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Apresentação
O Editorial do Mês ressalta a importância de 

uma estratégia abrangente de política energética, 
que busque coordenar decisões políticas e eco-
nômicas, tendo como base uma visão conjunta 
dos setores de eletricidade e gás na atual crise e-
létrica. 

No primeiro artigo do mês, Renato Dias Ble-
asby Rodrigues debate o gerenciamento de risco 
no setor elétrico nacional através do uso de deri-
vativos.  

No segundo artigo, Michelle Hallack analisa os 
mecanismos de coordenação do comércio de gás 
entre Petrobras e YPFB. 

 No Ensaio do Mês, Ronaldo Bicalho realiza um 
breve exercício sobre o déficit institucional do se-
tor elétrico 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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 Senhores passageiros apertem o cinto, pois 
vamos entrar em zona de turbulência. Este aviso, 
bastante conhecido daqueles que viajam de avião, 
sintetiza bem a atual situação do setor energético 
brasileiro. Antes que comecem as rezas e impre-
cações, acompanhadas pela tradicional imputação 
à nossa pletora de vícios tupiniquins, causadora 
final de todos os nossos males, cabe lembrar que 
calma e bom senso são sempre bem-vindos nes-
ses momentos. Sob o risco de se perder em um 
mar de clichês, de comentários óbvios e de análi-
ses pedestres, que pouca serventia tê10m em tal 
situação. 

Nesse sentido, a primeira coisa a se fazer é 
compreender a natureza do problema que enfren-
tamos para que possamos fazer frente a ele. 

O setor elétrico é constituído por um sistema 
complexo, face a isto, a coordenação técnica, e-
conômica e política - de processos, agentes e 
interesses -, joga um papel fundamental na sus-
tentação da sua operação e expansão. 

É evidente que, em função da sua configura-
ção, o nível de complexidade varia de setor para 
setor, demandando capacidades de coordenação 
distintas. Estas, por seu turno, dependem da dota-
ção institucional de cada país.  

O setor elétrico brasileiro, dada a sua configu-
ração, apresenta uma alta complexidade, portanto, 
demanda uma elevada capacidade de coordena-
ção e, por conseguinte, exige um esforço 
significativo das suas instituições para estruturar 
essa capacidade. No coração dessa complexida-
de, encontra-se a gestão do conjunto dos nossos 
reservatórios, responsável pela maioria esmaga-
dora do nosso suprimento elétrico. Desde 
quando? Desde que os canadenses da LIGHT cá 
desembarcaram, no final do século XIX, e partiram 
para a construção das nossas primeiras grandes 
hidrelétricas, identificadas, desde o início, como a 
grande opção de geração nacional.  

A alegada imprevisibilidade desse tipo de sis-
tema nasce de uma visão que subestima os 
benefícios de uma base hidráulica, em particular a 
modicidade tarifária. A questão fundamental não é 
eliminar a imprevisibilidade hidráulica, eliminando 
todas as vantagens advindas dessa opção de ge-
ração - a velha e estúpida tese de jogar a criança 
fora junto com a água do banho -, mas lidar com 

ela, procurando manter essas vantagens. Este 
sempre foi o grande desafio do setor elétrico brasi-
leiro, a sua agenda estruturante, que quando se 
consegue vencer, avança-se de forma crucial na 
oferta de um insumo essencial para o desenvolvi-
mento econômico e para o bem-estar do país. 

Logo, o sistema elétrico brasileiro é complexo 
sim. A contrapartida positiva dessa complexidade 
são os custos/tarifas reduzidos, muito bem-vindos 
pelos consumidores residenciais e, principalmente, 
industriais - quer estejam no mercado livre ou re-
gulado -, já que a existência de tarifas módicas é, 
sim, fator de competitividade. Por outro lado, o re-
vés da complexidade elevada é a exigência de 
maior capacidade de coordenação. Contudo, a 
questão fundamental não é reduzir a demanda por 
coordenação através da eliminação burra da com-
plexidade à marretada, e sim, aumentar a nossa 
capacidade de coordenação. É aqui que o jogo 
decisivo está sendo jogado e é do seu resultado 
que depende o futuro do setor elétrico e do país.  

O problema, hoje, no setor elétrico brasileiro, é 
o déficit institucional, na medida em que a comple-
xidade cresceu e a dotação institucional não foi 
capaz de configurar a coordenação necessária pa-
ra fazer face a ela. 

Dois fatores jogaram um papel decisivo nesse 
aumento da complexidade: a introdução das térmi-
cas a gás e o aumento da dependência externa. O 
primeiro acoplou dois sistemas extremamente 
complexos (elétrico e gás), aumentando, sobre-
maneira, a interdependência – entre processos 
físicos, agentes econômicos e interesses políticos 
– e, por conseguinte, a própria complexidade. O 
segundo ampliou a interdependência, incorporan-
do, em novos termos, o âmbito das relações 
internacionais na complexidade do setor elétrico 
brasileiro, passando a envolver não só processos 
que se encontram fora das nossas fronteiras na-
cionais, mas também, agentes econômicos e 
interesses políticos que também estão fora. Cabe 
lembrar que essa ampliação, que hoje envolve a 
Argentina e a Bolívia, terá um reforço anunciado 
com o aumento das exigências do Paraguai nos 
próximos anos em torno do contrato de Itaipu, que, 
diga-se de passagem, quando foi negociado, já foi 
um imbróglio envolvendo Brasil, Argentina e Para-
guai, com o recurso final à construção de um 
linhão em corrente contínua para por fim a uma 

Editorial 
 

Turbulência à Vista  



 

Boletim Infopetro Novembro/Dezembro 2007 
 

3

negociação interminável com o Paraguai em torno 
da freqüência de geração. 

Observando o desenrolar dos fatos, uma cons-
tatação é óbvia: desde que esses fatores entraram 
no jogo, na década passada, o Estado brasileiro 
tem encontrado enormes dificuldades para lidar 
com eles, revelando uma fragilidade institucional 
preocupante para quem almeja sinceramente o 
crescimento econômico, a redução das desigual-
dades e a ampliação da infra-estrutura de energia 
elétrica correspondente. 

Não é à toa que esses problemas só afloraram 
quando a questão do crescimento econômico foi 
posta de fato na mesa. Nesse momento, o gap ins-
titucional apareceu, quer pelo lado do desarranjo 
das relações no interior da indústria de gás, pres-
sionado e ampliado pelas demandas do setor 
elétrico, quer pelo lado das relações difíceis com 
os nossos vizinhos, pressionadas pelas tensões 
internas de natureza política e econômica presen-
tes nesses países. 

Nesse contexto, determinados movimentos das 
instituições do setor elétrico, preocupadas com a 
garantia do suprimento, contribuíram para explici-
tar os desarranjos existentes. A exigência da 
ANEEL de um termo de compromisso da 
PETROBRAS envolvendo as térmicas e as pro-
postas do ONS relacionadas à mudança da Curva 
de Aversão ao Risco e à introdução de níveis-meta 
de armazenamento vão nessa direção e demons-
tram os acertos das instituições do setor, já que 
trazem para a discussão um problema que estava 
mantido sob a mesa.  

Porém, na hora de encaminhar as soluções, a 
fragilidade institucional empaca as discussões. Isto 
fica claro quando os conflitos derivados da falta de 
uma política coerente para o gás natural no país 
chegam ao limite do recurso ao judiciário para ar-
bitrar o acesso ao gás escasso. Ninguém de bom-
senso pode acreditar que a garantia do suprimento 
de gás ou eletricidade vai ser sustentada por re-
cursos judiciais. É evidente que esta é uma 
solução insustentável no tempo. Ao que parece, 
os agentes presentes nessa discussão ainda não 
constataram o óbvio: ficar balançando o barco pa-
ra os outros caírem, fará com que todos terminem 
na água. 

No atual contexto, não é mais possível ignorar 
que uma coordenação técnica e econômica do se-
tor energético brasileiro exige, como em todos os 
países, uma coordenação política dos interesses 
envolvidos. Portanto, o momento atual é de muita 
negociação, não só entre os agentes diretamente 

relacionados ao setor, mas entre as três esferas 
do Estado: Executivo (federal e estadual), Legisla-
tivo e Judiciário. 

Do Executivo federal exige-se que trate de co-
ordenar as suas políticas de gás, eletricidade e 
combustíveis líquidos, coisa que, de fato, não o 
fez nos últimos anos. No que concerne ao Legisla-
tivo, é necessário que avance na elaboração da 
legislação pertinente, que vai desde questões rela-
tivas ao licenciamento ambiental à elaboração do 
marco legal da indústria do gás. No que diz respei-
to ao Judiciário, é exigida a avaliação cuidadosa 
das conseqüências das suas decisões em termos 
da garantia de suprimento de energia do país, já 
que a garantia de suprimento de gás para um es-
tado da federação pode implicar no racionamento 
de eletricidade mais à frente para todo o território 
nacional. Dos Executivos estaduais, exige-se a 
sensatez óbvia de que soluções regionalizadas 
são impossíveis de serem implementadas em um 
sistema energético nacionalmente integrado. 

Por isso, senhores, podem sentar à mesa e re-
laxar, porque a conversa vai ser longa. E é bom 
que façam isto logo, porque quanto mais tempo 
demorarem a fazer isto, mais os reservatórios vão 
se esvaziar. Quanto às culpas e penitências, po-
dem ser distribuídas depois que passar a 
turbulência, na calma do céu tranqüilo ou do pou-
so seguro. 

 

Conselho Editorial 
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Renato Dias Bleasby Rodrigues1 

O setor elétrico envolve uma atividade com-
plexa composta por um intrincado conjunto de 
agentes e decisões simultâneas. Como tratamos 
de um processo com uma grande magnitude de 
riscos envolvidos, seu gerenciamento e controle à 
exposição se refletem em um procedimento que, 
por muitas vezes, se apresenta com difícil elabo-
ração.  

