seja 
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abortada em pleno andamento, após um processo 
transparente de definição de regras legitimado in-
clusive por consultas públicas.  

Vale aqui ressaltar que os grupos que detém a 
capacidade de bloquear processos de licencia-
mento ambiental, paralisar obras já licenciadas e 
inviabilizar processos administrativos como licita-
ções representam interesses específicos que têm 
o direito de se manifestar no embate democrático. 
Isto é legítimo e desejável em um país com o défi-
cit de cidadania e democracia histórico como é o 
caso do Brasil. Contudo, a estratégia do “empate”, 
através da mobilização de interesses fragmenta-
dos e da chicana jurídica, embora atrase a 
implantação de determinados projetos, não con-
segue construir uma alternativa a estes projetos 
que seja, ao menos, politicamente viável. Isto por-
que a sua natureza fragmentada impede a 
agregação necessária à sustentabilidade política 
da opção alternativa. Nesse sentido, o tempo que 
se ganha através da geração de impasses cobra 
um elevado custo no momento seguinte, quando 
atropelados pela urgência, os processos têm que 
ser acelerados em função da premência das solu-
ções artificialmente, e não de fato, adiadas. Nesse 
contexto, é bastante discutível, mesmo sob a ótica 
desses interesses, uma estratégia que empata a 
construção das usinas do Rio Madeira, porém ter-
mina por justificar politicamente a construção de 
Angra III, justamente graças a este empate. 

 Por outro lado, não será possível melhorar o 
ambiente para os investimentos no setor de ener-
gia brasileiro se não forem criados mecanismos 
que garantam que as decisões políticas e adminis-
trativas legítimas, que representam o interesse da 
maioria da sociedade, sejam minimamente respei-
tadas. Para tanto, o papel do judiciário é 
fundamental. E aqui existe uma questão essencial. 
Alguns analistas justificam as elevadas taxas de 
juros praticadas no Brasil em nome de um propa-
gado risco jurisdicional. Impossível, segundo 
esses autores, de ser reduzido, esse risco termina 
por ser a explicação natural para a elevação da-
quelas taxas. Essa justificativa panglosiana 
começa a ser transposta para o setor elétrico. As-
sim, o preço da energia elétrica no Brasil tenderia 
a ser elevado em função do mesmo tipo de risco. 
Dessa maneira, ao invés de atuarmos para reduzir 
esse risco, aceitamos, docemente constrangidos, 
abrir mão de uma vantagem competitiva histórica, 
em nome da inevitabilidade da “fragilidade” do 
nosso sistema jurídico. Embora esse tipo de justifi-
cativa seja cômodo para os investidores, desde 
que consigam um preço que cubra o propalado ris-

co jurisdicional, para o país é um desastre. Aqui, 
mais uma vez, a fragmentação e a especificidade 
das visões contribuem para a geração de impas-
ses que tornam as soluções dos problemas mais 
caras e demoradas, diante da premência final de 
resolvê-los. Assim, o mesmo judiciário que conce-
de as liminares para embargar as obras, sob o 
argumento de defender interesses específicos 
ameaçados, irá liberá-las depois, sob a justificativa 
do risco crescente de racionamento, que ameaça 
os interesses gerais da nação. Embora essas idas 
e vindas sejam perfeitamente justificadas em ter-
mos jurídicos, cabe lembrar que elas têm um 
custo; e ele não é pequeno. 

Nesse contexto, o importante a salientar é que 
a garantia do suprimento de energia é uma obri-
gação do Estado, e este não se resume ao 
executivo, mas inclui o legislativo e o judiciário. 
Portanto, o desafio de atingir o nível de desenvol-
vimento energético necessário ao crescimento 
econômico e ao bem-estar do país no presente e 
no futuro não se limita às qualidades gerenciais do 
governo atual e daqueles que o seguirão, mas al-
cança também as outras esferas do poder 
republicano. Se a lógica individual e fragmentada 
dos interesses específicos prevalecer sobre a lógi-
ca coletiva e abrangente dos interesses gerais, 
fica totalmente interditada a construção de uma 
base energética que dê sustentação ao desenvol-
vimento do país. Considerando que o espaço para 
construir a convergência necessária à prevalência 
de uma lógica coletiva é a política, é forçoso admi-
tir que o que está faltando no presente, não é mais 
gestão, como pensam alguns, mas é mais política. 
E política no sentido da construção do bem co-
mum, guiada pelo senso de comunidade e pelo 
interesse público. 

 

Conselho Editorial 
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Daniel Bregman1 

O setor de exploração e produção de petróleo 
apresentou uma trajetória totalmente distinta da 
economia brasileira na última década: com eleva-
dos investimentos e progresso tecnológico, os 
níveis de produção – em especial em águas pro-
fundas – atingiram patamares impressionantes. 
Essa mudança no setor, dez anos após a abertu-
ra instituída pela “Lei do Petróleo”, remete a 
interessantes questões de diversa natureza. 

Uma dessas questões é o estudo das partici-
pações governamentais. Seu montante 
aumentou, não só pela elevação da produção, 
mas pela escalada dos preços do petróleo, o au-
mento da alíquota dos royalties e a introdução da 
participação especial, regradas pela “Lei do Pe-
tróleo”. Neste artigo, as diversas participações 
governamentais, e não só os royalties legalmente 
constituídos, serão chamadas simplesmente de 
royalties, vocábulo consagrado para qualificá-las, 
serão discutidas pela ótica de quatro justificativas 
técnicas. 

As justificativas aqui abordadas são encontra-
das em Serra (2005): sua utilização como 
instrumento de captura das rendas extraordiná-
rias; como mecanismo de “internalização” de 
externalidades; como compensação pelos impac-
tos territoriais; e, como política de promoção da 
justiça intergeracional. 

Algumas ressalvas, no entanto, devem ser a-
pontadas antes de se iniciar a discussão: as 
regras que norteiam a cobrança, o rateio e a apli-
cação dos royalties, mais do que uma escolha 
técnica entre justificativas, refletem o processo 
político no qual estão inseridas, processo que não 
será discutido no presente artigo. Assim, as justi-
ficativas não serão contrastadas com a norma 
vigente, mas com sua apresentação e discussão 
pretende-se contribuir para esse exercício de fun-
damental importância para a formulação de 
políticas públicas. 

Os royalties podem ser utilizados como ins-
trumento de captura de rendas extraordinárias 
apropriadas pela indústria petrolífera. Rendas ex-
traordinárias devem ser entendidas como aquelas 
que superam a remuneração dos ativos da indús-
tria, podendo ocorrer por diversos motivos, tais  

 

como as economias de escala e sua concentra-
ção decorrente, e as barreiras à entrada, 
presentes na indústria em especial pela existên-
cia de custos afundados. 

A existência de rendas extraordinárias na in-
dústria do petróleo é evidente, mesmo com a 
tendência de entrada de empresas de menor por-
te neste mercado. Os elevados requerimentos 
iniciais de capital, aliados às imperfeições no 
mercado de capitais, representam uma importan-
te barreira à entrada na indústria. Outra fonte de 
barreiras à entrada é a presença do risco geológi-
co, inerente ao setor. A boa gestão desse risco 
pressupõe a diversificação de investimentos, a-
ção que só é possível para os grandes players. 

Existe, no entanto, uma modalidade de renda 
específica à extração mineral: parte da renda de-
corrente da produção do petróleo – uma 
mercadoria não-produzida, resultado de um longo 
processo natural, sem que qualquer fator de pro-
dução tenha sido utilizado – será apropriada por 
um agente que em nada contribuiu para a sua 
formação, em um mecanismo similar ao desen-
volvido por David Ricardo no estudo da renda 
fundiária no início do século XIX. 

