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Investimentos no setor energético: os
caminhos de uma nova dinâmica
Por Edmar de Almeida
O Governo Brasileiro há tempos vem buscando sem sucesso encontrar um
caminho para alcançar um nível de investimentos na economia que garanta o
crescimento sustentado. Atualmente, o país tem uma taxa de investimentos
sobre o PIB (18%) que não é compatível com um crescimento econômico
sustentado a taxas almejadas pela sociedade (4-5%). Quando comparamos a
taxa atual de investimentos com períodos onde o país conseguia investir mais de
20% do PIB, percebemos que a grande diferença foi a queda do investimento
público. Ou seja, o Estado Brasileiro, apesar de ter elevado fortemente a carga
tributária, não consegue mais priorizar os investimentos no orçamento
nacional.
Esta condição de contorno da questão do investimento parece ser mais
estrutural que conjuntural. Apesar do esforço e do discurso político de vários
governos para priorizar investimentos, os resultados não foram animadores. O
investimento público continua muito aquém do necessário para uma taxa geral
de investimento na economia compatível com o crescimento sustentável.
Nos últimos anos, o setor energético, em particular o segmento de óleo e gás
passou a ser uma importante oportunidade para a retomada do crescimento dos
investimentos. As grandes descobertas de óleo e gás na província do Pré-Sal, o
grande potencial do gás não convencional e das energias renováveis abriram
oportunidades para transformar o Brasil num grande exportador de energia. Os
cenários de crescimento da produção de petróleo e gás da Petrobras e do
Governo Federal apontam para um forte aumento da participação dos
investimentos em óleo e gás nos investimentos totais. A participação da
indústria de óleo e gás nos investimentos totais da economia já tinha saído de
2% em 1995 para 9% em 2008.
Apesar da indústria de energia apresentar vantagens comparativas naturais
(renda mineral) que abrem grandes oportunidades para os investimentos, a
concretização destes não tem nada de natural. O setor energético tem uma
especificidade importante que pode afetar a dinâmica dos investimentos que é a
forte interferência do governo no setor. Ou seja, o Estado acaba sendo
responsável por determinar as condições de valorização dos recursos naturais e,
por consequência, do volume e ritmo de investimentos no setor.
No Brasil, apesar da abertura do setor energético para o capital privado com as
reformas da década de 1990, o Estado continua tendo um papel central na
determinação da dinâmica de investimentos. Agora não tanto através do
investimento direto de recursos públicos, mas principalmente, pelas decisões de
política energética que afetam o grau de rentabilidade dos projetos. As reformas
no Brasil não permitiram retirar totalmente os recursos públicos dos
investimentos diretos no setor energético. As empresas continuam em parte
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dependentes de recursos do tesouro para o financiamento de grandes projetos a
taxas compatíveis, através do BNDES. A recente descapitalização das empresas
estatais do setor elétrico através da condição desfavorável de renovação das
concessões hidrelétricas tende a reforçar a dependência das empresas estatais
dos recursos do tesouro.
Entretanto, no caso do setor energético, recursos do tesouro não bastam para
garantir uma taxa elevada de investimentos. A estrutura industrial do setor
energético atual já é dominada pelo capital privado. O processo de decisão dos
investimentos é muito mais complexo e o governo tem pouco controle sobre este
processo. Ressalte-se que independentemente do grau de intervenção do estado
na economia, a variável “investimento privado” não pode ser controlada pelo
governo. Os investimentos acontecem apenas se as empresas enchergam uma
relação risco-retorno favorável para os investimentos.
A política energética nacional vem dando recorrentes sinais de que não entende
ou desconsidera a complexidade do atual ambiente para os investimentos no
setor energético nacional. Em particular, as mudanças repentinas de
prioridades de política energética tem comprometido a rentabilidade de
segmentos do setor energético criando uma enorme núvem de incertezas para as
empresas. Como exemplo, podemos citar as mudanças na política de
precificação dos combustíveis que afetou negativamente a rentabilidade do
segmento de Etanol; a política de preços do gás natural que paralizou a cadeia
do GNV; mudanças repentinas e repetitivas nas regras dos leilões de geração
que acaba arbitrando a competitividade das diferentes fontes energéticas;
mudanças nas políticas de conteúdo local que afetam as condições de
rentabilidade dos projetos.
Num contexto em que a decisão dos investimentos passa pelo crivo privado, a
política energética deve não apenas guiar os investimentos para as fontes mais
desejadas pela sociedade, mas garantir um nível almejado para os
investimentos. Para isto, não basta definir “o que fazer”, ou seja, os caminhos da
política energética, mas é muito importante “como fazer”. A própria política
energética pode se transformar num importante fator de incerteza para os
investimentos, caso o processo de decisão e implementação da mesma não
sejam minimamente previsíveis por parte dos agentes do setor.
É importante considerar que processo de decisão da política energética ocorre
num contexto de interação com outras políticas de estado. As políticas
energéticas visam também atender prioridades que são externas ao setor
energético (por exemplo: inflação, geração de renda, transferência de renda).
Entretanto, o grande desafio é definir bem as prioridades entre as políticas. Para
isto, é muito importante considerar os efeitos das políticas setoriais sobre a
dinâmica de investimentos do setor energético.
Nos últimos anos, o Brasil vem experimentando um período de forte “ativismo”
do governo na formulação e modificação de prioridades da política energética.
Isto ocorre em função de um ambiente econômico mais desafiante. Este
ativismo se traduz em mudanças frequentes das principais orientações de
política e do próprio padrão de funcionamento da regulação. Basta dizer que nos
últimos 3 anos o país aprovou novas leis para o setor de petróleo e gás; o setor
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elétrico passou por uma profunda reforma do setor de geração e transmissão
com a lei que renovou as concessões; inúmeras regulamentações vêm mudando
as regras das revisões tarifárias, dos leilões no setor elétrico, do conteúdo local,
e de operação do setor energético. Cada mudança afeta as condições de
viabilidade dos projetos. As condições de previsibilidade para os projetos se
deterioraram de forma significativa nos últimos anos.
Neste contexto, é fundamental melhorar a percepção de risco regulatório e
institucional para o setor energético. Sem um esforço por parte do governo
neste sentido, o Brasil poderá não aproveitar totalmente as oportunidades que a
indústria de energia apresenta para os investimentos. Em particular, é
importante clarear o horizonte da indústria petrolífera nacional. Sem um
posicionamento firme do governo de que a política de preços dos combustíveis
estará alinhada com o objetivo da expansão, as condições dos investimentos no
setor petrolífero nacional não estarão dadas. Da mesma forma, é importante
estar atento aos custos impostos aos projetos no Brasil em função da política de
conteúdo local. Esta política é importante para a economia nacional, mas não
pode ser vista como um objetivo em si mesmo. A viabilidade econômica dos
projetos deve ser garantida inclusive para garantir um maior volume de
compras locais.
No setor elétrico, a questão fundamental é a definição de uma visão de futuro.
Este setor carece de diretrizes claras de política energética, uma vez que várias
questões-chave não estão definidas. Em particular, o governo tem dificuldades
políticas para definir e implementar diretrizes para fontes energéticas
importantes como as hidrelétricas e a geração nuclear. A questão da construção
de hidrelétricas na Região Amazônica e a possibilidade ou não de se construir
hidrelétricas com reservatórios é fundamental para uma visão de futuro do setor
elétrico. A dificuldade aqui é construir uma agenda de debates com a sociedade
que permitam desembocar em um processo de decisão política. O mesmo
acontece para a energia nuclear e o carvão. Sem uma visão clara a respeito do
futuro reservado a estas fontes energéticas, a definição de estratégias por parte
do governo e do setor privado para as outras fontes energéticas (gás natural e
renováveis) fica comprometida.
Conclui-se assim que o Brasil carece de uma convergência com respeito a uma
visão de futuro sobre o setor energético nacional; ao mesmo tempo em que
florescem diferentes visões para questões de curto-prazo por parte do governo.
Desta forma, a melhoria do ambiente de investimento passa pela mudança do
ativismo do governo em direção à definição de uma agenda de longo-prazo, e
um menor ativismo regulatório nas questões de curto-prazo. O caminho da
sustentabilidade e aceleração dos investimentos no setor energético passa pela
melhoria do ambiente de investimentos para as empresas. Quanto melhor este
ambiente, menos o setor energético precisará de recursos públicos para sua
expansão.
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A produção iraquiana de
hidrocarbonetos e as suas perspectivas
de expansão
Por Felipe Imperiano
O Iraque, historicamente, é um player importante na indústria mundial de
petróleo. Ele foi membro fundador da OPEP e um dos primeiros a nacionalizar
suas reservas, em 1961. Adicionalmente, a sua política de exportação de petróleo
foi, por mais de 30 anos, elemento chave na formação do preço e oferta
mundiais.
O país tem a quinta maior reserva provada de petróleo e a décima terceira de
gás natural e bom potencial para novas descobertas (IEA, 2012). Especialistas
estimam que, com a retomada dos investimentos, as reservas provadas
iraquianas poderiam rapidamente atingir cerca de 200 bilhões de barris[i]. Só
em 2011, as reservas provadas de petróleo e gás cresceram respectivamente
24,4% e 13,1% (BP, 2012). Isso marca um contraponto com as décadas de 1990 e
2000, como pode ser visto no Gráfico 1, quando as reservas provadas de
petróleo e gás se mantiveram relativamente estáveis em virtude de baixos
investimentos, conflitos armados e sanções econômicas.
Gráfico 1: Reservas provadas de petróleo e gás iraquianas entre 1980
e 2011

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da (BP, 2012)
Todas as reservas iraquianas são onshore. Comparado com outras regiões
produtoras mundiais, a geologia iraquiana é relativamente simples e seus custos
são bem inferiores, o que traz grandes economias de escala para a produção no
país (IEA, 2012). O CAPEX de um projeto de desenvolvimento de um novo
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super campo no Iraque é entre 81% e 86% menor do que o de um campo no PréSal, enquanto o OPEX pode ser até 100% inferior, por exemplo (IEA, 2012).
Cerca de 75% das reservas provadas de gás estão em reservatórios associados,
sendo concentrados na região sul do país (IAE, 2012). Em decorrência dos
ganhos mais altos com petróleo e da falta de infraestrutura adequada, em 2008,
mais de 40% da produção foi queimada, entretanto a Shell estima que essa
queima tenha sido ainda maior, sendo desperdiçado mais de 1 bcf/dia (EIA,
2012). Em 2011, esse percentual subiu para 60% (IEA, 2012). Dada a elevada
participação do petróleo na matriz energética iraquiana, o gás tem ganhado
maior importância para a geração elétrica à medida que a demanda interna por
energia tem crescido (IEA, 2012), assim o governo tem feito esforços para
diminuir a queima do gás, como se juntar ao Global Gas Flaring Partnership do
Banco Mundial (IEA, 2012) e tem trabalhado em um acordo com a Shell, a fim
de implementar um projeto de redução da queima de gás e ofertá-lo
internamente (EIA, 2012).
No momento atual, o país ainda se encontra bastante dividido em termos
políticos e étnicos, o que acentua a sua instabilidade. Os conflitos entre as três
etnias que compõe a população do país – a saber, Xiita, Sunita e Curda – geram
não apenas riscos econômicos, como também contratuais. Legalmente, a
exploração de recursos energéticos é feita por contratos de serviços técnicos[ii],
nos quais a remuneração paga ao prestador de serviço é uma taxa por barril de
óleo produzido. Nessa modalidade, a parcela de 25% do consórcio cabe a uma
das estatais iraquianas. Ao mesmo tempo, o governo da região semi autônoma
do Curdistão utiliza contratos de partilha da produção, onde o retorno depende
do valor do óleo ou do gás produzido (IEA, 2012). Esses contratos são
contestados pelo governo central.
A produção de petróleo, ao longo das últimas três décadas, sofreu quedas
abruptas em decorrência das guerras que o país enfrentou: primeiro, com o Irã
e, posteriormente, com os Estados Unidos. A partir de 2006, a produção de
petróleo aumentou constantemente. Em 2011, houve um crescimento de 12,8%,
ou seja, 2,8 milhões de barris por dia (mb/d), atingindo o máximo desde o início
da guerra, contudo ainda não se alcançou o seu pico histórico de 3,5 mb/d,
ocorrido em 1979 (BP, 2012), como se observa no Gráfico 2 abaixo. Isso mostra
que há um potencial substancial para expansão da produção. Em setembro de
2012, a produção média foi de 3,235 mb/d, (PLATTS, 2013a), mas, já em
Outubro, a produção caiu 200 mil b/d (kb/d) (PLATTS, 2013). A Platts estimou
que a produção, em Dezembro, sofreu uma forte queda para 2,89 mb/d, isto é,
aproximadamente 11% menor do que Setembro. Entretanto, a produção dá
sinais de recuperação. Em Fevereiro de 2013, foi registrado 2,96 mb/d
(PLATTS, 2013a). Assim, pode-se constatar uma oscilação significativa na
produção iraquiana.
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Gráfico 2: Produção iraquiana de petróleo entre 1965 e 2011

