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Uma análise crítica do Plano 2015 
Eletrobrás 

Por Felipe Botelho 

O planejamento energético se caracteriza por ser uma ação holística inserida em 
um conjunto de ações de desenvolvimento econômico-social. O planejamento 
serve de preparação e para melhor coordenar a organização do mercado de 
energia e promoção de investimentos, compatibilizando oferta ao consumo 
futuro. 

No Brasil o planejamento energético nacional historicamente foi coordenado 
por grandes empresas estatais (quais sejam Eletrobrás e Petrobras) que a partir 
de suas ações e investimentos desenhavam as estruturas a nível nacional do 
suprimento energético do país. No caso específico do setor elétrico brasileiro, 
criou-se a tradição de apresentar planos de planejamento como forma de guiar 
as decisões de investimento e consumo no longo e médio prazo. 

Apesar do planejamento, as mudanças de contexto econômico e institucional 
que a economia brasileira passou nas últimas décadas foram profundas, se 
refletindo claramente na organização do setor elétrico. Desde a estabilização 
macroeconômica da economia, a economia brasileira sofreu uma série de 
ajustes, resultando em um crescimento inconstante. No âmbito setorial, é a 
partir da década de 1990 que o processo de abertura econômica e liberalização 
se deu mais intensamente, tornando-se um dos eixos principais da reforma do 
setor elétrico naquele período. Na década subsequente, a organização setorial 
pós-reforma não conseguiu manter o nível de investimentos para a expansão em 
uma economia em recuperação, culminando em crise de suprimento e 
imposição de um racionamento de larga escala em 2001. 

No intuito de restabelecer os incentivos necessários para a expansão da 
capacidade, uma segunda reforma setorial é concretizada, restabelecendo o 
planejamento energético sistemático e criando o mecanismo de leilões para 
nova capacidade, na busca por garantir a expansão da capacidade. Nos últimos 
anos, observa-se uma nova desestabilização setorial e de mercado impondo 
riscos de suprimento aos agentes. Note que o suprimento aqui é entendido 
como não só a da disponibilidade de recursos energéticos (dimensão 
quantidade), mas também da sua viabilidade econômica para o consumo 
(dimensão preço). 

As questões que serão levantadas neste artigo são: em que ponto o 
planejamento energético de longo prazo atingiu seus objetivos e se expressou na 
realidade? Como fica o escopo do planejamento de longo prazo face 
às mudanças institucionais e organizacionais do setor ao longo do tempo? 

Neste sentido, este artigo se concentra na análise crítica do Plano 2015 
Eletrobrás, sob uma perspectiva histórica. 
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O PLANO 

O Plano Nacional de Energia Elétrica 1993-2015: Plano 
2015 Eletrobrás (lançado em 1994) é um dos planos de política energética mais 
bem estruturados cujo conteúdo é orientado por fatores modernizantes e ao 
mesmo tempo retrata um ambiente de extrema incerteza em uma economia 
desestabilizada. Aspectos ambientais, restrições de natureza econômico-
financeira, recursos humanos e fatores tecnológicos o norteiam. 

O Plano 2015 surge como revisão do plano anterior (Plano 2010) considerado 
pioneiro na sistematização do planejamento de longo prazo com revisões 
periódicas no país. Nesta linha, textualmente o Plano 2015 reforçava a 
importância da continuidade do planejamento no setor elétrico brasileiro apesar 
das grandes instabilidades políticas e econômicas que o país vivenciava. 

A defesa desta continuidade antecipava mudanças profundas na organização 
setorial, visando a introdução de estruturas de mercado competitivo (como 
ocorriam em diversos outros países), e mudanças no próprio processo de 
planejamento, sendo desarticulado a partir da 1ª reforma do setor na década de 
1990. O planejamento da expansão é retomado de forma estruturada na 2ª 
reforma setorial com a criação da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) em 
2004. A EPE fica então responsável pelo planejamento indicativo do setor 
energético, além da qualificação de projetos para concessão, estudos técnicos, 
provisão de informações setoriais, inventário de bacias, entre outras atribuições. 

