
ISSN 1679-1355  

BOLETIM INFOPETRO 
PETRÓLEO & GÁS BRASIL 

Análise de Conjuntura das Indústrias de Petróleo e Gás 
Março/Abril de 2013 – Ano 13 – n.1 

Grupo de Economia da Energia - Instituto de Economia – UFRJ 
 

Apresentação: 
 
Neste número são apresentados treze artigos: 
 
A energia dos BRICs, por Ronaldo Bicalho. 
 
O futuro dos biocombustiveis XV: A difícil transição em 2012 e o caso da Metabolix, por José 
Vitor Bomtempo e Fabio Oroski. 
 
Externalidades no setor de energia elétrica: soluções e desafios, por Felipe Botelho. 
 
O desempenho das energias renováveis nos Estados Unidos em 2012, por Jacqueline Batista 
Silva. 
 
Política e Regulação do Downstream no Brasil: Uma reforma Necessária, por Edmar de 
Almeida. 
 
Projeção da importação brasileira de gasolina: cenários e impactos, por Luciano Losekann e 
Gustavo Haydt. 
 
A oportunidade de corrigir as ineficiências de precificação de eletricidade no Brasil, por Gustavo 
Haydt e Luciano Losekann. 
 
Abertura do mercado final de gás natural no Brasil, por Marcelo Colomer. 
 
O setor elétrico brasileiro: o diabo mora nos detalhes, por Renato Queiroz e Fabio Rezende. 
 
O futuro dos biocombustíveis XVI – Perfis de empresas e as diferentes perspectivas em relação à 
bioeconomia, por José Vitor Bomtempo. 
 
Solar fotovoltaico: crise ou evolução natural?, por Clarice Ferraz. 
 
O desafio energético chinês, por Ronaldo Bicalho e Felipe de Souza. 
 
Por que os estímulos federais não satisfazem os produtores de Etanol?, por Thales Viegas. 

 

Equipe: 
 
Editor: Ronaldo Bicalho 
 
Conselho Editorial: Edmar de Almeida, Helder Queiroz, José Vitor Bomtempo, Luciano 
Losekann, Marcelo Colomer, Ronaldo Bicalho 
 
Secretária executiva: Jacqueline G. Batista Silva 
 

Contatos: economia.energia@ie.ufrj.br 

mailto:economia.energia@ie.ufrj.br


Boletim Infopetro Março/Abril 2013 Página 2 
 

Autores 
 
Clarice Ferraz 
 
Bacharel em Ciências Econômicas - Universidade Federal de Brasília (2000), 
Master en Management Public – Universidade de Genebra (2004), Advanced 
Master in Energy – École Polythecnique Fédérale de Lausanne (2006) e 
Doutora em Ciências Econômicas e Sociais – Universidade de Genebra (2011); 
Pesquisadora do Grupo de Economia de Energia do Instituto de Economia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 
Edmar de Almeida 
 
Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais; 
Mestre em Economia Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro; 
Doutor em Economia Aplicada pelo Institut d’Economie et de Politique de 
l’Energie – IEPE – da Universidade Pierre Mendes-France, França; Professor 
Associado do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
e membro do Grupo de Economia de Energia do IE/UFRJ. 
 
Fabio Oroski 
 
Doutorando da Escola de Química da UFRJ 
 
Fabio Rezende 
 
Engenheiro eletricista, ex-Diretor de Operação do Sistema de Furnas e atual 
Diretor do Instituto Ilumina. 
 
Felipe Botelho 
 
Economista formado pela UFRJ e mestrando pela Université Paris Sud XI, 
Paris, França 
 
Felipe de Souza 
 
Graduando do Instituto de Economia da UFRJ. 
 
Gustavo Haydt 
 
Doutorado em Sistemas Sustentáveis de Energia pela Universidade do Porto no 
âmbito do programa MIT Portugal. Pós-graduação em Energias Renováveis pela 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Graduação em Engenharia 
Elétrica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2005); pesquisador no 
Grupo de Economia da Energia (GEE) do Instituto de Economia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador associado no Associated 
Laboratory for Energy, Transports and Aeronautics. 
 
 
 
 



Boletim Infopetro Março/Abril 2013 Página 3 
 

Jacqueline Batista Silva 
 
Bacharel em Física pela Universidade Federal Fluminense. Após lecionar por 
seis anos, tornou-se servidora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde 
cursou o MBA em Economia e Gestão em Energia pelo Instituto COPPEAD de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (2009). Em 2010 passou a 
integrar a equipe de pesquisadores do Grupo de Economia da Energia. 
 
José Vitor Bomtempo 
 
Doutor pela Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 1994. Pesquisador 
Associado do Grupo de Economia da Energia do Instituto de Economia da UFRJ 
e Professor e pesquisador da Pós-graduação da Escola de Química/UFRJ. Áreas 
de atuação: economia e administração, organização industrial e estudos 
industriais. 
 
Luciano Losekann 
 
Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (1996) e doutorado em Economia da Indústria e da Tecnologia pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (2003). Atualmente é professor adjunto 
da Universidade Federal Fluminense e Pesquisador Associado do Grupo de 
Economia da Energia do Instituto de Economia da UFRJ. 
 
Marcelo Colomer 
 
Doutor em Economia da Indústria e Tecnologia pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ); Mestre em Economia da Indústria e Tecnologia pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Bacharel em Ciências 
Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Professor 
Adjunto no Instituto de Economia da UFRJ e membro do Grupo de Economia 
da Energia do IE/UFRJ. 
 
Renato Queiroz 
 
Mestre em Planejamento Energético em 1984 pela COPPE/UFRJ; Pós–
graduado em Administração de Empresas pela PUC-RJ em 1976; Graduado em 
Engenharia Elétrica em 1972 pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
 
Integrou o Corpo Gerencial de Furnas Centrais Elétricas SA na área de 
Planejamento da Diretoria de Engenharia, Planejamento e Construção; exerceu 
a função de Assistente da presidência da empresa TERMORIO S.A, e ocupou o 
cargo de superintendente de Recursos Energéticos da Empresa de Pesquisa 
Energética tendo sido o coordenador executivo do Plano Nacional de Energia 
2030 e dos Balanços Energéticos Nacionais dos anos 2005, 2006, 2007, 2008. 
 
Atualmente é Pesquisador Associado do Grupo de Economia da Energia do 
Instituto de Economia da UFRJ. 
 
 
 



Boletim Infopetro Março/Abril 2013 Página 4 
 

Ronaldo Bicalho 
 
Doutor pelo Instituto de Economia da UFRJ; Professor e Pesquisador do Grupo 
de Economia da Energia do Instituto de Economia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. 
 
Thales Viegas 
 
Doutor em Economia pelo Instituto de Economia da UFRJ e Mestre em 
Economia pela Universidade Federal de Uberlândia. 
 

 



Energia 
 

Boletim Infopetro Março/Abril 2013 Página 5 
 

A energia dos BRICs 

Por Ronaldo Bicalho 

Segundo os dados da Agência Internacional de Energia (AIE)*, Brasil, 
Rússia, Índia e China respondem por 32% da demanda de energia mundial. 
Entre eles o destaque fica com a China com 2.417 milhões de tep (toneladas 
equivalentes de petróleo)[1], que correspondem a 19% da demanda de energia 
do mundo[2]. A Rússia vem em seguida com 701 milhões de tep (6% da 
demanda mundial), depois a Índia com 692 milhões de tep (5%) e finalmente o 
Brasil com 265 milhões de tep (2%). 

Embora a China apresente a maior demanda de energia do mundo, seu 
consumo per capita (1,81 tep/hab) está abaixo da média mundial (1,86 tep/hab). 
Do mesmo modo a Índia que, mesmo alcançando 5% da demanda mundial, 
apresenta um baixo consumo per capita (0,59 tep/hab). Por outro lado, a Rússia 
apresenta um consumo per capita de energia (4,95 tep/hab) de país 
desenvolvido[3]. O consumo brasileiro (1,36 tep/hab) fica em uma posição 
intermediária entre os BRICs, um pouco abaixo do consumo chinês. Para situar 
esses valores, os Estados Unidos, segundo maior consumidor de energia do 
mundo, têm uma demanda per capita de 7,15 tep/hab. 

Se Brasil, China e Índia importam, em termos líquidos, respectivamente, 9%, 
14% e 26% da energia que demandam, a Rússia exporta, em termos líquidos, o 
correspondente a 83% do que demanda. 

Isto faz com que China, Índia e Brasil sejam responsáveis por 8%, 5% e 1%, 
respectivamente, das importações mundiais de energia, ao passo que a Rússia se 
encarrega de 12% das exportações. 

No caso específico da dependência energética do petróleo e derivados, a 
importação liquida da China alcança 59% da sua demanda e a da Índia 76%. Já 
no caso da Rússia esses valores atingem (-) 256% – o que significa, na verdade, 
uma exportação líquida de petróleo -, e no do Brasil, praticamente, 0%, 
significando uma importação praticamente igual à exportação – a chamada 
autossuficiência. 

Em termos de fontes, o carvão domina a matriz energética chinesa e a indiana 
com uma participação de 66% na primeira e 42% na segunda. Essa 
predominância do carvão faz com que 46% da demanda mundial desse 
combustível ocorram na China e 8% na Índia. 

No caso da Rússia, a fonte principal de energia é o gás natural, que é 
responsável por 55% da sua matriz. Ao passo que no Brasil, as vedetes são as 
fontes renováveis, que alcançam 44% da matriz (somando biocombustíveis – 
31% – e hidroeletricidade – 13%); embora, deva-se ressaltar que, com 39%, o 
petróleo ocupa uma posição respeitável na matriz brasileira. 
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No que concerne às perdas de transformação[4], o destaque é o Brasil. 
Enquanto na China, Índia e Rússia essas perdas representam, respectivamente, 
30%, 27% e 24% da demanda interna bruta desses países, no Brasil elas 
representam 9%. Na medida em que as transformações que geram as maiores 
perdas são aquelas relacionadas à geração de eletricidade, a elevada 
participação da geração hidráulica na matriz elétrica brasileira (78%) é o que faz 
com que as perdas no país sejam muito menores do que nos outros BRICs[5]. 

No que diz respeito ao consumo setorial, na China, no Brasil e na Rússia 
prepondera o setor industrial, responsável, respectivamente, por 52%, 41% e 
34% do consumo final energético chinês, brasileiro e russo. Em contrapartida, 
na Índia o grande destaque é o setor residencial, responsável por 41% do 
consumo final energético indiano. Destaque esse explicado pelo grande peso 
(77%) da lenha e dos resíduos vegetais e animais (fontes de rendimento 
energético muito baixo) no consumo desse setor na índia. 

Em termos de emissão de CO2, a China não só é o maior emissor dos BRICs, 
como também do mundo, com 7.269 Mton (milhões de toneladas) de CO2. A 
Índia vem em seguida com 1.625 Mton, depois a Rússia com 1.518 Mton e, 
fechando a fila, o Brasil com 387 Mton. Para se ter uma ideia do que 
representam esses valores, a emissão mundial é de 30.326 Mton e a emissão dos 
Estados Unidos é de 5.368 Mton. 

Quando se leva em conta a emissão por habitante, esses valores apresentam 
mudanças significativas. O maior emissor per capita dos BRICs é a Rússia com 
11,16 ton/hab, seguida pela China com 5,43 ton/hab, pelo Brasil 1,99 ton/hab e, 
ao fim, a Índia com modestos 1,39 ton/hab. Nesse caso, a média mundial é de 
4,44 ton/hab e a emissão per capita americana é de 17,31 ton/hab. 

Em resumo, os BRICs apresentam quadros energéticos completamente 
distintos. Se a China é o maior consumidor de energia, ficando com 19% da 
energia mundial, o Brasil fica apenas com 2% dessa energia. Em outras 
palavras, em termos energéticos, o Brasil é praticamente um décimo do que é a 
China. China que está em um patamar energético (2.417 Mtep) completamente 
distinto dos outros BRICs e próximo apenas do patamar do segundo maior ator 
energético mundial que são os Estados Unidos (2.216 Mtep). 

Embora Índia (692 Mtep) e Rússia (701 Mtep) estejam em patamares 
energéticos próximos, seus valores per capita são completamente díspares (0,59 
tep/hab para a primeira e 4,95 tep/hab para a segunda). 

Se, por um lado, Índia e China apresentam dependências energéticas elevadas, 
principalmente para o petróleo (Índia 76% e China 59%), por outro, a Rússia 
apresenta-se no cenário como um grande exportador, principalmente de 
petróleo (-256%). Já a característica brasileira nesses termos é a 
autossuficiência. 

Se China e Índia são movidos a carvão (66% China e 42% Índia), a Rússia é 
movida a gás (55%) e o Brasil a renováveis (44%). Cabendo ressaltar o peculiar 
peso dos resíduos vegetais e animais na matriz indiana (25%). 
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Se o setor industrial puxa o consumo da China (52%), do Brasil (41%) e da 
Rússia (34%), é o setor residencial que puxa o consumo indiano (41 %). 

Se a China contribui com impressionantes 7.269 Mton para as emissões 
mundiais de CO2, o Brasil contribui com 387 Mton. 

Por outro lado, se a contribuição per capita para essas emissões é de apenas 1,39 
ton/hab no caso da Índia, no caso da Rússia esse valor alcança 11,16 ton/hab. 

Desse modo, os chamados BRICs apresentam realidades energéticas bastante 
distintas; o que irá implicar em políticas energéticas também distintas. Assim, o 
equacionamento da questão da segurança energética irá se desenvolver de 
diferentes formas dependendo do país em questão. 

No entanto, o que une esse conjunto de países em termos de energia não é tanto 
a similaridade de seus contextos energéticos, mas o fato reconhecido de que, de 
forma conjunta ou separadamente, eles terão um papel relevante na evolução do 
contexto energético mundial. 

PS: A Africa do Sul é um país muitas vezes considerado como sendo um dos 
BRICs. O país africano encontra-se em um patamar energético menor em 
relação a estes países. Sua demanda é de 136 Mtep e seu consumo per capita é 
de 2,74 tep/hab. Em termos de dependência energética, a África do Sul é uma 
exportadora líquida de energia (-12%); essencialmente carvão (92% das 
exportações energéticas). No entanto, importa praticamente todo o petróleo e 
derivados que utiliza. O carvão sustenta sua matriz energética com 73% de 
participação. Em termos de participação setorial no consumo final energético, o 
destaque vai para o setor industrial com 38%. Contudo, vale a pena chamar a 
atenção para a participação do setor residencial (26%), puxada pela forte 
presença da lenha e dos resíduos vegetais e animais (59%) nesse setor. As 
emissões de CO2 africanas atingem 346 Mton, correspondendo a um valor per 
capita de 6,94 ton/hab. 