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da (BP, 2012)
O downstream iraquiano também sofre com a falta de investimentos, o que
acarreta na inadequação do perfil de produção das refinarias em relação ao
consumo do país. O óleo combustível representa 45% dos derivados de petróleo
produzidos internamente, mais do que suficiente para abastecer o mercado
nacional, gerando um excesso do produto que não tem uso domestico, nem
possibilidade de exportação. Desse modo, em 2011, foram adicionados 150 kb/d
de óleo combustível ao petróleo exportado, baixando tanto o seu preço, quanto a
sua qualidade. Do total de derivados, menos de 15% é de gasolina, assim
gerando uma necessidade de importação de 8,5 milhões de litros de gasolina por
dia. Igualmente, outros 2,6 milhões de litros de diesel foram importados (IEA,
2012).
A maior parte das exportações ocorre por navios, através da região sul do país,
entretanto a sua extensão costeira é de apenas 58 km e só há dois canais de
acesso suficientemente profundos para a navegação de grandes navios, sendo
que um deles é o estuário de Khor Abdullah, que dá acesso ao porto de Umm
Qasr e é fronteiriço com o Kuwait, fazendo dele um ponto de conflito histórico
entre os dois países. Uma parcela menor é exportada por um oleoduto ao Norte,
através do território curdo, para a Turquia.
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Figura 1: Campos de óleo e gás e infraestrutura do sul do Iraque

Fonte: (IEA, 2012)
A infraestrutura do setor energético está em más condições de uso e é
inadequada quanto à capacidade. A fim de evitar a limitação do potencial de
produção de novos campos, há que se ter um planejamento integrado dos
projetos (IEA, 2012).
Em termos de volume, o país é o terceiro maior exportador de petróleo, atrás
somente de Arábia Saudita e Rússia. As exportações de fevereiro desse ano se
recuperaram da queda que sofreram em novembro do ano passado, atingindo
2,54 mb/d, isto é, 177 kb/d a mais que em janeiro e apenas 78 kb/d a menos do
que a média entre setembro e novembro de 2012, que foi de 2,62 mb/d, a maior
desde o início de 1990, antes da invasão iraquiana ao Kuwait (PLATTS, 2013a).
Cabe ressaltar que as exportações da região curda por oleoduto foi interrompida
em meados de dezembro devido a desentendimentos com o governo central
sobre pagamentos de petróleo, ou seja, não houve contribuição da região para o
aumento das exportações. Em novembro de 2012, a província curda foi
responsável por 152 kb/d em exportações, o maior volume exportado pela
região até hoje (PLATTS, 2013a).
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O aumento da demanda energética na Ásia tem feito com que cada vez mais a
produção seja direcionada para essa região, especialmente para China, Índia e
Coréia do Sul (EIA, 2012). A parcela do óleo destinada para o mercado asiático
cresceu de 32%, em 2008, para 52%, em 2011, e a América do Norte e a Europa
perderam participação nas exportações no mesmo período, caindo para 26% e
22%, respectivamente, como mostra a Figura 2.
Figura 2: Exportações iraquianas por região

Fonte: (IEA, 2012)
Perspectivas de Retomada da Produção e Possíveis Impactos sobre
os Preços Internacionais
No curto prazo, a IEA espera que a ampliação da oferta nos países que não
fazem parte a OPEP seja suficiente para fazer frente aos incrementos da
demanda global, entretanto a produção nesses países deve começar a cair em
meados do decênio de 2020, exigindo crescimento substancial na produção dos
países da OPEP para os anos seguintes, como se vê na Figura 3.
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Figura 3: Crescimento da produção de petróleo nos países da OPEP e
não-OPEP

Fonte: (IEA, 2012)
Para a IEA, o Iraque será o principal provedor de oferta adicional de óleo para
as próximas décadas, ultrapassando a Rússia e se tornando o segundo maior
exportador de petróleo por volta de 2030. Nessa condição, não só o contexto
interno como também o do mercado internacional são fundamentais para
avaliar as perspectivas de produção iraquianas, assim as exportações futuras
iraquianas devem continuar a se voltar para o mercado asiático, onde a agência
projeta que se dará a maior expansão da demanda, ao passo que a demanda
europeia por óleo importado cairia a uma taxa de 1% ao ano e na América do
Norte ainda mais rapidamente, em virtude do aumento da produção interna.
No Cenário Central[iii] projetado pela agência, a produção iraquiana continuará
crescendo consistentemente e de maneira mais forte a partir de 2015 até o início
dos anos 2020, para, então, aumentar de modo mais gradual. Até 2015, grande
parte da produção adicional seria absorvida pelo mercado interno,
principalmente para a geração de energia elétrica, todavia isso mudaria na
media em que maiores volumes de gás natural fossem ofertados. É esperado que
as exportações cresçam 43,2%, entre 2020 e 2035, como mostra a Tabela 1
abaixo. Desse modo, as exportações resultariam, até 2035, em US$ 5 trilhões
em receitas para o Iraque.
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Tabela 1: Projeção das exportações iraquianas no Cenário Central da
IEA (em mb/d)
2020

2025

2035

4,4

5,2

6,3

Fonte: (IEA, 2012)
No cenário mais favorável, High Case, a produção, em 2020, seria superior a 9
mb/d, e as exportações maiores que 7 mb/d, ficando acima de 4 mb/d já em
2015; portanto, o preço internacional do petróleo seria em torno de US$ 115, em
2020, e ficando próximo a esse nível, em 2035. Em face de preços menores, o
consumo internacional aumentaria ligeiramente para 101 mb/d.
No Delayed Case, com um crescimento mais lento do que o esperado, a
produção iraquiana atingirá 5,3mb/d apenas, em 2035, ou seja, 36,1% inferior
ao Cenário Central, acarretando em consideráveis restrições no mercado de
petróleo e, consequentemente, no aumento de preços e na sua maior
volatilidade. Isso significaria um aumento percentual nos preços do óleo de 3%,
em 2020, e de 11%, em 2035, quando comparado com o Cenário Central, assim
o barril valeria US$ 140 em termos reais, ou US$ 240 em termos nominais, em
2035. Com preços mais altos, a demanda internacional, no mesmo ano, seria 97
mb/d, ou seja, 2,4 menor do que no Cenário Central.
Segundo a IEA, o Iraque teria o quinto maior crescimento da produção de gás
natural no período analisado, assim haveria um aumento de 800% na produção
entre 2011 e 2035, atingindo nesse ano 90 bilhões de metros cúbicos (bcm). No
que tange as exportações, em 2020, elas se estabilizariam em torno de 10 a 15
bcm, antes de chegar a 17 bcm, em 2035, como pode ser visto na Figura 4.
Porém, os campos associados só conseguiriam fornecer 70% da demanda de gás
até 2035, assim as exportações exigiriam que houvesse desenvolvimento de
poços não-associados, ou seja, a produção de gás tem que ser, ela mesma, um
negócio atrativo.

Boletim Infopetro

Maio/Junho 2013

Página 13

Petróleo

Figura 4: Balanço do gás iraquiano no Cenário Central

Fonte: (IEA, 2012)
No High Case, as exportações de gás natural atingiriam 25 bcm, em meados dos
anos 2020, e 37 bcm, em 2035. Uma menor produção de petróleo aliada a
prolongadas incertezas sobre as condições de investimento e exportação fariam
com que, no Delayed Case, as exportações somassem 7 bcm somente, em 2035,
portanto 81% inferior ao projetado no Cenário Central, como se vê na Figura 5.
Figura 5: Produção e exportação de gás natural no High Case e
Delayed Case

Fonte: (IEA, 2012)

[i] http://www.globalpolicy.org/political-issues-in-iraq/oil-in-iraq.html
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[ii] Technical Service Contracts
[iii] A IEA construiu três cenários de expansão da produção iraquiana, a saber:
i) Central Scenario, que reflete a trajetória mais razoável, baseado em avaliações
atuais e políticas e projetos anunciados; ii) High Case, o melhor cenário, com a
produção aumentando rapidamente até ultrapassar 9 mb/d em 2020 e
crescendo ainda mais, ficando 25% maior do que no Central Scenario no final do
período de análise (2035); e iii) Delayed Case, que seria o pior cenário, onde a
investimento iraquiano seria equivalente a apenas 60% do utilizado no Central
Scenario, desse modo restringindo fortemente a produção.
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Projeções do Pré-sal: O Brasil será um
petro-estado?
Por Luciano Losekann e Thiago Periard
O Brasil é um dos países que mais desenvolveram sua indústria de petróleo nas
décadas recentes no mundo, e é também um dos que têm melhores perspectivas
de crescimento para os próximos anos. Esse momento positivo da indústria de
óleo e gás nacional teve inicio na década de 1980 com a exploração em águas
profundas, que acabou culminando nas descobertas, no final da década de
2000, de grandes reservatórios na chamada camada pré-sal, que devem dar
impulso para o setor no longo prazo. As reservas do pré-sal constituem a
possibilidade de reversão de uma tendência histórica brasileira de importador
de petróleo, já que com estas descobertas se prevê um cenário onde o país irá ter
petróleo em quantidade suficiente para se tornar um exportador líquido da
mercadoria. No entanto, apesar de toda a euforia criada pela descoberta do présal, ainda não se tem com clareza qual o tamanho de seu impacto econômico
para o Brasil.
Esse artigo procura avaliar a importância que a indústria de petróleo terá na
economia brasileira no horizonte de 25 anos, utilizando as projeções da Agência
Internacional de Energia (AIE) e dados de países que dependem fortemente da
produção e exportação de petróleo. A análise indica que o Brasil, apesar do
elevado potencial e tamanha euforia com o pré-sal, não se tornará um país
dependente de petróleo e os impactos dessa atividade não serão suficientes para
alterar de forma drástica a estrutura produtiva brasileira no médio e longo
prazo.
A expectativa para a produção brasileira de petróleo nos cenários da AIE é
bastante favorável. A produção alcança 4,4 milhões de barris diários em 2020 e
5,2 milhões em 2035, que representa um crescimento médio de 3,6% ao ano ao
longo de 25 anos. Como pode ser visto no gráfico 1, o Brasil é, ainda de acordo
com a Agência Internacional de Energia, o terceiro maior incremento da
produção esperado para o período analisado, ficando atrás apenas do Iraque e
Arábia Saudita. Entre os países não-OPEP, o Brasil ainda tem a vantagem deste
aumento da oferta ser derivado da produção de petróleo convencional, em
contraste com a produção canadense que deve crescer quase tanto quanto a
brasileira, mas vindo sobretudo das areias betuminosas de elevado impacto
ambiental.