Anteriormente o planejamento era realizado por órgãos colegiados das 
empresas concessionárias de energia elétrica, organizado pelo Grupo 
Coordenador do Planejamento dos Sistemas Elétricos (GCPS) da Eletrobrás. O 
grupo Eletrobrás foi o principal instrumento do Ministério de Minas e Energia 
(MME) na orientação do setor elétrico nacional a época. A divergência de 
enfoques estratégicos entre as empresas do setor (sejam elas federais ou 
estaduais, públicas ou privadas) geravam a necessidade de coordenação sob 
uma operação integrada e coerente aos objetivos públicos nacionais e locais, 
requerendo objetivos explícitos para as decisões de investimento. Assim, os 
planos de expansão foram sendo desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo do 
tempo, servindo de base para os trabalhos hoje realizados pela EPE. 

“O Setor Elétrico brasileiro dispõe de uma vasta experiência na elaboração 
destes estudos de planejamento da expansão dos seus sistemas elétricos. 
Exemplificando, no período de 15 anos, de 1978 a 1993, foram desenvolvidos os 
seguintes Planos Nacionais de Energia Elétrica: Plano 1995 (elaborado em 
1978/79); Plano 2000 (elaborado em 1981/82); Plano 2010 (elaborado em 
1986/87); Plano 2015 (elaborado em 1991/93). Quanto aos estudos de curto 
prazo, nos últimos quatro ciclos de planejamento do GCPS [Eletrobrás], foram 
desenvolvidos os seguintes planos: Plano Decenal de Expansão 1990/1999; 
Plano Decenal de Expansão 1991/2000; Plano Decenal de Expansão 
1993/2002; Plano Decenal de Expansão 1994/2003. Assim, o Setor Elétrico 
desenvolveu e consolidou uma metodologia própria, além de procedimentos e 
um foro institucional – o GCPS, para suas atividades de planejamento da 
expansão, compatível com as características dos sistemas elétricos 
brasileiros.” (ELETROBRÁS, 1994a – pág. 14) 
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Completados 20 anos do Plano 2015 Eletrobrás, o setor elétrico vivenciou duas 
reformas setoriais e situações de crise. Vale notar, que o plano foi elaborado em 
anos de grandes incertezas, sendo explicitado que ele deveria ser encarado não 
como um “Programa” de Expansão, mas uma “Estratégia” de Expansão, 
refletindo em parte a tendência de transformar o planejamento dito 
determinístico (liderado pelos investimentos do grupo Eletrobras) para um 
planejamento indicativo (guiando decisões de investimento dos diversos agentes 
setoriais). 

A VISÃO PROSPECTIVA – ACERTOS E DESVIOS 

Como todo exercício prospectivo, o planejamento busca reunir as informações 
do passado e do presente para inferir realidades possíveis no futuro. Quando as 
variáveis do passado e do presente são extremamente complexas e instáveis, 
planejar se torna um desafio enorme. 

Os principais fatores de incerteza considerados pelo Plano 2015 Eletrobrás 
eram: regimes hidrológicos, disponibilidade dos equipamentos, comportamento 
da economia, demanda de energia elétrica, custos dos combustíveis, tempo de 
construção dos projetos, taxas de juros, restrições financeiras e sócio-
ambientais e conflitos entre usos alternativos da água das bacias hidrográficas. 

Além disso, o contexto em que se insere o Plano 2015 é o de uma economia 
desestruturada cuja recuperação estava apenas em processo, com destaque às 
medidas de reestruturação monetária e mudança de moeda (Plano Real em 
1994) e a ainda frágil situação financeira das concessionárias de energia elétrica 
após subsequentes congelamentos de tarifas e desestabilização financeira. Com 
isso, já eram conhecidas as limitações dos resultados dos planos anteriores 
(2000 e 2010) dado o prolongado ciclo recessivo da economia, não permitindo a 
convergência das projeções do mercado de energia elétrica com as condições de 
disponibilidade de recursos financeiros para investimento no setor naquele 
momento. Tanto por isso, uma das linhas centrais de desenvolvimento do plano 
foi sua elaboração em torno de incertezas. As incertezas foram assim 
instrumentalizadas a partir da elaboração de cenários alternativos, buscando 
evitar estrangulamentos ou ociosidades na oferta nova de energia e promover o 
uso racional da capacidade existente até aquele momento. 