(*) Fontes de dados: 

IEA. Key World Energy Statistics 2012. Paris: OECD/IEA, 2012. 

IEA. Energy Balances Of Non OECD Countries 2012. Paris: OECD/IEA, 
2012. 

 

[1] Todos os dados apresentados neste artigo são para o ano de 2010. 

[2] Demanda aqui significa Demanda Interna Bruta; ou seja, a quantidade de 
energia que é colocada à disposição do país para ser transformada e/ou 
consumida diretamente. Isto significa que tanto as perdas de transformação 
quanto as perdas de transporte, distribuição, estocagem e armazenamento estão 
contidas nessa demanda. 

[3] 4,39 tep/hab é o consumo per capita médio dos países da OCDE. 
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[4] Para ser utilizada nos equipamentos existentes hoje para o consumo de 
energia é necessário que a energia apresente determinadas características 
físico/químicas. A transformação é justamente a etapa da cadeia energética 
encarregada de fazer essa adequação. Um exemplo dessa transformação é feita 
na refinaria, na qual o petróleo é transformado em derivados de petróleo 
(gasolina, diesel, óleo combustível, etc.); outro são as centrais elétricas, nas 
quais uma série de insumos (gás natural, energia nuclear, energia hidráulica, 
diesel, bagaço, lenha, etc.) pode ser transformada em eletricidade. 

[5] Outro país que apresenta baixas perdas de transformação, por exemplo, é o 
Canadá. As perdas nesse país alcançam 9% da demanda interna bruta. As razões 
são as mesmas; ou seja, a preponderância da geração hídrica na matriz elétrica 
(60%). 
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O futuro dos biocombustiveis XV: A 
difícil transição em 2012 e o caso da 

Metabolix 

Por José Vitor Bomtempo e Fabio Oroski* 

O começo do ano é sempre o momento de alguma reflexão e balanço. O ano de 
2012 foi sem dúvida muito mais de dificuldades do que de realizações para os 
projetos inovadores na bioeconomia. Numa revisão do que teria ocorrido de 
importante em 2012 em inovação em energia, o MIT Technology Review (1) 
destacou como os avanços dos renováveis, mesmo se alguns deles possam ter 
sido notáveis, parecem pálidos diante do impacto do shale gas nos EUA. 

O shale gas tem atraído inclusive o interesse de empresas com projetos em 
biocombustíveis que tentam reconverter os seus processos para o uso de gás 
natural no lugar de biomassa. É o caso, por exemplo, da Coskata que decidiu 
substituir em sua primeira planta de escala comercial a biomassa por gás 
natural. O gás natural será convertido em  gás de síntese que será transformado 
por fermentação em etanol e outros produtos. Calysta Energy, uma startup 
anunciada recentemente, pretende aplicar a biotecnologia para converter gás 
natural em diesel. 

Para começar 2013, uma das primeiras notícias é o adiamento de parte dos 
projetos da Dow Mitsui no Brasil para a produção de polietileno verde. A razão? 
Mais uma vez as oportunidades muito mais atraentes  do shale gas nos EUA 
para a produção de químicos e plásticos. O projeto Dow Mitsui tem um custo 
estimado de US$1,5 bilhão e prevê a produção integrada de cana, etanol (2,7 
milhões de toneladas de cana\ano), conversão de etanol em eteno e produção de 
biopolímeros. As etapas de plantação de cana e produção de etanol continuam 
em desenvolvimento. 

Ainda na mesma linha de balanço de 2012, um outro artigo (2) destaca a 
redução de recursos de venture capital disponíveis nos EUA para as 
chamadas clean tech. Os recursos aplicados pelos investidores caíram 32,8% em 
relação a 2011. Boa parte da queda é explicada pelo amadurecimento do setor de 
energia solar que tinha sido nos últimos anos o principal demandante de 
recursos. Os biocombustíveis receberam cerca de 15% do total aplicado em 
2012, o que corresponde a quase US$ 1 bilhão. Entretanto, como destaca o autor 
do artigo, a sensação para as startups oscila entre o copo meio cheio ou meio 
vazio. 

Esses fatos – o shale gas abundante, a queda de recursos de venture capital – 
trazem à tona algumas das dificuldades da transição tecnológica que vivemos, 
em particular o difícil processo de crescimento e viabilização das startups de 
base tecnológica que lançam os mais ousados projetos inovadores. O caso da 
Metabolix é também um fato marcante de 2012. 

Metabolix foi criada em 1992 a partir de pesquisas desenvolvidas no MIT e 
atualmente conduz um dos projetos mais importantes de produção de 



Biocombustíveis 
 

Boletim Infopetro Março/Abril 2013 Página 10 
 

polihidroxialcanoatos (PHA), apontados como um dos bioplásticos de maior 
demanda projetada.  Durante os primeiros anos de vida, Metabolix foi 
financiada por recursos governamentais, principalmente grants, além de 
prestações de serviços de P&D. Nesse período, a empresa acumulou grande 
conhecimento na biotecnologia para a produção de bioplásticos, incorporando 
inclusive as patentes da ICI que foi pioneira nos anos 1980 na produção de 
PHAs. ICI chegou a comercializar o produto, mas os custos de produção eram 
muito elevados e a empresa abandonou o projeto. 

Na década de 2000, o interesse pelos bioplásticos e pelas alternativas de baixo 
carbono começou a crescer e a Metabolix despertou a atenção da BP e da ADM. 
Em 2004, a Metabolix assinou um acordo que celebrou uma aliança tecnológica 
e um contrato de opção com a ADM Polymer Corporation (“ADM Polymer”), 
subsidiária da ADM (Archer Daniels Midland). Metabolix forneceria tecnologia, 
licenças e serviços de P&D e a ADM ofereceria prestação de serviços de 
produção e capital financeiro, necessários para a produção do biopolímero em 
escala comercial. 

O contrato de opção referia-se à possibilidade de um acordo comercial entre as 
empresas a partir da criação de uma joint venture. A parceria permitiria o 
financiamento da planta em escala comercial de 50.000 t/ano, partindo de uma 
planta piloto com capacidade de 120 t/ano. 

A entrada da ADM como sócio investidor no projeto da Metabolix foi 
estimulada, segundo declarações oficiais da empresa, pelo ambiente, no qual os 
preços elevados e a volatilidade do petróleo impulsionaram as grandes empresas 
a estudarem novas alternativas, como também, por uma estratégia de 
diversificação e orientação para a formação de joint ventures tecnológicas. No 
relatório anual de atividades da ADM em 2004, lê-se: 

“O que poderia orientar uma expansão contínua da demanda por combustíveis 
alternativos? Os preços do petróleo provavelmente são o fator mais relevante, 
em razão da demanda e de outras variáveis. Entre os componentes do preço de 
cada barril de petróleo, há premissas geopolíticas e ambientais que podem 
mudar drasticamente de um dia para o outro. Para mitigar o risco – e 
maximizar a oportunidade –, a ADM está voltada para essas chances de 
negócio em diversas frentes. Investimentos diretos, joint ventures, 
licenciamento e outras abordagens fornecem os meios para capturar 
potenciais fluxos de receita e lucratividade, sob a cuidadosa gestão de cada 
iniciativa. A ADM intensificou a ênfase em licenciamento e joint ventures 
tecnológicas como um meio de diversificar suas linhas de produtos, aumentar 
o fluxo de valor em instalações já ativas e distribuir o risco entre múltiplos 
investimentos (ADM ANNUAL REPORT, 2005). ” 

A entrada da ADM representava para a Metabolix um passo fundamental na 
direção da produção comercial. A joint venture Telles, criada em 2006, era a 
união do desenvolvimento tecnológico, promovido pela Metabolix e o acesso à 
matéria-prima, milho (biomassa) e recursos financeiros da gigante do setor de 
produção de alimentos ADM. Ainda em 2006, houve o anúncio da construção 
de uma unidade de fermentação para a produção de 50.000 toneladas/ano que 
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entraria em operação no ano de 2008. A planta seria construída no estado 
americano de Iowa, dentro das instalações industriais da ADM. 

A ADM assumiu a responsabilidade pelo financiamento da construção das 
instalações de produção comercial (montante de US$ 433 milhões), além de 
arcar com as necessidades de capital de giro da Telles. Após o início das vendas 
comerciais, a Telles pagaria royalties à Metabolix por todo bioplástico vendido e 
à ADM pelos serviços de produção (detentora da planta produtiva). Além disso, 
a Telles pagaria à Metabolix pelas atividades de pesquisa e desenvolvimento de 
novas tecnologias e formulações. 

Ainda em 2006, a Metabolix realizou uma oferta pública inicial (IPO) de suas 
ações para levantar recursos para o financiamento e a compra de equipamentos 
para as plantas piloto e comercial, cobrir suas necessidades de capital de giro, 
incluindo as atividades de marketing e produção durante a fase pré-comercial, 
pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e outras biomassas 
e a contratação de pessoal adicional para atividades de pesquisa e 
desenvolvimento. A empresa levantou recursos no total de US$ 95 milhões. 

De 2006 a 2011, Metabolix se prepara para a fase comercial, ampliando a sua 
estrutura organizacional e de pesquisa. Os esforços são concentrados em 
ampliar o número de aplicações possíveis para seu material, atuando em 
diversos segmentos. Em seus relatórios anuais de 2007 a 2010, a Metabolix 
declarou a intenção de prospectar mais de 100 clientes para o desenvolvimento 
destas aplicações. Em 2006, a empresa já tinha mais de 60 aplicações diferentes 
em desenvolvimento para o PHA em 40 diferentes potenciais utilizadores finais. 
Ao fim deste período, a Metabolix acumulou o depósito de 480 pedidos de 
patentes nos EUA, 230 em outros países e mais de 50 patentes licenciadas. 

Como “valor” para seus clientes, além da biodegradabilidade e da origem 
renovável (conceito biobased), a empresa percebeu uma oportunidade de 
diferenciação através de ações voluntárias, como a criação da marca registrada 
Mirel, que permitiu a identificação do material nas embalagens dos produtos 
comercializados pelos seus clientes. A certificação internacional do produto com 
conteúdo de origem renovável e biodegradável, recebida pela instituição belga 
Vinçotte, permitiu sua comercialização com os selos “ok biodegradability soil” e 
“ok biodegradability water”, evidenciando sua biodegradabilidade em 
condições específicas no solo e na água. 

A planta em escala comercial foi construída e iniciou sua operação em 2010.  
Entretanto, menos de dois anos após a partida da planta em Iowa, a ADM, em 
janeiro de 2012, informou o término da aliança comercial com a Metabolix. Em 
um comunicado oficial ao mercado, a ADM declarou sua decisão de sair do 
projeto após uma revisão no portfólio de seus negócios e priorização em áreas 
com entrega de resultados mais rápidos e de menor incerteza: 

“Analisamos o nosso portfólio de negócios, identificando áreas que não estão 
entregando resultados suficientes no momento ou que não se esperam 
resultados suficientes dentro de um prazo razoável”, disse Mark Bemis, 
representante da ADM.  “Infelizmente, a incerteza em torno de custos 
projetados de capital e de produção, combinada com a taxa de adoção do 
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mercado, levou a retornos financeiros projetados para a ADM muito incertos. 
Por isso, decidimos sair do negócio, conforme permitido pelo acordo de 
aliança comercial com Metabolix. “(ADM ANNUAL REPORT, 2012) 

A ADM permaneceu no negócio por sete anos, dos quais menos de dois anos 
com a planta em operação comercial. Sua declaração mostra um perfil 
impaciente com o crescimento quando justifica sua saída pelas incertezas nos 
custos projetados e nas taxas de adoção do PHA. É razoável admitir que o 
desenvolvimento comercial de um novo material não tenha um ciclo curto, pois 
vários investimentos e adaptações são necessários em produto e ativos 
complementares para permitir sua adoção pelos processadores e utilizadores 
finais. 

A curta e acelerada curva de crescimento do tamanho da empresa foi 
interrompida com o término da parceria com a ADM. A empresa perdeu seu viés 
operacional (a planta produtiva), tendo que desmobilizar sua equipe de vendas e 
marketing. Embora tenha declarado a manutenção de seu time principal (core 
team), houve uma notável redução em sua equipe de P&D, que depois de atingir 
o pico de 75 funcionários em 2011, rapidamente decresceu para 59 pessoas em 
2012. 

Com o fim da aliança estratégica, a unidade de fermentação localizada dentro 
das instalações da ADM permaneceu como seu ativo e os direitos sobre os ativos 
tecnológicos (patentes) permaneceram com a Metabolix, que partiu em busca de 
novos parceiros. Em julho de 2012, a firma assinou um acordo para a produção 
do PHA em uma planta de demonstração da firma Antibióticos, que está sendo 
adaptada por um custo em torno de US$ 10 milhões. 

A perda da planta de Iowa levou a firma a reduzir seu mercado alvo para 10.000 
t/ano, focando em segmentos que valorizassem a biodegradabilidade: uso em 
agricultura (filmes mulch, estufas, envoltórios de fardos, controle de erosão, 
outros), embalagens para compostos orgânicos, como adubos, resíduos e 
aplicações em que a degradação marítima é um requisito. 

A forte redução de suas ambições comerciais marca para a Metabolix a volta a 
um nicho de atuação cinco vezes menor do que almejava até o começo de 2012. 
Suas ações, que chegavam a US$ 20 em 2011, estão hoje a US$ 1,57. Acredita-se 
que a capacitação adquirida ainda pode dar à Metabolix um futuro de sucesso 
comercial. As previsões de mercado sugerem um crescimento dos bioplásticos 
nos próximos a taxas acima de 20% aa. Mas alguns pontos devem ser 
destacados como lições sobre o processo de inovação, em particular sobre a 
dificuldade da transição tecnológica da base produtiva atual para a 
bioeconomia. 

O caso da Metabolix chama a atenção principalmente sobre a qualidade e 
origem dos recursos que são investidos na inovação. Existe uma adequação fina 
entre os desafios  que uma empresa inovadora deve enfrentar e a qualidade dos 
recursos que utiliza. A impaciência de investidores que vislumbram uma 
oportunidade de diversificação num momento, e pouco tempo depois passam a 
se desinteressar do investimento, sugere o que alguns autores denominam o 
“dinheiro ruim”. A capacidade financeira da ADM ultrapassa em muito as 
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necessidades do projeto Metabolix, mas pode-se perguntar se uma grande 
empresa do agronegócio, com forte inserção na indústria de alimentos e em 
atividades de trading, teria uma visão realista da natureza do processo de 
inovação em que se lançou. 