Dado um preço do petróleo, o proprietário de 
cada campo ou poço se apropriaria de uma renda 
que dependeria do seu custo de extração. Quan-
do a produção fosse realizada pelo monopolista 
estatal, o poder público se apropriaria da renda, 
mas num ambiente de investimento privado lhe 
caberia o papel de utilizar alguns instrumentos de 
tributação, entre eles os royalties, para captar pa-
ra si parte dessa renda sem prejudicar a 
remuneração dos fatores de produção e, conse-
quentemente, o investimento no setor. 

Outra justificativa para a existência dos royal-
ties é a “internalização” de economias externas. 
Essas podem ser entendidas como custos ou be-
nefícios gerados por uma atividade econômica 
que não são arcados ou apropriados pelo agente 
responsável por tal atividade. Neste caso, a inter-
venção deve se dar com o intuito de aumentar a 
oferta dos bens que geram externalidades positi-
vas e diminuir a daqueles que geram alguma 
economia externa negativa. 

 
O Porquê dos Royalties do Petróleo  
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A avaliação das economias externas geradas 
pela atividade petrolífera foge do escopo desse 
artigo, que fará uso, apenas como exemplo, da-
quela mais notável: o impacto no meio ambiente, 
que se dá principalmente pela emissão de gases 
poluentes. O poder público pode desestimular a 
atividade tanto pela introdução de um imposto 
quanto pela cobrança dos royalties. Portanto, 
quanto maior for o controle direto sobre os danos 
ambientais, menor a necessidade de utilização 
dos royalties para a “internalização” de externali-
dades. 

Outra maneira de compensar o meio ambiente 
pelos danos da indústria do petróleo é pela apli-
cação dos recursos em atividades que melhoram 
as condições naturais. Essas atividades podem 
estar ligadas à energia, na prioridade a fontes que 
causem menor impacto ao meio ambiente, quanto 
a outras atividades de forte impacto positivo para 
o meio ambiente, como o reflorestamento. 

Essa destinação específica de recursos para 
atividades específicas traz à tona a questão da 
vinculação de recursos. A garantia de recursos 
para determinado órgão ou política pode auxiliar o 
poder público a cumprir com os seus objetivos, no 
entanto a excessiva vinculação de recursos é vis-
ta como um dos principais problemas 
orçamentários pelos especialistas em finanças 
públicas. 

Um dos argumentos mais utilizados pelos de-
fensores da distribuição de royalties para 
governos estaduais e municipais é a sua utiliza-
ção na compensação pelos impactos territoriais 
causados pela atividade petrolífera. Ressalta-se a 
necessidade de aumento da oferta de serviços 
públicos decorrente da atividade petrolífera. Esse 
argumento, no entanto, falha em desconsiderar o 
efeito que a elevação dos níveis de produto e 
emprego com a economia do petróleo causa na 
capacidade de tributação da localidade: a maior 
demanda por serviços públicos poderia ser aten-
dida pela elevação da arrecadação de impostos. 

O que de fato justifica a utilização dos royalties 
como elemento compensatório dos impactos terri-
toriais é o caráter não renovável do petróleo, e a 
conseqüente certeza de esvaziamento econômico 
causado pelo declínio das atividades de explora-
ção e produção. Assim, os royalties deveriam ser 
aplicados em medidas que promovessem a diver-
sificação econômica, reduzindo a vulnerabilidade 
dos níveis de produto e emprego das regiões à 
crescente escassez do óleo. 

A questão da vinculação das receitas dos ro-
yalties também está presente na sua utilização na 
diversificação econômica das regiões. Os inves-
timentos em infra-estrutura local e o apoio a 
setores que tenham alta capacidade de emprego 
seriam boas práticas de compensar a região pe-
los impactos territoriais causados pela indústria 
do petróleo, e poderiam ser objeto de vinculação. 
No entanto, ressalta-se novamente os problemas 
desse mecanismo. 

Outra questão que emerge é o papel dos go-
vernos estaduais e municipais, maiores 
beneficiários dos royalties, como líderes da pro-
moção de políticas públicas que promovam a 
diversificação das regiões produtoras. Pela pro-
ximidade com a população e o melhor 
conhecimento da economia das regiões, eles têm 
maior capacidade de diagnosticar as vocações 
econômicas, no entanto seu corpo técnico tem 
pouca experiência na promoção de amplas políti-
cas públicas (papel historicamente destinado ao 
governo federal). 

Por fim, os royalties podem ser utilizados na 
promoção da justiça intergeracional. Por se tratar 
de um recurso não-renovável, o consumo do pe-
tróleo hoje reduz sua disponibilidade para as 
futuras gerações, que deveriam ser compensadas 
por essa privação. A cobrança dos royalties con-
tribui para a promoção da justiça intergeracional, 
pois torna o petróleo mais caro, diminuindo, as-
sim, o seu consumo. 

No entanto, a grande contribuição dos royalti-
es para esta finalidade se dá na sua aplicação. 
Os royalties podem ser aplicados, por exemplo, 
no desenvolvimento de fontes alternativas de e-
nergia, com o intuito de amenizar os impactos da 
escassez do petróleo na disponibilidade de ener-
gia a preço módico. Outra possível aplicação da 
receita dos royalties com o intuito de compensar 
as futuras gerações pelo esgotamento do óleo é a 
melhoria qualitativa dos fatores de produção – o 
capital e, especialmente, o trabalho – já que a e-
conomia se tornará crescentemente dependente 
desses fatores com o esgotamento dos recursos 
naturais. 

A caracterização de uma política como promo-
tora da justiça intergeracional não é simples: 
investimentos em educação e saúde, melhoria da 
infra-estrutura e modernização administrativa são 
alguns exemplos. Assim, as políticas voltadas pa-
ra a promoção da justiça intergeracional se 
confundem com aquelas voltadas para o desen-
volvimento, ambas se caracterizando pela 
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preocupação com o bem-estar das futuras gera-
ções. 

Novamente a vinculação de recursos surge 
como um fator importante para a promoção da 
justiça intergeracional. No entanto, sua implemen-
tação é difícil dadas as inúmeras maneiras de se 
promover essa política. O papel dos governos es-
taduais e municipais também é importante, pois a 
similaridade com uma política de desenvolvimen-
to torna necessária a exploração das vocações 
econômicas locais de diversas regiões. 

Apesar deste artigo não se propor a discutir a 
regra vigente de distribuição de royalties entre ní-
veis de governo no Brasil, um importante fato 
relacionado à tributação estadual deve ser apon-
tado: a isenção constitucional de cobrança do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS) para a produção de petróleo. A alta 
parcela dos royalties distribuídos aos estados e 
municípios produtores pode ser entendida como 
uma compensação por essa regra do ICMS.  

A despeito da omissão de questões importan-
tes para a avaliação e discussão da norma 
vigente que regula os royalties, em especial do 
processo político no qual essa norma se insere, 
espera-se que a listagem e discussão das justifi-
cativas subsidiem o debate acerca dos 
instrumentos de cobrança, rateio e aplicação dos 
recursos. 

 
¹ Economista da SPE- Ministério da Fazenda/ Mes-
trando IE-UFRJ 
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Ao contrário de muitas tecnologias que são es-
pecíficas a processos particulares ou circunscritas 
a determinadas áreas de produção, a tecnologia 
da informação é uma tecnologia de aplicação ge-
nérica. Neste sentido, ela oferece uma ampla 
gama de possibilidades de melhoria da produtivi-
dade ao longo de um vasto espectro de atividades 
produtivas. 

A tecnologia da informação torna possível me-
lhorias radicais na maneira de estocar, recuperar, 
processar e comunicar as informações. A emer-
gência de uma tecnologia como esta, cujo foco 
principal é a melhoria radical no manejo das in-
formações, cria oportunidades significativas para 
um grande impulso no monitoramento e no contro-
le de processos industriais, aumentando a 
confiabilidade e a flexibilidade dos sistemas produ-
tivosI. 