Foram criados cenários de I a IV variando do mais pessimista ao mais otimista 
respectivamente. A pior situação, caracterizada pelo cenário I, seria a do 
completo insucesso de políticas anti-inflacionárias, adiando o crescimento 
econômico, havendo a necessidade de políticas de choque macroeconômico 
(como as vivenciadas nos anos 1980). A melhor situação (cenário IV) seria uma 
combinação de fatores favoráveis internos e externos, permitindo níveis de 
crescimento elevados. Vale notar que todos os cenários do Plano 2010 foram 
revistos para baixo no Plano 2015. 

Das variáveis econômicas mais importantes consideradas, as hipóteses de 
crescimento da economia brasileira se destacam, servindo de base para toda a 
projeção. Em um contexto de debates intensos sobre a abertura da economia e 
globalização, supôs-se que a economia brasileira, pela diversificação e relativo 
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baixo grau de abertura, não seria influenciada significativamente pela dinâmica 
da economia internacional. 

Gráfico 1 – Comparação Cenários e Realizado para Evolução do PIB 
brasileiro (Bilhões de dólares) 

 

Obs.: Valores para US$1992 deflacionados pelo Consumer Price Index (CPI) 
americano. 

Fonte: Eletrobrás, IBGE, Banco Central do Brasil, Banco Mundial  

Apesar desta hipótese, a projeção para o PIB brasileiro em 2015 se encontrou na 
região dos cenários propostos pelo plano (Gráfico 1), especialmente se 
considerada a desvalorização cambial e o contexto recessivo do ano de 2015. 
Porém sua trajetória ao longo do período foi afetada significativamente por 
eventos externos à economia nacional (e.g. super ciclo dos preços 
das commodities e crises financeiras). O Plano ainda projetava para 2015 uma 
população de 208,5 milhões de habitantes, não muito diferente dos cerca de 205 
milhões estimados pelo IBGE para o mesmo ano. 

No que se refere à dimensão energética, a partir das hipóteses de crescimento 
econômico e demografia, foram projetadas a oferta e a demanda futura. Do lado 
da oferta, os preços do petróleo internacional utilizados nos cenários de longo 
prazo não se distanciaram demasiadamente dos preços de 2015. No entanto sua 
trajetória foi bastante diferente da projetada, com crescimento acentuado na 
última década. Dificilmente a projeção poderia refletir aspectos conjunturais da 
geopolítica do petróleo e de outros fatores que afetam os preços internacionais.  

 

 

https://infopetro.files.wordpress.com/2016/04/botelho052016a.png
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Gráfico 2 – Comparação Cenário e Realizado para o Preço 
Internacional do Petróleo do tipo Brent2 
(US$/barril) 

 

¹Foi considerado valor médio para 2015 de US$56,00/barril. 

²Plano 2015 trabalha com valores US$ de 1990 CIF, enquanto a evolução do 
preço do Brent está expressa em US$ correntes e de 1990 FOB. 

Obs.: Valores para US$1990 deflacionados pelo Consumer Price Index (CPI) 
americano. 

Fonte: Eletrobrás, BP, EIA, Banco Mundial 

No que concerne a matriz energética brasileira, a partir do estudo “Reexame da 
Matriz Energética Nacional” elaborado em 1990-91 por Comissão da então 
Secretaria Nacional de Energia, foram caracterizadas as diretrizes 
governamentais no que tange a política energética nacional. Uma das principais 
premissas era a de uma redução na intensidade energética global (i.e. consumo 
energético cresceria abaixo do crescimento econômico, com elasticidades 
variando entre 0,94 a 0,81 Energia Primária/PIB) no horizonte 1990/2015. Este 
resultado se daria pelo esforço a partir da conservação de energia e penetração 
de fontes modernas de energia mais eficientes (com redução do consumo da 
lenha). 