Neste contexto, a utilização de derivativos po-
de se apresentar como um dos meios de auxílio à 
mitigação dos riscos microeconômicos associa-
dos ao setor elétrico, uma vez que os derivativos 
atuam como um instrumento que fornece uma 
forma alternativa de seguros contra contingências 
adversas identificadas a priori por ser capaz de 
decompor e negociar separadamente os riscos 
envolvidos em uma determinada transação. Pois, 
propiciam a possibilidade de repartição de riscos, 
proteção contra variações inesperadas e diversas 
opções na construção de instrumentos de prote-
ção para muitas operações, entre elas, o próprio 
comércio de energia elétrica. 

Para a adoção de instrumentos de derivativos 
é necessário que haja agentes dispostos a assu-
mir posições contrárias, isto é, partilhar os riscos. 
Assim, a determinação do preço do derivativo na 
negociação é uma questão central na formação 
do mercado, uma vez que, visto o risco que os 
agentes estão negociando, o preço não pode ser 
nem alto, de forma a tornar a demanda inviável, 
nem baixo o suficiente para não atrair ofertantes. 

 Em essência, as potencialidades do uso de 
derivativos no mercado elétrico podem ser desta-
cadas pela possibilidade deste atuar como 
mecanismo de hedge fornecendo a capacidade 
de estabilizar os fluxos de caixa dos agentes de 
forma a permitir controlar a exposição de risco 
dos participantes do mercado, ou ainda, como 
instrumento de valoração de contratos ao auxiliar 
a determinação dos valores envolvidos nos con-
tratos entre os agentes do setor. 

Como hedge, o derivativo aumenta as possibi-
lidades disponíveis aos agentes para formularem 
suas carteiras de ativos ao acrescentar um ins-

trumento, por exemplo, de mitigação de risco 
específica de preço, como opções de compra e 
de venda do ativo, protegendo sua exposição fu-
tura de variações do preço e garantindo maior 
estabilidade aos seus fluxos financeiros. 

Como instrumento de valoração, os derivativos 
podem representar uma ferramenta de vital im-
portância para os comercializadores de energia, 
uma vez que sua atividade exige a determinação 
de valores que sejam ao mesmo tempo viáveis à 
atração de consumidores para seu quadro de cli-
entes e responsáveis no sentido de permitir a 
cobertura de sua exposição e seu equilíbrio eco-
nômico financeiro. 

Dentre todos os tipos de risco que podem ser 
tratados individualmente por instrumentos de de-
rivativos, este texto se refere talvez ao mais 
básico de todos e a um dos que mais influencia 
as tomadas de decisões do setor: o risco de pre-
ço. O preço da eletricidade em geral apresenta 
um comportamento de origem complexa devido à 
presença de uma volatilidade intensa, sazonali-
dade, flutuação diária de demanda, significativa 
presença de picos de preço e impossibilidade de 
estocagem eficiente e, nesse contexto, certo cui-
dado é necessário para a definição de 
instrumentos de derivativos elétricos. 

Derivativos em Mercados Elétricos 

A análise do setor elétrico brasileiro, e mais 
especificamente do ambiente de contratação livre, 
no qual o Preço de Liquidação das Diferenças 
(PLD) pode ser considerado uma proxy do preço 
de curto prazo brasileiro, corrobora a suposição 
quanto à complexidade do comportamento do 
preço elétrico. Apesar do PLD ser produto de um 
conjunto de programas de planejamento de ope-
rações que visam determinar o menor custo 
marginal de operação do sistema elétrico brasilei-
ro de forma integrada, suas variáveis de 
influência – afluência, capacidade instalada e ní-
vel projetado de demanda – garantem uma 
significativa incerteza quanto a seus valores futu-
ros e uma variabilidade significativa quanto aos 
valores já observados. 

 
Gerenciamento de Risco no Setor Elétrico Brasileiro  

através do Uso de Derivativos*  
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Sua volatilidade possui uma magnitude signifi-
cativa e dificilmente modelável por meio de 
processos mais simples, como os que supõem 
volatilidade constante. Sua distribuição empírica 
de preços não é diretamente compatível com uma 
distribuição conhecida teoricamente, e nomea-
damente não é similar a uma distribuição normal 
devido a sua expressiva curtose. Além do mais, é 
observável a presença de picos aleatórios e tran-
sitórios de preço, corroborados pela elevada 
curtose observada entre outras características da 
série de Preços de Liquidação das Diferenças do 
mercado brasileiro. 

Dessa forma, a confecção de um instrumento 
de derivativo que atue sobre um produto que a-
presente tais propriedades é especialmente 
complexa. No caso específico da eletricidade, e-
xemplos mundiais corroboram que por variados 
motivos, após um significativo nível inicial de ati-
vidade, os participantes do mercado perderam 
interesse em contratos futuros transacionados em 
bolsa em favor de contratos de balcãoI. Como e-
xemplos, podemos citar bolsas como a NYMEX 
que interrompeu a negociação de futuros elétricos 
em 2002, depois da crise da Califórnia, ou ainda 
outras bolsas norte-americanas que também in-
terromperam as transações de futuros de 
eletricidade, como a CBOT, ou continuaram a 

transacionar futuros com pequena liquidez, como 
no caso da Minnesota Grain Exchange. 

Determinação do Preço de um Instrumento de 
Derivativo Elétrico 

 A pergunta crucial a se fazer então para que 
seja possível construir um instrumento de deriva-
tivo elétrico é: como se determina o preço de um 
derivativo? 

No caso do setor elétrico brasileiro, uma estru-
tura de valoração de derivativos deveria, entre 
suas etapas essenciais, abordar a avaliação so-
bre qual mecanismo de simulação do processo de 
formação de preço da eletricidade é o mais ade-
quado ao comportamento observado do preço de 
eletricidade brasileira. Somente a partir desse 
processo de simulação de trajetórias futuras seria 
então possível avaliar os ganhos futuros espera-
dos de cada parte envolvida no contrato do 
derivativo, a fim de considerar qual seria o preço 
“justo” para o instrumento a ser negociado. 

Assim, anteriormente à própria determinação 
do emprego de derivativos no mercado elétrico, 
devemos analisar as limitações que os pressu-
postos pertencentes a cada abordagem de 
simulação apresentam na reprodução dos movi-
mentos identificados no preço da eletricidade 
brasileiro. Algumas das principais opções de mo-
delagem de trajetórias futuras de preços 
conhecidas nos dias atuais são destacadas na fi-
gura abaixo: 

 A primeira e talvez mais clara das compli-

cações encontradas na determinação de 
derivativos de eletricidade é sua impossibilidade 
de estocagem eficiente, o que torna inaplicável 
grande parte dos procedimentos de valoração por 
meio de esgotamento de condições de arbitragem 

Taxonomia dos modelos de simulação de trajetórias de preços energéticos.Taxonomia dos modelos de simulação de trajetórias de preços energéticos.
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utilizadas financeiramente. Porém, ainda em rela-
ção aos mercados financeiros, devido à sua 
robustez e facilidade de implementação, teorias 
estatísticas e financeiras por diversas vezes fo-
ram aplicadas diretamente na obtenção do 
processo de simulação de preços de derivativos, 
apesar de não serem a única alternativa viável. 

Sumariamente, podemos destacar que mode-
lagens resultantes de expectativas adaptativas, 
isto é, que através dos preços passados derivam 
o comportamento futuro do ativo, na maioria das 
vezes utilizam-se de processos puramente esto-
cásticos. Apesar de uma maior facilidade da 
resolução, já que a maioria dos processos deste 
tipo recai em soluções literais para a obtenção do 
preço dos derivativos, essa abordagem encontra 
severas limitações na aplicação a derivativos elé-
tricos, principalmente nas suas versões mais 
básicas como o Movimento Browniano Geométri-
co (MBG), alicerce do mundialmente conhecido e 
mais utilizado modelo de precificação de derivati-
vos, o modelo de Black e Scholes. 

No exemplo específico do MBG, suposições 
como a log-normalidade de preços não são en-
contradas nos preços de eletricidade brasileiros. 
Além disso, o pequeno número de graus de liber-
dade desses modelos provoca dificuldades na 
reprodução de comportamentos como sazonali-
dade, flutuação, tendência e picos de preço. 
Essas características somadas ao fato da volatili-
dade ser modelada implicitamente e ser 
constante não aconselhariam o uso desses pro-
cessos no caso do setor elétrico brasileiro. 

Contudo, ainda dentro das classes dos pro-
cessos estocásticos, algumas modificações foram 
propostas por diversos autores com o intuito de 
suprimir parte destas limitações, entre estas po-
demos destacar modelos de reversão à média, 
jump diffusion, e mudanças de regimes, que a-
presentam um maior potencial na reprodução de 
fenômenos como a volatilidade e picos de preços 
encontrados no setor elétrico.  

Todavia, outras classes de processos de simu-
lação também podem ser utilizadas com a 
finalidade de simulação do preço. A segunda 
classe, correspondente aos processos fundamen-
tais, tem como alicerces a escolha e o exame das 
variáveis microeconômicas e macroeconômicas 
consideradas relevantes ao setor, de forma a mo-
delar as relações entre demanda e oferta e 
fornecer o nível esperado da variável objetivo. Ela 
supõe que a partir da análise das características 
próprias do sistema de produção do ativo em 

questão - seus custos, receitas, insumos,... - é 
possível que se forneçam indícios quanto ao seu 
comportamento futuro, representando o que cha-
mamos de modelagem fundamental. 

Sua principal diferença em relação a proces-
sos estocásticos é o abandono da modelagem 
pura de preço em prol do foco em um grupo mais 
extenso de fatores indutores dos movimentos de 
preços. Essa característica traz benefícios na si-
mulação de um setor como o atualmente 
estruturado no Brasil, pois a utilização de análise 
de custos é um dos principais instrumentos nas 
decisões pertencentes à atividade reguladora, à 
determinação do despacho de usinas e à deter-
minação do nível de preços de liquidação. Porém, 
ao mesmo tempo, o aumento do universo de vari-
áveis analisadas pode ocasionar limitações, pois 
é possível que se gere uma dicotomia entre deta-
lhismo e perda de poder explicativo, ou até 
mesmo que seja gerada a impossibilidade de re-
solução do modelo proposto devido à sua 
complexidade. Além disso, esses modelos não 
são indicados à simulação de processos de curto 
prazo, o que dificulta a reprodução de fenômenos 
como picos de preço. 