O controle e a monitoração sempre foram im-
portantes para a indústria de eletricidade. Para 
uma atividade econômica fortemente marcada pe-
la sua natureza sistêmica, eles são requisitos 
importantes para se alcançar maiores flexibilidade 
e confiabilidade na realização dessa atividade. 
Neste sentido, a trajetória de evolução percorrida 
pela indústria de eletricidade já apontava para a 
necessidade, cada vez maior, de se incrementar a 
capacidade de monitorar e controlar os fluxos no 
interior dos sistemas elétricos, face à complexida-
de crescente desses sistemas. Até os anos 
setenta, a melhoria dessa capacidade de gestão 
operacional dos fluxos era obtida a partir de um 
potencial inovativo caracterizado pelos dispositi-
vos eletromecânicos; contudo, o surgimento de 
um novo potencial caracterizado pelos dispositivos 
microeletrônicos irá ampliar, de forma radical, as 
possibilidades de melhoria dessa capacidade. 

I – A Tecnologia da Informação e a          
Monitoração e o Controle dos Fluxos 

Segundo Walker (1985, 1986), os impactos da 
introdução da tecnologia da informação sobre a 
indústria de fornecimento de eletricidade devem 
ser analisados em dois níveis: o primeiro diz res-
peito às tecnologias particulares cujos 
desempenhos e limites são redefinidos a partir da 

introdução da tecnologia da informação; o segun-
do está associado à redefinição das relações 
técnico-econômicas existentes entre as atividades 
que compõem esse sistema tecnológico, em fun-
ção da introdução dessa tecnologia. 

O primeiro tipo de impacto está ligado à produ-
ção de bens de capital para essa indústria. A 
incorporação da tecnologia da informação nesses 
bens de capital tem como conseqüência um au-
mento significativo, a um custo declinante, na 
capacidade de integração e no nível de confiabili-
dade dos subsistemas de máquinas que compõem 
o sistema global. Essas melhorias permitem me-
lhorar o desempenho e aumentar a confiabilidade 
e a flexibilidade desses subsistemas, assim como 
do sistema como um todo. 

Os avanços nos sistemas de controle benefici-
am tanto os grandes sistemas quanto os 
pequenos. A introdução da tecnologia da informa-
ção baseada nos dispositivos microeletrônicos 
gera oportunidades substanciais para a elevação 
do desempenho dos bens de capital de menor es-
cala, melhorando a sua eficiência, confiabilidade, 
versatilidade e desempenho ambiental. Isto é im-
portante na medida em que se reconhece as 
inadequações históricas desses equipamentos à 
monitoração e ao controle; que eram privilégios, 
até então, dos equipamentos de grande escala. 

Além disso, a tecnologia da informação melho-
ra sensivelmente as perspectivas daquelas 
tecnologias cuja viabilidade depende, notadamen-
te, da solução de problemas de controle; como é o 
caso das plantas de ciclo combinado e de com-
bustão em leito fluidizado. 

Um outro fator importante que amplia as possi-
bilidades de introdução destes tipos de sistemas 
de controle e monitoração é o fato de que eles po-
dem ser adaptados aos equipamentos já 
existentes. Desta forma, criam-se as condições 
necessárias à introdução do progresso técnico 
sem a necessidade de substituição das plantas. 

Dessa forma, a incorporação da tecnologia da 
informação nos equipamentos que fazem parte 
dos processos presentes no interior de um siste-
ma elétrico contribui para o aumento do 

A Tecnologia da Informação e as Mudanças na         
Indústria de Eletricidade  
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desempenho, da confiabilidade, da flexibilidade e 
da capacidade de integração desses equipamen-
tos. 

É justamente sobre o aumento da capacidade 
de integração entre os equipamentos e processos 
que constituem um sistema elétrico que repousa 
uma fonte significativa de possibilidades de mu-
dança das relações entre esses processos. 

A substituição dos dispositivos eletromecâni-
cos, pneumáticos e hidráulicos por dispositivos 
microeletrônicos gerou possibilidades significati-
vas para o monitoramento e controle do fluxo que 
percorre um sistema elétrico. Assim, sensores po-
dem monitorar detalhadamente o comportamento 
dos fluxos, dos equipamentos e das infra-
estruturas que produzem, transportam e utilizam 
esses fluxos, enviando para um processador cen-
tral as informações em tempo real. Esses 
processadores podem se relacionar tanto de for-
ma rotineira com esses sensores, processando 
informações e enviando instruções de acordo com 
um programa preestabelecido, quanto de forma 
não-rotineira, modificando os programas em fun-
ção de mudanças relevantes no contexto. Isto 
implica em um salto importante na capacidade de 
integrar equipamentos e processos, aumentando o 
desempenho, a confiabilidade e a flexibilidade do 
sistema como um todo. Dessa maneira, sistemas 
de monitoração e controle mais sofisticados po-
dem levar à configuração de sistemas elétricos 
mais enxutos e compactos, reduzindo as redun-
dâncias mecânicas e estruturais e, ao fim, os 
custos. 

Um dos impactos mais importantes da introdu-
ção da tecnologia da informação no sistema 
elétrico é a mudança nas relações entre os produ-
tores e os consumidores de eletricidade. O 
intercâmbio de energia elétrica entre produtores e 
consumidores envolve troca de informações sobre 
termos contratuais, preços, pagamentos e, cada 
vez mais, mecanismos de sinalização que propici-
em uma melhor utilização da energia fornecida. 
Assim, a tecnologia da informação dilui as barrei-
ras à comunicação entre produtores e 
consumidores, permitindo redesenhar os limites 
de integração do sistema. As inovações na rela-
ção produtor-consumidor podem alterar 
substancialmente as formas através das quais a 
produção e a distribuição de eletricidade são reali-
zadas atualmente. 

Neste sentido, a tecnologia da informação pro-
vê os instrumentos necessários à superação da 
lacuna de informações existentes entre produtores 
e consumidores, viabilizando a configuração de 

um novo tipo de relação que permite a criação de 
novas transações que antes não eram possíveis. 

Em suma, a tecnologia da informação repre-
senta um aumento significativo na capacidade de 
monitorar e controlar o fluxo elétrico que percorre 
um sistema elétrico e se constitui em um fator sig-
nificativo na viabilização de novas relações no 
seio desse sistema. 

II – Os Impactos da Tecnologia da               
Informação sobre as Relações entre os        
Processos  

A grande contribuição da tecnologia da infor-
mação às mudanças na indústria de eletricidade 
repousa sobre o aumento radical, que ela torna 
possível, na capacidade de monitorar e controlar 
os fluxos que percorrem um sistema elétrico. Esse 
aumento permite ao sistema lidar com um nível de 
complexidade operacional muito maior do que a-
quele com o qual ele estava acostumado a lidar. 
Ou seja, a tecnologia da informação permite a ele-
vação do patamar de complexidade presente na 
operação de um sistema elétrico para níveis signi-
ficativamente maiores do que aqueles com os 
quais o sistema estava operando até então. 

A tecnologia da informação torna viável, em 
termos técnicos e econômicos, a coordenação de 
processos a grandes distâncias, aumentando, 
dessa forma, a extensão espacial envolvida nas 
relações. Neste sentido, a integração no tempo e 
no espaço de processos de geração, transmissão, 
distribuição e utilização, envolvendo grandes dis-
tâncias, torna-se possível, graças ao aumento da 
capacidade de gestão dos fluxos propiciado por 
essa tecnologia. 

No que diz respeito à intensidade dos fluxos de 
energia, o aumento da capacidade de controle dos 
fluxos facilita o intercâmbio de grandes volumes 
de energia, mantendo-se a integridade do sistema. 
Este fato, em conjunto com o anterior, viabiliza o 
intercâmbio de grandes blocos de energia envol-
vendo grandes distâncias.  