 

 

 

https://infopetro.files.wordpress.com/2016/04/botelho052016b.png
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Gráfico 3 – Comparação Cenários 2015 e Realizado 2014 para 
Consumo Final 
(106 tep) 

 

Obs.: Revisado fator de conversão da eletricidade nos cenários do Plano 2015 
para compatibilização com o Balanço Energético Nacional (EPE/MME). Fator 
para fonte hidráulica de 0,086 tep/MWh e participação média de 85% desta 
fonte entre 1990 a 2015. 

Fonte: Eletrobrás, EPE/MME 

O Gráfico 3 apresenta os resultados para o consumo final nos cenários 
propostos. Note que apesar do PIB brasileiro se encontrar mais próximo do 
limite superior da projeção dos cenários, o consumo final em termos 
de tonelada equivalente de petróleo (tep) se encontrou próximo do limite 
inferior, entre os cenários pessimistas I e II, refletindo em parte uma menor 
intensidade do consumo de longo prazo. Em termos de matriz, o consumo de 
bagaço de cana e outras fontes foram subestimados no Plano 2015, 
possivelmente pela baixa expectativa de retomada da indústria sucro-alcooleira 
na produção de energia como se observou na década de 2000. Esta indústria se 
encontrava em decadência desde o final da década de 1980 com a interrupção 
de vendas de carros a etanol (ALMEIDA & BOMTEMPO, 2007). Ao mesmo 
tempo, era esperado maior consumo por parte de outras fontes como o carvão 
mineral e eletricidade. No que se refere à capacidade instalada de energia 
elétrica, novamente a realidade se situou próxima do cenário mais pessimista do 
plano, refletindo em parte a menor demanda por eletricidade esperada, mas 
também limitações na construção de nova capacidade por motivos diversos 
(ambientais, calendário de leilões de geração, etc). 

 

https://infopetro.files.wordpress.com/2016/04/botelho052016c.jpg
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Gráfico 4 – Comparação Cenários e Realizado para a Evolução da 
Capacidade Instalada de Geração  
(GW) 

 

Fonte: Eletrobrás, EPE/MME 

Deve-se destacar que até aquele momento, o setor elétrico nacional se 
organizava por dois grandes sistemas: Norte/Nordeste e Sul/Sudeste/Centro-
Oeste. O planejamento já previa a interligação destes sistemas em um único 
Sistema Interligado Nacional (SIN) como foi concretizado e se observa 
atualmente. Aproveitamentos nas bacias dos rios Xingú, Tapajós e Madeira 
eram considerados para o longo prazo e contribuiriam para a interligação do 
sistema nacional. 

AS QUESTÕES DO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO – PASSADO E 
PRESENTE 

Como ressaltado o Plano 2015 Eletrobrás incorporou temas críticos, que por sua 
importância (ou até por força do destino) são temas da agenda do planejamento 
atual. 

Por exemplo, o fator ambiental no plano se associa à importância crescente do 
tema, tendo sua influência representada pelo Comitê Coordenador das 
Atividades de Meio Ambiente do Setor Elétrico (COMASE). Deve-se atentar que 
anos antes ao plano, a temática do desenvolvimento sustentável fora reforçada 
pela Cúpula da Terra (ou Rio 92), evento que inseriu de forma consistente o 
tema na agenda política internacional. A Rio-92 foi precursora de encontros 
diplomáticos internacionais. Curiosamente, ao final de 2015, a Conferência das 
Partes (COP 21) em Paris deu prosseguimento e aprofundou a temática. 

Outro fator de grande importância para o plano é sua factibilidade econômico-
financeira e a disponibilidade de recursos financeiros, que no contexto em que 
este é redigido tratava-se de gargalo crítico a qualquer proposta de manutenção 
e expansão de capacidade no setor. Com a relação à factibilidade econômica de 