Boletim Infopetro

Maio/Junho 2013

Página 16

Petróleo

Gráfico 1 – Incremento da Produção de Petróleo estimado para
2035.
Países selecionados

Fonte: IEA (2011)
Por outro lado, as estimativas da AIE são bastante conservadoras quanto à
evolução do consumo de derivados no Brasil. Em parte devido ao
desenvolvimento do uso de biocombustíveis, a demanda aumentaria a uma taxa
de 0,9% ao ano. Dessa forma, a tendência do Brasil é tornar-se exportador
líquido de petróleo. Conforme se pode ver no gráfico 2, as exportações líquidas
devem crescer continuamente, atingindo o volume de 2,5 milhões de barris por
dia.
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Gráfico 2 – Cenários para Produção, Consumo (eixo esquerdo) e
Exportações líquidas (eixo direito) de petróleo no Brasil – 2010 –
2035 (em milhões de bbl/d)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de IEA (2011)
Para avaliar a relevância que a indústria de petróleo terá na economia brasileira
utilizamos indicadores da intensidade em petróleo. Os valores estimados de
exportações, receitas externas com petróleo, produção sobre consumo, reservas
per capita, exportações per capita e sobre o PIB indicam como o Brasil se
encaixaria em termos de abundância em petróleo frente aos outros países do
mundo. Como aqui o objetivo é destacar a trajetória de aumento da produção e
a situação de exportador líquido para o Brasil, não se fizeram cenários destas
variáveis para todos os países do mundo, mas sim se comparou a trajetória
brasileira com os dados históricos observados de forma a mostrar qual seria a
posição relativa do Brasil em 2035 frente aos parâmetros observados hoje na
realidade econômica.
O primeiro indicador observado demonstra o porquê do entusiasmo frente às
descobertas do pré-sal. Se o Brasil exportar 2,6 milhões de barris de petróleo
por dia como prevê a AIE, ele se colocará em 4º lugar entre os maiores
exportadores do produto em 2010. Com estes valores de exportação o Brasil
ficaria atrás somente de Arábia Saudita, Rússia e Irã na lista dos maiores
exportadores de petróleo do mundo. Esse fato representa uma grande inversão
para os padrões históricos brasileiros de importador líquido da mercadoria,
colocando o país num papel de destaque dentro da cena da geopolítica da
energia na bacia do Atlântico. Como se pode ver o Canadá é hoje um grande
exportador de petróleo para os EUA, e a inclusão de outra fonte fornecedora
longe das dificuldades logísticas e pressões políticas do Oriente Médio diminui a
preocupação americana com a segurança de seu abastecimento com grandes
fornecedores em seu próprio hemisfério.
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O gráfico 3 demonstra os fluxos físicos de petróleo a serem exportados pelo
Brasil, mas o impacto econômico que estes fluxos exercem deve ser avaliado sob
a ótica dos volumes financeiros que eles podem proporcionar para o país. Do
lado positivo, as exportações de petróleo diminuem a necessidade de
financiamento externo por gerarem grandes fluxos de entrada de capitais pela
balança comercial. Por outro, existe o impacto negativo da apreciação cambial
gerada pela entrada maciça de dólares na economia proporcionada pela venda
de petróleo.
Gráfico 3– Cenário de exportação para o Brasil em 2035 frente aos
resultados observados em 2010 para os 10 maiores exportadores de
petróleo no mundo. (em mil bbl/d)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AIE (2011) e AIE
(2011)
Vale mencionar que estes valores para o Brasil foram conseguidos através da
multiplicação do volume, projetado pela AIE, das exportações brasileiras pelo
preço do petróleo vigente em seus três cenários.
Desta maneira há de se considerar que os valores pagos ao petróleo mais pesado
podem ser até 15% menores do que o valor pago a um petróleo leve como o
Brent. Ainda se considerando este desconto, o valor obtido não seria inferior aos
70 bilhões de dólares caso o preço se mantivesse em patamares próximos aos
100 dólares por barril no longo prazo, o que dada a expectativa quanto às
dificuldades crescentes de acesso a petróleo com baixo custo de produção, não é
uma hipótese improvável.
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Gráfico 4 – Cenários para a receita com exportação de petróleo para
o Brasil 2035 frente aos maiores valores observados no mundo em
2010. (em bilhões de US$)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da IMF (2011) e EIA
(2011)
Uma outra maneira de se mensurar indiretamente a dependência em petróleo é
observando a proporção produzida em relação ao consumo interno. Este
indicador é utilizado em ENI (2011) por exemplo, para chamar a atenção para os
países que são típicos exportadores e outros com maior presença de um
mercado consumidor local. Esses dados também podem ser empregados para a
análise da situação de segurança no abastecimento, já que valores entre zero e
um indicam que o país consome menos do que produz e indica a proporção do
petróleo importado sobre o consumo local. Desta maneira, este é um indicador
amplamente utilizado para se medir o grau de “conforto” do abastecimento de
petróleo para determinado país. Tendo feito os cálculos para todos os países do
mundo, se encontram alguns casos onde a produção é fundamentalmente para a
exportação, como é o caso de países como Guiné Equatorial e Congo, onde os
volumes produzidos são várias vezes superiores aos seus respectivos consumos
internos. Estes casos se firmam como típicos exemplos de países dependentes
de petróleo, pois suas economias não têm tamanho e força suficientes para
sustentar o mínimo de consumo interno, sendo toda a produção orientada para
a exportação e assim, sem maiores implicações para o acesso à energia e
desenvolvimento de cadeias produtivas a montante desta atividade.
Outros países concentram-se no intervalo entre 5 e 15, portanto possuidores de
maior economia interna frente ao tamanho de suas produções de petróleo. Em
geral este grupo intermediário é representado pelos grandes exportadores
mundiais, em especial pelos países da OPEP, com a presença de outros grandes
exportadores como a Noruega. Estes países são tipicamente dependentes de
petróleo e suas economias são pequenas em comparação com o setor petrolífero,
no entanto, neste segundo grupo existem países maiores e com base econômica
mais diversificada, como é o caso da Arábia Saudita, mas em geral são em sua

Boletim Infopetro

Maio/Junho 2013

Página 20

Petróleo

maioria países pequenos, tanto em termos demográficos como econômicos. A
Noruega neste grupo se deve sobretudo à sua característica peculiar de ter uma
matriz energética baseada em geração hidroelétrica, o que faz com que sua
matriz energética seja menos dependente do petróleo, que pode então ser
exportado.
Por fim encontra-se o grupo de países exportadores, mas que detêm economia
com certo grau de diversificação e sofisticação, como acontece com a Rússia e
Irã. Estes países têm uma grande indústria petroleira, mas as atividades
econômicas de serviço são os pilares de suas economias, sustentadas numa
população grande e com relativo poder aquisitivo. No gráfico abaixo se
destacaram alguns destes países para que se possa comparar onde estão hoje os
países mais intensivos em petróleo, segundo esta medida, e onde o Brasil se
encaixaria caso os cenários da AIE se mostrem corretos. Neste caso pode-se
observar que, apesar do incremento significativo da produção brasileira, os
índices de produção sobre consumo não atingiriam os patamares
experimentados pelos países mais dependentes deste produto no mundo. Como
se pode observar, o indicador brasileiro seria de 2, o que indica que ele
produzirá o dobro de sua necessidade interna.
A situação descrita representa uma grande alteração para o panorama
brasileiro, que indicou ao longo de sua história um país dependente da
importação de petróleo. Conforme se pode ver essa dependência externa deve se
reverter, mas sem isso significar um incremento desproporcional em relação ao
grande mercado interno brasileiro de petróleo (6º maior consumidor do
produto do mundo em 2011). Este dado começa a mostrar que as perspectivas
são enormes e os fluxos financeiros importantes para a economia brasileira, mas
que os níveis projetados para o país não serão, nem de perto, suficientes para
aproximar o nível de dependência em petróleo do Brasil ao que se vê em
exemplos atuais ao redor do mundo.
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Gráfico 5 – Cenário para o indicador P/C para o Brasil em 2035
frente a valores observados em 2010 para países selecionados.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da IEA (2011) e EIA
(2011)
Esta visão apresentada no gráfico 5 se confirma quando se passa a analisar os
dados do Brasil em relação ao seu tamanho demográfico e econômico. Estas
variáveis mostram nitidamente como o Brasil ainda se encontraria em níveis
muito baixos de dependência em petróleo quando se trata desta questão em
termos per capita ou em comparação com o PIB do país. No gráfico abaixo se
pode ver que os valores de exportações per capita brasileiras em 2035 não
chegariam nem próximos desses valores obtidos em 2010 pelos principais
países exportadores do mundo. Enquanto pequenos países do Oriente Médio e
África chegam a exportar mais de 1 barril de petróleo por dia por habitante, o
Brasil alcançaria apenas a modesta marca de 0,01 barril por dia por habitante
de acordo com o cenários da AIE. A distribuição desta variável mostra
claramente que a população de alguns países como Qatar e Kuwait dispõem de
um grande conforto financeiro, dado que o país obtém cerca de 100 dólares
diários de receitas externas para cada cidadão somente com a venda de petróleo,
o que abre o espaço para as políticas de subsídios e altos gastos públicos
observados nestes países e que certamente encontram parte da explicação na
abundância apresentada neste indicador do gráfico 6.
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Gráfico 6 – Cenário para as exportações para o Brasil em 2035 frente
aos maiores valores observados em 2010.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da IEA (2011) e EIA
(2011)
De acordo com dados de IEA (2012), a população brasileira deve alcançar em
2035 cerca de 220 milhões de habitantes, que correspondem,uma taxa de
crescimento populacional em torno do 0,6% ao ano, taxa inferior à média dos
países emergentes e mais próxima ao perfil demográfico de países
desenvolvidos. Como se pode ver no gráfico abaixo, a demografia brasileira
também levaria o país a ter um baixo indicador de reservas per capita. Esta
variável é considerada por alguns autores como a variável mais importante
como proxy da concentração em petróleo, pois revela o potencial geológico em
proporção ao número de habitantes que, em tese, usufruirão desta riqueza
mineral. Assim se teria o quanto cada cidadão de um país possui de capital
natural, e esta sim, seria a melhor representação de abundância em petróleo,
embora não necessariamente mostre o nível de dependência do país quanto ao
produto.
Alguns países apresentados no gráfico 7 mostram valores bastante elevados para
esta variável, com Kuwait e Qatar tendo mais de 30 mil barris de petróleo pra
cada cidadão do país em suas reservas provadas. Com exceção destes pequenos
países do Oriente Médio, a maioria dos países, mesmo com grandes reservas,
encontra-se em patamares bem mais baixos, variando entre 1000 e 5000 como
é o caso de Rússia, Venezuela e Irã. Abaixo do patamar de 1000 barris por
habitante, encontram-se países sem grande expressão no mercado internacional
ou que não se destacam como grandes exportadores, com a exceção do México
que exporta mais de 2 milhões de barris mas tem uma base de reservas
provadas pequena, e em trajetória descendente devido às restrições ao
investimento externo que a produção exclusiva pela PEMEX impõe ao país, o
que dificulta a aceleração da descoberta de novos campos sem os
financiamentos necessários.
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O Brasil se encaixaria neste terceiro grupo de países com valores de reservas per
capita inferiores a 1000 barris por habitante, com seu indicador atingindo 372
barris por habitante caso suas reservas atinjam os 80 bilhões de barris
estimados como reservas possíveis nos campos do pré-sal. Sabe-se que os
valores de reservas possíveis têm um grande desvio padrão e portanto, são
cercados de incertezas, mas ainda que o país tivesse 120 bilhões de barris, os
valores de reservas per capita passariam por pouco o patamar de 500 barris por
habitante. Em contrapartida, se as reservas se mostrarem com valores abaixo do
esperado pelo mercado atingindo 50 bilhões de barris, este indicador passaria a
ser de 220 barris por habitante. Bem acima dos 50 barris por habitante em
2011, mas muito abaixo do patamar experimentado pelos países exportadores
do Oriente Médio e Costa Oeste e Norte da África.
Gráfico 7 – Cenário para reservas per capita no Brasil em 2035
frente aos maiores valores observados em 2010.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da IEA (2011) e EIA
(2011).
Para finalizar a comparação internacional entre os valores contidos possíveis
para o Brasil no longo prazo com os patamares atuais observados ao redor do
mundo, falta comparar o tamanho da exportação de petróleo frente ao PIB do
país. Assim como se utilizou a população para mostrar os impactos relativos do
setor petróleo frente ao tamanho do país, espera-se agora fazer o mesmo, mas
utilizando uma variável econômica de forma a permitir a comparação do
tamanho do setor petróleo frente aos fluxos econômicos gerados pela produção
econômica em um país. Desta maneira, ter-se-á comparado a abundância e/ou
dependência de petróleo em suas manifestações mais conhecidas.
De acordo com os cenários da AIE, as taxas médias de crescimento do PIB
esperadas para o Brasil no período entre 2009 e 2035 são de 3,6% ao ano. Com
esta taxa de crescimento, o país deve alcançar um PIB de mais de 5 trilhões de
dólares em 2035, mantendo sua posição entre os maiores PIB’s do mundo,
perdendo apenas para as grandes economias industriais do mundo, como EUA,
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União Européia, Japão e China. O fato de o Brasil ter um dos maiores PIB’s do
mundo faz com que os efeitos do aumento das exportações de petróleo não
tenham impacto tão significativo ao se olhar o valor desta variável em relação ao
tamanho da economia brasileira. Fazendo os cálculos para os valores da
exportação anual de petróleo frente ao valor do PIB se pode observar que seriam
exportados 0,002 barris de petróleo para a produção de 1 dólar de PIB real.
O gráfico reforça a opinião de que a influência do petróleo na economia
brasileira será moderada e que o país, mesmo com o forte crescimento
projetado, ainda se manterá em posições intermediárias nos indicadores
estudados. No caso das exportações sobre o PIB, o patamar mais alto é
encontrado em países com a base econômica muito pequena, em geral
reconstruindo-se de guerras como é o caso de Timor-Leste, Iraque e Angola.
Nestes três países, os danos provocados pelas guerras recentes destruíram suas
economias, que começam a se assentar sobre a atividade exploratória de
petróleo. No caso de Timor-Leste o dado é mais marcante devido ao pequeno
papel do país na indústria mundial, mas mostra que o setor petróleo neste país
detém importância desproporcional e por isso muitas atenções têm sido focadas
nos arranjos institucionais deste setor para que os ganhos sejam bem
aproveitados pelo país. O Iraque mostra como sua economia sofre com as
seguidas guerras desde a década de 1980, e por isso o setor petróleo também
desempenha papel muito significativo quando comparado à grande maioria da
amostra de países. No caso de Angola e Iraque são exportados cerca de 0,02
barris de petróleo para cada dólar produzido na economia, enquanto TimorLeste apresenta o perfil de outlier ao mostrar um indicador de quase 0,07 barris
de petróleo. Este indicador é bastante interessante, por mostrar que boa parte
dos grandes exportadores do Oriente Médio possuem economias mais
diversificadas e assim o grande impacto da dependência em petróleo é sentido
pelos pequenos países produtores do Golfo de Guiné, região onde estão
catalogados os maiores problemas relacionados às previsões da teoria da
maldição dos recursos naturais.
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Gráfico 8 – Cenário para exportações sobre o PIB no Brasil em 2035
frente aos maiores valores observados em 2010.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da IEA (2011) e EIA
(2011).
Desta maneira se pode concluir que se os países mais atingidos pela abundância
em petróleo estão localizados no Oriente Médio, Norte e Costa Oeste da África,
com algumas exceções fora destas regiões, e que o Brasil encontra-se longe da
possibilidade de apresentar parâmetros que estimem essa dependência nos
mesmos níveis destas regiões mais afetadas pelos efeitos da MRN.
Em resumo, o Brasil, apesar de todo o crescimento previsto para a produção de
petróleo nas décadas vindouras, ainda deve permanecer como um país pouco
concentrado e pouco dependente dessa commodity em termos comparativos
com outros países do mundo. Portanto, se quanto maior a dependência em
petróleo maiores são os riscos de contaminação pela MRN, o Brasil não está
entre as maiores preocupações em termos de políticas econômicas, pois não
parece provável um cenário onde o país deva se tornar um “Petro-Estado”.
Referência
International Energy Agency. IEA (2011). World
2011. International Energy Agency. OECD. Paris.
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Integração energética e resolução de
conflitos na utilização dos gasodutos sulamericanos
Por Michelle Hallack e Miguel Vazquez
A existência de gasodutos subutilizados na América do Sul é um fato recorrente.
Os gasodutos de interconexão são construídos entre os países, mas devido às
mudanças econômicas, institucionais ou políticas que ocorrem no período após
a construção, a infraestrutura acaba sendo subutilizada.
Os gasodutos são caracterizados pela presença de “custos afundados”[1]. Nesses
casos, é frequente a disputa pelas quase-rendas, o que gera situações de “hold
up” – situações em que os carregadores poderiam agir de forma oportunista
para diminuir a receita do proprietário do gasoduto. No caso dos gasodutos
(com elevados custos afundados), o proprietário do gasoduto seria obrigado a
permitir o uso da infraestrutura em um nível de preço abaixo do custo médio
(até que o preço pago se iguale ao custo variável) incorrendo em uma perda,
total ou parcial, do capital investido.
Para evitar esse efeito, se realizam frequentemente contratos de longo prazo, de
maneira que os agentes negociem “ex-ante” os parâmetros das transações
(preço e volume). Os contratos de longo prazo, então, serviriam para garantir a
repartição dos riscos e benefícios da infraestrutura instalada.
Os contratos de longo prazo são mecanismos contratuais tão comuns quanto os
incentivos dos agentes em quebrá-los com o decorrer do tempo. Portanto, o
processo de garantia contratual ou renegociação são elementos centrais. A
capacidade dos agentes renegociarem e redistribuírem os benefícios
relacionados ao uso da infraestrutura, no entanto, é assimétrica entre as
empresas puramente privadas e as empresas estatais. Isto pode ser entendido
pela inexistência de um ambiente de renegociação contratual no âmbito da
América do Sul.
No caso das empresas estatais, as renegociações acabam ocorrendo pela via
política a través de acordos bilaterais estabelecidos entre os governos dos países
envolvidos. No caso das empresas privadas, por sua vez, há uma maior
dificuldade de renegociação contratual uma vez que seus interesses não
conseguem ser facilmente colocados na pauta dos governos.
Se assumimos a premissa que a existência de infraestruturas sub-utilizadas ou
não utilizadas é ineficiente para a sociedade, mecanismos para promover a
utilização das mesmas e renegociar a apropriação dos benefícios deveriam
aumentar a eficiência da indústria de gás (e da economia). Para tanto, o
desenvolvimento de um organismo multilateral de renegociação parece um
caminho que deveria ser melhor estudado e perseguido. Em meio às muitas
organizações multilaterais de promoção da integração da América do Sul,
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especialmente no que tange a integração energética, alguma delas deveria ser
capaz de desenvolver mecanismos reais de renegociação.
Compromissos bilaterais como a base da atual integração sulamericana de gás natural
Na América do Sul, as construções de infraestruturas, que interconectam as
indústrias de rede de diferentes países, foram historicamente baseadas em
compromissos bilaterais (binacionais). Sendo assim, os compromissos bilaterais
podem ser considerados como a base do quadro institucional da construção das
infraestruturas. Contudo, o uso das negociações bilaterais entre os Estados pode
trazer dificuldades e custos tanto no que se refere ao planejamento da
infraestrutura da região, quanto á participação de agentes privados.
A integração da indústria de gás natural na América do Sul é um exemplo que
demonstra a necessidade de infraestruturas de rede. O comércio de gás, entre os
países da América do Sul, depende de uma grande quantidade de investimentos
em ativos específicos, mais precisamente nos gasodutos de transporte de gás
entre os países. Esses investimentos possuem um elevado risco por natureza,
uma vez que envolvem uma grande quantidade de ativos dedicados a uma
atividade específica, que serão utilizados por longos períodos de tempo, e que
cruzam as fronteiras de diferentes países, Hallack (2007).
Historicamente, diversos mecanismos com participação de interesses privados e
públicos foram utilizados para minimizar os riscos dos investimentos. Esses
mecanismos institucionais podem atuar:
a)