Conseqüentemente, visando à melhor simula-
ção possível do mercado, a própria estrutura do 
setor elétrico demanda a adoção de procedimen-
tos que integrem tanto processos fundamentais 
quanto estocásticos, pois nem os movimentos 
pontuais dos preços podem ser negligenciados e 
nem as demais variáveis explicativas adicionais 
ao próprio preço devem ser descuidadas em um 
processo de simulação. Neste intuito, destacam-
se as potencialidades da utilização de modelos 
híbridos com este fim, capazes de agregar carac-
terísticas de ambos os processos citados 
anteriormente. 

Os benefícios de tal abordagem são o foco na 
representação da real dinâmica de alteração de 
preços de energia, além da habilidade de esten-
der o limitado conjunto de dados históricos dos 
preços e ampliar a análise de informações futuras 
não contidas nos preços, mas essenciais a sua 
formação como, por exemplo, a alteração de ca-
pacidade instalada não incluída em processos 
puramente estocásticos.  

Um exemplo de estrutura de processo híbrido 
de aplicação promissora ao mercado elétrico bra-
sileiro envolveria o foco na modelagem dos 
principais indutores do processo de formação do 
preço, ao contrário do foco no próprio preço da 
eletricidade. As variáveis de influência seriam 
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modeladas explicitamente, permitindo com que in-
formações quanto à capacidade instalada e ao 
nível de demanda (modelados fundamentalmen-
te) e à afluência (modelada de forma estocástica) 
fossem capazes de fornecer melhores indicado-
res a um processo de agregação e determinação 
dos preços, como os próprios programas de oti-
mização de despacho utilizados na formação do 
preço do mercado elétrico de curto prazo brasilei-
ro. 

É necessário destacar que, além destas op-
ções citadas, um quarto e último grupo de 
processos também pode ser utilizado, correspon-
dente aos processos numéricos ou não-
paramétricos. Estes, apesar de também serem 
capazes de determinar os valores de um contrato 
de derivativos, são, em grande parte dos casos, 
utilizados como processos auxiliares, contribuindo 
diretamente para a resolução e simplificação de 
modelos compostos por quaisquer dos processos 
anteriormente citados. 

Conclusão 

É evidente que devido à complexidade ineren-
te ao setor elétrico é necessária uma atenção 
especial na aplicação de mecanismos de precifi-
cação dos derivativos. Tal atividade não pode 
desconsiderar características cruciais do mercado 
elétrico como a presença de grande volatilidade e 
picos de preço de origem estrutural. Porém, como 
todo modelo é, na melhor das hipóteses, uma 
simplificação da realidade, sempre existirão limi-
tações aos seus resultados e, por conseguinte, o 
estudo e a utilização das teorias existentes de-
vem sempre focalizar as aplicações específicas 
desejadas. 

Logo, para que os benefícios cruciais às ope-
rações do setor elétrico decorrentes da aplicação 
de derivativos como ferramentas de hedge e de 
valoração de contratos sejam obtidos, instrumen-
tos de valoração devem ser cuidadosamente 
determinados. Pois, o acesso dos agentes a esta 
alternativa de controle ao risco depende funda-
mentalmente da liquidez e do nível de 
padronização dos contratos do mercado, que, por 
sua vez, estão diretamente relacionados à ado-
ção e a evolução do próprio mercado de 
derivativos elétrico. 

Essa evolução percorre, inicialmente, etapas 
como a sua difusão no mercado de balcão , onde 
as empresas comercializadoras de energia apre-
sentam posição de destaque no caso brasileiro 
por serem capazes de assumir ambas as posi-
ções na negociação da eletricidade (comprada e 

vendida), mas também percorre etapas respon-
sáveis pela determinação de como os preços 
destes instrumentos de derivativos são formados. 

Para este último, é essencial que seja deter-
minado um processo de simulação de preços que 
seja capaz de reproduzir o comportamento obser-
vado do preço da eletricidade brasileiro. Nesse 
sentido, conforme verificamos, a suposição quan-
to à limitação da aplicação de abordagens 
financeiras mais usuais, como os processos pu-
ramente estocásticos, é verdadeira. Esta 
modelagem é insuficiente para a formulação de 
contratos de derivativos em um ambiente que a-
presente uma estrutura complexa de formação de 
preço, volatilidade expressiva, sazonalidade, pi-
cos de preço freqüentes, e especialmente, não 
estocabilidade do produto como o mercado elétri-
co brasileiro. Portanto, a análise de seus 
pressupostos indica a necessidade da busca por 
processos alternativos, como a utilização de pro-
cessos de teor híbrido na tentativa de sobrepujar 
as restrições dos modelos mais bem estabeleci-
dos nos mercados financeiros. 

Concluindo, é importante destacar que caso a 
formulação de tais contratos não considerem as 
complexas características desse setor, corremos 
o risco de rejeitar o uso de derivativos elétricos 
pela simples adoção de uma abordagem errônea 
em sua concepção, excluindo assim os possíveis 
benefícios que tais instrumentos possam vir a 
conceder aos participantes deste mercado.  

 
 

¹ Mestre em Economia pelo IE-UFRJ 
 

* Este artigo foi baseado na dissertação de mestrado intitulada 
“Gerenciamento de risco no setor elétrico brasileiro através do 
uso de derivativos”, de autoria de Renato Dias Bleasby Rodri-
gues, sob orientação dos Profs. Edmar Luiz Fagundes de 
Almeida e Ronaldo Bicalho, apresentada em dezembro de 
2007 no Instituto de Economia da UFRJ. 
 
IAs operações de balcão (over the counter, OTC) representam 
negociações de natureza bilateral, assumindo características 
específicas de forma a satisfazer as demandas dos agentes 
caso a caso em relação à proteção ao risco 
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 Introdução  

O comércio de gás entre Brasil e Bolívia, im-
portante fator na indústria de gás natural nestes 
dois países, possui uma história longa, na qual as 
primeiras negociações foram feitas antes da dé-
cada de 70. Devido à alta especificidade de ativos 
envolvidos nesta operação, a fim de desenvolvê-lo 
foi necessária a adoção de uma estrutura híbrida 
de governança, no sentido de Williamson, pois se 
desenvolvem dois contratos, que estão no centro 
deste comércio. Assim, não é uma verticalização, 
nem uma coordenação pelo mercado estrito sen-
so. Os dois contratos apresentam uma lógica 
robusta de mitigação de risco e cláusulas ampla-
mente utilizadas em situações similares em outros 
países.  

A característica híbrida desta governança, con-
tudo, extrapola o sentido desenvolvido por 
Williamson, pois entram em cena a alocação de 
investimento das empresas e a participação dos 
dois governos, Brasil e Bolívia, como agentes im-
portantes desta coordenação.   

O Contrato de Compra e Venda de Gás entre 
Petrobras e YPFB  

A utilização de contratos de longo prazo na in-
dústria de gás foi e ainda é amplamente difundida, 
pois estes diminuem os custos de transação, que 
são altos nesta indústria, principalmente no seu 
estado inicial de desenvolvimento. A grande ne-
cessidade de fazer investimentos em ativos 
específicos aumenta os custos de transação devi-
do ao grande risco de hold up. A fim de mitigar os 
riscos e minimizar os custos de transação, os a-
gentes se abdicam da estratégia de maximizar seu 
lucro no curto prazo para fazê-lo no longo e, neste 
sentido, assinam contratos de longo prazo.  

Os contratos de longo prazo têm como caracte-
rística, e mesmo como objetivo, a rigidez. 
Contudo, esta característica traz também inconve-
nientes aos agentes e possibilidade de grandes 
perdas no curto prazo. Visando diminuir o lado 
negativo da rigidez, sem, contudo, perder suas 
vantagens, os agentes tentam balancear os con-
tratos de longo prazo com cláusulas de 
flexibilização. As cláusulas do tipo take or pay ten-
dem a flexibilizar a cláusula de volume, mantendo, 

entretanto, o risco de volume na mão do deman-
dante. Assim como os mecanismos de preço que 
mantém uma lógica de netback price permitem a 
variação de preço, mantendo o risco de preço na 
mão do ofertante.  

No caso de estudo Brasil-Bolívia, o contrato de 
comércio de gás foi assinado entre duas empre-
sas estatais em países cuja indústria de gás 
natural é nascente. O contrato foi o centro da co-
ordenação, pois alinhou as expectativas ex ante 
dos agentes. Ademais, definiu as datas de execu-
ção dos investimentos e dividiu o risco entre os 
agentes. Esta divisão obedeceu a uma lógica eco-
nômica, pois designou a cada agente a parte do 
risco a qual teria maior capacidade de administrar.  

No contrato de comércio de gás, ao utilizar a 
cláusula de take or pay, o risco de volume passou 
inteiramente para a mão da Petrobras, que, em 
teoria, tem maior conhecimento da demanda e é 
mais capaz de responder a incentivos em relação 
ao volume desta.  

Ao utilizar cláusulas de preços apoiadas no 
mecanismo de netback price, passou-se o risco de 
preço à YPFB, uma vez que garantia, teoricamen-
te, que os consumidores receberiam gás a um 
preço competitivo com os produtos substitutos. A 
empresa vendedora, por sua vez, teria maior ca-
pacidade de gerenciamento e conhecimento sobre 
os custos. 

Esta divisão de risco proporcionada pelo con-
trato é central, pois permite que os agentes se 
especializem em gerir uma determinada forma de 
risco, o que diminui o risco global do negócio. 
Contudo, as cláusulas têm um outro papel central: 
definir a apropriação da quase-renda gerada pelo 
investimento. Ao estabelecerem-se as cláusulas 
de volume e as regras de formação de preço, de-
finem-se também os mecanismos de apropriação 
da quase-renda gerada pelos ativos específicos. 
Além disso, se garantidas, as cláusulas diminuem 
também os riscos de “hold up” de uma das partes 
sobre a outra.  