https://infopetro.files.wordpress.com/2016/04/botelho052016d.jpg
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projetos, considerando que o grupo Eletrobrás se colocava como o agente 
dominante na coordenação setorial, em especial pela operação e expansão dos 
sistemas de transmissão, realizar a avaliação técnica e econômica dos projetos 
prospectivos era mais simples e factível. Após as reformas, quando se ampliou a 
gama de agentes no setor e se redefiniram as funções setoriais, a lacuna que o 
planejamento indicativo buscou preencher, guiando as decisões de 
investimento, ainda é alvo de críticas. Pelo lado da disponibilidade de recursos 
financeiros, na década de 1990 as concessionárias elétricas se encontravam com 
grandes dificuldades financeiras e no caso do grupo Eletrobrás havia ainda a 
indefinição sobre sua privatização, adiando novos projetos. Quando observamos 
o contexto atual, o setor elétrico passa por uma crise financeira generalizada, 
onde o mercado se encontra com um passivo financeiro de grandes proporções. 
No entanto esta crise é muito diferente da observada a 20 anos atrás, mas que 
coloca novamente em risco a continuidade de investimentos em nova 
capacidade em um contexto de restrição de suprimento que só não se agravou 
pelo contexto recessivo que o país se apresenta. 

Outros temas relevantes em que o plano 2015 é explícito são as questões 
relacionadas à política industrial, tecnológica e de recursos humanos do país e 
sua relação com o Setor Elétrico, o que não aparenta estar bem articulado no 
planejamento atual, salvo exceções como a cadeia da indústria eólica e em 
alguma medida os esforços na área de inovação. 

Com relação às mudanças tecnológicas o plano antevê de forma tímida o avanço 
de novas fontes, com o enfoque na redução de custos de tais tecnologias. Nos 
dias de hoje, tais fontes suscitam questões mais profundas de ordem 
organizacional e operativa dos sistemas elétricos. O mesmo se pode falar para o 
novo papel de resposta da demanda como fator ativo no balanço da operação 
dos sistemas. 

Um tema abordado pelo plano 2015 e parcialmente abandonado no 
planejamento atual é o dos intercâmbios de energia elétrica com os países 
vizinhos. Aparentemente, este tema foi reduzido a uma questão do grupo 
Eletrobrás e não do setor como um todo no contexto atual. No Plano 2030 da 
EPE encontram-se explícitos apenas projetos de gás natural (gasodutos e 
plantas de regaseificação) que têm ligação com países vizinhos (EPE, 2007), 
mas não deixa explícito nenhum intento de integração ou acordo de política 
externa com os nossos vizinhos. 

Finalmente, a questão da transição para um sistema hidro-térmico já estava 
prevista pelo Plano 2015. 

“(…) Apesar de ainda haver um grande potencial hidrelétrico a aproveitar, 
capaz de suprir o País por mais de duas décadas, justifica-se estrategicamente 
planejar um programa termelétrico de transição, para a época em que o 
potencial hidrelétrico for ficando menos competitivo, pelo custo das usinas ou 
por sua distância em relação aos mercados. Este programa térmico exige um 
planejamento adequado, cujo objetivo é preparar o País para administrar, no 
futuro, a implantação de um programa de geração onde a contribuição 
termelétrica será crescente. Isso exige o desenvolvimento de novas 
metodologias e, principalmente, a capacitação da engenharia e da indústria 
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nacional de modo a propiciar uma expansão termelétrica econômica e 
ambientalmente viável” (ELETROBRAS, 1994a, pág 12) 

Este é um dos principais debates no contexto atual de deterioração das reservas 
hidráulicas (antes plurianuais) ao longo dos anos. A operação robusta do setor 
baseada na complementaridade entre diversas usinas com reservatório geridas 
através de grandes linhas de transmissão em todo o território nacional, começa 
a mostrar suas fragilidades estruturais requerendo uma revisão das condições 
em que outras fontes possam vir a ser despachadas em prol da segurança do 
sistema no longo prazo. A crise atual que o setor vivência em parte advém dessa 
fragilidade, que expôs os agentes a preços de escassez por um período 
relativamente longo de tempo. 

CONCLUSÕES 

Isto posto, a análise do Plano 2015 Eletrobrás mostrou ser muito rica, revelando 
aspectos muito interessantes sobre a prática do planejamento e de seus 
resultados esperados. A comparação com a realidade deve ser algo periódico a 
qualquer plano como este, gerando críticas construtivas para sua melhoria. 
Como qualquer plano, sua revisão periódica é fundamental para se ajustar à 
realidade. Esta revisão sistemática ficou comprometida por um longo período 
até a criação da EPE e tem dificuldades em se restabelecer de forma plena dada 
a multiplicidade de agentes. 