No entanto, uma questão relevante é em que 
medida a tecnologia da informação pode reduzir 
os custos de monitoramento e controle de rela-
ções que, embora estejam associadas a grandes 
distâncias, não envolvem grandes volumes de e-
nergia. Em outras palavras, é possível imaginar 
que a introdução dessa tecnologia possa viabilizar 
o estabelecimento de relações que apresentem 
grandes extensões espaciais sem, necessaria-
mente, apresentar grandes intensidades? Na 
medida em que os custos de monitoração e con-
trole se reduzam de forma significativa, os 
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usuários médios e pequenos também poderão ter 
acesso a um gerador que se encontre a uma dis-
tância relevante. Desse modo, as relações mais 
distantes irão deixar de estar associadas, neces-
sariamente, aos grandes volumes, já que o uso 
econômico da tecnologia da informação estará 
disponível para todas as transações e não apenas 
àquelas que atinjam uma determinada escala mí-
nima que viabilize a sua monitoração e controleII. 

O aumento da capacidade de gestão do fluxo 
permite lidar com um número maior de processos 
simultâneos e interdependentes. Face a isto, a 
compatibilização e gestão de um conjunto maior 
de relações simultâneas e interdependentes são 
facilitadas, em muito, pela introdução da tecnolo-
gia da informação. 

No que diz respeito ao escopo das relações, 
em termos de duração e momento, o aumento da 
capacidade de gestão amplia, sobremaneira, o 
escopo viável de relações passíveis de serem 
administradas, em conjunto, no interior de um sis-
tema elétrico.  

Neste sentido, pode-se afirmar, inicialmente, 
que a tecnologia da informação cria as condições 
para se ampliar a gama de relações geridas no in-
terior de um sistema elétrico, sem por em risco a 
integridade e a segurança desse sistema. 

O aumento da capacidade de monitorização e 
controle permite identificar, de forma acurada e 
instantânea, os processos de uso, no que tange 
ao seu comportamento temporal e espacial. As-
sim, a identificação do comportamento do fluxo 
elétrico associado a um determinado processo de 
uso torna-se viável, em termos econômicos, gra-
ças à tecnologia da informação; ou seja, é 
possível identificar, em tempo real, a intensidade, 
a duração, o momento, a regularidade, a densida-
de, a extensão, a localização e a homogeneidade 
desse fluxo. A partir daí, é possível estabelecer o 
custo desse serviço específico e comunicar o seu 
preço, em tempo real, ao usuário. Este fato torna 
as relações entre os produtores e os usuários 
mais transparentes. Portanto, a tecnologia da in-
formação não só possibilita o manejo de um 
conjunto amplo e diversificado de relações, como 
também, a identificação mais precisa dessas rela-
ções. 

Em síntese, a tecnologia da informação permi-
te a melhoria do trade-off entre o aumento da 
complexidade operacional e o aumento do contro-
le. Graças a ela é possível responder a um 
aumento na complexidade com um aumento na 
capacidade de controle, sem que este último re-
presente uma elevação de custos correspondente 

a esse aumento na necessidade de controle. Em 
outras palavras, a tecnologia da informação permi-
te atender ao aumento da necessidade de controle 
sem um aumento correspondente dos custos des-
se controle. Assim, ela possibilita aos sistemas 
elétricos operarem com níveis de complexidade 
muito maiores do que aqueles em que eles opera-
vam antes, sem que isto represente um aumento 
significativo de custos. 

III – As Perspectivas e Evolução do Uso da 
Tecnologia da Informação na Indústria de Ele-
tricidade  

A tecnologia da informação, a princípio, pode 
contribuir tanto para a centralização quanto para a 
descentralização dos sistemas elétricos. Ela pode 
reforçar uma trajetória de expansão centralizada 
dos sistemas, provendo soluções para problemas 
tecnológicos associados ao controle de processos, 
que aumentam a capacidade de manejo de gran-
des sistemas e possibilitam o exercício de uma 
gestão centralizada mais flexível e confiável. Por 
outro lado, ela permite ampliar o grau de autono-
mia das ações dos agentes, provendo soluções 
técnicas para a compatibilização física dessas a-
ções em tempo real e contribuindo, dessa forma, 
para a descentralização. 

Em função disto, é possível manter uma gestão 
centralizada dos fluxos que percorrem um sistema 
elétrico, necessária à sua operação segura, am-
pliando-se, ao mesmo tempo, o grau de 
autonomia da gestão dos processos que estão 
presentes nesse sistema. Dessa forma, mantém-
se a integridade do sistema sem sacrificar, intei-
ramente, a autonomia desses processos. Isto é 
possível graças ao aumento significativo, tanto em 
termos de volume quanto de velocidade, da capa-
cidade de monitorar e controlar os fluxos elétricos 
resultantes das várias relações estabelecidas en-
tre geradores e usuários. A partir daí, é possível 
configurar um espaço de compatibiliza-
ção/coordenação dessas relações físicas que 
permite um certo grau de autonomia operacional 
por parte desses geradores e usuários. 

Cabe ressaltar que isto não significa uma redu-
ção no grau de interdependência física existente 
entre os vários processos e relações existentes 
em um sistema elétrico, mas um aumento da ca-
pacidade de se lidar com essa interdependência, 
que permite ampliar o grau de autonomia de ação 
dos agentes no interior de um conjunto de possibi-
lidades ainda, em relação aos outros sistemas de 
produção de bens e serviços, limitados. 

A tecnologia da informação aumenta, sobre-
maneira, a capacidade do sistema de conciliar, 
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rapidamente, as diversas contribuições de vários 
geradores independentes, assim como o consumo 
de vários usuários individuais, sem por em risco a 
segurança do sistema. E, mais do que isso, torna 
possível identificar rapidamente, a um custo de-
crescente, as diversas relações existentes no 
sistema elétrico; o que abre a possibilidade para 
uma evolução distinta dessas relações. Distinta na 
medida em que a sua individualização permite 
uma maior transparência na sua precificação e, 
portanto, uma maior eficácia da sinalização pro-
porcionada pelo sistema de preços. 

Assim, determinados processos de uso podem 
mudar a sua intensidade, duração e momento, a 
partir de uma melhor sinalização ao usuário dos 
custos de geração e transporte do fluxo elétrico 
que atende a este processo. Graças a isto, não 
apenas os processos podem se tornar mais efici-
entes em termos de intensidade e duração, 
reduzindo a consumo e o período de consumo; 
como também, eles podem ser deslocados no 
tempo, alterando o seu momento, para períodos 
fora do pico, reduzindo os custos de gera-
ção/transporte e, portanto, as tarifas. O mesmo 
acontece em termos de extensão na medida em 
que se identifica os custos de transporte, com dis-
tâncias menores significando, ceteris paribus, 
custos/tarifas menoresIII. 

Por outro lado, o incremento radical da capaci-
dade de monitorização e controle dos processos 
de uso pode alterar as fronteiras da relação usuá-
rio e fornecedor de energia elétrica, com este 
último passando a gerir os processos de uso dire-
tamente e oferecendo não mais a energia final, e 
sim, a energia útil. Assim, por exemplo, a empresa 
elétrica passa a se responsabilizar não pelo apro-
visionamento de eletricidade, mas sim, pelo 
aprovisionamento de calor, trabalho e iluminação, 
utilizando da forma mais eficiente, em termos de 
custo da eletricidade, os equipamentos do usuário 
para atender as suas necessidades energéticasIV. 

Desse modo, um determinado conjunto de re-
lações hoje existente poderá não só ser 
modificado - a partir de uma melhor identificação e 
precificação, viabilizada pela tecnologia da infor-
mação -, mas, mais do que isso, ampliado a partir 
da redefinição das fronteiras atuais entre gerador 
e usuário gerada por essa tecnologia. 