O financiamento da inovação, principalmente em processos de construção de 
novas indústrias como no caso das empresas que exploram as oportunidades da 
economia baseada em biomassa – biocombustíveis, químicos e plásticos – 
continua sendo um desafio a exigir não só volumes substancias de recursos, mas 
também recursos pacientes com a dinâmica de crescimento dos novos negócios. 
O recuo da Metabolix é uma das marcas de 2012. 

*a pesquisa sobre a Metabolix faz parte da pesquisa de doutorado de Fábio 
Oroski, Escola de Química da UFRJ, sobre o tema Modelos de negócios e 
transição de sistemas tecnológicos: o caso dos bioplásticos. 

(1) Bullis, K. The Top Energy Technologies of 2012. MIT Technology Review, 29 
dez. 2012. 

(2) Lamonica, M. Clean tech venture capital plummets in 2013. MIT Technology 
Review, 4 jan. 2013. 
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Externalidades no setor de energia 
elétrica: soluções e desafios 

Por Felipe Botelho 

Externalidades são definidas como efeitos colaterais não intencionais de 
produção e consumo que afetam positivamente ou negativamente a terceiros 
(PEARSE & TURNER, 1990). Basicamente, o problema de externalidades surge 
a partir de falhas de mercado ou como resultado da falta destes (missing 
markets) em termos de alocação de todos os efeitos produzidos a partir de 
atividades econômicas e sociais aos agentes envolvidos. A falta de mercados 
pode ser resultado da falta ou definição indevida de direitos de propriedade e 
responsabilidade, custos de transação, características de uso comum de 
recursos  entre outras razões (JOSKOW, 1992). 

Além disso, para aquelas indústrias que se estruturam sob uma concepção de 
rede, há ainda a criação de externalidades próprias a esta estrutura. Efeitos de 
rede são externalidades relacionadas ao fato de que o valor de uma nova 
conexão à rede aumenta com o tamanho da rede, o que implica em uma 
interdependência entre agentes conectados que é vital para o funcionamento e 
desenvolvimento desta mesma rede. 

Dadas tais definições, curiosamente é possível observar grande variedade de 
externalidades no setor elétrico. 

1. As mais intuitivas e comumente debatidas externalidades na indústria de 
eletricidade são aquelas relativas aos impactos ambientais e uso de 
recursos naturais. Geralmente referem-se aos impactos negativos no 
meio ambiente a partir da geração elétrica (por emissões de CO2, uso da 
terra e água, mudanças no microclima, fauna e flora, efeitos 
electromagnéticos, terremotos, etc.) e pela construção de instalações (por 
desmatamento, sedimentação, desvio de rios, etc.). 

2. As externalidades que se relacionam com o uso comum de recursos 
limitados, i.e., geralmente descritas como problemas de congestão, são 
recorrentes no setor elétrico. Elas consistem na falta de oferta, no caso de 
capacidade de receber energia dos geradores ou de atender as cadeias 
inferiores do sistema (e.g. atendimento aos consumidores finais). 

3. O chamado feedback positivo que é gerado pelo uso generalizado de 
equipamentos movidos a eletricidade (até a criação de um padrão), 
criando valor a cada usuário de acordo com o número de outros usuários. 
Ao atingir certa massa crítica em termos de adoção do equipamento, se 
faz necessário o desenvolvimento em paralelo de novas instalações e 
capacidades elétricas para atender a demanda por recarga destes 
aparelhos. Esse é um caso de bens complementares como, por exemplo, o 
carro elétrico e a infraestrutura de pontos de recarga. 

4. As redes inteligentes apresentam benefícios em diversos níveis da cadeia 
elétrica, desde a geração até a distribuição e, além disso, geram efeitos de 
transbordamento a outros serviços de infraestrutura de rede. 
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Portanto é importante analisar as externalidades e considerar qual seria o 
melhor mecanismo de alocá-las apropriadamente entre os agentes e, para o caso 
de externalidades negativas, encontrar soluções que mitiguem ou reduzam seus 
efeitos. 

Para solucionar problemas de externalidades, ou seja, internalizar e alocar os 
custos e benefícios associados, na literatura há três classes de soluções. A 
primeira, prosposta por Arthur C. Pigou (1920), também conhecida como taxa 
pigouviana, trata basicamente da intervenção de uma entidade reguladora 
estabelecendo apropriadamente uma taxa ou imposto (também conhecido 
como adders para tributos ambientais) que poderia corrigir as distorções 
geradas pela externalidade. 

A segunda, proposta por Ronald Coase (1960), é baseada na negociação entre 
agentes, que, em um contexto de ausência de custos de transação e perfeita 
definição de direitos de propriedade, levaria a um resultado ótimo para os 
agentes envolvidos. 

A terceira solução, proposta por Kenneth Arrow (1970), seria a construção de 
um mercado para tais externalidades. Assim, o mercado poderia alocar os 
custos e benefícios através de um sistema competitivo e eficiente de compra e 
venda de direitos sob as externalidades geradas. 

Entretanto, em presença de imperfeições de mercado e informação incompleta 
para agentes privados e reguladores, o problema de qual seria a compensação 
correta para aqueles afetados negativamente pelas externalidades se torna 
evidente. Desta maneira, questões fundamentais se colocam ao debate: através 
de que ferramentas o regulador pode estabelecer propriamente as 
compensações necessárias a serem transferidas de um agente a outro? Ou qual 
seriam as regras e estrutura de mercado necessárias para permitir um 
comportamento competitivo e uma ótima alocação de custos? 

Tendo em conta as externalidades listadas anteriormente, atualmente algumas 
soluções já estão sendo implementadas e outras estão por ser desenvolvidas. 
Nota-se que para alguns casos, os desafios são diversos, o que dá espaço a novos 
debates e temas a serem desenvolvidos no futuro próximo. 

IMPACTOS AMBIENTAIS: 

1. Soluções: Atualmente, existe uma grande variedade de mecanismos de 
gestão e controle para impactos ambientais, sobretudo no que concerne a 
emissões de CO2 produzidas pela produção de eletricidade. Entre eles 
estão os impostos verdes (addersou green taxes), mercados de 
certificados transacionáveis de carbono, obrigações à compra de energia 
de fontes renováveis por parte de distribuidoras (renewable portfolio 
standards), regulação e limites a emissões quando da provisão 
de licenças à geração e etc. 

2.  Desafios: para a maioria dos outros tipos de externalidade que impactam 
o meio ambiente, regulação e limites são as principais políticas para a 
mitigação dos efeitos ambientais negativos. Isto se dá pela dificuldade em 
se conceber a externalidade como um componente uniforme em 
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diferentes atividades, para que estas possam ser comercializadas em um 
mercado, por exemplo. 

PROBLEMAS DE CONGESTÃO: 

1. Soluções: Para problemas de congestão de transmissão, soluções podem 
surgir a partir de regras de conexão e design de mercado. Em uma 
perspectiva ex ante, a gestão de conexões poderia ser feita a partir de 
regras de acesso (“first come, first served”, lista de prioridades, 
ordenação pro rata) ou mesmo pela integração vertical das redes com as 
outras partes do sistema elétrico por uma única companhia. Por outro 
lado, em um sistema que apresente problemas de congestão recorrentes, 
pelo lado tanto da oferta e/ou demanda, existem mecanismos de gestão 
de congestão tanto pela operação física quanto de mercado (redespacho, 
leilões implícitos ou explícitos, direitos de transmissão físicos ou 
financeiros, etc.), criando uma forma de cobrar os custos gerados pelas 
externalidades àqueles que as geram, tornando os agentes conscientes de 
suas ações junto à rede. 

2. Desafios: Muitas das soluções expostas são de difícil e de complexa 
implementação, o que torna o processo de gestão de congestão pouco 
transparente, lesando agentes que não estejam conscientes sobre suas 
regras. 

BENS COMPLEMENTARES 

1. Soluções: Garantir o desenvolvimento em conjunto de instalações e 
equipamentos que sejam complementares requer grande coordenação 
entre os agentes que os promovem e/ou um planejamento centralizado 
por parte de agentes públicos ou privados. 

2. Desafios: Quando o desenvolvimento da infraestrutura e do mercado de 
equipamentos correlatos evolui de forma descoordenada e defasada, 
podem surgir dificuldades para o setor atingir a massa crítica necessária 
para que os feedbacks positivos sejam gerados. Com efeitos de rede, o 
investimento de um indivíduo atribuído à rede é complementar a de 
investimentos similares de outros indivíduos, causando uma grande 
expansão do número de ativos também complementares (SHAPIRO & 
VARIAN, 1999). Além disso, se a infraestrutura não é bem estruturada, 
planejada e adaptada, problemas de congestão também podem ocorrer. 
Em termos de concorrência, outro importante aspecto são os custos de 
troca de equipamentos ou do sistema utilizado se um dado padrão é 
construído. Se este apresentar baixa inter-operabilidade e 
compatibilidade com outros tipos de equipamentos e sistemas, a adoção 
de novas tecnologias e a entrada de novos agentes poderão ser 
gravemente limitadas. 

REDES INTELIGENTES 

1. Soluções: Mensurar benefícios da adoção de redes inteligentes pode ser 
feito em nível sistêmico ou por partes da cadeia, considerando custos e 
benefícios totais associados à presença dos equipamentos ditos 
inteligentes. 
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2. Desafios: Alocar devidamente tais custos e benefícios ao longo da cadeia 
de valor pode ser complexo, em função das interações dentro do sistema, 
que muitas vezes não são tão evidentes. Outro problema é o de como 
mensurar os benefícios além dos segmentos da indústria, ou seja, além 
da geração, transmissão e distribuição. Frequentemente se constata que o 
uso de equipamentos inteligentes cria benefícios a outras cadeias de rede 
que são correlatas e interdependentes como as de transporte, 
telecomunicações, água e etc. 

Com tais argumentos é possível observar que o papel de externalidades no setor 
elétrico é de suma importância no que diz respeito às regras e estratégias que 
regem o funcionamento do setor. Nota-se ao mesmo tempo, que a partir do 
exercício de destruição/construção de estruturas organizacionais e da adoção de 
novas tecnologias que podem ser observados na indústria atual, estes conceitos 
serão constantemente revisitados para uma melhor adaptação às condições que 
se impõem e são impostas ao setor. 
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O desempenho das energias renováveis 
nos Estados Unidos em 2012 

 
Por Jacqueline Batista Silva 

Há uma revolução acontecendo na forma com que os americanos produzem, 
consomem e, até mesmo, pensam a energia. As mudanças trazem implicações 
econômicas e de segurança nacional, aumentando, por um lado, a diversidade 
de fontes energéticas no país, consequentemente sua segurança energética, e, 
por outro, reduzindo a pegada de carbono deixada pela cadeia produtiva. 

Essas mudanças são discutidas em um relatório (1) sobre as energias renováveis 
na América lançado em Janeiro de 2013, realizado pela Bloomberg Finance L. P. 
e pelo Business Council for Sustainable Energy. O objetivo desse relatório é 
apresentar um quadro do papel desempenhado pelas tecnologias voltadas à 
energia sustentável nos EUA até o final de 2012. 

Um grande impulsionador dessas mudanças foi o brusco desenvolvimento de 
inovações em energia, tecnologias e aplicações. Vale mencionar: novas técnicas 
de extração de gás natural, painéis fotovoltaicos de menor custo e maior 
eficiência, inserção de veículos movidos a gás natural e eletricidade, e smart 
grids. 

O papel da eficiência energética é realçado no documento: ela é a maior 
responsável pela queda de 6,4% do uso de energia total em 5 anos (de 2007 a 
2012). Há uma regulação que incentiva os investimentos em instalações 
eficientes em termos energéticos. Percebe-se que, desde 1980, a intensidade 
energética das construções comerciais diminuiu em mais de 40% – diminuição 
impulsionada pelo financiamento, pelos indicadores de eficiência e pelos grids 
que permitem maior controle da utilização da energia. 
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Gráfico 1 – Investimento em eficiência energética e controle de carga 
de eletricidade, no período 2006 – 2011 (em bilhões de USD). 

 

 O que se percebe também é a ocorrência de um aumento no consumo de gás 
natural e na utilização de renováveis, enquanto outras fontes energéticas 
tiveram seu consumo reduzido significativamente. Isso confirma a posição do 
gás como energético de transição para os não fósseis. O GN foi responsável por 
27% do suprimento total de energia e as renováveis – incluindo hídricas – 
forneceram 9,4% . Há um boom em sua utilização, graças às novas tecnologias 
de extração das fontes não-convencionais. 

Outro ponto positivo, que podemos verificar a partir do gráfico 2 é o fato de o 
aumento do PNB nos EUA não ter sido acompanhado por um aumento do 
consumo energético. Esse é um fator significativo e de importante significado 
social, já que não atrela maior desenvolvimento/produtividade a um maior 
consumo energético. 
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Gráfico 2 Demanda de consumo de eletricidade e PNB nos EUA 
(1990 – 2012) 

 

 Há o entendimento de que alcançar segurança e confiabilidade no sistema 
elétrico se tornará um desafio cada vez maior para os operadores e reguladores 
do setor, o que tem demonstrado as vantagens da flexibilidade de equipamentos 
e instalações em todos os setores de produção e transporte. Neste último, os 
avanços tecnológicos e novos requisitos econômicos de utilização de 
combustíveis, incluindo o programa de biocombustíveis, fizeram o consumo de 
gasolina cair 5,7% desde 2007. 

No setor elétrico, houve um crescimento da utilização de fontes de baixa ou 
nenhuma emissão. Plantas de geração a GN foram responsáveis por 31% da 
eletricidade contra 22% em 2007. No mesmo período, a geração por renováveis 
aumentou de 8.3% para 12.1%. As tecnologias renováveis representaram a maior 
fonte de crescimento em nova capacidade no ano de 2012, com mais de 17 GW 
adicionados. Uma feliz consequência da utilização dessas fontes foi a melhoria 
observada na qualidade do ar no país. As emissões de carbono do setor de 
energia, que haviam atingido o pico em 2007, caíram 13% desde então e 
atingiram seu menor índice desde 1994. Considerando o período pós-crise, 
vemos a tendência à diminuição das emissões de CO2 na utilização das 
diferentes fontes energéticas (ver Gráfico 3). 
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Gráfico 3 Emissões de CO2 associadas à energia nos EUA 

 

 A regulação é um fator de extrema importância. Embora os custos de 
implantação de várias fontes renováveis tenham sido reduzidos, muitas dessas 
tecnologias ainda dependem de incentivos para competir. Uma ilustração disso 
é o fato de que, apesar das mudanças observadas, houve uma diminuição do 
investimento em 32% devido à incerteza quanto aos incentivos federais que 
suportam o financiamento de renováveis. 