antes da decisão de investimento,

b)

durante a operação das infraestruturas, e

c)
para resolver os conflitos de interesses que tendem a ocorrer durante a
vida útil da infraestrutura.
Podem-se agrupar os diferentes arranjos institucionais em pelo menos três
níveis (como representado na figura 1).
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Figura 1: Esquema da estrutura de governança

Fonte: Elaboração dos autores
O primeiro é um marco legal que permita a exportação/importação do recurso
natural e a construção da infraestrutura de interconexão. O segundo nível são os
acordos sobre a atividade econômica: volume, preço e período. Neste nível se
define como serão repartidos os riscos e os benefícios econômicos entre os
agentes. O terceiro nível são os mecanismos de renegociação e resolução de
conflitos. Estes mecanismos são os que definem o risco institucional (como as
relações econômicas são afetadas em caso de mudanças imprevistas). Os
mecanismos de renegociação podem ser explícitos, no quadro legal ou nos
contratos comerciais, ou assegurados por mecanismos implícitos. Estes três
níveis de estrutura de governança (marco legal, contrato e mecanismo de
renegociação e resolução de conflitos) se relacionam entre si, e a coordenação
entre eles pode ser mais o menos efetiva.
O marco legal estabelecido pelos países permite importação/exportação e
estabelece o direito de construir os gasodutos de interconexão. Note que os
marcos legais são sempre estabelecidos entre governos de forma bilateral. Como
descreve Dávalos (2009), uma atribuição inegável dos Estados é a de construção
de vinculações jurídicas mínimas que proporcionem uma base legal para
comércio.
Na América do Sul não há um marco unificado para o comércio de gás natural.
No âmbito da ALADI[2] se estabelece o interesse em criar relações preferenciais
entre os países, porém, todos os tratados no âmbito internacional que permitem
o comércio de gás natural se estabeleceram bilateralmente.
O mecanismo mais comum de estabelecer as condições econômicas de troca e
transporte de gás (segundo grupo da figura 1) são os contratos de largo prazo.
Isto inclui tanto os contratos de compra e venda quanto os contratos de
transporte. Estes acordos estabelecem variáveis técnicas e econômicas incluindo
quando e onde os volumes negociados devem ser entregues. Ademais, estes
contratos permitem a divisão de riscos entre os agentes visto que definem os
volumes e os preços.
O terceiro grupo de acordos (referido na figura 1) são os mecanismos de
renegociação. Devido a grande longevidade dos acordos associados aos projetos
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de gasodutos, a probabilidade de que se precise renegociar é alta. Pode-se
dividir as causas da renegociação em dois grande grupos: mudanças imprevistas
na economia e mudanças institucionais imprevistas.
Os mecanismos de renegociação podem ser estabelecidos bilateralmente no
interior dos contratos ou podem ser estabelecidos no marco legal abrangendo
diferentes contratos. Ademais, além dos mecanismos de negociação explícitos,
há também os mecanismos de negociação implícitos. Os mecanismos de
negociação implícitos são mais difíceis de analisar, visto a menor existência de
dados públicos. Contudo, na América do Sul, este parece ser o principal, se não
o único mecanismo real de renegociação. Estes mecanismos, implícitos,
frequentemente incluem negociações governamentais entre Estados.
Os gasodutos sul-americanos e os conflitos de interesse
Se por um lado é verdade que os riscos percebidos pelos agentes podem
invalidar muitos dos possíveis investimentos, os ganhos esperados levaram a
realização de diversos gasodutos de interconexão entre os países da América do
Sul.
Os países que exportam gás através de gasodutos são: Bolívia, Colômbia e
Argentina. A Bolívia exporta para a Argentina e para o Brasil, a Argentina
exporta para o Brasil, para o Chile e para o Uruguai e a Colômbia exporta para
Venezuela. Como não existe nenhum quadro institucional multilateral para o
comércio de gás e nem para a construção de gasodutos, esta relações se baseiam
em acordos bilaterais.
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Tabela 1: Gasodutos de interconexão na América do Sul

Fonte: Elaboração dos autores
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Os gasodutos listados na tabela 1 possuem diferentes histórias, logo a
categorização realizada simplifica os detalhes. Contudo a tabela nos permite
ilustrar a presença de mudanças nas regras pré-estabelecidas em quase todos os
gasodutos: sejam os gasodutos dedicados a importar gás argentino que tiveram
seu fluxo reduzido devido a restrição as exportações; sejam os gasodutos de
exportação de gás boliviano cujas tentativas de alterar volume e preço foram
recorrentes em diferentes contextos históricos; seja o gasoduto entre a Colômbia
e a Venezuela, que foi inicialmente construído para fazer a reversão de fluxos
em 2012, mas houve alteração no contrato inicial[3].
Por outro lado, vale notar que a intervenção dos Estados nos projetos varia e
diferentes organizações foram estabelecidas para o investimento dos mesmos.
Vale notar também, que há uma grande diferença no que se refere á presença
das empresas estatais (mais precisamente, o quanto que elas suportam do
risco). Com a presença de empresas estatais, a renegociação se mostrou mais
factível e a sub-utilização dos recursos das infraestruturas menor. O papel da
Petrobras na relação do Brasil tanto com a Bolívia quanto com a Argentina, por
exemplo, se mostrou como grande diferencial na resolução de conflitos.
Primeiro, vale notar a ausência de interrupção continua de fluxo de gás do
maior gasoduto de importação do Brasil o Gasbol, mesmo com toda a mudança
política e patrimonial na Bolívia. Houve momentos de conflitos, contudo, com o
auxilio dos governos, a renegociação permitiu que o fluxo de gás se mantivesse.
Segundo, vale ressaltar que o gasoduto Lateral-Cuiaba ficou anos sub-utilizado
ou vazio até que a Petrobras entrasse para renegociar e coordenar a reutilização
dos mesmos. Terceiro, discutindo sobre o gasoduto no sul do país, a volta de
fluxo no gasoduto em 2013 está relacionado com a capacidade da Petrobrás em
renegociar com os agentes e coordenar a utilização das infra-estruturas
existente.
A correlação entre a forte presença de estatais e a capacidade de resolução de
conflitos pode ser observada também nos outros países da América do Sul.
Entendemos aqui resolução de conflitos como a capacidade de encontrar uma
saída ao conflito de interesse que poderia, de outra forma, levar a sub-utilização
ou o esvaziamento dos gasodutos construídos.
A melhora dos mecanismos de resolução de conflitos poderia aperfeiçoar a
coordenação e diminuir as ineficiências geradas pelo mau uso das
infraestruturas já instaladas. As consequências de longo prazo de uma melhor
coordenação dos agentes poderia também impactar no longo prazo nas decisões
de investimentos. Um mecanismo de resolução de conflitos multilateral deveria
incluir os agentes privados, que até então tiveram pouco sucessos nas
renegociações em caso de conflitos, assim como permitir um tratamento mais
equivalente dos diferentes países da região.
Organismos multilaterais que potencialmente poderiam ter o papel
de facilitadores (promotores) de renegociação
O intento de avançar nos acordos multilaterais até então se mostraram pouco
exitosos. Como destacado até então, a construção, operação e resolução de
conflitos em relação aos gasodutos se baseou principalmente em negociações e
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acordos bilaterais. Na ausência de negociações bilaterais entre os países, os
investidores encontram muita dificuldade em recorre caso tenham conflitos com
os Estados com os quais negociam. Nos casos de conflito entre um agente e o
Estado vizinho, este possui três opções: 1) requerer ao seu país de origem que
represente seus interesses e que apresente uma queixa ao país receptor; 2)
litigar no país receptor (contudo nestes casos os Estados estão quase sempre
protegidos pela clausula de imunidade soberana); 3) absorver os custos. Estes
mecanismos são custosos e arriscados para as empresas que investem em ativos
específicos e se tornam dependente das ações dos Estados para que possam
remunerá-lo, como é o caso dos gasodutos na América do Sul.
Por outro lado proliferaram instituições que ambicionam facilitar a integração
regional, podendo incluir parte ou todos os países sul-americanos. Dentre estas
instituições a integração energética pode ser considerada o principal propósito
ou um objetivo relevante. Há uma grande diversidade de instituições
impactando sobre a integração energética da America do Sul. Estas instituições
muitas vezes têm objetivos sobrepostos e possuem recortes regionais muito
distintos. Dentre estas instituições destaca-se Associação Latino-americana de
Integração (ALADI), Organização dos Estados Americanos (OEA), Associação
Regional de Empresas de Petróleo e Gás Natural na América – latina e Caribe
(ARPEL), Latino-Americana de Energia (OLADE), Comissão de integração
energética (CIER), Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional SulAmericana (IIRSA), União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), Mercado
Comum do Sul (MERCOSUL), CAN (Comunidade Andina de Nações), CAF
(Corporação Andina de Fomento) e o Conselho Energético Sul-Americano.
A contribuição destas instituições para integração pode ser através de diversos
mecanismos, que classificaremos em três blocos: mecanismos de promoção do
investimento (seja através da planificação ou do financiamento), mecanismos de
coordenação de operação (regras harmonizadas ou comuns) e mecanismos de
resolução de conflitos de interesse.
Algumas instituições objetivam e/ou realmente promovem em mais de um
destes mecanismos. Contudo as instituições que atuam ou potencialmente
poderiam promovem mecanismos de resolução de conflitos em relação ao uso
de gasodutos: ALADI, OLADE, MERCOSUL, UNASUL[4].
Por outro lado, existe mecanismo de resolução de conflitos privados e
internacionais que foram utilizados em diversos projetos de investimento
internacional, as arbitragens internacionais. Este mecanismo tem como objetivo
arbitrar entre o Estado e as empresas privadas. O uso deste mecanismo a fim de
resolver conflitos internacionais entre os países sul-americanos restringiriam o
campo das negociações entre os Estados e da solidariedade. Sendo, porém, o
único mecanismo ativo de resolução de conflitos entre o investidor e os Estados.
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Tabela 2: Organismos multilaterais que têm o potencial de atuar nas
renegociações