Portanto, a tecnologia da informação abre es-
paços para a configuração de um conjunto de 
relações mais interativo, pluralista e heterogêneo 
no interior de um sistema elétrico mais flexível e 
confiável, com maiores espaços para o exercício 
da autonomia operacional dos agentes, sem que 

isto represente uma ameaça crucial à integridade 
do sistemaV. 

No entanto, a exploração dessas oportunida-
des criadas a partir da melhoria radical na 
monitoração e controle dos fluxos elétricos irá de-
pender, por um lado, da manutenção e ampliação 
da trajetória de custos decrescentes das tecnolo-
gias de controle e monitoração e, por outro, da 
capacidade dos agentes em explorarem, de forma 
criativa, as possibilidades abertas por essas tec-
nologias na configuração de novas relações no 
interior do sistemaVI. 

IV – A Tecnologia da Informação e a      
Desverticalização 

A grande contribuição para o sistema elétrico 
da introdução da tecnologia da informação é o 
aumento da capacidade de gestão operacional 
dos fluxos que percorrem esse sistema. O aumen-
to significativo da capacidade de monitorização e 
controle das diversas relações físicas existentes 
em um sistema elétrico permite a sua operação 
confiável e segura, mesmo em condições de com-
plexidade operacional crescente. 

No entanto, a questão fundamental é em que 
medida a tecnologia da informação altera, de for-
ma significativa, a especificidade dos ativos, as 
oportunidades de exploração de economias de 
escala e escopo e o processo de aprendizado. 

Na medida em que o aumento significativo da 
capacidade de estocar, recuperar, processar e 
comunicar as informações, propiciado pela tecno-
logia da informação, não atinge, de forma radical, 
a especificidade dos ativos envolvidos nas ativida-
des de geração e transporte, as oportunidades de 
exploração de economias de escala e escopo na 
geração e a presença de complexidade sistêmica 
e de conhecimentos tácitos, os impactos dessa 
tecnologia sobre as necessidades de coordenação 
intertemporal, de coordenação operacional dos 
fluxos e de construção de estruturas de gestão de 
informações são mais modestos do que se pode 
imaginar à primeira vista. 

A contribuição efetiva da introdução da tecno-
logia da informação na configuração de uma nova 
regularidade organizacional ao longo da cadeia 
produtiva da eletricidade, gerada, essencialmente, 
a partir da redefinição das necessidades de coor-
denação e aprendizado interativo entre as 
diversas etapas dessa cadeia causada por essa 
introdução, é bastante limitada. 

A melhoria radical da capacidade de monitora-
ção e controle pode contribuir tanto para melhorar 
o desempenho de uma estrutura organizacional 
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verticalizada quanto o de uma estrutura desverti-
calizada. A melhoria no desempenho, na 
confiabilidade e na flexibilidade de um conjunto in-
terdependente de processos pode ocorrer tanto no 
caso em que esse conjunto se encontra no âmbito 
de uma única firma quanto no caso em que ele é 
compartido entre um número maior de firmas. 

A gestão operacional de uma cadeia extrema-
mente interdependente, como a da eletricidade, 
apresenta um determinado grau de complexidade 
e, por conseguinte, uma determinada necessidade 
de capacidade de controle para fazer face a esta 
complexidade. Esta é uma característica física da 
cadeia produtiva enfrentada tanto por uma única 
empresa, que reúne no seu interior todas as ativi-
dades da cadeia, quanto por um conjunto de 
empresas que atuam, cada uma delas, em dife-
rentes partes dessa cadeia. 

Mesmo, na melhor das hipóteses, consideran-
do que a melhoria na capacidade de comunicação 
e integração, advinda da introdução da tecnologia 
da informação, possa facilitar a operação entre 
duas etapas interdependentes por agentes dife-
renciados, que antes não seria possível face ao 
estado da arte da tecnologia utilizada para contro-
lar e monitorar os fluxos, isto implica, 
simplesmente, no reconhecimento de que uma 
dada desverticalização se tornou viável graças a 
essa tecnologia. No entanto, o reconhecimento de 
que essa desverticalização corresponde a melhor 
forma de integrar essas duas atividades repousa 
sobre questões que ultrapassam a tecnologia da 
informação e dizem respeito à especificidade de 
ativos, à exploração de economias de escala e 
escopo e à presença de complexidade sistêmica e 
conhecimentos tácitos na interação entre essas a-
tividades. 

O que se pode afirmar acerca da introdução da 
tecnologia da informação é que ela facilita a ope-
racionalidade de determinadas formas de 
organização que demandam grande capacidade 
de monitorização e controle de etapas subseqüen-
tes de uma cadeia, viabilizando modos de 
integração mais flexíveis. No entanto, a maior ou 
menor demanda por essa flexibilidade vai ser defi-
nida a partir da maior ou menor necessidade de 
coordenação e construção de estruturas de ges-
tão, definidas a partir da evolução da 
especificidade de ativos, exploração de economias 
de escala e escopo e presença de complexidade 
sistêmica e conhecimentos tácitos. Em outras pa-
lavras, ela pode ajudar na solução, mas não 
desempenha um papel importante na formalização 
do problema da interação entre as etapas subse-
qüentes da cadeia produtiva da eletricidade. 

V – Conclusão 

A evolução da indústria elétrica, ao longo do 
século XX, desenvolveu-se em torno da melhoria 
de um trade-off básico entre escala e complexida-
de. A exploração continuada de economias de 
escala gerava um aumento crescente na comple-
xidade operacional e econômica. Se os problemas 
gerados pelo aumento da complexidade econômi-
ca foram resolvidos através da criação de 
soluções organizacionais e institucionais sintetiza-
das no monopólio verticalizado, os problemas 
criados pela crescente complexidade operacional 
foram solucionados por intermédio do uso de uma 
tecnologia de controle e monitoração baseada na 
eletromecânica. No final da década de sessenta, 
essas soluções começaram a apresentar claros 
sinais de fadiga, apontando para a exaustão des-
sa trajetória. Nesse momento, a complexidade, 
tanto nas plantas quanto nos sistemas, começa a 
atingir níveis que fogem ao controle dos gestores 
da indústria. A conseqüência imediata dessa per-
da de controle é a necessidade de maiores 
margens de reserva para assegurar a confiabilida-
de do sistema. Dada a impossibilidade de 
incrementar o controle dos processos, recorre-se 
à redundância de máquinas e infra-estruturas para 
assegurar a confiabilidade do sistema; o que, ao 
fim e ao cabo, introduz uma tendência explosiva 
de aumento dos custos.   

Embora a tecnologia de informação represente 
uma ruptura radical na atividade de controle e mo-
nitoramento, os seus impactos sobre a forma de 
organização da indústria elétrica ocorre através de 
mediações que envolvem instâncias que trans-
cendem à gestão dos fluxos. Dito de outra forma, 
a avaliação desses impactos implica na análise 
dos efeitos da tecnologia da informação sobre a 
especificidade de ativos, o binômio escala - inten-
sidade de capital e a complexidade sistêmica 
presentes na indústria elétrica; já que esses são 
os fatores determinantes da demanda de coorde-
nação e aprendizado, portanto das necessidades 
de integração.  

A tecnologia da Informação, por ela mesma, 
não bate o martelo a favor de uma opção de orga-
nização da cadeia, podendo favorecer tanto uma 
solução verticalizada quanto desverticalizada. A 
definição é dada pela instância organizacio-
nal/institucional; não pela instância tecnológica. 
Em suma, a tecnologia não define, de modo de-
terminístico, a forma de organização. 

A maior especificidade de ativos irá demandar 
maior coordenação intertemporal; maiores escalas 
e intensidades de capital demandarão maior coor-
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denação dos fluxos de escoamento da produção; 
maior complexidade sistêmica demanda maior co-
ordenação do aprendizado; essas maiores 
demandas de coordenação pressionam na direção 
da maior integração da cadeia produtiva. Ao con-
trário, menores especificidade, escala e 
complexidade sistêmica demandam menos coor-
denação, portanto menos integração. 