Outro contrato foi assinado simultaneamente 
ao contrato de comércio de gás: o de transporte. 
Este contrato foi assinado entre o demandante, a 
Petrobras, e as transportadoras (TBG, do lado 

Mecanismos de Coordenação do Comércio de Gás  
entre YPFB e Petrobras* 
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brasileiro e GTB do lado boliviano). As cláusulas 
contratuais encontradas no contrato de transporte 
têm a mesma dinâmica daquelas existentes no 
contrato de venda de gás, havendo uma cláusula 
de ship or pay, que é da mesma “família” da cláu-
sula take or pay, e com dinâmicas de preço 
também acordadas antes do investimento. As 
transportadoras venderam a capacidade ao de-
mandante, que seria pago se o gás fosse 
realmente transportado ou não, e estabeleceu um 
preço de transporte que deveria pagar o custo va-
riável envolvido no serviço.  

O contrato, entretanto, só foi capaz de desen-
volver as funções previstas teoricamente, tendo 
visto que os agentes acreditavam que ele seria 
cumprido. Ademais, foi um contrato de longo pra-
zo feito num contexto de incerteza sobre o 
desenvolvimento da indústria nos dois países, o 
que faz com que o mesmo seja, necessariamente, 
incompleto. Então, a questão conseqüente, e que 
será discutida a seguir, é o que fez com que esse 
contrato se tornasse crível, e como são resolvidos 
os conflitos imprevistos que surgem, ou, em outras 
palavras, quem ou o quê adapta o contrato frente 

às suas incompletudes.  

Quando se faz um contrato dentro de um país, 
são as regras nacionais que o regem, sendo o pa-
pel do judiciário garantir a aplicação destas regras. 
Isto é, a institucionalidade nacional tem um papel 
central na garantia e adaptação dos contratos.  
Quando é um contrato entre dois países este me-
canismo de garantia se torna mais complexo, pois 
envolve duas soberanias nacionais e dois conjun-
tos de instituições independentes.   

A teoria de contratos, no que concerne ao es-
tabelecimento de engajamentos bilaterais de longo 
prazo tenta buscar o melhor desenho para o con-
trato, contudo, supondo que este será realmente 
aplicado.  

Dessa forma, o próximo passo será explicar 
como o contrato foi garantido em três diferentes 
momentos, cujos incentivos dos agentes eram dis-
tintos. Os mecanismos de garantia do contrato 
serão chamados de “auxiliares”.         

Os Auxiliares: Envolvimento Direto dos 
Dois Governos  

Parte das condições iniciais de quando o con-

Tentativa de alterar a cláusula de 
preço pela YPFB.

Tentativa de alterar a cláusula 
de volume pela Petrobras. 

O contrato foi assinado. 
Interesse de ambas as 

partes no comércio.

Impactos no 
contrato 
YPFB-

Petrobras

Mudança na legislação boliviana. 
Reestatização do setor, compra das 
ações necessárias para a obtenção 

de controle das empresas 
integrantes da cadeia produtiva do 
setor de hidrocarbonetos e compra 

de refinarias. Renegociação de 
todos os contratos que não 

tivessem sido feitos entre empresas 
de controle privado. 

Mudança na legislação 
boliviana. Participação 

majoritária e controle de 
empresas estrangeiras no setor 

de hidrocarbonetos, tanto na 
exploração, produção, como no  

transporte e na distribuição.

Participação majoritária da 
YPFB no setor e minoritária 
de empresas privadas em 

“joint ventures” na 
exploração e produção de 

hidrocarbonetos. 

YPFB

Adoção de uma estratégia de 
reverticalização do setor através de 
aumento da participação na parte 

final da cadeia dos hidrocarbonetos: 
o consumo. Assim houve aumento 

do investimento em setores 
demandantes de hidrocarbonetos 

como termoelétricas e 
petroquímicas.

Mudança na legislação 
brasileira. Abriu-se as 
atividades da indústria 

petrolífera no Brasil à iniciativa 
privada. Com isso, a Petrobras 

perdeu a exclusividade e foi 
legalmente obrigada a 
participar dos leilões 

promovidos pela Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), 

para obter áreas de exploração.

As operações de exploração 
e produção de petróleo, 
bem como as demais 

atividades ligadas ao setor 
de petróleo, gás natural e 
derivados, à exceção da 

distribuição atacadista e da 
revenda no varejo pelos 

postos de abastecimento, 
foram monopólio conduzido 
pela Petrobras de 1954 a 

1997.

Petrobras 

Período III – Pós 2006: 
Reverticalização do setor

Período II – 1996 – 2006 : 
liberalização e 

desverticalização do setor

Período I – Pré 1996: 
monopólio estatal da 

produção de gás e 
petróleo.

Fonte: Elaboração própria

Tabela 1: Três diferentes períodos do comércio de gás entre Petrobras e YPFB
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Mudança na legislação boliviana. 
Reestatização do setor, compra das 
ações necessárias para a obtenção 

de controle das empresas 
integrantes da cadeia produtiva do 
setor de hidrocarbonetos e compra 

de refinarias. Renegociação de 
todos os contratos que não 

tivessem sido feitos entre empresas 
de controle privado. 

Mudança na legislação 
boliviana. Participação 

majoritária e controle de 
empresas estrangeiras no setor 

de hidrocarbonetos, tanto na 
exploração, produção, como no  

transporte e na distribuição.
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YPFB no setor e minoritária 
de empresas privadas em 

“joint ventures” na 
exploração e produção de 

hidrocarbonetos. 

YPFB

Adoção de uma estratégia de 
reverticalização do setor através de 
aumento da participação na parte 

final da cadeia dos hidrocarbonetos: 
o consumo. Assim houve aumento 

do investimento em setores 
demandantes de hidrocarbonetos 

como termoelétricas e 
petroquímicas.

Mudança na legislação 
brasileira. Abriu-se as 
atividades da indústria 

petrolífera no Brasil à iniciativa 
privada. Com isso, a Petrobras 

perdeu a exclusividade e foi 
legalmente obrigada a 
participar dos leilões 

promovidos pela Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), 

para obter áreas de exploração.

As operações de exploração 
e produção de petróleo, 
bem como as demais 

atividades ligadas ao setor 
de petróleo, gás natural e 
derivados, à exceção da 

distribuição atacadista e da 
revenda no varejo pelos 

postos de abastecimento, 
foram monopólio conduzido 
pela Petrobras de 1954 a 

1997.

Petrobras 

Período III – Pós 2006: 
Reverticalização do setor

Período II – 1996 – 2006 : 
liberalização e 

desverticalização do setor

Período I – Pré 1996: 
monopólio estatal da 

produção de gás e 
petróleo.

Fonte: Elaboração própria

Tabela 1: Três diferentes períodos do comércio de gás entre Petrobras e YPFB
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trato foi assinado se alteraram no decorrer dos 
anos: as estruturas das indústrias e as condições 
de oferta e de demanda. Muitas destas mudanças 
foram inesperadas, o que alterou os incentivos 
dos agentes, implicando conflitos de interesses.  

O contrato contou com o suporte de dois auxili-
ares para manter o alinhamento de interesses dos 
agentes: primeiro o interesse em rentabilizar os 
investimentos feitos nos ativos específicos ex an-
te, e, segundo, a ação direta do governo, 
negociando e resolvendo conflitos e aplicando as 
resoluções diplomáticas em âmbito nacional.  

Como podemos observar na Tabela 1, é possí-
vel dividir os 10 anos de contrato em três fases. 
Na primeira, os dois agentes têm seus interesses 
alinhados a fim de desenvolver o comércio de gás. 
É o momento da assinatura do contrato e, em am-
bos os países, a indústria de gás é vista como um 
monopólio legal das respectivas empresas esta-
tais. Na segunda fase, realizam-se investimentos 
e inicia-se o comércio do gás. Há, também, um 
movimento de liberalização da indústria de gás 
nos dois países, permitindo a participação de di-
versas empresas no setor. E, na terceira fase, a 
capacidade instalada está quase toda ocupada e 
há um movimento de reverticalização da indústria 
e de restatização na indústria boliviana.  

Nestes diversos momentos, os agentes, Petro-
bras e YPFB, no centro das transformações 
industriais de cada país, são afetados, assim co-
mo as suas estratégias e incentivos são alterados. 
Estas transformações geram conflitos que são tra-
tados por outros mecanismos de coordenação que 
não estão no contrato.   

No período II, houve um erro de expectativa 
por parte da Petrobras e uma conseqüente tentati-
va de renegociação contratual objetivando alterar 
o volume mínimo a ser pago estipulado pela cláu-
sula de take or pay. Este conflito foi resolvido 
entre os agentes segundo seus cálculos de ga-
nhos e perdas, nos quais destacam-se, 
principalmente, os custos investidos em ativos es-
pecíficos. Neste sentido, o mecanismo de 
coordenação que identificamos atuando neste 
momento é o self-enforcement. Esse mecanismo 
atuou devido a propriedade dos dois agentes de 
importantes ativos específicos, como a Gasbol, 
que seriam rentabilizados somente se o comércio 
se efetivasse. Nos termos de Williamson (1996), 
este é um cenário de hostages bilateral.         

No período III, ocorreu um segundo conflito e a 
YPFB foi incentivada a aumentar seus preços de-
vido às mudanças na estrutura industrial boliviana 
e na estrutura de oferta e demanda. Neste mo-

mento, as negociações tiveram um caráter político 
resolvido pela diplomacia dos dois países.  

Conclusão  

O mecanismo de coordenação do comércio de 
gás entre Brasil e Bolívia não é dirigido pelo preço, 
como nos mecanismos de mercado spot tradicio-
nal. Assim, na coordenação dos distintos 
interesses dos agentes, destacam-se três peças 
fundamentais: os contratos de longo prazo, o for-
mato da propriedade dos ativos e a ação direta 
dos governos na resolução de conflitos.  

Desse modo, chega-se a um mecanismo de 
coordenação em três níveis. O primeiro é o contra-
to em que há a coordenação dos agentes e as 
cláusulas onde se dividem os riscos esperados, de 
maneira que cada parte assuma aquele sobre o 
qual possui mais informação e maior capacidade 
de ação. O demandante ficou com o risco de vo-
lume e o ofertante com o risco de preço. Esta 
divisão foi feita através da utilização de cláusulas 
contratuais amplamente utilizadas em cenários 
semelhantes: a cláusula do tipo take or pay e o 
mecanismo de preço do tipo netback. Este meca-
nismo de coordenação é essencial por diminuir os 
custos de transação e por alinhar as expectativas, 
agindo diariamente e permitindo o fluxo contínuo 
de gás.  