A receita parece clara: a utilização das fontes energéticas é, antes de tudo, uma 
questão de política energética – o que envolve incentivos a novas técnicas de 
utilização de fontes renováveis, a programas de substituição de combustíveis e a 
participação de toda a sociedade nos programas de eficiência energética. 

O relatório em questão constitui uma importante fonte por apresentar as 
características relevantes para quem acompanha o setor energético: trata-se de 
um material quantitativo e objetivo; considera as múltiplas fontes de energia 
limpa – tratando também da eficiência energética; e, o mais importante, 
preenche algumas lacunas anteriormente verificadas. Um material importante 
para acompanhamento e que poderia servir de roteiro para um olhar 
semelhante sobre a utilização da energia no Brasil. 

(1) Zindler, E., Di Capua, M., Linder, S., Salvatore, J., Blanchard, C., Grace, A., 
et al. Sustainable Energy in America 2013 Factbook. New York, NY: Bloomberg, 
2013 
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Política e Regulação do Downstream no 
Brasil: Uma reforma Necessária 

Por Edmar de Almeida 

O setor de petróleo Brasileiro passa por um momento especial, impulsionado 
pelo surgimento de um enorme potencial de crescimento no segmento da 
exploração e produção de petróleo (upstream). Após a descoberta da província 
petrolífera do Pré-sal, a atenção da indústria petrolífera mundial se direcionou 
para o Brasil. Mais recentemente, a revolução tecnológica que resultou na 
viabilização da exploração do gás e petróleo não convencional descortinou um 
cenário de uma dinamização da exploração em terra. 

Este grande potencial desencadeou um processo de grandes mudanças na 
indústria de petróleo nacional através de fusões e aquisições, investimentos 
diretos de empresas do setor parapetrolífero, capitalização da Petrobras e novas 
políticas públicas para o setor com a aprovação de leis específicas. Este 
movimento despertou uma expectativa de que o Brasil caminha inevitavelmente 
para se tornar um player global na indústria de petróleo mundial. 

Nos últimos dois anos, as expectativas em relação setor de petróleo nacional 
vêm sendo frustradas por uma sequência de más notícias no que se refere ao 
desempenho operacional e financeiro da Petrobras. A dificuldade da empresa 
em elevar a produção de petróleo e manter um nível seguro de desempenho 
financeiro lançou uma nuvem de incertezas sobre o setor. Parceiros e empresas 
parapetrolíferas que se prepararam para participar do processo de crescimento 
da produção nacional de petróleo começam a se preocupar com a capacidade da 
empresa seguir o ritmo programado dos investimentos. 

Muitas razões foram apontadas para justificar o desempenho pior que o 
esperado da Petrobras: baixa eficiência operacional; custos excessivos em 
função das restrições colocadas pela política de conteúdo local; excesso de 
intervencionismo do governo na empresa, em particular no que tange ao 
controle de preços; dentre outras. Entretanto, o debate tem dificuldade de 
hierarquizar os fatores por detrás do atual contexto econômico do setor 
petrolífero nacional. Na nossa visão, o principal motivo para o desempenho 
econômico preocupante da Petrobras está no ritmo e prioridades dos 
investimentos da empresa. 

Vale ressaltar que a Petrobras quadruplicou seus investimentos entre 2005 e 
2011, passando de um patamar de US$10 bilhões para US$ 43 bilhões. Este 
ritmo impressionante dos investimentos não pode ser explicado apenas pela 
enorme oportunidade de negócios com a elevação das reservas, mas também 
pela necessidade de garantir o suprimento de combustíveis no Brasil. Neste 
período, os investimentos da empresa no setor de upstream saíram de US$5,7 
bilhões para US$20,4 bilhões. Por sua vez, os investimentos da área de 
abastecimento saltaram de US$ 1,3 para US$ 16 bilhões. Ou seja, a empresa 
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aumentou em mais de 10 vezes o esforço de investimento no segmento de 
downstream. 

Mesmo com este enorme esforço de investimento, a Petrobras não conseguiu 
trazer tranquilidade para o abastecimento nacional de derivados. As 
importações de derivados vêm aumentando de forma dramática após 2009, com 
impactos nefastos para a balança comercial e para a própria Petrobras. O 
cumprimento das exigências de regulação da qualidade de combustíveis vem 
impondo um grande desafio econômico à Petrobras. 

A Petrobras se lança em uma campanha de investimentos em duas frentes 
concomitantes pela primeira vez na sua história (downstream e upstream). Para 
preservar sua sustentabilidade financeira a empresa sempre buscou eleger um 
alvo prioritário para seu esforço de investimento. Entretanto, o atual contexto 
econômico e político impõe à Petrobras uma missão arriscada de aproveitar as 
oportunidades de investimento do upstream, ao mesmo tempo que cumpre com 
a “obrigação” tácita de garantidor da oferta de combustíveis no país. 

No momento em que começa a ficar claro o limite para o fôlego da empresa em 
matéria de investimentos, o debate que se coloca é por que a Petrobras deve ser 
a única empresa a arcar com o esforço do investimento no downstream, em 
particular no segmento do refino? A lei 9478/97 que abriu o setor de petróleo 
nacional ao investimento de empresas privadas permite que estas empresas 
invistam no segmento do downstream. Inclusive algumas empresas chegaram a 
tentar participar no segmento do refino nacional. Em pouco tempo, tais 
empresas perceberam que o ambiente de negócio que vigora no mercado de 
combustíveis inviabiliza a competição com a Petrobras. Estas empresas 
acabaram se retirando do negócio e atualmente a Petrobras é monopolista no 
segmento do refino. Inclusive a empresa vem aumentando rapidamente sua 
participação na distribuição, comprando importantes concorrentes no setor. 

O principal problema para a participação privada no segmento do refino está 
ligado à atual política de precificação dos combustíveis no Brasil. Desde a 
liberalização dos preços dos combustíveis em 2001, o setor passou a conviver 
com uma total incerteza sobre o nível de alinhamento dos preços dos derivados 
no Brasil com o mercado internacional. Tendo em vista a ausência de uma regra 
de preços, o risco do desalinhamento dos preços doméstico afugenta 
investidores da área do downstream. Neste contexto, a Petrobras passa a ser a 
única empresa com a responsabilidade de investir no downstream e garantir o 
abastecimento nacional com combustíveis. Isto explica, mas não justifica. A 
pergunta persiste. Por que a Petrobras deve ser a única empresa responsável 
pelo suprimento nacional de combustíveis? 

Esta pergunta ganha atualidade no atual contexto do setor de petróleo nacional. 
A evolução do setor petrolífero nacional coloca uma série de desafios para a 
manutenção da atual política nacional de combustíveis. Podemos destacar: 

1 – A estrutura do upstream nacional tende a mudar de forma muito 
significativa nos próximos anos. Atualmente a Petrobras é responsável por 92% 
de toda a produção nacional de petróleo. Num futuro próximo, a participação da 
Petrobras se reduzirá para cerca de 80%. Mantendo-se a atual política no 
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downstream, a Petrobras se responsabilizará pelo suprimento nacional de 
combustíveis, enquanto as outras empresas deverão optar por exportar toda a 
produção. Esta especialização na estratégia das empresas poderá trazer riscos 
para a Petrobras, com eventuais perdas associadas ao controle de preços, e 
turbulência política em função da assimetria das condições econômicas 
oferecidas à Petrobras e às outras empresas. 

2 – As elevadas necessidades de investimento do segmento downstream 
ameaçam a sustentabilidade econômica da Petrobras e, por consequência, sua 
capacidade de aproveitar as oportunidades no upstream. Num contexto de crise 
financeira da Petrobras, as empresas parceiras também serão forçadas a reduzir 
seus esforços de investimento, a não ser que a Petrobras opte por reduzir suas 
participações no upstream, o que não seria desejável do ponto de vista 
estratégico e econômico para a empresa. 

O exposto acima demonstra que as dinâmicas de investimento no upstream e 
downstream estão intrinsecamente ligadas. Não será possível aproveitar todas 
as oportunidades de investimentos no upstream, e colocar o Brasil no seleto 
clube dos grandes exportadores de petróleo, sem repensar o segmento do 
downstream nacional.  Esta reflexão deve ser ousada e sem preconceitos, à 
altura do tamanho dos desafios colocados para o setor de petróleo nacional. Em 
particular é importante refletir sobre como garantir um ambiente econômico 
onde mais empresas possam contribuir com o abastecimento do mercado 
nacional de combustíveis. 

Uma questão fundamental para a criação de um ambiente econômico mais 
competitivo no segmento do downstream é a política de preços. Nesta questão, é 
importante reconhecer que existem apenas dois caminhos que podem evitar 
distorções no ambiente de negócios: i) uma política em que o governo 
explicitamente fixa uma regra de preços; ii) a liberalização total dos preços num 
ambiente competitivo. 

O atual nível de concentração do segmento de refino nacional nas mãos da 
Petrobras não permite a adoção da segunda estratégia. Da mesma maneira, uma 
reforma que implique na venda de ativos pela Petrobras para criação de um 
ambiente competitivo não nos parece politicamente viável. Assim, resta o 
primeiro caminho. Ou seja, o governo deve assumir o papel de formulador da 
política de preços dos derivados no país. Às empresas deve ser garantido a 
remuneração dos seus produtos ao mesmo nível de preços do mercado 
internacional. Para isto, muitos países criaram fundos de estabilização de 
preços, de forma a controlar a volatilidade dos preços no mercado doméstico, e 
ao mesmo tempo dar às empresas investidoras no downstream a garantia de 
remuneração de acordo com o mercado internacional. 

Os caminhos são vários e todos nos colocam desafios políticos e econômicos. 
Entretanto, uma coisa já é possível afirmar. O caminho atual do segmento 
downstream não é economicamente e politicamente sustentável. 
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Projeção da importação brasileira de 
gasolina: cenários e impactos 

Por Luciano Losekann e Gustavo Haydt 

Nos últimos dois anos, a importação de gasolina se tornou uma forte 
preocupação de política energética e econômica no Brasil. Em 2012, foram 
importados 3,7 bilhões de litros de gasolina A. O dispêndio com importação foi 
de US$ 2,9 bilhões e 12% da gasolina A utilizada no Brasil foi importada em 
2012. Esses valores não eram observados no país desde a década de 1970, 
quando o país era fortemente dependente de suprimento externo de energia. 

O artigo “Oferta apertada de etanol e perspectivas de importação de gasolina” 
(1) apontou que a importação de gasolina será muito significativa nos próximos 
anos se a oferta de etanol continuar restringida. Nesse artigo, serão 
apresentadas as projeções de importação de gasolina em diferentes cenários de 
oferta de etanol e de mistura de etanol anidro na gasolina.  Além disso, serão 
estimados o dispêndio com importações e o prejuízo que pode gerar ao 
importador, a Petrobras, em contexto que os preços internacionais e domésticos 
estão descolados. 

A restrição de oferta de etanol se reflete em seu preço relativo pouco 
competitivo com a gasolina. Consideramos três possibilidades de preço relativo 
de etanol: 0,70, 0,75 e 0,80, e duas possibilidades de mistura de etanol anidro, 
20% e 25% (E20 e E25). 

 

Somente se a oferta de etanol se recuperar e o preço relativo for inferior a 0,70, 
o Brasil não importará gasolina nos próximos dez anos. Esse patamar de preços 
corresponde à média brasileira até 2008. Nos demais cenários, as importações 
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de gasolina são bastante significativas. No cenário mais crítico, que corresponde 
à manutenção da situação atual – preço relativo de 0,80 e mistura de 20% de 
etanol anidro, as importações alcançam 13,5 bilhões de litros em 2022. 

Considerando o custo médio de importação de gasolina observado em 2012, 
US$ 0,788 por litro (ANP, 2013), pode-se estimar o impacto desses cenários 
sobre a balança comercial brasileira. O cenário de gasolina C E25 e preço 
relativo médio de 0,70 é o único a apresentar resultado positivo. No cenário 
mais crítico (E20 e preço relativo de 0,80), o déficit com a importação de 
gasolina supera US$ 10 bilhões em 2022. 

 

Como o preço da gasolina no mercado internacional é superior ao preço 
praticado domesticamente, a compra de derivados no mercado internacional 
implica em prejuízo para o importador (Petrobras). No caso, o preço de 
importação foi estimado em US$ 0,788/litro e acrescido do custo de internação 
médio US$ 0,027/litro (MME, 2012).  O preço médio de venda do produtor no 
mercado interno foi US$ 0,618 litro, segundo MME (2012). Assim, para cada 
litro de gasolina importado pelo Brasil em 2012, a Petrobras teve um prejuízo de 
US$ 0,197. Em 2012, o prejuízo total com importação foi estimado em US$ 0,7 
bilhão. No cenário mais crítico, o prejuízo com importação de gasolina 
alcançaria US$ 2,7 bilhões. 
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Esse artigo aponta que a recuperação da oferta de etanol é fundamental para 
evitar os impactos de importação excessiva de gasolina. Se o etanol não for 
competitivo, mantendo a situação dos últimos dois anos, a balança comercial 
brasileira vai ser fortemente impactada, gerando prejuízo para a Petrobras que 
importa o combustível a preços superiores aos praticados no mercado 
doméstico. 

(1) Losekann, L. Oferta apertada de etanol e perspectivas de importação de 
gasolina. Boletim Infopetro, Novembro/Dezembro, Ano 12, n. 5, 2012. 
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A oportunidade de corrigir as 
ineficiências de precificação de 

eletricidade no Brasil 

Por Gustavo Haydt e Luciano Losekann 

Nos últimos anos, a programação de despacho das usinas brasileiras tem sido 
frequentemente alterada por razões de segurança do abastecimento. Segundo as 
regras atuais, as centrais que são operadas por critério de segurança, por 
determinação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, não formam o 
preço de curto prazo de eletricidade (PLD) e são remuneradas pelo Encargo do 
Serviço do Sistema (ESS). Essa prática gera distorções e ineficiência econômica. 

Os consumidores que têm sua energia negociada no longo prazo, cativos 
principalmente, e que deveriam estar protegidos de flutuações no preço da 
eletricidade, acabam sendo onerados pelas condições de curto prazo de 
suprimento. Em 2012, o ESS totalizou R$ 2,7 bilhões, que é um recorde 
histórico. O repasse desses valores aos consumidores finais é uma preocupação 
do governo, já que este custo pode comprometer parcial ou totalmente os seus 
esforços para a redução do preço de eletricidade dependendo das condições do 
sistema e da hidraulicidade do ano. 