A análise crítica destacou a profundidade e velocidade que as mudanças 
organizacionais e institucionais tomaram corpo no período. Tais mudanças 
foram lideradas essencialmente pelo contexto de natureza econômico-política e 
financeiro, sendo a principal fonte de incerteza para o planejamento no período. 
No contexto atual do planejamento, tais condições novamente se mostram 
críticas. No longo prazo, no entanto, as transformações tecnológicas na oferta e 
no consumo de energia aparentam ser a grande fonte de incertezas para o 
planejamento futuro. 
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O papel do setor público no 
financiamento de infraestruturas no 

Brasil (*) 

Por Miguel Vazquez 

Repensar o papel do setor público está nas agendas dos formuladores de 
políticas no mundo todo há alguns anos. E o papel do Estado na relação 
público/privada no setor financeiro é dos elementos centrais desta 
reformulação. Na União Europeia, por exemplo, o grande motivador tem sido a 
transformação do setor privado como consequência da crise financeira e as 
consequentes regulações. No Brasil, limites no volume de recursos públicos e 
grande necessidade de financiamento de infraestruturas têm levado a uma 
reflexão sobre a necessidade de adaptação dos instrumentos de financiamento. 
Nesse contexto, a pergunta proposta no título deste texto pode ser transformada 
na questão simétrica: qual é o papel do financiamento privado? 

Do ponto de vista analítico, estruturar a análise começa por identificar o 
problema. Nesse sentido, um primeiro passo requer uma decisão sobre o papel 
que o financiamento público deve ter no setor de infraestruturas. O papel do 
setor privado dependerá, em grande medida, da decisão tomada em relação ao 
setor público. Neste artigo, desse ponto de vista, vamos analisar o problema em 
relação a algumas das possíveis decisões tomadas em relação ao financiamento 
público. Note que não há nenhum argumento em relação a qual deve ser o 
objetivo do setor público. 

Podemos organizar o raciocínio considerando três possíveis objetivos para o 
financiamento público em projetos de infraestrutura: 

 Objetivo 1 – Subsídio. Esta visão consideraria que as infraestruturas são 
projetos centrais no desenvolvimento socioeconômico do país, com 
importantes efeitos distributivos e incapazes de se autofinanciar. Assim 
estes projetos não interessariam ao setor privado financiar e 
dependeriam da intervenção da administração pública para garantir a 
sua construção. 
Solução 1 – Nesta visão, o setor se financiaria mediante intervenção 
pública. Esta intervenção pode ser feita diretamente por intermédio das 
taxas de juros dos empréstimos públicos, deixando para o financiamento 
privado um papel residual (caso Brasileiro). Um aumento do setor 
privado neste contexto pode ser pensado como um empréstimo ao setor 
público, uma vez que este que terá que garantir o fluxo de caixa do 
projeto. 

 Objetivo 2 – Substituir o mercado de dívida de longo prazo. A visão 
resumida consiste em considerar impossível o surgimento de um 
mercado de longo prazo líquido no Brasil. 
Solução 2 – Nesta visão, o setor público deve se encarregar de substituir 
um inexistente mercado de longo prazo para todo sempre. Portanto, o 
papel do setor privado se reduz ao financiamento de curto prazo. 
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 Objetivo 3 – Neste último ponto de vista, o mercado de dívida de longo 
prazo não existe, mas pode existir no futuro. 
Solução 3 – Nesta visão, o setor público teria o papel de eliminar as 
barreiras à entrada de capital privado, facilitando assim o surgimento do 
mercado de longo prazo. 