Na existência de conflitos de interesse, descre-
vemos dois auxiliares: a propriedade cruzada dos 
ativos específicos e a ação direta dos dois gover-
nos, através de instrumentos diplomáticos.   

A propriedade cruzada dos ativos tem um pa-
pel importante, pois garante o interesse das partes 
no comércio. O que seria um mecanismo de self-
enfforcemet, devido à importância das expectati-
vas de benefícios futuros que podem compensar 
as perdas presentes e devido à necessidade das 
hostages bilaterais, isto é, depois do investimento 
feito para recuperá-lo, se necessita, indubitavel-
mente, da outra parte. Assim, em casos de 
pequenos conflitos, os próprios agentes têm inte-
resse em negociar entre eles, sendo o segundo 
mecanismo de governança. Em outras palavras, 
existe interesse próprio dos agentes em realizar o 
comércio, devido aos investimentos específicos 
que realizaram em diversas partes da cadeia. Dei-
xar de utilizar os investimentos em upstream 
boliviano e no gasoduto de transporte, traz perdas 
importantes tanto para a Petrobras quanto para 
YPFB, por isso, as empresas têm interesses em 
entrar de acordo e suportar algumas perdas.     

O terceiro mecanismo é a ação direta dos go-
vernos através de negociações diplomáticas. Os 
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governos têm interesse no comércio de gás por 
diversas razões. A primeira porque eles são os 
controladores acionários das empresas envolvi-
das, assim os governos desejam que as 
respectivas empresas ganhem o máximo possível 
e percam o mínimo possível de seus investimen-
tos específicos. Por outro lado, os governos têm 
interesses políticos. O governo do Brasil visa ga-
rantir o suprimento de gás ao menor preço 
possível para seus consumidores e o governo bo-
liviano objetiva garantir a receita do comércio de 
gás, extraindo o máximo possível. As ferramentas 
utilizadas pelos governos nas negociações pas-
sam pela diplomacia dos dois países, e, nesta 
instância de negociação, o comércio de gás deixa 
de ser mais um negócio econômico e se transfor-
ma em questão nacional, que envolve muitos 
outros fatores e torna o contrato mais rígido. Isto 
é, esta instância garante, de certo modo, o contra-
to e, por outro lado, aumenta sua rigidez.      

Vale ressaltar que cada mudança do nível de 
governança envolve um custo considerado pelos 
agentes. Quando há um conflito de interesse, os 
agentes calculam as possibilidades de ganhos e 
perdas de tentar renegociar uma mudança contra-
tual com a outra empresa. Quando este conflito 
chega ao nível diplomático, são também levados 
em consideração os custos econômicos e políti-
cos. 

Como se observou nestes 10 anos de contrato, 
os três mecanismos descritos é que propiciaram a 
construção de infra-estrutura e o comércio de gás. 
Quando os interesses estão alinhados, é o contra-
to que coordena o comércio e quando há conflitos, 
dependendo da magnitude e dos cálculos dos a-
gentes de sua expectativa de ganhos e perdas, 
eles tentam renegociar entre eles. Se não conse-
guem resolver, são os governos que entram em 
cena com um papel importante.  

A compreensão do mecanismo de coordena-
ção que permitiu o comércio de gás entre Brasil e 
Bolívia nos permite, em próximos trabalhos, com-
preender melhor duas dimensões deste comércio: 
as conseqüências deste arranjo para as indústrias 
de gás dos dois países envolvidos e a aplicabili-
dade deste modelo na construção de infra-
estrutura para uma maior integração das indús-
trias de gás na América do Sul.    

¹ Mestre em Economia pelo IE-UFRJ  
 
* Este artigo foi baseado na dissertação de mestrado intitulada 
“Mecanismos de Governança do Comércio de Gás entre Brasil 
e Bolívia”, de autoria de Michelle Hallack, sob orientação do 
Prof. Helder Queiroz Pinto Jr., apresentada em dezembro de 
2007 no Instituto de Economia da UFRJ. 
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Ronaldo Bicalho¹  
 

Este artigo é o terceiro da série sobre a com-
plexidade das relações no setor elétrico iniciada 
em Dezembro de 2006 neste BoletimI. 

Os Conceitos 

A característica mais importante do mercado 
elétrico é a interdependência sistêmica radical e-
xistente entre os processos, os agentes 
econômicos e os interesses políticos que o com-
põem.  A complexidade intrínseca a este mercado 
deriva desta interdependência e tem como conse-
qüência a imprevisibilidade/incerteza associada às 
decisões técnicas, econômicas e políticas relacio-
nadas a estes processos, agentes econômicos e 
atores políticos. Para reduzir esta imprevisibilida-
de/incerteza, recorre-se à coordenação 
institucional; de tal forma a trazê-la a níveis mane-
jáveis pelos agentes, viabilizando a operação e a 
expansão sustentável do sistema elétrico. O Défi-
cit Institucional (DI) surge quando a dotação 
institucional (recursos institucionais) não é capaz 
de suprir a coordenação necessária à opera-
ção/expansão do sistema, colocando-a em risco. 

O Déficit Institucional é uma relação entre o ín-
dice que mede a complexidade - ICI 
(Interdependência – Complexidade – Incerteza) - e 
o índice que mede a coordenação - CRD (Coor-
denação). Nesse sentido, a questão importante 
não é se a complexidade (ICI) é elevada ou não, 
mas se a dotação institucional é capaz de garantir 
a coordenação (CRD) necessária à redução da in-
certeza. Portanto, pode-se ter uma situação na 
qual o ICI é muito elevado, porém a CRD também 
é muito elevada; ou então, outra situação, na qual 
o ICI é baixo, mas a CRD obtida a partir dos re-
cursos institucionais disponíveis é mais baixa 
ainda. Assim, no primeiro caso não teríamos Défi-
cit Institucional, já no segundo teríamos. Dessa 
forma, quando pensamos no projeto europeu de 
construção de um mercado único de energia elé-
trica chegamos à conclusão que isto implica um 
grande aumento do ICI, contudo, os europeus a-
creditam que têm uma dotação institucional capaz 
de suprir uma coordenação compatível com o au-
mento da complexidade presente no seu projeto. 
Por outro lado, um pequeno país africano, embora 
possa ter um sistema elétrico que apresente um 
ICI muito baixo, talvez não consiga a CRD neces-

sária, em função dos seus recursos institucionais 
muito limitados. 

O gap institucional, traduzido no Déficit Institu-
cional, implica o aumento da incerteza presente 
nas decisões dos agentes econômicos, tanto as 
de curto prazo (produção) quanto as de longo pra-
zo (investimento). Logo, este déficit tem 
conseqüências no curto e no longo prazo. Uma 
deficiência na capacidade de coordenar as deci-
sões de investimento, hoje, provavelmente, terá 
conseqüências na oferta de eletricidade no futuro, 
tais como: racionamento, e no preço de longo pra-
zo, com os agentes de mercado precificando esse 
déficit. Por outro lado, uma deficiência na capaci-
dade de coordenar decisões de curto prazo tem 
conseqüências mais imediatas, tais como, insegu-
rança do sistema, preço de curto prazo, blecautes, 
entre outros. 

O Déficit Institucional não deve ser confundido 
com o risco de déficit. O primeiro diz respeito a 
uma insuficiência das instituições na coordenação 
compatível com um determinado nível de comple-
xidade, indicando um desequilíbrio, uma 
assimetria, entre um dado ICI e uma dada CRD. O 
segundo, grosso modo, se constitui em uma pro-
babilidade de ocorrência de um desequilíbrio entre 
oferta e demanda de energia. Dessa forma, um 
risco de déficit elevado para um determinado ano 
pode se transformar em um déficit real, se as insti-
tuições não conseguirem coordenar a mobilização 
dos recursos necessários para que isso não acon-
teça. Portanto, tão importante quanto o risco de 
déficit é o déficit institucional, porque será este úl-
timo que irá definir, ao fim e ao cabo, se a 
possibilidade de déficit irá se converter, ou não, 
em déficit real. 

Em 1996, os primeiros relatórios da consultoria 
contratada para definir o novo modelo do setor e-
létrico brasileiro apontavam para riscos de déficits 
elevados no final daquela década e no início da 
próxima. O problema naquele momento não eram 
esses riscos em si - já que a mobilização exigida 
para evitar a crise não era gigantesca e inalcançá-
vel -, mas o déficit institucional que crescia 
violentamente a partir da incapacidade do Gover-
no de estruturar um novo marco institucional para 
o setor que garantisse a coordenação necessária 
para enfrentar esses riscos de déficits. 

O Déficit Institucional do Setor Elétrico Brasileiro: Um 
Breve Exercício
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Na década de 1950, havia a perspectiva de 
que haveria grandes déficits de energia nos anos 
que viriam e que não seríamos capazes de mobili-
zar os recursos necessários para fazer face ao 
aumento vigoroso da demanda de energia, advin-
do da aceleração da industrialização. Contudo, a 
dotação institucional brasileira foi capaz de en-
gendrar uma coordenação forte o suficiente para 
vencer esses desafios nas décadas seguintes. Na 
verdade, pode-se dizer que durante as décadas 
de 1950, 1960 e parte da de 1970, atuou-se de 
forma decisiva para reduzir o déficit institucional 
do setor elétrico brasileiro, desde a regulamenta-
ção do Imposto Único sobre a Energia Elétrica e 
do Código de águas, e a criação de FURNAS, na 
década de 1950, até a Lei de Itaipu, no início da 
década de 1970, passando pela criação da Eletro-
brás, na década de 1960. Foi essa redução do 
déficit institucional que fez com que os riscos de 
déficit observados nos anos 1950 não se tornas-
sem realidade nas décadas vindouras. Trocando 
em miúdos, o que importa não é o tamanho do 
problema, mas a capacidade de mobilizar os re-
cursos necessários para resolvê-lo. É isto que o 
Déficit Institucional procura salientar. 