Como a teoria econômica indica, o pagamento das centrais através de 
compensações sem compor o preço de mercado de eletricidade gera ineficiência 
alocativa. Os consumidores mais expostos ao preço de curto prazo 
(consumidores livres com energia negociada no curto prazo) pagam valores que 
não refletem plenamente a escassez de eletricidade. Por outro lado, os geradores 
que são despachados por mérito econômico e que recebem o PLD são 
remunerados por valores que não refletem a condição de escassez. 

A subprecificação da eletricidade em momentos críticos de abastecimento é uma 
prática relativamente usual nos mercados elétricos e pode desestimular 
investimentos e passar sinais incorretos aos que compram a energia. A 
literatura especializada denomina esse fenômeno de “missing money 
problem”[1]. 

Após muitas críticas de vários representantes do setor elétrico em relação aos 
modelos de operação do sistema integrado nacional (SIN) e sua relação com o 
despacho de centrais por risco de desabastecimento e sua influência na 
formação de preços, no passado dia 3 de Março o Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE) deu sinais que pretende corrigir essas distorções. A 
resolução nº 3 estabeleceu que a Comissão Permanente para Análise de 
Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico (CPAMP) 
desenvolva e coloque em prática uma metodologia para a internalização de 
mecanismos de aversão a risco nos programas computacionais para estudos 
energéticos e formação de preço, realizando os ajustes necessários nas 
disposições referentes ao atendimento energético, à formação de preço e aos 
Encargos de Serviços do Sistema (ESS). 
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Após a definição dessa nova metodologia, o Centro de Pesquisas de Energia 
Elétrica (CEPEL) deverá implementar tal metodologia internamente aos 
programas computacionais utilizados na operação e no planejamento até 31 de 
maio de 2013. A CPAMP ainda terá até 31 de julho de 2013 para realizar testes 
de validação da metodologia e das respectivas implementações nos programas. 

Cabe colocar que, apesar da teórica absorção dos riscos do sistema hidrotérmico 
pela nova metodologia de despacho e formação de preços, o Comitê de 
Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) e o Operador Nacional do Sistema 
(ONS) continuam, extraordinariamente e com o objetivo de garantir o 
suprimento energético, podendo despachar recursos energéticos ou mudar o 
sentido do intercâmbio entre submercados em adição ao definido pelos sistemas 
computacionais. Isto pode ser uma forma de resguardo, mas também é um 
indicador de (não) confiança prévia na metodologia que será incorporada. 

Enquanto a nova metodologia não está definida e operacional, o Preço de 
Liquidação de Diferenças (PLD), que é o preço calculado com base no custo 
marginal de operação pelo qual é valorada a energia comercializada no mercado 
de curto prazo e um indicador de expansão do sistema elétrico, passa a assumir 
um novo valor que incorpora parcialmente a diferença entre o atual PLD e o 
custo do despacho adicional das usinas acionadas por decisão do CMSE para 
fins de segurança. 

Para o mês de Março de 2013, o custo do despacho adicional será rateado entre 
todos os agentes de mercado, proporcionalmente à energia comercializada nos 
últimos doze meses, incluindo o próprio mês, e será cobrado via ESS, como 
funciona atualmente. A partir de Abril de 2013 até a entrada em vigor da nova 
metodologia (não antes de Agosto de 2013), os programas computacionais irão 
utilizar uma Curva de Aversão a Risco (CAR) quinquenal de segurança de 
armazenamento dos reservatórios equivalentes das usinas hidrelétricas na 
tentativa de introduzir, no imediato, uma maior internalização dos riscos 
energéticos. Além disto, para esse período a partir de Abril, a portaria informa 
uma nova forma para a distribuição dos custos do despacho adicional das usinas 
acionadas por decisão do CMSE por motivo de segurança. 

O custo total do despacho adicional (ΔCSE) será calculado por: 

Onde: 

CVUn: Custo Variável Unitário de cada usina despachada fora de mérito pelo 
CMSE 

PLD1: Preço de Liquidação de Diferenças obtido pelos programas 
computacionais, conforme normas vigentes, para cada submercado. 

Geraçãon: Geração programada de cada usina 

http://infopetro.files.wordpress.com/2013/03/gustavo032013a.png
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Anteriormente, todo o ΔCSE era rateado entre todos os agentes de mercado 
através do ESS, dado que o motivo deste despacho era por segurança energética, 
agora, uma parcela (atualmente 50%, com chance de modificações) do ΔCSE será 
rateada entre todos os agentes pelo ESS e o restante, chamado de ΔCPLD, será 
rateado entre os agentes compradores no mercado de curto prazo através de um 
ΔPLD a ser adicionado ao PLD1. O ΔPLD é definido por: 

Onde o MCP representa a estimativa do montante total de energia dos agentes 
compradores no mercado de curto prazo, no período de apuração, calculado 
pela média dos 12 meses anteriores já contabilizados. 

Com o termo ΔPLD calculado, se define o novo valor de PLD, agora chamado de 
PLDF. 

Entretanto, o PLDF não vem para substituir o PLD e sinalizar o preço de 
mercado da energia elétrica nos moldes atuais, mas aparece como um meio de 
arrecadação para o pagamento de parte do ΔCSE. Os agentes credores no 
mercado de curto prazo receberão o valor do PLD1, como é atualmente, e os 
agentes pagadores irão pagar o valor do PLDF. Essa diferença entre pagamento e 
recebimento será destinada à cobertura de parte do ΔCSE. 

Como o PLDF está restrito ao limite do PLD, podem ocorrer diferenças entre o 
ΔCPLDrequerido e o arrecadado. Nessa situação, essa diferença será rateada 
entre todos os agentes do mercado, proporcionalmente à energia comercializada 
nos últimos doze meses, e incluída no ESS. 

Mas qual o impacto destas mudanças no mercado de energia elétrica? A 
alteração da metodologia tem o objetivo de internalizar os riscos do não 
suprimento de energia no preço da eletricidade. Essa é uma discussão já antiga 
no meio e, se as mudanças ocorrerem de forma transparente e com as devidas 
discussões entre todos os interessados da área, isso pode resultar em melhorias 
tanto na otimização do despacho do atual, e cada vez mais, sistema 
hidrotérmico, e também para sinalizar melhor o custo marginal da energia, que 
serve como referência para o planejamento da expansão do sistema elétrico e 
orientação dos investidores. 

Entretanto, o que se propõe no meio tempo, nada mais é do que uma maneira 
de redistribuir os custos dos riscos. Ao invés de todos pagarem pelo risco do não 
abastecimento proporcionalmente aos seus consumos, os agentes que se 
encontram operando no mercado de curto prazo irão arcar com até 50% deste 
custo, adicionado a algo entorno de 25% dos 50% restantes (de acordo com 
média de consumo do ACL observada na Figura 1), gerando um encargo 
proporcional a 63% para os que operam no mercado de curto prazo, e 37% para 
os cativos (população em geral e indústrias e serviços servidos pelas 
distribuidoras locais). 

http://infopetro.files.wordpress.com/2013/03/gustavo032013b.png
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Figura 1 – Consumo do mercado livre e cativo (Fonte CCEE) 

Portanto, essas novas mudanças vão desonerar o consumidor cativo do custo da 
segurança, ou falta de segurança, do sistema, e de certa forma “garantir” a 
promessa de redução de tarifa anunciada pelo governo. Vão sinalizar também 
que enquanto a nova metodologia não estiver definida, aliada com a tendência 
de grande despacho das térmicas fora de mérito pelo CMSE, seria melhor para 
os agentes que atuam no mercado de curto prazo tentar voltar para o mercado 
cativo (quando e se possível) ou procurar contratos de maior prazo para não 
ficarem expostos ao novo PLD. Do lado da geração, pelo menos por enquanto, 
não se terá nenhuma sinalização mais apropriada à expansão, somente um 
maior cuidado com os contratos de compra e venda de energia e mais cuidado 
com a manutenção dos equipamentos existentes, dado que se houver alguma 
parada além da programada, o custo da reposição de energia vai estar exposto 
ao novo PLD mais elevado. Para verificar se a solução definitiva para o 
problema de precificação de eletricidade foi alcançada, será necessário esperar o 
mês de Agosto de 2013 quando a nova metodologia de precificação será 
implementada. 

 

[1] São referências sobre o tema: JOSKOW, P. (2006), Competitive Electricity 
Markets and Investment in New Generating Capacity. Draft Paper.  Available at: 
econ-www.mit.edu/faculty/download_pdf.php?id=1348. e CRAMTON, P AND 
S STOFT (2006), The Convergence of Markets Designs for Adequate Generating 
Capacity with Special Attention to the CAISO´s Resource Adequacy Problem. 
White Paper for the Electricity Oversight Board. 
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Abertura do mercado final de gás natural 
no Brasil 

Por Marcelo Colomer 

Em 2010, o decreto 7.382, que regulamentou a lei 11.909, introduziu a figura do 
consumidor livre no âmbito regulatório federal. Contudo, conforme disposto no 
artigo 25 da Constituição Federal de 1988, a efetiva abertura do mercado final 
de gás em cada estado depende de regulamentação estadual. Assim, até o 
presente momento, apenas os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 
Santos, Maranhão e Amazonas caminharam em direção à regulação do mercado 
liberalizado. 

Em São Paulo, o processo de reestruturação do serviço de distribuição de gás 
natural canalizado, ocorrido a partir de 1996, inseriu a figura do consumidor 
livre nos contratos de concessão firmados com a COMGAS, Gas Brasiliano e Gás 
Natural São Paulo Sul. Segundo cláusula contratual, a exclusividade do serviço 
de distribuição é restrita aos segmentos residencial e comercial. Nos demais 
segmentos de consumo, findo o período de exclusividade inicial de 12 anos, é 
aberto espaço para a aquisição direta de gás natural junto ao 
produtor/importador. 

No caso do estado do Rio de Janeiro, o processo de reestruturação do setor 
ocorrido em 1997 também definiu a figura do consumidor a livre. Assim, os 
contratos de concessão firmados com a CEG e CEG-Rio em 1997, a partir da 
privatização do setor de distribuição de gás natural, garantiram aos 
consumidores, com consumo médio superior a 100.000 m3/d, o direito de 
aquisição direta do produtor após um período de exclusividade de 10 anos. 

Nos estados do Espirito Santos, Maranhão e Amazonas, a figura do consumidor 
livre foi regulamentada somente depois de 2010 a partir de decretos e 
resoluções estaduais que buscaram adequar a regulação estadual à lei 11.909. 
Em Minas Gerais, as boas perspectivas de gás não convencional na Bacia de São 
Francisco estão levando o estado a discutir com os principais agentes envolvidos 
no mercado de gás natural a regulamentação do consumidor livre. 

É evidente que a promulgação da lei 11.909 impulsionou os governos estaduais a 
regulamentar a figura do consumidor livre como podemos ver nos casos dos 
estados do Espírito Santo, Maranhão e Amazonas. Mesmo em São Paulo, a 
regulamentação do consumidor livre só ocorreu após 2009 embora os contratos 
de concessão já previssem a sua existência desde 1999. Contudo, a abertura do 
mercado final de gás natural apresenta-se como uma difícil tarefa para o agente 
regulador uma vez que envolve diferentes interesses, muitas vezes, pouco 
convergentes. 

Assim, se por um lado a abertura do mercado final tem o potencial de aumentar 
a eficiência dos serviços prestados e de reduzir o preço do gás ao intensificar a 
concorrência, por outro, a possível redução das receitas das empresas 
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distribuidoras pode comprometer o ritmo de investimento em expansão da rede 
de distribuição. Nesse contexto, a conciliação dos objetivos de estímulo à 
concorrência e crescimento da malha de distribuição exige que a abertura do 
mercado final seja acompanhada pela adoção de outros mecanismos 
regulatórios que garantam a manutenção dos investimentos das empresas 
distribuidoras. 

A análise das diferentes regulamentações já implantadas mostra que, em alguns 
estados, a regulação do mercado livre mostra-se mais inclinada à proteção das 
empresas distribuidoras, como é o caso dos estados do Rio de Janeiro, 
Maranhão e Amazonas, enquanto em outros estados, como São Paulo e Espírito 
Santo, a regulação mostra-se mais favorável ao consumidor livre. 

Esses diferentes objetivos da regulação podem ser identificados a partir da 
análise de alguns atributos regulatórios associados à abertura do mercado. 
Pode-se destacar assim: i) condições impostas aos consumidores para se 
tornarem livres; ii) exigência impostas aos consumidores livres de contratação 
de gás natural de longo prazo; iii) determinação de um período de aviso prévio; 
e iv) restrição da participação do mercado livre. 

No primeiro caso, a definição de valores mínimos de consumo muito elevados 
embora proteja parte do mercado da distribuidora pode inviabilizar uma efetiva 
competição entre produtores/importadores. Isso porque um número pequeno 
de consumidores livres pode ser diretamente captado pelo produtor dominante 
inviabilizando o processo de concorrência. Nos estados do Maranhão e 
Amazonas, por exemplo, o volume mínimo de consumo exigido é de 500.000 
m3/d enquanto no estado de São Paulo esse volume é de 10.000 m3/d. 

No caso do segundo atributo regulatório destacado, a exigência de 
estabelecimento de contratos de aquisição de gás nos valores mínimos 
estabelecidos pelo critério de classificação dos consumidores livres por um 
longo período de tempo impõe a adoção de inflexibilidades desnecessárias no 
mercado de gás. Nesses casos, os consumidores livres que utilizam volumes 
próximos ao mínimo exigido ficam impedidos de participar de leilões no 
mercado secundário. Se o objetivo é garantir que o uso da rede de distribuição 
pelos consumidores livres sustente a base de remuneração da concessionária, as 
exigências podem ser feitas a partir de contrato de serviços de distribuição entre 
o consumidor livre e a distribuidora com cláusulas de ship-or-pay. 