Fonte: Elaboração dos autores

Boletim Infopetro

Maio/Junho 2013

Página 34

Gás natural

Conclusão
A integração energética da América do Sul passa pelo desenvolvimento e uso
das infraestruturas como os gasodutos. Este desenvolvimento, por sua vez,
depende da superação de deficiências no que tange aspectos normativos e
institucionais. Se por um lado se observa um grande numero de instituições com
objetivam a integração energética, por outro lado, se observa um vácuo no que
tange mecanismos efetivos de resolução de conflitos.
Os conflitos de interesse sejam por motivos econômicos ou políticos são parte
da historia da indústria de gás natural. Na América do Sul estes conflitos
levaram a ineficiências relativas ao uso dos gasodutos. Historicamente,
observam-se as negociações dos governos diretamente ou através de suas
estatais como o mecanismo mais utilizado na resolução de conflitos.
Isto nos levaria a nos perguntar se não estaria no momento de fortalecer alguma
das instituições multilaterais já existentes para atuar na resolução de conflitos,
facilitando-a, diminuindo seus custos para a sociedade, incluindo de maneira
mais sistemática os agentes privados envolvidos e trazendo maior equilíbrio
entre os países interessados.
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América do Sul: análise dos projetos Itaipu Binacional, Gasbol e Gasandes
Universidade de São Paulo.
Hallack, M. (2007). Mecanismos de governança do comércio de gás entre Brasil
e Bolivia.Master thesis, UFRJ.
Garate P. C. (2006). La integracion energética da Latinoamérica. FlacsoAndes.
Acessado
em
09/04/2013.
http://www.flacsoandes.org/web/imagesFTP/10087.IntegracionEnergetica.pdf