O Déficit Institucional é uma relação entre 
complexidade e coordenação, expressa na equa-
ção abaixo, na qual o importante é definir os itens 
que devem ser alocados e discutidos em termos 
de um e de outro. 

 
Coordenação (CRD): é feita pelas instituições, 

ou seja, por um conjunto de regras, normas, me-
canismos e organizações. Em geral, têm uma 
natureza pública, podendo pertencer ao Estado, 
ou não. Assim, todas as organizações do Estado 
entram nessa categoria: CNPE, MME, ANEEL, 
ANP, ANA, EPE, CMSE, IBAMA, PROINFA, Poder 
Executivo, Poder Legislativo, etc., e as privadas, 
que não visam o lucro, como o ONS, também. A-
lém disso, temos as regras, normas e 
mecanismos, tais como, leilões, licenciamento 
ambiental, mecanismo de realocação de energia, 
mecanismo de compensação de sobras e diferen-
ças, mecanismos de formação de preços, e assim 
por diante. Nesse conjunto, a pergunta é: cada i-
tem dos citados anteriormente contribui muito para 
a coordenação (+) 3, ou na verdade contribui mui-
to para a (des) coordenação (-) 3.  

Nesse sentido, se um dado mecanismo institu-
cional - o licenciamento ambiental -, que foi criado 
para reduzir a incerteza ambiental de um dado 
empreendimento, através de um compromisso 

previamente acordado entre a preservação ambi-
ental e as necessidades de utilização dos recursos 
naturais, se apresenta muito complexo, esse item 
não vai para a coluna da complexidade, permane-
cendo na coluna da coordenação, só que com o 
sinal negativo. Ou seja, ao invés de colocar, por 
exemplo, (+) 3 no ICI, se coloca (-) 3 na CRD, pa-
ra o licenciamento ambiental. 

No que concerne às estruturas de mercado (li-
vre ou regulado), cabem alguns comentários. Para 
alguns economistas, no limite, o mercado pode ser 
considerado uma instituição que coordena a inte-
ração entre os agentes, através dos sinais 
emitidos pelo mecanismo de preço. De forma sim-
plificada, a melhor coordenação levaria à 
eficiência produtiva (curto prazo) e alocativa (lon-
go prazo). Se considerarmos que o mercado 
elétrico é uma construção institucional, chegaría-
mos à constatação de que cada mercado elétrico 
é um mercado elétrico, fruto de sua dotação insti-
tucional específica. Nesse contexto, a pergunta 
seria: o mercado livre no Brasil, na forma como ele 
está estruturado hoje, emite os sinais econômicos 
adequados à sua operação e expansão mais efici-
entes? Em outras palavras, ele coordena da 
melhor maneira as decisões dos agentes nele 
presentes? Se achamos que sim, colocamos na 
coluna CRD (+) 3; se não (-) 3 e, nos casos inter-
mediários, colocamos alguma coisa entre (-) 3 e 
(+) 3. O mesmo valeria para o mercado regulado e 
para a coexistência dos dois mercados (regulado 
e livre). 

Para outros economistas, o mercado é o espa-
ço onde ocorre o enfrentamento entre as 
empresas, ou seja, a concorrência. Neste caso, a 
concorrência, ao invés de ser uma estrutura, é um 
processo, um evento, que pode ser mais ou me-
nos complexo. Logo, sai da coluna da CRD e vai 
para a coluna do ICI. Assim, o que se mede no 
mercado livre brasileiro é o seu grau de complexi-
dade, e não a sua capacidade de coordenação. 
Nesse sentido, no limite, um mercado competitivo 
(livre) apresentaria um ICI maior do que um mer-
cado monopolista (regulado). 

Pode-se adotar uma ou outra dimensão do 
mercado. Ou as duas. No último caso, poderíamos 
considerar que a complexidade do mercado livre 
brasileiro é muito elevada, mas a sua capacidade 
de coordenação é menor. Assim, colocaríamos (+) 
3 na coluna do ICI e (+) 1 na coluna da CRD. Em 
contrapartida, no primeiro caso, a vantagem de 
escolher uma das duas abordagens é explicitar as 
fontes de complexidade e de coordenação, ao 
passo que utilizar as duas implica em não explici-
tar essas fontes, e sim, o resultado final: 
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existência, ou não, de Déficit Institucional no item. 
Enfim, a escolha fica a critério dos objetivos pre-
tendidos pela análise, desde que sejam 
explicitados e justificados. 

A complexidade (ICI) está relacionada a pro-
cessos e eventos e diz respeito ao número e a 
conectividade entre processos, agentes econômi-
cos e interesses políticos. Se um evento aumenta 
o número e/ou a conectividade entre os elementos 
apresentados anteriormente, isto significa que a 
interdependência entre eles aumenta, e com ela a 
complexidade. Se a complexidade aumenta, au-
menta, também, a imprevisibilidade/incerteza 
associada às ações e às decisões (tanto de curto 
quanto de longo prazo) dos agentes econômicos 
que controlam os processo e que têm os seus in-
teresses representados no jogo político. 
Lembrando-se que, dadas as suas especificida-
des, no mercado elétrico, o embate econômico e o 
político se entrelaçam e se sobrepõem, já que os 
agentes se enfrentam no mercado e na arena polí-
tica, buscando, nesta última, regras que os 
favoreçam no enfrentamento no primeiro. Em ou-
tras palavras, muitas vezes o jogo é ganho (ou 
perdido) previamente, ou seja, na própria definição 
das suas regras. 

Neste sentido, tudo o que diz respeito a pro-
cessos deve ser analisado no âmbito do ICI, assim 
como, o que diz respeito a número e característi-
cas de agentes econômicos e interesses políticos. 

Para terminar, um pequeno comentário. A alo-
cação do item – no ICI ou na CRD – é importante, 
contudo, observe que, em termos de resultado fi-
nal, se ele for corretamente interpretado, não faz 
diferença. Imagine que o licenciamento ambiental 
seja considerado um processo e que, no caso 
brasileiro, apresente uma complexidade elevada. 
Neste caso, aloca-se (+) 3 no ICI correspondente 
ao item. Imagine, ao contrário, que o licenciamen-
to ambiental seja considerado uma atividade de 
coordenação e que, no Brasil, ele apresenta gran-
des dificuldades, fazendo com que ao invés de 
contribuir para a coordenação do setor ele contri-
bui para a (des) coordenação. Neste caso, aloca-
se (-) 3 na CRD correspondente ao item. Logo, 
tanto em um caso quanto no outro o déficit institu-
cional aumenta na mesma proporção, 
independentemente da coluna na qual seja aloca-
do o evento ou o mecanismo. 

Logo, o mais importante é que se explique a 
alocação de cada item e o valor que foi estipulado 
para cada um deles. 

    O Exercício 

Para exemplificar a utilização dos conceitos 
discutidos anteriormente, vamos utilizar os resul-
tados de um exercício realizado na disciplina 
Mercado Elétrico desenvolvida no Curso Econo-
mia e Gestão em Energia, ministrado pelo Instituto 
COPPEAD de Administração e pelo Instituto de 
Economia da UFRJII. Foi pedido aos alunos que fi-
zessem uma avaliação do atual Déficit 
Institucional do setor elétrico brasileiro. Os resul-
tados apresentados a seguir resultam deste 
exercício realizado pelos seis grupos de trabalho 
constituídos para a execução do trabalho final da 
disciplina. 

Segundo a Tabela I, o Déficit Institucional (DI) 
médio apontado para o setor elétrico brasileiro ho-
je é de 36, 47 %, com um Desvio Padrão de 23,31 

Tabela I 

GRUPOS DI (%) 
1 16,67 
2 62,07 
3 41,18 
4 70,83 
5 15,00 
6 13,04 
MÉDIA 36,47 
DESVIO PADRÃO 23,31 

 

Considerando que a principal função econômi-
ca das instituições é reduzir as incertezas e 
aumentar a convergência das expectativas dos 
agentes econômicos, a clara divergência entre os 
valores encontrados para o Déficit Institucional, 
traduzida no elevado desvio padrão, denota que 
as instituições do setor elétrico brasileiro não têm 
desempenhado essa função de forma satisfatória. 
Desse modo, identifica-se que as percepções dos 
alunos se dividem nitidamente em dois patamares 
de DI: baixo (16,67 %; 13,04 %; 15,00 %) e alto 
(62,07 %; 70,83 %; 41,18 %). Para o primeiro, a 
convergência poderia ser representada por uma 
média de 14,09 %, para o segundo, isso se daria 
em torno de uma média de 58,02 %. Consideran-
do os 43,9 pontos que separam os dois 
patamares, pode-se afirmar que a divergência de 
percepção entre esses dois conjuntos de grupos 
de alunos é significativa e de difícil conciliação. 
Porém, pode-se afirmar, também, que ela não se 
afasta muito da distribuição real observada entre 
os diversos agentes do setor elétrico. Note-se que 
estamos falando sobre percepções, e não sobre o 
quadro real. Contudo, considerando que as deci-
sões econômicas são tomadas a partir das 
percepções que os agentes econômicos têm do 
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mercado e da sua evolução, esse quadro é impor-
tante na explicação da diversidade observada nas 
ações concretas dos agentes do setor. 

Analisando os itens que compõem o cálculo do 
DI, podemos encontrar algumas indicações sobre 
onde reside a fragilidade institucional do setor. 

Considerando, por exemplo, a complexidade 
associada às diversas opções tecnológicas de ge-
ração, tem-se a Tabela II. 

Tabela II 

GERAÇÃO MÉDIA D.P
HIDRÁULICA 1,50 1,38
GÁS NATURAL 2,67 0,52
BIOMASSA 1,50 0,55
TÉRMICA CONVENCIONAL 2,17 0,98
NUCLEAR 1,83 1,47
EÓLICA 1,83 0,75
MÉDIA 1,92 1,02

 

Por essa tabela, constata-se que a maior con-
tribuição para o aumento da complexidade no 
setor elétrico brasileiro é a geração a gás natural, 
e a menor é a geração hidráulica e a biomassa. 
No total, a complexidade atinge 1,92. 

Outra fonte de aumento da complexidade é a 
existência de dois mercados (ACL e ACR), da 
maneira que eles estão configurados hoje, apre-
sentada na Tabela III. 