O terceiro atributo regulatório analisado diz respeito à fixação de um período de 
aviso prévio muito longo para que um consumidor potencialmente livre se torne 
efetivamente um consumidor livre. Nesse ponto, é importante analisar caso a 
caso a estrutura contratual das concessionárias. Assim, é importante que a 
secretaria ou órgão regulador competente analise se há ou não mecanismos 
de take-or-pay nos contratos de suprimentos das distribuidoras de forma a 
permitir ou não a saída imediata do consumidor do mercado cativo da 
concessionaria. Caso a distribuidora não seja prejudicada em função dos seus 
engajamentos contratuais, é importante definir prazos menores de aviso prévio 
de forma a acelerar o processo de desenvolvimento do mercado livre e assim, o 
processo de concorrência. 
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Por fim, restrições impostas à participação do mercado livre no total de mercado 
da empresa distribuidora reduzem drasticamente o potencial de concorrência. 
Definições de limites muito baixos restringem o mercado livre a um número 
muito pequeno de agentes. Se a atividade de distribuição é neutra do ponto de 
vista comercial, ou seja, a distribuidora ganha uma margem regulada 
independentemente da propriedade do gás que distribui, então não deveria 
existir razão para restringir o tamanho do mercado livre. 

De fato, é exatamente a falta de percepção por parte dos agentes reguladores da 
existência de uma separação entre o serviço de distribuição e o serviço de 
comercialização e a importância da receita da atividade de distribuição de gás 
natural para o orçamento de alguns estados que torna o processo de 
regulamentação do consumidor livre uma tarefa complexa. 

A neutralidade comercial da atividade de distribuição deve ser objetivada pelo 
agente regulador uma vez que se trata de um serviço de utilidade pública com 
caraterística de monopólio natural. Nesses casos, os objetivos de expansão da 
rede de distribuição devem ser garantidos a partir de uma metodologia de 
regulação tarifária que remunere adequadamente o capital investido e por 
metas de investimento definidas pelos agentes reguladores. Assim, no caso de 
uma efetiva separação das atividades de distribuição e comercialização o trade-
off entre concorrência e investimento no segmento de 
distribuição/comercialização é reduzido consideravelmente. 

Nesse contexto, é importante que os agentes reguladores estaduais ao definirem 
as regras do mercado livre de seus respectivos estados considerem 
objetivamente a separação da atividade de distribuição da atividade de 
comercialização. O desenvolvimento da concorrência na indústria de gás natural 
exige que os direitos de propriedades dos segmentos com características de 
monopólio natural (transporte e distribuição) sejam efetivamente separados dos 
direitos de propriedades dos segmentos potencialmente competitivos. Ademais, 
é importante que se busque diretrizes comuns na regulamentação do 
consumidor livre nos diversos estados de modo que um comercializador que 
pretenda operar no Brasil não tenha que lidar com 27 diferentes regulações. 
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O setor elétrico brasileiro: o diabo mora 
nos detalhes 

Por Renato Queiroz e Fabio Rezende 

A formulação de políticas públicas em setores estratégicos, sem ampla discussão 
com profissionais do setor, pode não resultar em benefícios duradouros e ainda 
trazer consequências ruins para o próprio governo. Muitas vezes são necessários 
ajustes específicos para corrigir os desarranjos que vão surgindo. Uma espécie 
de saco cheio de líquido, mas com furos. Tampam-se alguns, mas a água 
continua saindo por outros. 

A geração mais velha já viu várias dessas ações, principalmente quando dos 
choques econômicos contra a inflação em governos passados. Os resultados, na 
maioria dos casos, não foram os esperados. No setor energético, no passado, 
encontramos também exemplos de controles de preços que buscando resolver 
problemas pontuais não surtiram resultados duradouros. 

As experiências mal sucedidas do passado para solucionar questões específicas, 
sem o devido aprofundamento, podem nos ensinar a como não repeti-las. 
Temos, atualmente, assistido a algumas decisões de política energética que se 
valem da mesma forma de ação. No setor elétrico, por exemplo, a instauração de 
novas regras (Lei Federal nº 12.783, de 11/01/2013[1]), com vistas à redução da 
tarifa, pode descarrilhar o setor. Indiscutivelmente o objetivo é importante. Mas 
a falta de discussões com os técnicos do dia a dia nas concessionárias preocupou 
vários especialistas pelas consequências que podem advir. 

Grandes empresas de geração e transmissão terão boa parte dos seus ativos 
remunerada apenas pelos serviços de operação e manutenção (O&M), sob a 
presunção de que já foram totalmente amortizados. Os custos de O&M das 
instalações elétricas incluídas na nova regulação serão definidos a partir de 
custos médios calculados pela Agencia reguladora – ANEEL. 

Os formuladores das novas regras entendem que essa medida trará uma 
redução do custo operacional das empresas, pois aquela empresa que tem custos 
baixos é mais eficiente e será beneficiada. Na teoria há coerência. Mas será que 
em um setor de tanta complexidade técnica e especificidade esse entendimento 
é verdadeiro? 

Os técnicos sabem bem que não há duas instalações de geração e transmissão 
iguais dentro das inúmeras que compõem o complexo Sistema Interligado 
Nacional (SIN). Por exemplo, duas usinas hidrelétricas com a mesma 
capacidade instalada podem ter quantidade de geradores e potência de cada 
máquina diferentes, alturas de queda d’água e idades de operação também 
diferentes. Seus custos de manutenção vão refletir essas diferenças e 
dificilmente serão os mesmos. 
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Em subestações e linhas de transmissão há também muitas diferenças. Linhas 
de transmissão podem percorrer distâncias, por exemplo, superiores a 300 km, 
atravessando diferentes tipos de terreno ou ter algumas dezenas de quilômetros 
em terreno praticamente plano. Em média, há mais de duas torres por 
quilômetro, que são escaladas pelos técnicos para realização da manutenção das 
ferragens e isoladores que sustentam os cabos. Para cada torre há estrada de 
acesso para o pessoal de manutenção. Esse percurso até as torres exige, muitas 
vezes, o uso de veículos abarrotados de ferramentas de trabalho. Para que esses 
veículos cheguem aos seus destinos são necessárias, muitas vezes, pequenas 
obras nos acessos, na maioria das vezes, picadas. Em terrenos planos as torres 
são mais baixas, favorecendo a subida dos técnicos e, geralmente, têm acessos 
mais fáceis para a realização dos trabalhos. É óbvio que nos terrenos 
acidentados os serviços são mais caros. 

Quem olhar o mapa de relevo do Brasil verá que boa parte das usinas 
hidrelétricas do sudeste está em regiões montanhosas. Muitas das linhas do 
sistema saem dessas usinas, cortando as serras da Mantiqueira e do Mar. Por 
isso, há torres mais altas e pesadas, distâncias maiores entre as torres, acesso às 
mesmas por picadas inclinadas. Nessas situações há grandes dificuldades em 
atingi-las com veículos. 

Em adição, operações que a princípio são simples, como poda de árvores 
visando evitar curto-circuito na linha, trazem dificuldades, se as instalações 
estiverem em encostas de montanhas. Acrescenta-se ainda que, na maioria das 
vezes, é necessário providenciar licença ambiental para tais operações, pois 
muitas linhas de transmissão foram construídas antes da legislação ambiental 
vigente. 

Tudo isso se reflete no tempo de reparo do problema e nos custos de 
manutenção. 

Importante assinalar que as linhas de transmissão são interligadas através de 
subestações, compostas, obrigatoriamente, de equipamentos, como disjuntores, 
seccionadores, para-raios e dispositivos para medição, proteção e controle. 
Grande parte delas tem também transformadores de potência, para aumentar 
ou reduzir a tensão, e capacitores e reatores, para controle de tensão. Todos têm 
colunas de isoladores de cerâmica e são interligados por barramentos 
sustentados por isoladores. Tudo isso é exposto às condições ambientais locais, 
que podem variar muito de um lugar para outro. Além das circunstâncias 
climáticas ao longo do ano, pode haver exposição à maresia, fuligem de 
queimadas próximas, poeira de estradas de terra ou de aragem de terra 
cultivável, poluição industrial ou de tráfego intenso, concentração de pássaros, 
etc. Tudo isso influi na frequência com que são feitas as inspeções nas 
instalações e nos serviços de manutenção. São muitos os fatores que influem nos 
custos da manutenção de uma subestação. 

Além das usinas, linhas e subestações, há o sistema de telecomunicações, por 
micro-ondas e/ou fibras óticas, essencial para a atuação da proteção das linhas e 
equipamentos, supervisão e controle. É o “sistema nervoso” da grande rede de 
transmissão e apresenta problemas similares aos das linhas. As estações de 
micro-ondas ficam, muitas vezes, em lugares isolados e, sendo desassistidas, 
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sujeitas a vandalismo. Caixas de conexões das fibras óticas ficam em torres das 
linhas de transmissão e podem ser de difícil acesso, com reflexos no tempo para 
manutenção e no custo. 

Outro aspecto que influi nos custos da manutenção é que, por questão de 
segurança operacional do Sistema Interligado Nacional – SIN, os trabalhos de 
manutenção em muitas das instalações só são permitidos para altas horas da 
noite ou em final de semana, obrigando os agentes a alocarem custos extras de 
pessoal. E quem decide quando deve ser feita a manutenção é outro agente, o 
ONS – Operador Nacional do Sistema. 

Em suma, essa extensa descrição das instalações do SIN nos mostra que o diabo 
mora nos detalhes. Uma regulação que considera custos médios para fixar a 
remuneração dos agentes de geração e transmissão traz uma simplificação 
arriscada para a qualidade dos serviços que as Concessionárias oferecem. 
Quando há falhas que provocam apagões ou “apaguinhos”, sempre se especula 
se a manutenção está sendo feita corretamente. 

Se não houver “caixa” para cobrir os custos de O&M, pode-se colocar em risco a 
segurança do suprimento de energia. Vale destacar, ainda, a nova realidade do 
sistema elétrico brasileiro. Para atender às exigências sociais e ambientais, o 
País vem implantando usinas hidrelétricas sem reservatórios, que estão, em sua 
maioria, afastadas milhares de quilômetros dos centros urbanos, bem como 
implantando usinas menores, eólicas, de biomassa e pequenas centrais 
hidroelétricas (PCHs). Esse novo desenho mudará a forma de operar o sistema 
elétrico, trazendo mais complexidade. 

No setor elétrico uma decisão que a princípio parece ser mais vantajosa para o 
consumidor pode, no final das contas, trazer mais prejuízos. Esse é o grande 
temor dos profissionais do setor elétrico que foram alijados das discussões das 
medidas agora implantadas. 

Simplificações são recursos necessários no tratamento de sistemas 
extremamente complexos. Sem elas, a própria compreensão dos eventos que 
ocorrem nesses sistemas se torna muito difícil. Contudo, deve-se tomar muito 
cuidado nessas simplificações para não deixar de fora dos modelos justamente 
aqueles elementos que definem a própria natureza do sistema. Sem esse 
cuidado, as interpretações derivadas do processo de simplificação não têm 
aderência com a realidade e, portanto, são de pouca serventia. 

Fixar a remuneração dos agentes de geração e transmissão pelos custos médios 
abstrai uma característica essencial do Sistema Interligado Nacional que é a sua 
grande heterogeneidade de condições de operação e custos. Essa abstração gera 
uma intervenção regulatória equivocada, cujas consequências negativas são 
diretamente proporcionais ao seu afastamento da realidade concreta da 
operação das empresas. 

Portanto, há um grave erro conceitual na consideração dos custos pelos serviços 
de operação e manutenção (O&M) na nova regulação do setor elétrico brasileiro. 
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Esse erro terá consequências. A longa experiência histórica do setor elétrico 
brasileiro indica que elas não serão boas nem para o setor, nem para o país. 

 

 [1] A Lei trata da prorrogação das concessões de geração  e transmissão e 
distribuição de energia elétrica. 
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O futuro dos biocombustíveis XVI – 
Perfis de empresas e as diferentes 

perspectivas em relação à bioeconomia 

Por José Vitor Bomtempo 

Na nossa série sobre o futuro dos biocombustíveis esteve sempre presente uma 
premissa de base: a indústria baseada em biomassa  é  um setor ainda não 
estruturado, com características de indústria emergente.  Nos artigos anteriores 
abordamos em diversas oportunidades as estratégias de diferentes empresas em 
biocombustíveis ou em bioprodutos, como Shell, BP, Petrobras, Braskem e 
Amyris. 

Neste artigo retomamos esse universo diversificado de empresas que têm se 
envolvido na bioeconomia e discutimos como os diferentes perfis de empresas 
apresentam diferentes perspectivas em relação ao desenvolvimento e 
estruturação da indústria. A caracterização desses diferentes perfis, das 
competências que cada um detém e das competências que  faltam a cada um 
pode ajudar a entender a dinâmica da indústria e do processo de estruturação 
em curso. Qual o papel dos diferentes atores na estruturação da indústria? 

A estruturação da oferta da indústria biobased depende da evolução, ainda em 
curso, de um conjunto de variáveis. Esse processo evolutivo busca encontrar 
respostas aos múltiplos problemas a serem superados para viabilizar e 
consolidar comercialmente as oportunidades identificadas. Podemos considerar 
que essas soluções dependem de quatro espaços de estruturação que são, com 
efeito, espaços de inovações interdependentes. A estruturação da oferta do setor 
depende da dinâmica de inovação em: 

1. Matérias-primas; 
2. Tecnologias de conversão da biomassa; 
3. Produtos; 
4. Modelos de negócio e estratégias. 

Neste artigo vamos discutir a diversidade de empresas envolvidas que se 
dedicam à construção dos modelos de negócios e das estratégias que vão moldar 
a indústria do futuro. 

Atuando nos espaços de estruturação estudados – matérias-primas, tecnologias 
de conversão e produtos – pode ser identificado um conjunto variado de 
empresas de portes, origens e bases de conhecimento diferentes. A variedade do 
perfil das empresas envolvidas é notável. Destacam-se as empresas que 
justificam a sua presença no setor biobased com o conhecimento tecnológico de 
base: empresas de biotecnologia, com experiência anterior em outras indústrias, 
como a farmacêutica, ou criadas diretamente para atuar na bioeconomia, ao 
lado de startups com bases de conhecimento em química e engenharia química. 
Alguns exemplos notáveis: Genomatica, Solazyme, LanzaTech, Gevo, Amyris, 
Renmatix, Kior,  entre muitas outras 
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Um grupo expressivo é formado pelas empresas da indústria química. 
Identificam-se empresas cujo processo de transformação da base produtiva já 
incorpora em boa medida a biotecnologia e as matérias-primas renováveis como 
foco estratégico (DuPont e DSM) ao lado de empresas identificadas com a 
indústria química/petroquímica (Braskem, Dow, BASF, Solvay, Lanxess). É 
notável que uma empresa como a Dow Química, líder em diversos mercados da 
química e petroquímica, seja hoje plantadora de cana e produtora de etanol no 
Brasil. 