A chegada da rede a sua maturidade dilui as 
especificidades dos ativos envolvidos na relação 
entre as atividades de geração e transporte; a in-
trodução de tecnologias mais compactas na 
geração reduz escala e intensidade de capital; a 
maturidade de um sistema traz com ela a estabili-
zação das rotinas e a redução do ritmo do 
aprendizado. Eventos como esses criam um con-
texto que diminui a necessidade de coordenação e 
favorece os processos de desverticalização. 

Aparentemente, esse não é o caso da tecnolo-
gia da informação, na medida em que ela não 
diminui a especificidade de ativos, a escala e a 
complexidade sistêmica. 

Não obstante, ela desempenha um papel im-
portante na reforma do setor elétrico. A sua 
importância não está associada a uma nova for-
mulação da agenda relacionada às necessidades 
de integração, mas às soluções possíveis dessa 
agenda. 

A grande contribuição da tecnologia da infor-
mação é propiciar um aumento significativo da 
capacidade de lidar com complexidades crescen-
tes. A introdução da concorrência gera um 
aumento na complexidade técnica na operação do 
sistema. A tecnologia da informação provê as 
condições para que o sistema seja capaz de lidar 
com a complexidade técnica crescente; viabilizan-
do o exercício de uma maior autonomia, por parte 
dos agentes. 

Ademais, a tecnologia da informação permite a 
melhor utilização da capacidade já instalada; isso 
permite o adiamento de decisões de investimento, 
face a esse “ganho” de disponibilidade de capaci-
dade. 

Assim, a tecnologia da informação desempe-
nha um papel estratégico na viabilização da 
introdução da competição no mercado elétrico. 
Contudo, a questão do aumento da complexidade 
econômica permanece em aberto; para essa, a 
tecnologia da informação tem pouco a dizer. 

Em suma, a tecnologia da informação não mu-
dou a indústria elétrica, porém tornou possível 
determinadas apostas em soluções organizacio-
nais originais, para esse setor; entretanto, poderia 

também ter contribuído para apostas em soluções 
organizacionais ortodoxas. Enfim, o que é impor-
tante é a flexibilidade dessa tecnologia e a 
amplitude da gama de soluções organizacionais 
que ela torna possível. Quais serão as soluções 
organizacionais que serão adotadas não é um 
problema seu, mas das organizações e, principal-
mente, das instituições. Em outras palavras, o 
santo é forte, mas não é Deus; para criar um novo 
mundo é preciso subir um pouco mais na cadeia 
hierárquica. 

 

¹Professor do GEE/IE-UFRJ 
 
I Cf. Bessant (1991). 
II Antes da tecnologia da informação, para se atingir a escala 
mínima de utilização era necessária a presença de um grande 
consumidor ou distribuidor, configurando uma relação individu-
al, que dado o seu volume, viabilizava a sua monitorização e 
controle. 
III Cf. Sioshansi (1991) sobre as novas tecnologias de medição 
e comunicação e as crescentes possibilidades de configuração 
de novas relações entre gerador e usuário. 
IVCf. Sioshansi (1991) e Chevalier & Salaün (1995). 
VSistemas como o Flexible AC Transmission System 
(FACTS), desenvolvido pelo Electric Power Research Institute 
(EPRI), nos Estados Unidos, permitem: um maior controle do 
fluxo elétrico ao longo das linhas de transmissão; a transfe-
rência de energia elétrica em níveis próximos dos limites 
térmicos; a redução da margem de reserva de geração, gra-
ças a sua grande habilidade em transferir energia entre as 
áreas controladas pelo sistema; a prevenção da propagação 
das interrupções através do confinamento dos impactos dos 
defeitos e das falhas nos equipamentos a áreas limitadas; e a 
redução das oscilações de potência que podem afetar os e-
quipamentos e/ou os limites da capacidade disponível de 
transmissão. Dessa forma, esse tipo de sistema de monitori-
zação e controle permite tanto a maior utilização segura da 
capacidade instalada de geração e transmissão, aumentando 
a taxa de ocupação dos equipamentos e infra-estruturas, 
quanto administra melhor os impactos da interdependência 
processual no interior de um sistema elétrico; ampliando, as-
sim, os espaços de autonomia operacional dos processos 
interconectados que compõem esse sistema. Cf. Edris (1997). 
ViSobre a complexa e controversa relação entre a redução dos 
custos das novas tecnologias da informação e a exploração 
das possibilidades abertas por elas em termos de aumento da 
produtividade das atividades econômicas. Cf. The Economist 
(1996). 
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Ensaio do Mês 

 

 

Luís Eduardo Duque Dutra1  

 A um momento do século XX, o Brasil pen-
sou ser o país do futuro. As décadas de 1950 e 
1960, com a construção de Brasília e o milagre 
econômico, pareciam confirmar a expectativa. A 
partir da década de 1970, contudo, os choques do 
petróleo e a crise financeira indicaram uma mu-
dança dos ventos. Em seguida, duas décadas 
foram perdidas e o sonho se desfez. A falência do 
estado keynesiano, a vitória do “toyotismo” e a 
Revolução da informática anunciavam a era do 
conhecimento e revelavam o retardo do país. Foi 
tardiamente que o Brasil realizou as reformas que 
alienaram os ativos estatais em setores produti-
vos, acabaram com os monopólios em serviços 
de utilidade pública, extinguiram antigos monopó-
lios naturais e promoveram a abertura ao capital 
externo. Em relação ao petróleo, as reformas es-
truturais ocorreram em meados da década de 
1990: a Emenda Constitucional n° 9 foi promul-
gada em 1995, a Lei do Petróleo, em 1997 e a 
ANP foi criada em 1998. 

Aqueles tempos de óleo barato e banalização 
da energia estão, hoje, distantes. Entre julho de 
1999 e julho de 2006, o preço do barril foi multi-
plicado por sete, passando de US$ 11 para US$ 
75. Um quase paradoxo: em meio à riqueza cada 
vez mais intangível, a energia de origem fóssil 
(seja do carvão, gás, ou petróleo) ainda é indis-
pensável. A importância do comércio 
internacional do petróleo o demonstra: em 1970, 
47% do petróleo consumido no mundo provinham 
de importações e, em 2005, 60%. Outra evidên-
cia: as economias centrais são cada vez mais 
dependentes. Na década de 1970, os EUA impor-
tavam um terço do óleo consumido, enquanto que 
em 2005 importaram dois terços; a União Euro-
péia, por sua vez, importava 70% do consumo em 
1985, ao passo que em 2005 importou quase 
90%.  

A energia voltou ao topo da agenda interna-
cional e a natureza geopolítica do comércio de 
O&G acabou por se impor. Dois desafios podem 
resumir a atual situação: segurança energética e 
impacto ambiental. Frente a eles, o Brasil dispõe 
de uma posição privilegiada. Uma rara oportuni-
dade combina estabilidade macroeconômica, 

vantagens comparativas e um cenário internacio-
nal favorável. Aqui, a questão relevante é a 
vantagem natural. No Brasil, quase metade da o-
ferta interna de energia é renovável – 46% em 
2006 –, bastante diferente das matrizes energéti-
ca mundial e dos países ricos (reunidos na 
OCDE), onde apenas 13% e 7%, respectivamen-
te, são renováveis. A dimensão e a localização 
deram ao país uma natureza exuberante, dispon-
do de águas, terras e subsolos ricos e 
diversificados. O aproveitamento dos rios para 
geração de elétrica e a utilização do álcool como 
combustível automotivo tornam a matriz energéti-
ca do país única. Mas não é só isso. Quem, em 
1960 ou em 1970, apostaria no potencial petrolí-
fero do Brasil? Pois bem, até em O&G o país é 
rico. Com apenas 6% de suas bacias sedimenta-
res em exploração, nos próximos dez anos, o 
país estará entre os 15 que mais incorporarão re-
servas de hidrocarbonetos.  