[1] Os custos afundados são aqueles que são irrecuperáveis depois de realizados
e como consequência e como consequência seu custo de oportunidade é
próximo a zero
[2] A ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) traça princípios
gerais de cooperação, mas não define marcos legais ou regulatórios comuns.
[3]A previsão inicial era de que o primeiro período que iria até 2012 o fluxo do
gasoduto seria da Colômbia para Venezuela e num segundo momento obter o
fluxo contrário (da Venezuela para Colômbia). Esta previsão foi alterada, e
alteração de fluxo esta prevista atualmente para 2014.
[4] Outra instituição que poderia ser incluída neste grupo é a Comunidade
Andina de Nações que assim como o MERCOSUL possui um tribunal já
estabelecido para resolução de conflitos. Contudo, como demos prioridades ao
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estudo das instituições nas quais o Brasil participar, visto que estudo faz parte
de uma analise mais geral da relação do Brasil e seus vizinhos. Para entender a
amplitude da CAN e suas diferenças em relação ao MERCOSUL ver Garate
(2006).
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O futuro dos biocombustíveis XVII:
Competências para inovar e o futuro da
indústria do etanol no Brasil
Por José Vitor Bomtempo e Flavia Chaves Alves
O etanol tem estado em evidência nos últimos meses. Não tanto pela presença
abundante e barata nas bombas como acontecia até 2008/2009. Mas pela
discussão das dificuldades recentes do setor e das medidas governamentais para
recuperar, ou não, a eficiência e a produtividade aparentemente perdidas. Num
artigo recente, aqui no Boletim Infopetro, Thales Viegas discutiu em detalhe
algumas dessas medidas.
Acompanhando os boletins do site novaCana.com pode se ter uma boa
perspectiva dos debates em curso: as reivindicações da indústria, as iniciativas
do governo e as opiniões de analistas. Muitas questões têm sido colocadas: qual
a natureza verdadeira da crise atual do setor? Preços da gasolina? Crise de
investimento em decorrência da crise financeira de 2008? Por que a queda de
produtividade? Efeito da mecanização? Do regime de chuvas? São suficientes as
medidas do governo? O setor perdeu a sua competitividade tão alardeada antes
da crise dos últimos 3 anos? Lembre-se que estudos estimavam à época que essa
competitividade situava-se em torno de um preço de petróleo a 40 dólares o
barril! Para uma discussão do custo de produção e da competitividade do etanol
em relação ao preço do petróleo, na perspectiva de 2007, pode-se ver o
estudo de Almeida, Bomtempo e Silva, publicado pela OCDE.
A quantidade e a variedade das questões alertam para o fato de que a indústria
não enfrenta desafios apenas conjunturais, mas também, e talvez
principalmente, estruturais. Assim, seguindo a linha de raciocínio desta série de
artigos, o foco deve estar na indústria do futuro que traz grandes oportunidades
para a exploração da cana de açúcar brasileira mas, ao mesmo tempo, grandes
desafios. Nossa tese de base tem sido que a indústria do futuro será
essencialmente diferente da que hoje conhecemos como indústria
sucroalcooleira. Essa transformação já se encontra em curso e movimenta um
fluxo de inovações que faz parte da construção da chamada bioeconomia.
Logo, na perspectiva do futuro dos biocombustíveis e da indústria baseada em
biomassa, a pergunta pode ser bem outra: qual a capacidade de inovação da
indústria no Brasil? Este artigo procura lançar esta discussão e abrir
eventualmente uma linha de pesquisa estruturada em torno do futuro da
indústria e de capacidade de inovação.
Para examinar a capacidade de inovação da indústria sucroalcooleira, podemos
distinguir, como é habitual nos estudos que apresentam a evolução de
produtividade da indústria, a etapa agrícola e a etapa industrial propriamente
dita. A primeira etapa trata da produção e colheita da cana de açúcar e a
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segunda da conversão da cana de açúcar em etanol, açúcar e outros produtos
químicos e energéticos.
A inovação na etapa agrícola
Um trabalho recente publicado no BNDES Setorial 37 – A evolução das
tecnologias agrícolas do setor sucroenergético: estagnação passageira ou crise
estrutural? - dedicou-se a analisar a capacidade de inovação na etapa agrícola e
trouxe conclusões muito interessantes para a perspectiva de longo prazo da
indústria.
Observa-se um papel fundamental da inovação agrícola nos ganhos de
produtividade ao longo da história, mas com recente estagnação tecnológica,
devido a dificuldades para manter o ritmo dos resultados alcançados no
passado. Em relação ao melhoramento genético da cana, técnicas modernas
como a biologia sintética são necessárias, exigindo altos investimentos em P&D.
Na sua conclusão o artigo aponta que:
“…o atual SPIS (Sistema de Produção e Inovação Sucroalcooleiro) conquistou
consistentes ganhos de produtividade na cultura da cana, mas vem
enfrentando problemas para manter o ritmo dos resultados alcançados no
passado. De fato, o período mais recente pode ser considerado frustrante e, se
extrapolado para o futuro, aponta para ganhos de rendimento agrícola cada
vez mais reduzidos”.
Examinando desde a evolução da genética da cana até a questão da irrigação e
da mecanização do cultivo e da colheita, o artigo observa o atraso atual da cana
de açúcar em relação a outras culturas mais difundidas no mundo, como o
milho, trigo, soja, colza e outras. Essa posição de atraso é reforçada por uma
importância relativamente pequena da cana de açúcar, em termos de volume de
produção, em relação a essas culturas mais difundidas no mundo. Isso cria uma
situação de desvantagem para os investimentos em melhoria de produtividade
da cana que acaba tendo, como aponta o artigo, uma limitação na apropriação
pelos agentes privados dos ganhos dos investimentos em pesquisa e
desenvolvimento. Por isso, o esforço de produtividade na etapa agrícola da cana
de açúcar tem pouca chance de ser realizado com a intensidade necessária sem
uma participação consistente dos recursos públicos. E essa participação,
apontam os autores, tem sido largamente insuficiente para a dimensão dos
desafios de aumento de produtividade que um futuro competitivo da indústria
exige.
Na etapa agrícola portanto a indústria tem enormes desafios para retomar um
ciclo virtuoso de crescimento da produtividade. E essa retomada tem poucas
chances de vir apenas das iniciativas do mercado, exigindo o aporte de recursos
públicos e a construção de programas criativos de incentivo à pesquisa,
desenvolvimento e inovação.
A etapa industrial
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A natureza dos desafios na etapa industrial se apoia na base histórica do sistema
de produção de etanol mas entra em competição com uma dinâmica tecnológica
e de inovação envolvendo todos os agentes –startups de base tecnológica,
empresas estabelecidas de diversos setores, investidores de risco, organismos de
governo – que participam do processo de criação da bioindústria do futuro.
Nessa situação a pergunta que pode ser dirigida aos produtores de etanol, no
Brasil, é se suas competências estão desenvolvidas no patamar exigido pela
dinâmica tecnológica da indústria. Uma diferença fundamental em relação à
etapa agrícola é a posição dominante das empresas como locusdas inovações. As
políticas e programas de apoio governamentais serão importantes, mas somente
serão decisivos se forem construídas empresas inovadoras.
Mudanças importantes têm ocorrido no setor: fechamento de usinas pequenas,
presença de novos produtores de perfis muito diferentes do tradicional, tais
como Shell (Raizen), BP, Bunge, Dreyfuss, Petrobras, Odebrecht, Dow, GranBio
e ainda a presença de empresas de base tecnológica interessadas na cana de
açúcar para outros produtos (Solazyme e Amyryis, por exemplo). Existe
portanto em formação uma nova estrutura industrial que, mais do que pela
maior concentração dos produtores, se caracteriza por um novo perfil
empresarial que deverá ter peso importante no desempenho da indústria nas
próximas décadas. Ao lado dessas empresas de grande porte, cujos negócios
principais muitas vezes não são o etanol, um bom número de empresas
brasileiras de menor porte tenta se posicionar de forma competitiva na indústria
do futuro.
Como examinar as competências para inovar dos produtores de etanol? Por
certo, a resposta a esta pergunta exigiria uma pesquisa aprofundada junto às
empresas. Mas numa primeira abordagem podemos propor que sejam vistas a
partir de um quadro analítico já aplicado a outras indústrias e que poderia ser
adaptado ao caso da indústria de biocombustíveis e bioprodutos. Esse quadro
analítico baseia-se na identificação do grau de desenvolvimento em cada
empresa de um conjunto de competências previamente listadas como
componentes elementares da capacidade de inovação. Uma descrição da
metodologia e sua aplicação à petroquímica brasileira pode ser vista
em Competências para inovar na petroquímica brasileira, Alves, Bomtempo e
Coutinho, Revista Brasileira de Inovação, 2005.
A abordagem das competências para inovar distingue em geral três grupos de
competências: tecnológicas, organizacionais e relacionais. As competências
tecnológicas são relacionadas à gestão da produção e das tecnologias bem como
seu desenvolvimento. As competências organizacionais são as que favorecem a
criação de novos conhecimentos, incluindo aquelas que dizem respeito à gestão
dos recursos humanos e as relacionadas à inovação em uma dimensão
transversal no interior da firma. As competências relacionais são as
competências que atuam sobre os mercados (relações com o ambiente
concorrencial e com a demanda) e aquelas relacionadas à capacidade da
empresa de cooperar, formar alianças e se apropriar de tecnologias externas.
O ponto crítico das competências tecnológicas na indústria do etanol situa-se
numa mudança crucial da natureza da trajetória tecnológica. Na indústria
tradicional, que podemos assimilar à indústria do etanol de primeira geração, as
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tecnologias, principalmente as industriais, são provenientes dos fornecedores de
equipamentos e projetos. É a típica trajetória “dominada pelos fornecedores” na
qual cabe ao produtor adquirir a tecnologia adequada e explorá-la para reforçar
a sua vantagem competitiva. Na indústria do futuro, as tecnologias tendem a
deixar de ser provenientes dos fornecedores. São cada vez mais tecnologias
proprietárias e muitas vezes com base em conhecimentos tecnológicos novos
como a biologia sintética, por exemplo. A indústria passa para uma trajetória
tecnológica que denominamos, em economia da inovação, “baseada em ciência”.
Essa passagem representa um desafio de peso para os produtores de etanol na
construção de competências tecnológicas para inovar.
Mas a capacidade de inovação das empresas não é o resultado apenas de suas
competências tecnológicas. Na abordagem das competências para inovar,
avaliam-se também as competências organizacionais e relacionais.
As competências organizacionais são essencialmente competências de gestão. Se
a modernização das técnicas de gestão pode já estar difundida em boa parte da
indústria, pode-se perguntar se os processos ligados à criação de conhecimento
individual e coletivo estão devidamente presentes e desenvolvidos. Nas
pesquisas já realizadas no Brasil com a abordagem das competências para
inovar, tem sido observado com frequência, como no caso da indústria
petroquímica, que a indústria tem muito mais dificuldade no desenvolvimento
das competências organizacionais do que no das competências tecnológicas.
Da mesma forma, as competências relacionais da indústria, tradicionalmente
ligadas às relações com fornecedores bem estabelecidos (cana e equipamentos)
e com o governo (financiamentos, subsídios, quotas etc), tendem a se tornar
crescentemente complexas e desafiadoras. Passam a envolver a cooperação com
diferentes perfis de empresas, a capacidade de organizar e participar de
processos de inovação com características mais abertas (open innovation), a
capacidade de formar alianças e de criar novos modelos de negócios.
Como se situam as empresas da indústria do etanol em relação a esse conjunto
de competências para inovar? Faltam principalmente competências tecnológicas
ou os desafios estão igualmente nas questões organizacionais e relacionais?
Parece-nos que o desafio da inovação exige das empresas, ao formularem seus
planos e estratégias, e dos governos, ao elaborarem suas políticas e programas,
um bom conhecimento do que representa o processo de inovação na indústria e
das competências das empresas para atuarem de forma inovadora nesse
ambiente.
Fica assim, no caso do etanol, a proposta de uma pesquisa das competências
para inovar dos produtores no Brasil.
Referências:
Almeida E., Bomtempo J. V., Silva, C., 2007, The performance of Brazilian
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A competitividade tributária do gás
natural
Por Marcelo Colomer
Recentemente, um dos principais questionamentos dos agentes evolvidos na
indústria de gás natural é a perda de competitividade do combustível frente às
demais alternativas energéticas. Entre as causas atribuídas ao aumento do preço
relativo do gás natural, o elevado preço da “molécula” tem sido destacado como
principal elemento de redução da atratividade do energético. Contudo, quando
se analisa a estrutura de formação do preço final do gás natural, percebe-se que
ao lado do preço da “molécula”, destacam-se também os custos de
movimentação (tarifa de transporte e distribuição), a margem da distribuição e
os encargos tributários.
Nesse último caso, as elevadas assimetrias existentes entre as diferentes fontes
energéticas, não somente no que diz respeito à carga tributária, mas também na
forma de incidência dos tributos, vêm causando importantes distorções nos
preços relativos, o que vem afetando, consideravelmente, a competitividade do
gás, principalmente no segmento de geração termelétrica.
Entre os tributos incidentes sobre a indústria de gás natural, aquele que vem
gerando maior debate entre os agentes do setor é o ICMS. O ICMS é um imposto
estadual cobrado sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre as prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de
comunicação.
Em tese, o ICMS é não-cumulativo, isto é, os agentes possuem o direito de
compensar o imposto anteriormente cobrado nas operações que tenham
resultado em entrada de mercadoria ou em prestação de serviços de transporte e
comunicação. Nesses casos, diz-se que se gerou um crédito de ICMS que poderá
ser utilizado em operações posteriores que sejam novamente tributadas.
Em algumas situações, contudo, os créditos de ICMS gerados pela entrada de
mercadoria ou pela prestação de serviços tributáveis não podem ser utilizados
pelas empresas devendo ser estornados. Isso ocorre quando as mercadorias
vendidas ou os serviços prestados são imunes (“isentos”) ou não tributados.
O estorno de ICMS tem se mostrado um custo adicional para determinadas
atividades industriais. No segmento termelétrico, o ICMS recolhido tanto na
fase de investimento (aquisição de ativos) quanto na compra de gás natural
representa, de fato, um custo adicional para os agentes. Isso porque a lei 87/96
(lei Kandir) define como imune (“isenta”) de tributação de ICMS as operações
interestaduais relativas a venda de energia elétrica destinada à industrialização
ou à comercialização. A cobrança do imposto acontece somente na fase de venda
ao consumidor final. Nesse sentido, o crédito de ICMS gerado nas fases
anteriores a geração de energia elétrica deve ser estornado representando um
custo adicional para as térmicas em suas operações de venda entre Estados.
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Esse estorno de ICMS representa um diferencial de custo para a geração a gás
natural. Isso porque as hidroelétricas e as usinas eólicas embora também não
consigam recuperar o ICMS cobrado na aquisição de ativos de investimento[1]
não têm seus insumos (água e vento) tributados, o que reduz consideravelmente
seus problemas com o estorno tributário.
No caso do óleo combustível, a lei 87/96 estabelece (assim como no caso da
venda eletricidade) a imunidade de tributação de ICMS nas operações de venda
interestadual de petróleo e de seus derivados quando destinados à
industrialização ou à comercialização. Nesse contexto, pode-se afirmar que a
tributação do óleo combustível acontece no destino o que permite que os
governos de alguns estados utilizem o artifício da isenção tributária na atração
de investimentos termelétricos para seu estado. No caso do estado de
Pernambuco, por exemplo, o governo estadual concedeu isenção de ICMS nas
operações de venda e movimentação de óleo combustível destinadas à
termelétrica do projeto SUAPE.
Como pode ser percebido, as assimetrias existentes tanto na carga tributária
quanto na forma de tributação do ICMS vêm contribuindo para a redução da
atratividade do gás natural frente a outros energéticos, principalmente no setor
de geração termelétrica. Nos demais segmentos de consumo, a questão
relacionada a não recuperação dos créditos de ICMS, até o presente momento,
não se mostrava relevante. Contudo, o projeto de reforma de ICMS que
atualmente tramita no Senado está prestes a estender o problema de
recuperação dos créditos de ICMS para os demais segmentos de consumo de gás
natural.
O projeto de reforma que tramita no Senado visa reduzir e harmonizar as
alíquotas interestaduais do ICMS. Esse projeto representa mais do que um mero
ajuste de alíquotas. Isso porque a redução das alíquotas interestaduais promove
um deslocamento da arrecadação tributária da origem para o destino
proporcionando uma redistribuição mais equitativa da arrecadação.
A proposta inicial do projeto previa a redução da alíquota de ICMS dos 12% e
7%, que vigoram atualmente, para 4% ao longo de 12 anos (2014 – 2025), com
exceção da Zona Franca de Manaus – que permaneceria com 12%
indefinidamente. Contudo, no processo de análise do projeto pela Comissão de
Assuntos Econômicos, uma série de “remendos” foi feita de forma que o texto
aprovado pela Comissão incluísse a manutenção de alíquotas diferenciadas para
alguns setores específicos dos estados mais pobres além de adicionar como
exceção o gás natural sobre o qual permaneceria a incidência de uma alíquota de
12%.
A manutenção da alíquota de 12% sobre o gás natural é defendida por alguns
Estados produtores, como, por exemplo, o Maranhão, assim como pelo Estado
de Mato Grosso do Sul que recolhe todo o ICMS incidente sobre o volume de gás
natural proveniente da Bolívia. A justificativa dada por estes estados é que a
receita de ICMS proveniente da venda de gás natural para outros Estados
representa uma importante fonte de receita tributária.
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A manutenção da alíquota de ICMS sobre as operações interestaduais de gás
natural em 12% em um cenário de redução das alíquotas dos demais bens e
serviços acarreta em um aumento do custo relativo do gás natural em função
das limitações impostas à utilização dos créditos de ICMS gerados a partir da
aquisição de gás natural. Em outros termos, os setores intensivos em gás
natural, principalmente aqueles localizados em São Paulo e na região Sul do
país, podem ficar com seus créditos de ICMS “emperrados” uma vez que o valor
agregado sobre o gás natural pode não ser suficiente para compensar as
diferenças nas alíquotas de ICMS.
As assimetrias tributárias reforçadas pelo projeto de reforma do ICMS podem
acarretar, assim, em efeitos perversos sobre a evolução da indústria de gás
natural no Brasil. Em primeiro lugar, cria-se um incentivo para que as
indústrias intensivas no consumo de gás natural localizem-se nos Estados
produtores ou importadores de gás (desde que a alíquota interna sobre o gás
natural seja menor do que 12%). Em segundo lugar, o diferencial de alíquotas
interestaduais entre o gás natural e os demais energéticos, as diferenças na
forma de arrecadação (na origem no caso do gás natural e no destino no caso do
petróleo e da energia elétrica) e a limitação do uso dos créditos de ICMS gerados
na aquisição do gás natural podem acarretar em um aumento do preço relativo
do gás reduzindo a sua competitividade frente a outros combustíveis
substitutos.
Em maio último, a falta de consenso sobre as mudanças sugeridas na proposta
de reforma do ICMS levou o governo a desistir de aprovar o projeto do ICMS no
primeiro semestre de 2013. Assim, até semana passada, a reforma do ICMS era
dada como “morta”. Contudo, no último dia 4 de Junho o projeto de reforma
voltou a ser discutido entre o governo federal e os Estados. Apesar dos avanços,
ainda há grandes divergências em relação à tributação dos produtos da Zona
Franca de Manaus e do gás. Nesse sentido, uma nova rodada de negociações foi
marcada para a próxima terça-feira dia 11 de Junho de 2013.
Dentro desse contexto, é importante que o debate a cerca da reforma do ICMS
não seja pautada simplesmente pela disputa fiscal entre os estados. Como se
mostrou anteriormente, a assimetria tributária desfavorável ao gás natural pode
acarretar em uma involução do consumo do energético e uma desorganização da
indústria gasífera que seria prejudicial principalmente para os estados
produtores e importadores do energético, exatamente aqueles que defendem a
manutenção da alíquota de 12% para o gás natural.