O setor de produtos químicos renováveis tem atraído ainda empresas 
identificadas com ingredientes para a indústria de alimentos (Purac, Roquette, 
Tate & Lyle) e empresas do agronegócio (ADM, Bunge, Cargill). Devem ser 
destacadas ainda as empresas de petróleo e gás que, voltadas principalmente 
para os biocombustíveis, têm construído negócios importantes no 
processamento industrial de biomassa, muitas vezes em associação 
comstartups ou com empresas químicas. É o caso notadamente de Shell, BP, 
Total, Neste Oil e Petrobras. 

Para discutir as formas de participação desses diferentes perfis de competidores 
é importante distinguir as diferentes perspectivas que têm em relação ao setor, 
as competências que aportam ao setor e as competências que buscam em outros 
atores para viabilizarem seus negócios. O quadro abaixo compara os principais 
perfis de empresas envolvidas no setor em relação às suas competências chave, 
competências complementares, fontes de recursos, importância do setor para a 
empresa e reciprocamente importância das iniciativas da empresa para o 
desenvolvimento do setor. 
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As competências chave dos diferentes perfis de competidores e as 
correspondentes competências complementares, não detidas pelos players, mas 
indispensáveis para o desenvolvimento, produção e comercialização dos 
produtos inovadores, reforçam a dimensão ainda não estruturada da indústria. 
Assim, se as tecnologias mais inovadoras têm surgido a partir das startups de 
base tecnológica, o acesso e a estruturação da cadeia de suprimento de 
matérias-primas, o scale up dessas tecnologias, a produção em escala e a 
comercialização dos produtos depende na maioria dos casos de competências 
detidas por empresas estabelecidas. Algumas dessas empresas – por exemplo, 
as empresas químicas e as empresas de petróleo e gás – detém competências e 
ativos complementares específicos necessários para desenvolver a produção 
comercial em escala, estabelecer relações com as indústrias utilizadoras (end 
users), desenvolver aplicações comerciais dos novos produtos e canais de 
distribuição para ter acesso aos consumidores. Outras empresas, como as do 
agronegócio, trazem como competência chave o acesso à matéria prima e a 
logística de estruturação da cadeia de suprimento de biomassa. Os movimentos 
da Dow, BP e Shell (via Raízen) ao se aproximarem da atividade canavieira 
ilustram a busca de uma competência complementar às capacitações que trazem 
de suas indústrias de origem. 

As empresas diferem ainda na natureza dos recursos a que têm acesso e que 
utilizam em geral para financiar os seus desenvolvimentos na bioeconomia. 
As startups têm como recurso inicial o acesso a financiamentos públicos, em 
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geral na forma de grants. Nessa fase inicial, podem ser apoiados por 
investidores de risco. A oferta pública de ações (IPO) tem sido usada por 
algumas empresas ainda na fase de escalonamento das tecnologias para tentar 
ampliar seus recursos. A busca de financiamentos específicos para produção 
comercial (formas convencionais de financiamento à indústria) passa a ser foco 
das empresas na etapa de comercialização. Outra fonte de recursos pode ser a 
associação com empresas estabelecidas, em geral detentoras também de 
competências complementares. As empresas das indústrias estabelecidas – 
química, petroquímica, alimentos, agronegócio, petróleo e gás – tendem a 
utilizar recursos próprios nas etapas de exploração inicial das oportunidades, 
sem exclusão das fontes públicas. Possuem, como empresas estabelecidas em 
suas respectivas indústrias, formas estruturadas e bem desenvolvidas de acesso 
a recursos e financiamentos. 

Uma dimensão ainda abordada no quadro acima e pouco considerada nos 
estudos sobre indústrias emergentes com grande variedade de perfis de 
empresas é a da importância relativa do novo setor para as empresas 
envolvidas. Para as start ups, a única oportunidade de sobrevivência e 
crescimento é quase sempre a nova indústria emergente. Assim, o 
desenvolvimento da indústria é crítico para o desenvolvimento de cada nova 
empresa criada. Em contrapartida, a quase inevitável morte de algumas 
dessas start ups pouco afeta o sucesso da indústria como um todo. Constitui até 
mesmo um processo natural de seleção e definição dos conceitos dominantes. 

As grandes empresas de petróleo e gás têm orçamento de investimentos em seus 
negócios centrais extraordinariamente mais elevados do que os recursos que 
aplicam em biocombustíveis. Entretanto, para o volume de investimentos e 
necessidades de desenvolvimento dessa indústria, as iniciativas das empresas de 
petróleo têm peso significativo tanto no aporte de recursos quanto nas 
competências para difusão dos conceitos inovadores. Situação semelhante pode 
ser identificada no papel dos grandes grupos do agronegócio. 

No caso das indústrias química, petroquímica e de alimentos, a importância da 
bioeconomia para as empresas é bastante variável e depende fortemente do 
planejamento estratégico de cada uma. DuPont é um exemplo de empresa 
química que estabeleceu há mais de 10 anos metas claras e explícitas de adotar a 
biotecnologia e as matérias-primas renováveis como base do seu crescimento no 
século XXI. Outras empresas químicas têm desenvolvido linhas crescentes de 
atuação em química renovável mas sem tirar o foco principal das linhas 
convencionais de produtos. 

O problema da pequena importância dos novos negócios para o portfólio das 
grandes empresas pode ser o da inconstância. Os esforços e recursos alocados 
na nova indústria podem ser interrompidos ou descontinuados sem grandes 
dificuldades, se as perspectivas do negócio assim sugerirem. Em outras 
palavras, esses recursos podem ser relativamente impacientes e as decisões 
serem revertidas. 

No ambiente competitivo do setor, essas relações de complementaridade 
identificadas no quadro acima têm levado a numerosas associações entre 
empresas. A gestão de espaços de estruturação complexos como matérias-
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primas, tecnologias de conversão e produtos, torna quase impossível a 
navegação isolada no ambiente em construção da indústria da biomassa. As 
associações são naturais e possivelmente crescentes à medida que a 
estruturação da cadeia produtiva da indústria biobased evolui e adquire 
contornos mais estáveis. 

Essas são as duas consequências mais importantes dessa diversidade de perfis 
de empresas envolvidas na construção da bioindústria do futuro: a natural 
associação de empresas com perfis complementares e a inevitável tensão gerada 
pelo envolvimento em graus diferentes de cada uma delas. As políticas e 
estratégias deveriam refletir sobre esses pontos em suas escolhas. 
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Solar fotovoltaico: crise ou evolução 
natural? 

Por Clarice Ferraz 

A indústria solar fotovoltaica chinesa voltou a ganhar destaque nas últimas 
semanas. Entretanto, ao contrário das notícias de expansão e conquistas de 
mercados externos (com acusações de práticas de dumping relacionadas à 
falência de empresas alemãs e americanas) a que estávamos acostumados até 
2011, dessa vez, é a falência da chinesa Suntech Power, líder mundial de 
fabricação de painéis fotovoltaicos, que está em foco. O fato chama atenção para 
toda a indústria que está passando por profunda crise. 

Em realidade ela já dava sinais de que não estava indo muito bem. No ano 
passado, Siemens havia anunciado o adiamento de seus planos em investir em 
uma nova planta de produção de painéis de filmes finos e, esse ano, Bosch se 
retirou do mercado.  Mais recentemente foi Meyer Burger, o fabricante suíço de 
máquinas de cortar silício (principal tecnologia empregada hoje para a 
fabricação dos painéis), que revelou grandes perdas (redução de 50% de suas 
vendas em 2012[1]). 

O solar fotovoltaico era visto como uma das soluções para aumentar a oferta de 
eletricidade, respeitando as restrições de emissões poluentes e demais 
problemas associados à geração de eletricidade de origem fóssil. O forte declínio 
desses grandes atores levanta uma série de questionamentos sobre o futuro da 
indústria e até mesmo sobre a inserção da tecnologia nos setores elétricos. 

Alguns especialistas acreditam que esse seja um movimento natural de 
consolidação da indústria, como veremos com mais detalhe a seguir, e outros, 
como o The Economist[2], são mais pessimistas e alegam que o problema é mais 
grave do que parece porque os  debt-to-equity ratios das empresas da indústria 
solar fotovoltaica chinesa, líder mundial do setor, é de aproximadamente 80% 
contra a média de 50% encontrada a nível global. A revista britânica afirma 
ainda que a quase totalidade das empresas chinesas está tendo prejuízo. 

No entanto, nos parece que o argumento escolhido, assim como as empresas 
que estão falindo, é obsoleto.  Apesar do predomínio chinês, o mercado 
fotovoltaico é global. Se a indústria passa por forte crise, isso não significa 
necessariamente que a tecnologia tenha perdido relevância ou que não haja 
mercado para absorvê-la. Umas das próprias fontes citadas na matéria revela 
que uma das causas dos problemas financeiros dos grandes atores do setor se 
encontra no rápido avanço da tecnologia que faz com que as plantas se tornem 
obsoletas muito rapidamente. 

O modelo de desenvolvimento que possibilitou o rápido crescimento do setor se 
baseou fortemente nas subvenções oferecidas por diversos países europeus. 
Porém, esse modelo se mostrou insustentável na ausência das subvenções 
estatais. Até 2008, os produtores apostaram que os governos continuariam 
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subvencionando fortemente as atividades do setor e produziram além da 
demanda do mercado. 

Em 2012, a capacidade mundial de produção de painéis solares atingiu 60 GW 
enquanto a demanda era estimada em 33 GW, de acordo com Matthias Fawer, 
analista em desenvolvimento sustentável no banco Sarasin. Essa situação forçou 
os produtores a venderem por preços inferiores aos seus custos de produção (Le 
Temps, 28 março de 2013). Assim, os baixos preços dos painéis não foram 
alcançados graças à adoção de uma dinâmica positiva de ganhos de eficiência. 
Eles foram, em grande parte, fruto de subvenções e práticas agressivas 
de dumping de empresas que esperavam ganhar mercados e criar grandes 
barreiras para os novos entrantes. 

Todavia, como é sabido, o diagnóstico otimista dos produtores não se 
confirmou. A crise econômica mundial mudou drasticamente o cenário, como 
ilustra o caso espanhol que veremos a seguir. François Gabella, diretor de 
LEM[3], também afetada pelo problema ao ser questionado pelo periódico suíço 
Le Temps (3.04.2013)[4] apresentou esse mesmo diagnóstico. Ele considera que 
o mercado está agora altamente saturado e que se criou uma bolha industrial. 
Enquanto o nível da demanda não se recupera, para ele é normal que haja 
destruição de capacidade de produção. O saneamento do mercado ainda levará 
algum tempo, e provavelmente contará com o desaparecimento de alguns atores 
, mas é salutar e faz parte da consolidação da indústria. Apresenta portanto um 
diagnóstico otimista, contrário ao apresentado pelo The Economist. 

Para ajudar nossa compreensão sobre o estágio em que se encontra a indústria 
fotovoltaica atualmente, nos apoiamos em uma reflexão apresentada por 
Eduardo Lorenzo Pigueiras, em seminário ministrado na Universidade de 
Genebra no dia 1° de novembro de 2012. Para o pesquisador do Instituto de 
Energia Solar da Universidade Politecnica de Madrid, a indústria fotovoltaica se 
encontra efetivamente em transição, mas essas podem assumir trajetórias 
distintas. Podem ser lentas ou rápidas. As primeiras evoluem em um contexto 
onde o feedback mantém o sistema sob controle, as projeções temporais 
conseguem enxergar para onde ela evolui e não há sobressaltos. Já no caso das 
transições rápidas, é basicamente o inverso que acontece, como ilustram seus 
gráficos que apresentamos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 



Energias renováveis 

Boletim Infopetro Março/Abril 2013 Página 46 
 

Figura 1 – Transição lenta: 

 

Nota: état actuel : estado atual; état suivant: estado seguinte; temps: tempo 

Fonte: Pigueiras, E. L., apresentado em les Conférences du jeudi do Grupo de 
Energia da Univerdade de Genebra, disponível 
emhttp://www.unige.ch/energie/forel/energie/colconf/seminaires.html 

Figura 2 – Transição rápida: 

 

Nota: état actuel : estado atual; état suivant: estado seguinte; temps: tempo 

Fonte: Pigueiras, E. L., apresentado em les Conférences du jeudi do Grupo de 
Energia da Universidade de Genebra, disponível 
emhttp://www.unige.ch/energie/forel/energie/colconf/seminaires.html 

http://www.unige.ch/energie/forel/energie/colconf/seminaires.html
http://www.unige.ch/energie/forel/energie/colconf/seminaires.html
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Nesse sentido, a indústria solar fotovoltaica representaria um caso típico de 
transição rápida onde os sobressaltos acontecem com frequência. Na ocasião de 
seminário, o pesquisador ilustrou seu propósito com a apresentação do caso 
espanhol (gráfico abaixo). 

Gráfico 1 – O paradigma espanhol: evolução da capacidade instalada de 
eletricidade fotovoltaica 

 

Fonte: Pigueiras, E. L., apresentado em les Conférences du jeudi do Grupo de 
Energia da Univerdade de Genebra, disponível 
emhttp://www.unige.ch/energie/forel/energie/colconf/seminaires.html 

Se analisarmos estudos demográficos e cenários de oferta e demanda de energia 
para os próximos anos encontramos fortes tendências de urbanização e 
aumento da dependência elétrica das sociedades. Nesse contexto, a geração de 
eletricidade solar fotovoltaica continua sendo uma das tecnologias que melhor 
atende às necessidades futuras. Assim como o caso espanhol apresentado por 
Pigueiras em Genebra, o que acontece atualmente na China representaria um 
novo sobressalto na indústria solar fotovoltaica. 

Na ótica schumpteriana crises têm frutos positivos. No caso da crise da 
indústria fotovoltaica, podemos tirar lições sobre os instrumentos regulatórios a 
evitar e sobre como criar mercados mais sustentáveis. Os marcos regulatórios 
devem ser flexíveis e dinâmicos suficientes para que as indústrias não sejam 
protegidas de sobremaneira e para que haja incitação à inovação e à 
concorrência. Visto que existe um mercado para essa tecnologia, 
os entrepreneurs da indústria provavelmente saberão encontrar uma estratégia 
para seus produtos. Em conclusão, a indústria solar fotovoltaica de amanhã terá 
muito provavelmente novos atores e uma nova estrutura. Não é porque não 
conseguimos enxergar com clareza para onde ela está indo que ela se encontra 
condenada. 