Assim, ao perfil renovável, soma-se a reforma 
setorial, que dentre todas as realizadas no país 
foi aquela que mais êxitos obteve. “Apagão” elé-
trico, déficit no saneamento, paralisação dos 
transportes, pane nos aeroportos, insatisfação 
quanto aos serviços de telefonia... Comparativa-
mente, o setor petrolífero apresenta um 
desempenho espetacular. Entre 1997 e 2006, a 
contribuição à riqueza nacional do setor foi multi-
plicada por quatro, saltando de 2,6 para 10,5% do 
PIB. Ao se adicionar a petroquímica e o álcool 
combustível, o conjunto alcança 15% do PIB. Es-
ses setores responderão por mais da metade do 
investimento líquido (excluída a construção civil) 
da economia brasileira nos próximos cinco anos. 
Não por acaso o PAC é apoiado nos projetos de 
energia e, dentre eles, O&G e biocombustíveis 
são de longe os principais envolvidos. O investi-
mento em C&T setorial indica a consistência no 
movimento: aproximadamente, um bilhão de reais 
foram autorizados em 2006. O aumento dos tribu-
tos também é extraordinário. Nas atividades de 
E&P, o recolhimento, que se resumia a R$ 200 
milhões em 1997, alcançou R$ 17 bilhões em 
2006. Em toda cadeia, o arrecadado superou R$ 
60 bilhões. Diferentemente da YPF, Repsol, Elf, 

  
Em Tempos de PAC, Certezas 

e Questões sobre o Crescimento do Brasil 
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BP e outras, a Petrobrás sobreviveu às reformas 
e continuou estatal. Ela soube se beneficiar da 
mudança do ambiente de negócios, como confir-
mam os últimos três anos de lucros recordes.  

A partir dessas reflexões, pode-se inferir que, 
após três décadas, a deficiência do crescimento 
brasileiro tem tudo para ser superada. Observada 
depois do segundo trimestre de 2005, a recupe-
ração do investimento é um sinal animador, 
particularmente quando o fator principal por de-
trás dessa recuperação – a queda da taxa de 
juros – tende a se prolongar. Neste ambiente, os 
lucros acumulados somados a uma carteira de 
projetos atrativa asseguram um peso ainda cres-
cente para o setor de O&G na economia. O 
mesmo se aplica aos usineiros do Sudoeste: há 
capacidade de autofinanciamento e mais de uma 
centena de projetos de destilarias de álcool e usi-
nas de biodiesel para os próximos cinco anos. 
Assim, a euforia do mercado petrolífero interna-
cional se conjuga a um potencial interno enfim 
plenamente realizado.  

Porém, frente ao vigor da presente expansão, 
uma nota de precaução sempre é válida e uma 
máxima indiscutível: crises não mandam recado; 
por natureza, são inesperadas, quase surpreen-
dentes. Ou, o que vem a ser o mesmo: há limites 
ainda não superados pelo atual crescimento. São 
desafios que merecem atenção, porque envolvem 
definições políticas e econômicas.  

Sinteticamente, eles são em numero de qua-
tro, dois endógenos e dois exógenos. A 
sistemática de licitações anuais de blocos explo-
ratórios foi abalada pela suspensão da última 
rodada em novembro de 2006. A descontinuidade 
no processo é tão grave para o setor de O&G 
quanto a impossibilidade de se construir duas u-
sinas no rio Madeira é para o setor elétrico. O 
Conselho Nacional de Política Energética ainda 
não fixou a data da nona rodada. Algum sinal de-
ve ser emitido sob pena de se desfazer uma 
rotina construída ao longo dos últimos oito anos. 
Outra questão endógena é a definição de um 
marco legal para o gás natural, tratado como sim-
ples derivado pela atual Lei do Petróleo. A crise 
boliviana salienta que não basta a segurança da 
lei, ou a proporcionada por um acordo internacio-
nal. De fato, necessita-se de um conjunto 
articulado de garantias: uma Lei do Gás Natural, 
alguns contratos de importações de GNL, o au-
mento da produção nacional (seja da Petrobras, 
seja das demais petroleiras), muitos quilômetros 
de gasodutos e uma política de uso que agregue 
valor, diminua as perdas e não aumente a quei-

ma. A penetração do gás na matriz energética foi 
tardia e baseada em usos pobres (substituição da 
gasolina e geração elétrica). A importação da Bo-
lívia permitiu sustentar esse crescimento, mas, 
demonstrou-se limitada e arriscada. Da crise, a 
indústria do gás recolhe o benefício de erguer-se 
sob as próprias bases, independentemente da ló-
gica petroleira.  

Dois outros desafios são exógenos; possuem 
uma dinâmica muito mais ampla que o setor. O 
primeiro diz respeito ao poder discricionário das 
agências reguladoras. No Brasil, juntamente com 
as dívidas contraídas (e não quitadas com a alie-
nação das estatais), o principal legado das 
reformas neoliberais foi as agências. Elas regu-
lam setores de infra-estrutura em crise 
permanente, exatamente devido ao fim do inves-
timento público. Os quatro poderes (judiciário, 
executivo, legislativo e ministério público) não 
chegaram a um consenso sobre a missão e os 
meios que cabem às agências. Ao listar como 
prioridade a promulgação tanto da Lei do Gás, 
quanto da Lei das Agências, o PAC sinaliza a ur-
gência na criação de um ambiente de negócios 
estável; i.e., com regras claras, decisões transpa-
rentes e julgamentos minimamente previsíveis.  

Por fim, o último desafio, talvez o mais difícil, 
além de não dizer respeito a este setor, é aquele 
em que a falta de coordenação entre o investi-
mento público e privado gera os maiores 
prejuízos e frustra todas as expectativas. A Histó-
ria conhece o fenômeno como a “doença 
holandesa”. As taxas de retorno em O&G mais 
elevadas drenam a poupança e o setor cresce em 
detrimento dos demais. A Nigéria, a Venezuela e 
o Equador são três variações sobre o mesmo te-
ma. No Brasil, a baixa capacidade de poupança é 
uma predisposição evidente a padecer do “mal”. 
Neste sentido, o PAC tem a missão de garantir as 
fontes de financiamento para o saneamento, a in-
fra-estrutura e a habitação, justamente os setores 
mais ameaçados nestas ocasiões.  

No entanto, a questão é bem mais complexa. 
Indiscutivelmente, O&G, petroquímica e biocom-
bustíveis crescerão acima da média nos próximos 
anos. A dúvida está no significado histórico do 
movimento. O ingresso nesta nova era sem uma 
indústria nacional diversificada e com atividades 
de pouco conteúdo tecnológico não indica que 
amarras históricas, que todos pensavam supera-
das, ainda persistem e continuam determinantes? 
Confirma-se, ou não, o lento processo de “desin-
dustrialização” que teve início no final da década 
de 1970? O fato de perdurar e de assumir novas 
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formas significa que o processo não poderá mais 
ser revertido? O crescimento da mineração, side-
rurgia, do papel e da celulose, ao lado do 
petróleo, do gás e dos biocombustíveis não indica 
o retorno do extrativismo-exportador (mineral e 
vegetal)? Para um país que se pretendia do futu-
ro, voltar aos ciclos extrativos dos tempos de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

colônia não sugere que, incapaz de fugir do apro-
veitamento de suas vantagens naturais, o Brasil 
está condenado a ser periferia? Para tantas per-
guntas, uma resposta: os desafios do 
desenvolvimento vão muito além da presente re-
tomada do crescimento e do desempenho do 
setor de O&G. 

¹ Professor EQ/UFRJ, Assessor ANP/DG  
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CNPE Aprova Nona Rodada de Licitações  

O Conselho Nacional de Política Energética 
aprovou a 9ª Rodada de Licitações de Blocos Ex-
ploratórios de Petróleo e Gás Natural, a ser 
conduzida pela Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).  