Tabela III 

ESTRUTURA MÉDIA D.P
DOIS MERCADOS - ACL/ACR 2,50 0,55

 

Quando agregamos os dois efeitos (geração + 
estrutura) temos a Tabela IV. 

Tabela IV 

COMPLEXIDADE MÉDIA D.P
HIDRÁULICA 1,50   
GÁS NATURAL 2,67   
BIOMASSA 1,50   
TÉRMICA CONVENCIONAL 2,17   
NUCLEAR 1,83   
EÓLICA 1,83   
DOIS MERCADOS - ACL/ACR 2,50   
MÉDIA 2,00 0,46
 

Observa-se que o efeito estrutural, advindo da 
existência dos dois mercados, só perde, em ter-
mos de contribuição para o aumento da 

complexidade, para a geração a gás. Graças a 
esse efeito, a complexidade sobe de 1,92 para 
2,00. 

A capacidade de coordenação das instituições 
brasileiras é apresentada na Tabela V. 

Tabela V 

INSTITUIÇÕES MÉDIA D.P 
EPE 0,50 1,64 
CMSE 1,33 0,82 
CCEE 2,17 0,41 
CNPE 1,33 0,82 
ONS 2,67 0,52 
ANEEL 2,00 0,63 
IBAMA -0,67 1,86 
JUDICIÁRIO -1,00 1,10 
MÉDIA 1,04 1,61 

 

Por esta tabela, o ONS, a CCEE e a ANEEL 
são as instituições com maior capacidade de co-
ordenação, ao passo que o judiciário, o IBAMA e a 
EPE são aquelas que apresentam a menor capa-
cidade de coordenação. 

Separando o judiciário das instituições ligadas 
direta ou indiretamente ao executivo, tem-se a Ta-
bela VI. 

Tabela VI 

INSTITUIÇÕES MÉDIA D.P
EXECUTIVO 1,33 1,46
JUDICIÁRIO -1,00 1,10
MÉDIA 1,04 1,61
 

Por ela, constata-se que o executivo apresenta 
uma contribuição, na média, positiva para a coor-
denação do setor (1,33), ao passo que o judiciário 
contribui negativamente para essa coordenação               
(-) 1,00. 

Observando os mecanismos de coordenação 
tem-se a Tabela VII. 

Tabela VII 

MECANISMOS MÉDIA D.P
LEILÕES 1,50 2,26
MEC. REAL. ENERG. 1,33 1,75
LICENC. AMBIENTAL -1,67 1,03
RESTRIÇAO ACL/ACR -0,20 1,48
PREÇO ASSOCIADO AO DESPACHO 0,67 2,07
PROINFA 0,17 1,72
MEC.COMP. SOBRAS E DIFERENÇAS -0,67 1,51
POOL -0,25 1,50
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MÉDIA 0,13 1,77
 

Por esta tabela, constata-se que a capacidade 
de coordenação desses mecanismos é muito bai-
xa (0,13). Dentre estes mecanismos, apenas os 
leilões e o MRE apresentam capacidade de coor-
denação significativa, com os demais 
apresentando valores baixos ou negativos. Destes 
últimos, o destaque vai para o licenciamento am-
biental com (-) 1,67. Este valor de CRD (0,13), 
relativo aos mecanismos de coordenação, é dife-
rente do valor de CRD (1,04) dado às instituições. 
Desta forma, para os alunos, as instituições seri-
am mais fortes do que os seus mecanismos, em 
termos de coordenação. 

Agregando as instituições e seus mecanismos, 
temos a tabela VIII. 

Tabela VIII 

COORDENAÇÃO MÉDIA D.P
EPE 0,50   
CMSE 1,33   
CCEE 2,17   
CNPE 1,33   
ONS 2,67   
ANEEL 2,00   
IBAMA -0,67   
JUDICIÁRIO -1,00   
LEILÕES 1,50   
MEC. REAL. ENERG 1,33   
LICENC. AMBIENTAL -1,67   
RESTRIÇAO ACL/ACR -0,20   
PREÇO ASSOCIADO AO 
DESPACHO 0,67   
PROINFA 0,17   
MEC.COMP. SOBRAS E DIFE-
RENÇAS -0,67   
POOL -0,25   
MÉDIA 0,58 1,25

 

O Déficit Institucional pode ser calculado de di-
versas maneiras a partir destes dados. Em termos 
de complexidade (ICI) podemos considerar ape-
nas aquela obtida pela geração, apenas aquela 
obtida pela estrutura, e aquela obtida agregando 
os dois: estrutura e geração. Em termos de coor-
denação (CRD), podemos considerar todo o 
conjunto (instituições e mecanismos), apenas as 
instituições, e, entre essas, apenas aquelas liga-
das ao executivo. 

A Tabela IX apresenta essas possibilidades. 

Tabela IX 

                         COMPLEXIDADE   
COORDENAÇÃO GER + 

ESTR ESTR GER 
INST + MEC 71,20 76,96 69,95
INST 47,92 58,33 45,65
EXEC 33,33 46,67 30,43

 

Por ela, constata-se que o menor DI (30,43 %) 
é aquele em que se considera apenas a complexi-
dade da geração e a coordenação do executivo. 
Já o maior DI (76,96 %) é aquele que considera a 
complexidade estrutural e a coordenação das ins-
tituições e dos mecanismos. 

Independentemente do valor do Déficit Institu-
cional - que deveria, a partir deste trabalho inicial, 
sofrer um refinamento, de forma a evitar dupla 
contagem e a aumentar a consistência interna en-
tre os diversos itens -, o trabalho dos alunos 
aponta algumas pistas importantes: 

Geração a gás natural e as presentes regras 
de funcionamento dos dois mercados elétricos 
(ACR e ACL) são duas fontes importantes de au-
mento de complexidade e, portanto, demandam 
aumento de capacidade de coordenação significa-
tivo. Em contrapartida, a expansão hidráulica e de 
biomassa contribui para reduzir a pressão sobre a 
coordenação. 

Nos dois primeiros casos, o aumento da com-
plexidade é claro, quer no caso do acoplamento 
de duas indústrias de rede (gás e eletricidade), 
quer no caso do acoplamento de dois mercados 
(livre e regulado). Tanto em um caso como no ou-
tro, tem-se a ampliação do sistema, ou seja, do 
número de processos, de agentes e de interesses, 
logo, aumenta-se o grau de interdependência, 
complexidade e imprevisibilidade. Nos outros dois 
casos, embora haja um aumento da complexida-
de, este se dá em patamares menores, quer em 
função da grande tradição brasileira de lidar com 
sistemas complexos de natureza hidráulica, quer 
em função da possibilidade de manter o aumento 
da complexidade advinda da biomassa circunscri-
to a um conjunto limitado de áreas e agentes 
econômicos e sociais, diferentemente do gás e 
dos dois mercados. 

No caso da coordenação realizada pelas insti-
tuições e seus mecanismos, a grande 
preocupação concentra-se no judiciário e no 
IBAMA. No caso do primeiro, as preocupações se 
justificam em função da atuação desse poder na 
gestão dos conflitos envolvendo o tema ambiental, 
que se desdobra envolvendo o IBAMA e o licenci-
amento ambiental. Este último apresenta o pior 
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desempenho de todos os itens (-) 1,67. É justa-
mente, a incapacidade das instituições brasileiras 
em lidar com o tema ambiental, gerindo os confli-
tos e reduzindo as incertezas, que torna este tema 
um dos grandes interrogantes acerca da evolução 
do setor elétrico brasileiro. Em contrapartida, o 
ONS, a CCEE e a ANEEL surgem como as melho-
res instituições do setor elétrico. Isto se deve a 
uma percepção dos alunos de que estes órgãos 
são aqueles que apresentam uma intervenção 
marcada mais pelo seu caráter técnico do que po-
lítico. Contrastando com essa intervenção técnica, 
a EPE, o CNPE e o CMSE apresentam um de-
sempenho menor, face à percepção dos alunos de 
que, no caso dessas instituições, há uma inter-
venção mais marcada pela natureza política do 
que técnica. Com relação ao baixo desempenho 
das regras de tráfico entre o ACL e o ACR, ele é 
perfeitamente coerente com as preocupações a-
pontadas pelos alunos com relação à existência 
dos dois mercados. Em relação ao baixo desem-
penho do Mecanismo de Compensação de Sobras 
e Diferenças, isto se deve à identificação dos ele-
vados custos de transação envolvidos nesse 
mecanismo, que só adquirem relevância nesta 
discussão, quando associados ao aumento da im-
previsibilidade. Caso contrário, devem ser 
reduzidos ao âmbito administrativo e operacional 
do mecanismo, e não a sua capacidade, ou não, 
de reduzir a complexidade e a incerteza. Portanto, 
este é um item que demanda um maior refinamen-
to no seu tratamento. 

A Conclusão 

Considerando que as instituições jogam um 
papel fundamental na evolução do setor elétrico, 
análises que se concentram no seu desempenho 
são essenciais para identificar os problemas asso-
ciados à operação e expansão deste setor. A 
partir do breve exercício apresentado neste artigo 
- apesar de suas óbvias limitações, em termos de 
abrangência da amostra e da frugalidade do tra-
tamento dos seus resultados -, é possível concluir 
que a avaliação das instituições apresenta um 
campo de possibilidades interessante a ser inves-
tigado e desenvolvido na agenda de pesquisa dos 
instrumentos de análise do setor elétrico, constitu-
indo mais um recurso disponível àqueles que 
tomam decisões econômicas e/ou de política e-
nergética concernentes ao setor. 

Com relação aos resultados, guardadas todas 
as ressalvas, eles refletem a grande diversidade 
de percepções dos agentes do setor – refletida 
claramente nos elevados desvios padrões -, ca-
racterística do processo de implantação de um 

novo arranjo institucional, que não se faz de um 
dia para o outro. Instituições demandam tempo 
para se consolidar. Assim, na medida em que vão 
dando soluções para os diversos problemas que 
vão surgindo, vão se consolidando e se legitiman-
do perante os agentes econômicos e sociais, caso 
contrário, simplesmente vão se desmanchando no 
ar. Portanto, não cabem ilusões e açodamentos 
sobre este processo: ele será um longo e, muitas 
vezes, penoso processo, aqui, como em qualquer 
outro lugar do mundo, quando o assunto é o setor 
elétrico e suas instituições.   