 

http://www.unige.ch/energie/forel/energie/colconf/seminaires.html
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O desafio energético chinês 

Por Ronaldo Bicalho e Felipe de Souza 

Em Dezembro de 2012, a China tomou o lugar dos Estados Unidos como o 
maior importador de Petróleo do mundo. Nesse mês, de acordo com dados 
preliminares da US Energy Information Administration, a China importou o 
correspondente a 6,12 b/d enquanto os Estados Unidos importaram 5,98 b/d. 
Os americanos lideravam o ranking dos importadores desde meados dos anos 
1970 e, apesar dos dados se referirem apenas ao mês Dezembro e no 
consolidado do ano os EUA seguirem liderando, analistas acreditam que essa 
ultrapassagem mensal sinaliza claramente a tendência de longo prazo de 
supremacia chinesa nas importações mundiais de petróleo. 

Embora a China seja o maior produtor de carvão do mundo, a forte expansão do 
consumo e os preços domésticos desfavoráveis fizeram com que a importação de 
carvão começasse a crescer a partir de 2002; de tal forma que em 2009 o país já 
era um importador líquido e em 2010 ocupava o segundo lugar no ranking 
mundial de importações carboníferas, perdendo apenas para o Japão. 

Mesmo no caso do gás natural, a China se tornou um importador dessa fonte de 
energia pela primeira vez em 2007. Desde então a participação da importação 
líquida cresceu fortemente, saltando de 2% do consumo nesse ano para 22% em 
2011. 

Assim, a China, que em 1971 apresentava uma importação líquida negativa, 
correspondente a (-) 0,5% da sua demanda total de energia, em 2010 importava 
14 % da energia que consumia e era responsável por 8% das importações 
mundiais de energia. 

Dessa maneira, o vigoroso crescimento econômico chinês, que levou o país a 
ultrapassar o Japão e ocupar a posição de segunda maior economia do mundo, 
foi acompanhado de um forte aumento no consumo de energia, que levou o país 
a superar os Estados Unidos e, desde 2009, ocupar a posição de maior 
consumidor de energia do mundo. Mais do que isso, esse boom econômico e 
essa explosão do consumo de energia foram acompanhados por um acentuado 
aumento da dependência energética. 

Aumento esse que colocou a segurança energética como uma questão essencial 
para o Estado chinês, gerando consequências que transcendem a política 
energética e alcançam a grande estratégia geopolítica chinesa. 

Dada a extensão do controle do Estado chinês sobre a economia, a gestão dos 
recursos energéticos é crucial e requer que o governo desempenhe um papel 
muito mais intrusivo e proativo que no caso das outras grandes economias. Isto 
implica que a formulação das questões relacionadas à segurança energética na 
China se pleiteia de forma mais ampla e complexa no que diz respeito aos 
planos e ações do Estado. 
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Nesse sentido, é claro para Pequim que a segurança energética é fundamental 
para a segurança econômica e essa, por sua vez, é essencial para a segurança 
nacional. 

Desde 1949, a China apostou em um desenvolvimento independente que se 
refletiu em uma estratégia autárquica de abastecimento energético, fundada na 
autossuficiência, na utilização dos seus próprios recursos para atender à sua 
demanda de energia. 

Assim, explorar e controlar esses recursos fazia parte da própria noção chinesa 
de soberania. 

Essa ênfase na autossuficiência se coaduna com uma concepção de política 
externa cuja visão do sistema internacional está intimamente ligada a percepção 
da ameaça externa como sendo fundamental para a construção da identidade do 
Estado e para a legitimação do regime. 

O crescimento da dependência energética representa uma inflexão nessa 
estratégia, na medida em que ele requer uma integração mais profunda com os 
mercados financeiros e de energia; ao mesmo tempo em que levanta questões 
geopolíticas profundas em relação ao papel da China na região. 

É evidente que esse conjunto de questões afeta obrigatoriamente a própria 
concepção da política externa e, em consequência, a própria forma de inserção 
da china no sistema internacional. 

Assim, a maior dependência energética muda não só a política energética 
chinesa, mas sua política externa. Política externa essa vista como chave para a 
sua segurança nacional que, nesse caso, significa a manutenção do suprimento 
energético vital para a sua expansão econômica. 

A busca por maior segurança energética está mudando a política energética 
chinesa e terá impactos significativos no âmbito global. 

Uma China ávida por energia e disposta a ir buscá-la onde ela estiver passa a ser 
um ator chave na evolução da trama energética mundial. Trama essa que 
provavelmente ultrapassará em muito não só as fronteiras chinesas, mas, acima 
de tudo, as próprias fronteiras da energia. 
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Por que os estímulos federais não 
satisfazem os produtores de Etanol? 

Por Thales Viegas 

O governo federal editou nova uma medida para desonerar a produção de 
etanol. Eliminou o PIS/COFINS sobre o etanol, em valor equivalente a R$ 0,12 
por litro. Esta medida faz parte de um pacote de estímulos ao setor 
sucroalcooleiro, que envolve, em especial, o aumento de 20% para 25% de 
mistura de etanol anidro na gasolina C, a redução das taxas de juros nas linhas 
de financiamentos do BNDES. Em artigos anteriores tratamos de políticas 
públicas voltadas ao setor e da importância de uma regra transparente de 
precificação dos combustíveis fósseis e nesta vamos enfocar os limites da ação 
governamental. 

Nesse contexto, o objetivo deste texto é discutir a importância da desoneração 
tributária sobre a competitividade do etanol em relação à gasolina A. Uma 
pergunta a ser respondida antes é a seguinte: reduzir a tributação federal 
satisfaz os agentes do setor sucroenergético? A reposta é negativa, segundo 
Elisabeth Farina, presidente da UNICA, entidade representativa do setor. Sendo 
assim, a pergunta nuclear se coloca. Por que, mesmo quando o governo federal 
atende grande parte das reivindicações do setor, ele não se mostra satisfeito? 

Para responder esse questionamento há que se refletir sobre os papéis dos 
agentes públicos e privados no cenário desafiador em que se encontra o setor. 
Em verdade, os usineiros esperam soluções “de fora para dentro”, que reduzam 
os custos e aumentem o preço da gasolina. Chegam a cobrar do governo 
uma pseudo “previsibilidade” – num mundo com importantes incertezas 
econômicas e climáticas. A economia e os preços do petróleo se comportam de 
forma cíclica. Já o setor sucroalcooleiro é sazonal e dependente das condições 
no setor petróleo. 

O que se deve buscar, de fato, é um ambiente de negócios com mais 
estabilidade, bons contratos entre os elos da cadeia e adequada capacidade de 
estocagem de etanol. Contudo, não é difícil notar que há uma grande e 
constante expectativa em torno de novas medidas do governo federal, em um 
momento em que restam a ele poucos instrumentos para ajudar o setor. 

Com o recente “pacote de estímulos”, a União eliminou os tributos federais que 
ainda incidiam sobre o etanol, além de ofertar crédito ao setor a taxas de juros, 
suficientemente, baixas. Em parte, um planejamento energético adequado e 
consistente ajudaria, por exemplo, a elevar o aproveitamento do potencial de 
bioeletricidade, mas não poderia decidir pelos donos de carros flex-fuel qual 
combustível eles deveriam demandar. Há quem espere que o governo defina, 
com precisão, o quantum de etanol deverá fazer parte da matriz. Esse aspecto 
decorre de uma decisão autônoma do consumidor. Restam as alternativas de 
baratear o etanol ou encarecer a gasolina C. A união interviu no primeiro e no 
segundo aspectos, mas ainda pode atuar para a convergência aos níveis 
internacionais. 
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Desonerar em R$ 0,12 cada litro de etanol, vendido pelo produtor a R$ 1,36, em 
média, segundo dados da ESALQ para abril de 2013, constitui uma redução de 
custo relevante. Contudo, a UNICA espera que os efeitos da medida se 
dispersem ao longo da cadeia e não gerem o estímulo desejado ao produtor de 
etanol. Esse raciocínio se baseia no fato de que o grau de concentração do elo 
usineiro é inferior ao verificado na distribuição, como se pode constatar na 
figura 1. As três maiores firmas (CR3) detêm 57% do mercado de distribuição e 
no elo produtor o indicador CR3 não chega a 25%. Concentração influencia o 
poder de fixar preço. 

Figura 1 – Participação Relativa do Mercado de Distribuição de 
Etanol, em 2013, em percentual 

 

 

Fonte: ANP (elaboração própria) 

Sendo assim, em princípio, os distribuidores teriam maior poder do que os 
produtores de etanol, na definição dos preços de suas transações. Do contrário, 
os usineiros absorveriam toda a desoneração, tendo em vista que eles apontam o 
aumento dos custos e, consequentemente, a baixa margem de lucro como sendo 
um dos principais problemas do setor.  Todavia, como se pode ver na figura 2, o 
IGP-DI, índice geral de preços da economia, foi superior aos índices de inflação 
do setor sucroalcooleiro, tais como: o índice de preço ao produtor (IPP), os 
indicadores de inflação agrícola e industrial, bem como a soma destas duas, a 
inflação geral do setor sucroalcooleiro. Ainda assim, é com base no argumento 
do aumento dos custos que os usineiros pleiteiam, dentre outras coisas, as três 
medidas do governo federal, apresentadas adiante. 
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Figura 2 – Evolução dos Custos do setor Sucroalcooleiro, de 
novembro de 2011 a novembro de 2012, em número Índice. 

 

Fonte: ESALQ e FGV (elaboração própria) 

Primeira, é a equiparação dos preços da gasolina A aos níveis internacionais. 
Eis uma reivindicação legítima e, aos poucos, ela poderá ser mais bem 
equacionada, faltaria tornar claras as regras da política de preços da gasolina A. 
O problema é que, em eventuais quedas das cotações do petróleo, o setor prefere 
a política de estabilidade, mas na fase de alta, defende os preços livres. Nos EUA 
o mercado é livre e as reduções de preço do petróleo chegam até a bomba. Caso 
esse fosse o caso no Brasil, as incertezas e riscos para o setor sucroalcooleiro 
aumentariam. 

 Segunda, é o retorno da cobrança da CIDE na gasolina C, como um imposto 
pigouviano – devido à suas externalidades, poderia ser uma alternativa, até 
certo ponto, se o governo federal não tivesse de enfrentar o trade-off entre 
inflação e reajustes de preços dos combustíveis no curtíssimo prazo. Todavia, 
também poderia ser um erro estratégico impor altas alíquotas da CIDE na 
gasolina para que o etanol seja sempre soberano. Ele tem de estar sob pressão 
competitiva de um bem substituto para que sejam estimulados os ganhos de 
eficiência e para que a tecnologia de motores flex-fuel se justifique. 

Terceira, é a atuação da União, junto aos governos estaduais, para eles 
reduzirem as suas alíquotas de ICMS, que incidem sobre o etanol. Como se pode 
observar no gráfico 3, o impacto dos tributos estaduais é muito maior do que a 
importância dos federais. No entanto, este é um tema extremamente sensível. O 
governo do país tem enfrentado muita dificuldade de encaminhar propostas que 
envolvem a arrecadação dos estados, em geral, e aquelas associadas ao ICMS, 
em particular. 
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Figura 3 – Participação dos Tributos sobre o preço de bomba dos 
combustíveis, em percentual 

 

 

Fonte: Secretaria da Receita Federal e UNICA (elaboração própria) 

O resumo da análise dessas medidas é que, as duas primeiras elevam o preço da 
gasolina C e impactam a inflação. A recente aceleração da inflação do país coloca 
em cheque essas alternativas, pelo menos no curto prazo. Há que se considerar 
que a manutenção da inflação em patamares razoáveis é importante, inclusive, 
para o controle dos custos. Já a última ação pode reduzir o preço final do etanol, 
mas não garante qualquer queda e envolve alto custo político. Ela esbarra no 
pacto federativo e o atual debate sobre a divisão dos royalties demonstra que ela 
não parece ser factível. Utilizar recursos públicos como moeda de troca dessa 
operação com os estados também não parece ser uma medida razoável. São 
Paulo, o maior produtor, tem a menor alíquota, por razões óbvias, mas não é um 
exemplo representativo dos demais. Não há porque alimentar expectativas 
disso. 

Vale lembrar, também, que nos últimos dez anos, o setor sucroenergético 
passou por rápidas e intensas transformações e, em muitos aspectos, não estava 
preparado para enfrentá-las, da maneira em que tais mudanças ocorreram. As 
expectativas criadas em torno da produção de etanol foram da magnitude dos 
desapontamentos subsequentes: grandes. Cenários econômicos desfavoráveis e 
apostas equivocadas dos produtores, combinadas, criaram as condições para 
que os produtores convivessem com elevado endividamento (seus custos e 
riscos), ociosidade e o sentimento de uma dependência crescente em relação ao 
governo. 



Etanol 

Boletim Infopetro Março/Abril 2013 Página 55 
 

Caso não haja uma solução de compromisso entre o setor público e privado, 
para dar consistência à oferta de etanol, o setor tenderá a se manter dependente 
das políticas conjunturais dos governos de plantão. Não bastasse o Brasil não ter 
tradição de planejamento energético ou mesmo de estratégia de longo prazo, 
cada legenda tem as suas prioridades, o que adiciona vulnerabilidade a esse 
setor. Enquanto se atribuir ao Estado Nacional toda a responsabilidade pela 
revitalização da cadeia sucroenergética é possível que se esteja perdendo a 
oportunidade de fomentar, nesta atividade, o surgimento e a ampliação de 
empresas de excelência. Até porque a maioria dos setores no Brasil enfrenta 
dificuldades no ambiente de negócios, altos custos, demasiada burocracia e uma 
tributação inadequada. Tais obstáculos não são exclusivos de nenhum setor. 

Para concluir, há que se fazer coro à importância de um planejamento 
energético (integrado e consistente), mas também reconhecer que já se utilizou 
grande parte dos instrumentos de política industrial, disponíveis para o governo 
federal, para a promoção da produção de cana-de-açúcar e de etanol. Talvez 
faltasse a exigência de contrapartidas adequadas. Ainda assim, o setor 
sucroalcooleiro não se diz satisfeito porque sabe que o Brasil estará cada vez 
mais dependente da oferta de seus produtos. Assim, ele poderá seguir 
pleiteando ajuda, enquanto adota uma estratégia defensiva, de investir pouco 
em ampliação da oferta de cana e de etanol, visto que isso pode reduzir os 
preços. É verdade que o Brasil e o mundo convivem com inflação (os custos se 
elevaram) e os preços da gasolina no Brasil estão um pouco defasados. Contudo, 
isso não significa que o país tem de atender até aos desejos irrealistas do setor 
sucroalcooleiro para ele se recuperar, ainda que reconheça o seu valor. 