A nona rodada deve acontecer na primeira 
semana de novembro. Estão previstas para parti-
ciparem nove bacias, dentre elas a de Santos e 
Campos.  

Segundo o diretor-geral da ANP, Haroldo Li-
ma, o enfoque maior da nona rodada será 
direcionado ao gás natural.  

Brasil Projeta Construir mais Sete Refinarias 
até 2030  

O governo brasileiro projeta que serão cons-
truídas mais sete refinarias no país até 2030, 
quando o Brasil deverá produzir três milhões de 
barris de petróleo por dia, de acordo com o Plano 
Nacional de Energia (PNE). 

A conta inclui duas unidades já programadas 
pela Petrobras, uma em Pernambuco de 200 mil 
barris diários e uma petroquímica de 150 mil bar-
ris diários, no Rio de Janeiro. 

Estão projetadas ainda três refinarias de petró-
leo com o perfil para diesel (66% da produção), 
com capacidade de 250 mil barris diários cada; 
uma planta petroquímica de 150 mil barris diários; 
e uma de 250 mil barris diários voltados para ga-
solina Premium. 

O plano estima que a produção de gás natural 
no Brasil vai saltar dos atuais 50 para 250 mi-
lhões de metros cúbicos/dia até 2030. 

Para que esses números possam ser obtidos, 
o governo projeta que deverão ser investidos US$ 
804 bilhões no período proposto, ou cerca de 
2,2% do PIB por ano, considerando um cresci-
mento do PIB de 4% ao ano. 

Desse total, 35% serão destinados à energia 
elétrica; 49% ao petróleo; 12% ao gás natural; e, 
4% à cana-de-açúcar.  

Reserva de Gás Natural Deve Entrar em         
Operação no Início de 2009 

Segundo o diretor de Exploração e Produção 
da Petrobras, Guilherme Estrela, o Campo de 
Mexilhão, localizado na Bacia de Santos, deve 
entrar em operação dentro de dois anos.  

Descoberto em agosto de 2003, o campo tem 
reservas estimadas em 400 bilhões de metros 
cúbicos e é o primeiro empreendimento de gás 
natural não-associado desenvolvido pela Petro-
bras. 

Para Estrela, apesar de o país não enfrentar 
uma crise em relação ao fornecimento de gás na-
tural, a situação estará " bem mais confortável " a 
partir do final de 2008, com a efetivação dos pro-
jetos previstos no Plano de Antecipação da 
Produção de Gás (Plangás). 

O Plangás prevê investimentos de US$ 22,1 
bilhões na cadeia brasileira de gás natural entre 
2007 e 2011. Os recursos destinados pela estatal 
somam US$ 17,6 bilhões, sendo US$ 11 bilhões 
para exploração e produção. O restante será para 
a ampliação da malha de gasodutos do país. 

Para aumentar a oferta de gás natural no Su-
deste, o plano prevê ampliar a produção da 
região dos atuais 24,5 milhões de metros cúbicos 
por dia para 40 milhões diários nos próximos dois 
anos. 

Angra 3 Deve Ficar Pronta em 2013 

O Conselho Nacional de Política Energética 
aprovou no dia 25 de junho a construção da usina 
nuclear Angra 3, projeto suspenso há 21 anos e 
que deve custar aproximadamente de US$ 3,7 bi-
lhões ( cerca de R$ 7 bilhões). 

A previsão é de que Angra 3 fique pronta em 
2013, caso não surjam muitos problemas relacio-
nados a licenças ambientais e financiamento do 
projeto. 

A aprovação contou com nove votos a favor e 
apenas um contrário: o do Ministério do Meio 
Ambiente, que defendia uma discussão mais am-
pla da energia nuclear pela sociedade. 

Petrobras Acelera Planos em Torno do GNL na 
América Do Sul 

O presidente da Petrobras, José Sergio Gabri-
elli, vai intensificar a instalação de unidades de 
regaseificação de Gás Natural Liquefeito na Amé-
rica do Sul. Além da já anunciada incursão no 
Uruguai, a companhia vai construir uma planta no 
Chile. A unidade, orçada em US$ 700 milhões, te-
rá capacidade para processar seis milhões de m3 
de GNL por dia.  

Os planos da Petrobras prevêem ainda a 
construção de uma planta de regaseificação no 

Fatos Marcantes 
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Paraguai, onde, a exemplo, do Uruguai, a com-
panhia já está presente.  

Há estudos também para a instalação de uma 
segunda planta no Chile, em parceria com a BG. 
A companhia inglesa já está envolvida em um 
projeto semelhante no país andino. Além disso, 
em breve, será fornecedora de GNL para a Pe-
trobras. A estatal brasileira está prestes a assinar 
um contrato para a compra de três milhões de m3 
diários, volume que será duplicado em quatro a-
nos.  

BR Distribuidora Vai Desenvolver               
Bioquerosene para Avião 

A BR Distribuidora decidiu apostar no desen-
volvimento de um bioquerosene para aviação 
(BIOQAV). A informação foi dada pelo gerente de 
aviação da BR, Francelino da Silva. A tecnologia 
será testada no ano que vem em uma parceria da 
fabricante de aviões Boeing, da Nasa, e da em-
presa brasileira Tecbio.  

Segundo Silva, a expectativa é que o novo 
combustível possa ser adicionado, ainda que em 
volumes pequenos, ao querosene de aviação de-
rivado de petróleo já no final de 2009.  

De acordo com ele, em encontro recente, a 
IATA (sigla em inglês da associação internacional 
do transporte aéreo) decidiu que as turbinas de 
aviões devem se tornar mais eficientes nos pró-
ximos anos. A entidade estabeleceu uma meta de 
controlar as emissões de gases do efeito estufa 
pelo transporte aéreo: atualmente em 2%, as e-
missões devem crescer apenas um ponto 
percentual até 2050, mesmo considerando o 
grande potencial de crescimento de transporte 
aéreo no período.  

Petrobras e Galp Energia Fecham Acordo 
para Produzir Biodiesel 

A Petrobras e a empresa portuguesa Galp E-
nergia assinaram um termo de compromisso que 
visa à produção de 600 mil toneladas por ano de 
óleos vegetais no Brasil e a comercialização e 
distribuição do biodiesel nos mercados português  
e/ou europeu. Este acordo decorre do memoran-
do de entendimento celebrado entre as duas 
empresas em maio passado, em Lisboa.  

 Para a condução deste projeto será criada 
uma  sociedade  com participação  de  50% do 
capital social para cada uma das  empresas,  que  
irá produzir: 300 mil toneladas de óleos vegetais 
para processamento nas refinarias da  Galp  E-
nergia;  e a restante produção de óleos vegetais, 
300 mil toneladas, será  destinada à produção de 
biodiesel para exportação  para  Portugal  e/ou  
outros  países europeus.  

 A assinatura deste termo atende às metas do 
Plano Estratégico da Petrobras no sentido de  
ampliar  a participação da Companhia no merca-
do nacional  e  internacional  em biocombustíveis. 
Além disso, esta associação com a Galp  é  pro-
missora  uma  vez que no Brasil a produção de 
biodiesel prevista para 2008 gera disponibilidade 
para exportação quase que imediata. Por outro 
lado, o mercado português demandará o combus-
tível, em 2010, para atender ao marco regulatório 
que determina  a  utilização  de  10%  de biocom-
bustíveis a partir daquele ano.  
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ANEXO ESTATÍSTICO 

Gráfico 1 

Preço do Petróleo no Mercado Internacional
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Gráfico 2 

 Produção total de petróleo e LGN no Brasil
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ANEXO ESTATÍSTICO 

Gráfico 3 

 Produção total de gás natural no Brasil
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Gráfico 4 

Vendas de gás natural pelas distribuidoras no Brasil
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