  

¹ Professor do IE-UFRJ/Pesquisador do GEE  
 
I Bicalho, R. (2006) – A complexidade das relações no setor e-
létrico. In: Boletim INFOPETRO. Novembro/Dezembro de 2006 
– Ano 7 – n.6; Bicalho, R. (2007) – A complexidade das rela-
ções no setor elétrico brasileiro. In: Boletim INFOPETRO. 
Março/Abril de 2007 – Ano 8 – n.2   
II Este curso reúne profissionais de várias áreas (gás, petróleo, 
eletricidade, energia renovável, meio ambiente, regulação, 
etc.), empresas (públicas e privadas) e organizações (regula-
dores e operadores do sistema) ligadas ao setor de energia. 
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Petrobras Vai Produzir Gás Liqüefeito no 
Exterior  

 
A Petrobras decidiu que vai produzir - e não 

apenas importar - o gás natural liqüefeito (GNL) 
de que o Brasil precisa para regularizar o abaste-
cimento. A estatal já mantém conversas com 
empresas que atuam na Indonésia, Qatar e Aus-
trália para a compra ou instalação de uma planta 
de liqüefação com capacidade de produzir de 30 
milhões a 40 milhões de metros cúbicos, confor-
me adianta o diretor da Área Internacional da 
companhia, Nestor Cerveró. O negócio, com cus-
to estimado de US$ 6 bilhões a US$ 7 bilhões, 
deve ser fechado em parceria com outras petro-
leiras.  

A produção de GNL pela Petrobras deve co-
meçar em 2012, "na mais otimista das hipóteses", 
como ressaltou Cerveró. A idéia é trazer o gás 
produzido no exterior para suprir algumas das 
plantas de regaseificação de GNL previstas para 
entrar em operação, no Brasil, no curto e médio 
prazos. Ou, se for mais vantajoso, exportar o pro-
duto para outras partes do mundo.  

Duas plantas para transformar o gás liqüefeito 
(por enquanto importado de outros produtores) já 
foram contratadas. 

    Descoberta de Petróleo Não Muda Disposi-
ção de Diversificar Matriz Energética  

A descoberta de petróleo no bloco PM-S-21 
em águas profundas da Bacia de Santos pela Pe-
trobras não muda a posição do governo e da 
empresa de diversificar a matriz energética no pa-
ís. A afirmação é do diretor do Departamento de 
Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas 
e Energia, Ricardo de Gusmão Dornelles.  

Segundo ele, a diversificação, com a adoção 
dos biocombustíveis, é uma diretriz da política 
energética do Brasil que consta na Lei do Petró-
leo. “O fato de termos auto-suficiência em 
petróleo permite ao país desenvolver e investir 
em fontes alternativas, mais limpas, de energia”, 
afirmou Dornelles à Agência Brasil.  

Dornelles disse ainda que os biocombustíveis, 
além do suprimento ao mercado, também estão 
ligados a questões ambientais e sociais. “Temos 
a questão ambiental e um grande potencial de ge-
ração de emprego e renda. Não há competição 

entre essas duas fontes. As duas vão conviver 
com bastante sinergia no futuro”, disse. 

 MME Estuda Autorizar Adição de 3% de  

Biodiesel em 2008  

O ministro interino de Minas e Energia, Nelson 
Hübner, declarou que o MME estuda autorizar a 
adição de 3% de biodiesel ao óleo diesel de ori-
gem mineral vendido no país. A medida poderia 
valer já em 2008. Segundo Hübner, o percentual 
de 3% será opcional caso haja autorização.  

O aumento da proporção do biodiesel depen-
de da conclusão de estudos pela indústria 
automotiva de que o aumento da taxa não afetará 
o desempenho dos motores. Para 2013, a meta é 
de adição obrigatória de 5%. O ministro não des-
carta antecipar a meta. O preço do diesel com o 
biocombustível, segundo ele, pode não ter varia-
ções expressivas em função da concorrência, 
apesar do custo do combustível vegetal ser mais 
alto que o do óleo diesel. 

     Energias renováveis: Petrobras investirá 
US$ 700 milhões em pesquisas até 2011  

A Petrobras planeja investimentos de US$ 700 
milhões em pesquisas em energias renováveis e 
biocombustíveis até 2011. Segundo o consultor 
da Petrobras, Sócrates José Silva, a meta de ge-
ração de energia nos projetos é de 
aproximadamente 240 MW, por meio de energia 
alternativa como eólica e solar, além de outras 
fontes em pesquisa. 

"A Petrobras não quer ficar fora de outros tipos 
de energia. Tudo o que é possível obter energia e 
que seja viável técnica e economicamente fare-
mos pesquisas", disse Silva, que participou do 4º 
Encontro Empresarial Brasil-Portugal, que discu-
tiu energias renováveis, realizado no Rio de 
Janeiro.  

Entretanto, ele acredita que as pesquisas po-
dem tornar essas fontes viáveis daqui a alguns 
anos. "Há cerca de quatro anos, o biodiesel não 
era viável e hoje já é uma realidade, o que pode 
ocorrer com outras fontes. A partir do momento 
que ficar viável, passaremos a usar painéis sola-
res", destacou, dando o exemplo de Israel que 
utiliza aquecimento de água com energia solar 
em boa parte das residências. 

  

Fatos Marcantes 
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     Petrobras vai investir mais de US$ 750 mi-
lhões na Bolívia  

A Petrobras assinou dia 17 de dezembro de 
2007 um acordo com a YPFB para retomar os in-
vestimentos na Bolívia. A estatal vai aplicar, em 
conjunto com a parceira, pelo menos US$ 750 mi-
lhões para aumentar a produção de gás natural 
no país vizinho. Os recursos serão usados na ex-
plotação dos campos em desenvolvimento e na 
exploração e explotação de novas áreas, de a-
cordo com as condições normativas e 
econômicas vigentes. Dependendo do potencial 
das áreas, o montante poderá chegar a US$ 1 bi-
lhão. 

As estatais irão investir nas áreas de Carohu-
aico, Astillero e Cedro, além disso abriram a 
possibilidade de formar uma Sociedade de Eco-
nomia Mista. Os novos campos vão destinar 18% 
da produção para o mercado interno boliviano. A 
Petrobras também concordou em pagar mais pelo 
gás natural de maior valor. A empresa irá desem-
bolsar entre US$ 100 milhões e US$ 180 milhões 
por ano retroativos a 2 de maio quando entrou em 
vigor um acordo de intercâmbio. A empresa tam-
bém vai apoiar a formação técnica da mão de 
obra boliviana. 

 Governo anuncia medidas para evitar ra-
cionamento de energia 

O governo decidiu tomar medidas para evitar 
um eventual risco de racionamento de energia e-
létrica no Brasil, colocando imediatamente em 
operação no Sudeste usinas térmicas movidas a 
óleo e avaliando a possibilidade de a Petrobras 
reduzir o consumo próprio de gás.  

De acordo com o ministro interino de Minas e 
Energia, Nelson Hubner, entrarão imediatamente 
em operação seis usinas a óleo na região Sudes-
te, gerando um total de 800 MW, com o objetivo 
de não comprometer os reservatórios da região. 

Ainda há estudos para resolver problemas de 
logística visando colocar em funcionamento ou-
tras usinas a óleo no Sudeste.O governo conta 
também com a entrada no sistema de novos 
campos de gás ou gasodutos que vão viabilizar o 
aumento de fornecimento para as termelétricas. 

Hubner explicou que na primeira semana de 
fevereiro vai se completar um gasoduto que che-
gará a Vitória (ES), com isso serão liberados para 
o Rio de Janeiro 5,5 milhões de metros cúbicos 

de gás por dia, gerando 1.000 MW. Ao mesmo 
tempo, a Petrobras deverá substituir em suas re-
finarias o gás por óleo combustível. 

O presidente da Empresa de Pesquisa Ener-
gética, Mauricio Tolmasquin, descartou uma 
situação similar à de 2001, quando houve racio-
namento de energia no país. 

"Nós temos hoje um parque de termelétricas 
instalado que não tinha naquela época. Temos 
cerca de 4 mil MW que estão parados, e que a 
gente pode colocar para operar", explicou ele. 

Hubner descartou ainda um aumento no pre-
ço, apesar do uso de óleo para a geração de 
energia, o que é mais caro do que a energia pro-
duzida a partir de hidrelétricas.   

ANP: contratos da 9ª rodada serão assinados 
em 12/03 

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) marcou 
para o próximo dia 12 de março a assinatura dos 
contratos de concessão das áreas arrematadas 
na 9ª Rodada de Áreas para exploração e Produ-
ção de Petróleo e Gás Natural. A partir do dia 21 
de janeiro, as licitantes vencedoras podem enca-
minhar protocolo à ANP com a documentação 
necessária para a assinatura dos contratos, bem 
como efetuar a comprovação dos pagamentos 
devidos. 

O leilão da ANP, realizado em novembro do 
ano passado, arrecadou R$ 2,1 bilhões em bônus 
de assinatura, atingindo um recorde histórico com 
o dobro da maior arrecadação já obtida pela regu-
ladora. Foram arrematados 117 dos 271 blocos 
ofertados pela agência. As áreas, que somam 
45,6 mil km², representam investimento mínimo 
de R$ 6,09 bilhões na fase de exploração. 

A Petrobras foi a que levou o maior número de 
blocos, ficando com 27 dos 56 que disputou, os 
quais representam bônus de assinatura de R$ 
296,5 milhões. Em nove deles, entrou com a Va-
le, estreante em leilões da ANP, em áreas das 
bacias Pará-Maranhão (4), Santos (3) e Parnaíba 
(2). Mas o principal destaque do leilão foi a tam-
bém estreante OGX, empresa dirigida por Eike 
Batista, do Grupo EBX. Sozinha e com parceiros, 
a companhia arrematou 21 blocos com pagamen-
to de R$ 1,5 bilhão em bônus de assinatura.  
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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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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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