[1] É importante destacar que em alguns casos, a aquisição de máquinas e
equipamentos para a montagem de usinas eólicas é isenta de ICMS.
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Os novos desafios do mercado
internacional de gás natural para a
política energética Russa
Por Renato Queiroz e Felipe Imperiano
O ambiente econômico e energético mundial sofreu grandes transformações a
partir do ano de 2008: primeiro, em virtude da crise econômica deflagrada
nesse ano; segundo, em razão da expansão da produção de gás natural em
formações geológicas não convencionais nos EUA e da crise nuclear japonesa.
Devido a isso, a Rússia, como um dos maiores exportadores mundiais de
energia, se defronta com novos desafios em função da perspectiva dos EUA se
tornarem exportadores de GNL, somado ao decréscimo do consumo de gás na
Europa, seu principal mercado consumidor. Em contraposição a esse cenário
restritivo no Ocidente, há importantes oportunidades de comércio na região da
Ásia-Pacífico com um aumento significativo da demanda energética em países
como China, Coréia do Sul, Índia e Japão.
Este artigo busca apresentar questões recentes do mercado internacional de gás
natural que trazem desafios à política energética russa. O texto está dividido em
três seções. Inicialmente aborda-se o mercado europeu. Em seguida analisa-se o
mercado asiático. Essa divisão não só marca um corte espacial desses mercados,
como, principalmente, ressalta diferentes dinâmicas econômicas que têm
resultados distintos sobre o mercado internacional de gás natural. Por último,
na seção conclusiva focam-se as questões que rebatem nas estratégias da
política energética da Rússia.
O mercado europeu
O aumento da produção de gás natural nos EUA, através da exploração de
reservatórios não convencionais, gerou um diferencial significativo de preços
entre o mercado americano e as demais regiões consumidoras no mundo.
Conforme o preço do gás produzido internamente caiu e se tornou mais
competitivo, o seu consumo aumentou, deslocando outras fontes, como o
carvão, os derivados do petróleo e até mesmo a fonte nuclear[i]. O Gráfico 1,
abaixo, ilustra a evolução da produção de energia elétrica americana por fonte.
Enquanto a geração de energia elétrica por carvão diminuiu 23,1%, entre 2003 e
2012, a geração a gás cresceu 89,4%, no mesmo período. O consumo total de
carvão nos EUA, no ano passado, foi 20,5% menor do que em 2008, quando o
preço médio do gás natural no Henry Hub atingiu seu pico histórico de US$
8,85 (BP, 2013).
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Gráfico 1: Percentual por fonte de geração líquida de energia elétrica
nos EUA entre 2003 e 2012.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da EIA
Aliado a um quadro negativo da economia mundial, isso contribuiu para que
houvesse um excesso de oferta de carvão no mercado internacional, já que os
EUA são o segundo maior produtor de carvão, atrás apenas da China. Com
efeito, o seu preço assumiu uma tendência de queda. Concomitantemente, o
preço do gás natural comercializado pela Rússia se elevou. Isso permitiu,
inclusive, que a receita líquida de vendas da maior exportadora de gás natural
do mundo, Gazprom, para a Europa e outros países[ii] crescesse 2,1%, no ano
passado, a despeito de uma contração de 4% no volume.
Durante a maior parte de 2012, o índice PEP,que mede os preços de eletricidade
em Eur/MWh no mercado spot europeu, manteve-se estável e abaixo do nível
de 2011,como mostra a Figura 1.Isso se deve a menores custos de geração
provenientes da crescente produção elétrica de renováveis, à abundante
geração hidráulica nos mercados nórdicos e a preços baixos do carvão (EC,
2013).O menor preço da energia, em relação ao ano anterior, e o preço do gás
resultaram em não rentabilidade das térmicas a gás, em boa parte do ano de
2012. Nesse mesmo ano, no Reino Unido, a geração elétrica por térmicas a
carvão cresceu 40% (EURACOL, 2013) e, na Alemanha, no primeiro semestre
do ano, a geração a gás caiu 15%, ao passo que a geração a carvão cresceu 8%,
por exemplo (EC, 2013).
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Figura 1: Evolução do carvão, gás natural, petróleo e preço médio da
energia no mercado atacado europeu.

Fonte: European Commission (2013)
O alto preço do gás no mercado europeu em relação ao preço do carvão
contribuiu, em 2012, para aumento de 23,1% das exportações americanas de
carvão para a Europa. Entretanto o preço médio que foi pago por essas
exportações caiu 24,3% (EIA, 2013). Em adição, no curto prazo, as restrições
legais, nos EUA, à exportação de GNL, aparentemente, têm impactado de forma
indireta o mercado de gás europeu, pois têm liberado a produção norteamericana de carvão para exportação a preços competitivos. Em um cenário
econômico mundial desfavorável, esse efeito no mercado americano influencia
a demanda mundial por carvão, principalmente da China.
A maior parte do gás vendido na Europa está sob contratos com fórmulas que
indexam o seu preço ao do petróleo ou de uma cesta de derivados. Estima-se
que, em 2011, 58% do gás natural vendido na Europa estava atrelado ao preço
do petróleo (BROS, 2012). Esses mecanismos de precificação causam distorções
no mercado, uma vez que os preços não oscilam estritamente com respeito às
condições de oferta e demanda, gerando, via de regra, preços mais altos dos que
nos hubs (pontos) de referência.
A diferença de preços gerada por esses contratos, principalmente quando
comparado ao mercado norte-americano, tem se tornado cada vez mais uma
questão de conflito, sobretudo em um momento de crise econômica, quando há
restrição de gastos e o preço da energia é fundamental para alavancar a
competitividade e ajudar na recuperação da economia.
Nesse sentido, os países europeus têm aumentado a pressão para a renegociação
de contratos. Na verdade, ao longo de 2012, e inclusive em 2013, foram
anunciados vários acordos da Gazprom com seus principais compradores para a
cessão de descontos nos contratos, estimados em alguns bilhões de dólares. Isso

Boletim Infopetro

Maio/Junho 2013

Página 47

Gás natural

mostra que a capacidade russa de impor suas condições foi significativamente
afetada. Entretanto pouco progresso foi feito no sentido de haver mudanças
estruturais nos mecanismos de precificação.
A Noruega, por sua vez, tem feito sólidas concessões na sua política de
precificação. Boa parte dos contratos de exportação do país foi renegociada e os
novos contratos da empresa Statoil, que controla 75% das exportações do país,
estão sendo negociados somente com indexação ao mercado spot (EC, 2013a).
Com efeito, em 2012, as exportações norueguesas para a Europa cresceram 16%
(EC, 2013a). Os noruegueses têm sido mais rápidos em se adaptar às condições
de mercado, retendo consumidores e, de fato, aumentando o
seumarketshare (EC, 2013a). Estima-se que com as recentes renegociações o
percentual de gás indexado ao óleo cru e derivados vendido a Europa tenha
caído para 55%, em 2012 (BROS, 2012).
O mercado asiático
O comércio mundial de GNL encolheu 1,9%, em 2012, puxado principalmente
por uma redução de 27% na importação líquida europeia. A Ásia, por sua vez,
expandiu seu consumo em 9,3%[iii], concentrando 70% da demanda global de
GNL. Os quatro maiores fornecedores de GNL para o mercado asiático foram
Qatar (28,6%), Malásia (14,2%), Austrália (12,4%) e Indonésia (11,2%).
A produção de gás natural nesses países vive um momento diferente. Por um
lado, desde 2010, a produção na Indonésia vem caindo, enquanto na Malásia
estagnou; por outro lado, a produção do Qatar cresceu fortemente, e a Austrália
assumiu a mesma tendência, porém de forma menos acentuada, como indica o
Gráfico 2.
Gráfico 2: Produção de gás natural nos
fornecedores de GNL para o mercado asiático

principais

países

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da BP (2013)
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É importante notar que as reservas provadas desse grupo de países são
inferiores a 2% das reservas mundiais, excetuando-se o Qatar que tem
um share de 13,4% (BP, 2013). Cumpre ressaltar que a Austrália aumentou
consideravelmente as suas reservas provadas, que já eram 54% superiores às
malaias, no final de 2011 (BP, 2013), além de a sua produção ter experimentado
um crescimento excepcional de 8,8%, em 2012 (BP, 2013).
Na Austrália, há três plantas de liquefação em operação, com capacidade total
de 24,3 milhões de toneladas por ano (MTPA) e há mais sete projetos em
construção, que irão adicionar 61,3 MTPA em capacidade de liquefação
(LEDESMA, 2012), ou seja, um acréscimo de 152%. O modesto consumo anual
somado à pequena população faz com que seja imperativo o desenvolvimento de
projetos voltados para a exportação, a fim de se aproveitar comercialmente as
reservas australianas (LEDESMA, 2012). Sua localização é uma vantagem para
assegurar a viabilidade econômica dos empreendimentos. O mercado da ÁsiaPacífico tem preços elevados e demanda crescente por gás. Para a Agência
Internacional de Energia (IEA), a capacidade de exportação de GNL, na
Austrália, pode ultrapassar 70 bcm (milhões de metros cúbicos de gás) após
2015, fazendo com que ela se torne o segundo maior exportador de GNL (IEA,
2012).
Para a IEA, o consumo de gás pode ter um crescimento de 17% até 2017, com o
mercado asiático liderando essa expansão, puxada principalmente pela
demanda chinesa, que deve se tornar o terceiro maior consumidor mundial de
gás, já em 2013 (PAIK, 2012). A China tem planos ambiciosos para o gás. Até
2011, o país tinha cinco terminais de GNL em operação e outros quatro em
construção, com capacidade total de cerca de 30 MTPA (PAIK, 2012). No longo
prazo, estima-se que a demanda chinesa por GNL traga uma necessidade
adicional de 33 bcm, em 2020, e 50 bcm, até 2030, todavia a competitividade de
preço do GNL irá ser determinante na sua expansão. Além disso, a forma como
se desenvolverá a exploração de shale gas no país irá contrabalançar a demanda
por gasodutos e carregamentos de GNL (PAIK, 2012).
A Rússia possui uma planta de liquefação de gás natural[iv], na ilha Sacalina, no
Extremo Oriente,cuja capacidade nominal de liquefação é de 9,55 MTPA[v], isto
é, 3,4% da capacidade mundial. Quase a totalidade da sua produção está
atrelada a contratos de médio e longo prazo, com média de vigência acima de 15
anos e, em sua maior parte, com empresas de gás e geração elétrica japonesas. A
exportação de GNL russa aumentou 2,5%[vi], em 2012, e assim sua participação
no comércio mundial foi de 4,6%, apenas 0,2% a mais em relação ao ano
anterior. De fato, os principais compradores do GNL russo são China, Coréia do
Sul e Japão.Em 2012, a Rússia vendeu toda a sua produção para esses
países[vii]. O Gráfico 3 mostra a variação entre 2011 e 2012 dos volumes
exportados pela Rússia para esses países.
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Gráfico 3: Exportação russa de GNL para China, Japão e Coréia do
Sul em 2011 e 2012

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados daGIIGNL (2012) e (2013)
Desde 2010, observou-se um descolamento acentuado dos preços dos
carregamentos de GNL para a Ásia, em relação ao preço do gás nos mercados
europeu, mesmo quando comparados àquele fornecido via gasodutos por
contratos de longo prazo com fórmulas de indexação, e, principalmente, ao
mercado americano. Esse movimento foi acentuado, em 2011, com a crise
nuclear japonesa, em virtude dos efeitos do terremoto de Tohoku, que levou ao
fechamento das usinas nucleares do país e, consequentemente, do aumento da
demanda por gás natural para a geração elétrica. A Figura 2 mostra a evolução
de preços do gás natural nos diferentes mercados, comparado com a evolução
do preço do Brent.
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Figura 2: Preços do gás natural entre 2007 e maio de 2012

Fonte: Rogers (2012)
O mercado asiático se tornou mais atrativo para os produtores de gás natural
desde então e surgiu uma série de projetos de exportação de GNL, tanto na
Rússia, como em outros países. Em maio deste ano, o Departamento de Energia
americano (DOE) autorizou a exportação de 1,4 bilhões de pés cúbicos (bcf) por
um período de 20 anos para países que não tenham assinados acordos de
acordos de livre comércio ,Free Trade Agreement (FTA), com o governo dos
EUA, como o Japão.
Internamente, o monopólio das exportações da Gazprom tem sido ameaçado
pelo crescente interesse nos mercados asiáticos. A Rosneft, gigante estatal russa
produtora de petróleo, e a empresa russa produtora de gás, Novatek,
anunciaram, recentemente, o desenvolvimento de estudos de viabilidade de
plantas de liquefação, objetivando a exportação para a Ásia. Em fevereiro de
2013, o próprio presidente Putin instruiu autoridades do governo a considerar a
gradual liberalização das exportações de GNL (KOYAMA, 2013).
A localização russa, assim como a australiana, representa uma vantagem
geográfica importante para o país, além da proximidade que pode gerar
relevantes reduções no custo de transporte, evitando-se a passagem de
carregamentos pelos estreitos de Ormuz e Malaca, regiões historicamente
conflituosas e aumentando a segurança do suprimento.
Cumpre destacar fatos políticos que são sintomas da relevância da Rússia como
importante fornecedor de gás natural. Por exemplo, a visita à Rússia do
Primeiro Ministro do Japão, Shinzo Abe, no início desse ano (a primeira, em
uma década, de um Primeiro Ministro japonês) e a escolha de Moscou como
destino da primeira viagem internacional do recém-empossado presidente
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chinês, Xi Jinping, episódio que contou com importantes anúncios de acordos
em projetos de exportação de gás da Rússia para a China.
Historicamente, a Rússia tem divergências políticas com a China e questões
territoriais não resolvidas com o Japão desde a Segunda Guerra Mundial, o que
impacta sobremaneira os fluxos comerciais entre os países. Os acontecimentos
atuais mostram que, em virtude das buscas dos países asiáticos por suprimentos
energéticos e da Rússia por novos mercados, há uma sobreposição da política
energética em relação a política externa desses países.
Conclusão
Cabe destacar que as estratégias dos russos têm sido manter a situação em que
os europeus não possam prescindir de seu gás. Em 2013, por exemplo, entrou
em funcionamento a segunda fase do gasoduto Nord Stream, entre a Rússia e a
Alemanha, que, através do mar Báltico, vai suprir diversos países da Europa.
Nessa mesma estratégia, no final de 2012, foi iniciada a construção da rede de
gasodutos denominada South Stream, para levar mais gás russo à Europa,
cruzando as águas do Mar Negro, passando por Bulgária, Sérvia, Hungria,
Eslovênia e indo até a Itália.
Certamente, em direção oposta, há movimentos buscando menor dependência
da União Europeia ao gás russo através da diversificação dos fornecimentos de
gás. Nesse contexto, encontram-se os investimentos ucranianos e poloneses na
prospecção e extração de gás não convencional; o projeto do gasoduto Nabucco,
que visa a trazer o gás da Ásia Central para a Europa e, também, os gasodutos
Turquia, Grécia e Itália (TGI) e Trans-Adriático (TAP) que deverão transportar
o gás do Azerbaijão até a Itália, através da Grécia.
Nesse jogo de interesses comerciais e geopolíticos, a Rússia busca manter o seu
domínio no mercado europeu e tem a consolidação de sua posição estratégica
como rota única de transporte do gás da Ásia Central. Pode-se, inclusive,
especular que as aproximações políticas de Rússia com a Alemanha e com a
China têm como principal motivação essa estratégia comercial, assim como suas
ações e parcerias em regiões ricas em gás natural, como o Cazaquistão e o
Turquemenistão e até com o próprio Irã.
Como visto anteriormente, a participação russa no mercado asiático é inferior a
países que têm menos reservas provadas. Fica claro, pois, que há uma
excepcional oportunidade de expansão do mercado de gás russo na Ásia. Isso
não só significa ganhos financeiros com novos negócios, mas também
diversificação de mercados, importante para a estabilidade da economia da
Rússia, fortemente dependente das exportações para a Europa. Nesse sentido, a
emergência de novos players no mercado interno russo, rivalizando no
comércio de GNL, pode indicar uma estratégia mais arrojada para desenvolver o
mercado asiático, em face do ligeiro progresso da Gazprom (KOYAMA, 2013).
É importante para os países asiáticos observar a relação entre Europa e Rússia,
pois, se a sua deterioração pode significar uma atitude mais direcionada ao
mercado da Ásia-Pacífico, também pode ter implicações sobre os mecanismos
de precificação do gás.
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Há que se atentar também para o desenvolvimento da exploração do shale
gas no mercado americano, com vista às possibilidades de arbitragem entre
mercados. Em suma, o importante para os planejadores energéticos é observar
em que nível o boom do shale gasnos EUA pode alterar a equação energética
global, influenciando, inclusive, o quadro geopolítico dos países que possuem
grandes reservas de gás natural.
Dadas as atuais condições, é razoável imaginar que sejam observadas, nos
próximos anos, práticas mais flexíveis por parte dos russos. Há uma clara
ameaça ao poder de mercado da Gazprom tanto na Europa, como no seu
mercado doméstico, entretanto, por ora, é difícil saber ao certo quais serão os
reais impactos futuros na política energética da Rússia.

[i] Quando o preço do gás estava em patamares elevados, cerca de trinta
projetos de usinas nucleares estavam sendo planejados nos EUA. Agora estimase que apenas cinco serão postos em operação até 2020, pois contam com
condições favoráveis de financiamento (GOLDMAN, 2012).
[ii] Exceto países da antiga URSS.
[iii] De 153 MT para 167,18 MT
[iv] A Sakhalin Energy InvestCo. tem participação acionária da Gazprom (50%),
Shell (27,5%) e das japonesas Mitsui (12,5%) e Mitsubishi (10%) (GIIGNL,
2012).
[v] Cumpre informar que a produção da planta, em 2012,foi aproximadamente
14% superior a sua capacidade nominal, isto é, 10,86 MT.
[vi]De 10,6 MT para 10,86 MT
[vii] Em 2011, também houve vendas para a Taiwan e Tailândia.
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Futuros desafios para o setor elétrico: a
distribuição
Por Clarice Ferraz
O relatório Síntese do Balanço Energético Nacional (BEN, 2013),
disponibilizado recentemente pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
revela que o Brasil, assim com a maioria dos países desenvolvidos, tem
caminhado para uma maior eletrificação de sua matriz energética. O gráfico
abaixo, extraído do Relatório, ilustra a evolução.
Gráfico 1: Evolução do consumo de eletricidade no Brasil em 2012

Fonte: EPE (2013:30)
Tal “eletrificação” é liderada pelo consumo dos setores industrial e residencial,
ambos através da adoção de mais processos automatizados e de novos aparelhos
e processos movidos à eletricidade. Ao se modernizarem, essa tendência tende a
se acelerar como veremos adiante. Assim, o modo como iremos produzir e
consumir eletricidade no futuro irá influenciar fortemente o grau de
competitividade de nossa economia, e os impactos ambientais associados ao
setor energético. As características de nossa matriz elétrica se tornam cada vez
mais relevantes na formulação do planejamento energético do País.
Nos países mais desenvolvidos o tema tem recebido ainda mais destaque e o
impacto sobre as empresas distribuidoras de eletricidade começa a ser visto
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como um possível vetor de ruptura da tradicional estrutura do setor elétrico, tal
como o conhecemos atualmente. OWorld Energy Outlook 2012, também chama
atenção para tal fenômeno, entre 2000 e 2012, o consumo de eletricidade
aumentou 40% , apesar da desaceleração sentida à partir da crise econômica de
2009 (IEA, 2012:180).
Nos países em que esse fenômeno já havia recebido destaque, como a
Alemanha, o governo adotou uma política energética elaborada para reduzir os
impactos ambientais associados à geração de eletricidade, que é uma das
principais fontes de emissões poluentes associadas às mudanças climáticas e às
desastrosas consequências que lhe são atribuídas. Com essa finalidade, dois
principais eixos foram estimulados: a adoção de medidas de economia de
energia e eficiência energética e a geração de eletricidade a partir de novas
fontes renováveis de energia, recebendo importantes subsídios. No setor de
transportes, em ausência de combustível alternativo à gasolina satisfatório, foi
estimulada à adoção do carro elétrico.
O generoso pacote de subsídios, já discutidos em artigo anterior, estimulou
fortemente a microgeração de eletricidade distribuída, sobretudo de origem
fotovoltaica. Diversos outros programas se basearam no exemplo alemão e
promoveram subsídios para a instalação dos painéis fotovoltaicos residenciais.
A microgeração distribuída foi estimulada por ser vetor de maior eficiência
energética e facilitadora da inserção de da geração de eletricidade a partir de
novas fontes renováveis. Com efeito, ao se produzir eletricidade no próprio local
de consumo, se evitam todas as perdas que ocorrem nas linhas de transporte e
de distribuição. Essas perdas não devem ser negligenciadas, sobretudo no Brasil
onde foram estimadas em 15.9 % em 2012 no (EPE 2013: 30). Além disso, há
diversos outros benefícios para o setor elétrico, como exposto na Nota Técnica
nº 0025/2011 da ANEEL:









A postergação de investimentos em expansão nos sistemas de
distribuição e transmissão;
O baixo impacto ambiental;
O menor tempo de implantação;
A redução no carregamento das redes;
A redução das perdas;
A melhoria do nível de tensão da rede no período de carga pesada;
O provimento de serviços auxiliares, como a geração de energia reativa;
Diversificação da matriz energética.

O princípio da revolução?
Um olhar menos atento pode enxergar apenas mudanças tecnológicas positivas
para o setor elétrico. Afinal, falamos apenas de maior eficiência energética e
maior capacidade de geração de origem renovável, mesmo que caracterizada por
forte intermitência. Sua disseminação foi possível graças à modernização das
redes, sobretudo à introdução de medidores e redes “inteligentes”. Ambas
promovem uma melhor gestão da energia pelo usuários e permitem que o até
então consumidor possa igualmente fornecer à rede a eletricidade que for
gerada e não consumida em seu local de geração. A rede de distribuição deixa de
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ser unidirecional e passa a ser bidirecional, devendo portanto possuir
medidores e capacidade suficiente para gerir a carga que passa em ambos os
sentidos. Temos portanto um sistema mais complexo, e caro, em que a rede se
torna ainda mais essencial ao ser o elemento chave que faz o balanço e garante a
segurança
energética
de
milhares
de
pequenas
unidades
consumidoras/produtoras.
O problema portanto se encontra do lado das distribuidoras. Essas mudanças
afetam profundamente seu negócio: reduzem sua venda de eletricidade.
Além de ter sua base de remuneração encolhida, a empresa de distribuição
precisa zelar pela integridade da rede e pelo equilíbrio de seu mercado. Quanto
mais disseminada for a adoção da microgeração distribuída, menor se torna a
base de remuneração dos custos de manutenção da rede e, consequentemente,
mais cara a eletricidade fornecida por ela. Quanto mais cara for a eletricidade
fornecida pela distribuidora mais competitivas serão as fontes de geração
distribuída, sobretudo em presença de subsídios. Desse modo, se instaura uma
dinâmica em que a distribuidora se encontra em situação cada vez mais difícil,
assim como os consumidores que dependerem exclusivamente dela.
Nos Estados Unidos, a soma desses fatores já é apontada como uma fonte de
ruptura para o setor. Relatório publicado pelo Edison Electric Institute, chama
atenção para o problema pois além dos problemas gerados agora, a redução do
fluxo de caixa das distribuidoras as tornará menos atrativas para receber
investimentos: “the industry and its stakeholders must proactively assess the
impacts and alternatives available to address disruptive challenges in a timely
manner” (EEI, 2013:1). O relatório compara a atual situação das empresas de
distribuição de eletricidade às empresas de telefonia fixa que faliram com a
chegada da telefonia móvel e desconexão do cabo. O esquema abaixo ilustra a
dinâmica que as distribuidoras tem que enfrentar.
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Figura 1: Impactos da evolução do setor elétrico sobre as empresas de
distribuição

Nota: DER significa fonte de geração distribuída
Fonte: Edison Electric Institute, 2013:12
Ao depender mais da rede, o setor elétrico se aproxima do setor de serviços e
precisa adaptar seu modelo de negócios para se compatibilizar com as recentes
evoluções tecnológicas e não ser subjugado por elas. A distribuidora é um
agente essencial nesse processo, pois é ela quem possui a expertise da gestão da
rede. Enquanto ela não for associada a esse processo, é quase natural que ela
não o facilite (vide atrasos referentes à questão no Brasil).
A evolução em curso é inexorável e é positiva pois promove um uso mais
eficiente da eletricidade e a redução das emissões poluentes associadas à sua
geração. Entretanto, é preciso que as adaptações regulatórias e a as bases de
remuneração da rede sejam rediscutidas para que o setor elétrico continue a
cumprir sua função de base: a segurança de abastecimento a preços acessíveis.
Referências
Agência Nacional de Energia Elétrica, 2011, Nota Técnica nº 0025/2011.
Disponível
emhttp://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2011/042/documen
to/nota_tecnica_0025_gd.pdf

Boletim Infopetro

Maio/Junho 2013

Página 58

Energia elétrica

Edison Electric Institute, 2013, “Disruptive Challenges: Financial Implications
and Strategic Responses to a Changing Retail Electric Business”. Disponível
emhttp://www.eei.org/ourissues/finance/Documents/disruptivechallenges.pdf
Empresa de Pesquisa Energética, 2013, Balanço Energético Nacional 2013 –
Ano
base
2012:
Relatório
Síntese.
Disponível
em:
https://ben.epe.gov.br/downloads/S%C3%ADntese%20do%20Relat%C3%B3ri
o%20Final_2013_Web.pdf
Ferraz, Clarice, “Integração de energia solar fotovoltaica em larga escala: a
experiência alemã. Boletim Infopetro, Julho/Agosto, Ano 12, n. 3, 2012.
International Energy Agency (2012), World Energy Outlook 2012.

Boletim Infopetro

Maio/Junho 2013

Página 59