Caracterização de um projeto de infraestrutura 

No que segue, vamos analisar qual é a situação do Brasil em relação aos três 
objetivos apontados acima. Para tanto, é útil considerar que um projeto de 
infraestrutura normalmente é desenvolvido em alguma modalidade de parceria 
público-privada (seguimos aqui a convenção internacional de incluir concessões 
como caso extremo de parceria público-privada. Note que a lei brasileira 
considera separadamente as duas modalidades). A instituição básica deste tipo 
de parcerias é normalmente a Sociedade de Propósito Específico (SPE), que 
funciona em essência como um aglutinador dos contratos associados com a 
infraestrutura. 

Note, pensando em projetos de energia, que pode ser traçada uma diferença 
entre projetos que serão desenvolvidos como SPE (frequentemente usinas 
relativamente grandes, que serão projetos mais parecidos com infraestrutura) e 
projetos “corporativos” (frequentemente projetos de energia fotovoltaica). Nesse 
contexto, grandes usinas hidrelétricas, por exemplo, terão maior risco na fase de 
projeto que pequenas plantas termelétricas, fazendo a oferta de financiamento 
potencialmente menor. Por tanto, homogeneizar o tratamento do financiamento 
de projetos de energia pode levar a uma excessiva simplificação. 

Pela ótica do investidor, a relevância da SPE decorre de ela permitir o project 
finance como veículo principal de financiamento, no lugar do financiamento 
corporativo. Note que no Brasil frequentemente existem exigências de garantias 
corporativas aos financiamentos de SPE, o que é contrário à lógica do project 
finance. Desconsideraremos os efeitos desta diferença, supondo que, mesmo 
com as restrições, o comportamento das SPE é fundamentalmente project 
finance. 

A Figura 1 representa uma tentativa de resumir a estrutura básica de um projeto 
de infraestrutura, visando entender as características básicas dos instrumentos 
utilizados normalmente e os investidores que demandam esses instrumentos. 
Note que essa estrutura básica acontece analogamente quando o financiamento 
é privado e público. Estudaremos quatro elementos básicos: i) Etapas do 
projeto; ii) Opções de financiamento; iii) Instrumentos disponíveis; iv) 
Demanda pelos instrumentos disponíveis. 

Etapas do projeto 

Um projeto de infraestrutura está caracterizado por quatro etapas, atendendo 
ao perfil dos riscos envolvidos (o que, no final, determinará a demanda por 
instrumentos de financiamento): 

 Projeto – Neste momento se preparam as atividades, se calculam as 
formas de remuneração, etc. 
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 Construção sem fluxo de caixa – Esta etapa é a que envolve mais risco, 
visto que se deve aportar uma grande parte do investimento e ainda não 
se pode contar com nenhum fluxo de caixa. 

 Construção com fluxo de caixa – Neste momento alguma parte do projeto 
de infraestrutura entrou em funcionamento aportando fluxo de caixa. 
Outra possibilidade é que os aportes governamentais numa parceria 
público-privada começaram a chegar. 

 Operação – Esta etapa é a de menor risco, visto que frequentemente a 
maior parte dos investimentos já foi feita e existe fluxo de caixa. 

Figura 1 – Esquema de financiamento de um projeto de 
infraestrutura 

 

  

Elaboração própria 

Opções de financiamento 

Podemos dividir a estrutura de financiamento em três dimensões básicas (sem 
contar com o instrumento associado aos impostos): 

 Equity – Normalmente, os participantes de uma SPE procuram que a sua 
participação seja a menor possível e que aconteça o mais tarde possível. 
Sem entrar em detalhes dos seus condicionantes (fundamentalmente, o 
risco do projeto e a quantidade de projetos similares, tanto nacional 

https://infopetro.files.wordpress.com/2016/05/miguel052016a.png
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quanto internacionalmente), o financiamento com equity é normalmente 
usado para financiar a fase de projeto da SPE. 

 Dívida Sênior – No geral, falar em dívida sênior como uma estrutura 
homogênea pode levar a erros, visto que o projeto de infraestrutura 
envolve diversas etapas com riscos muito diferentes. Na Figura 1, esta 
dívida sênior foi dividida em três: a Base Facility (o instrumento básico 
que envolve a maior parte do financiamento); a Working Facility (dívida 
disponível na fase operacional do projeto); e a Stand-up Facility (dívida 
adicional visando cobrir contingências no projeto de infraestrutura). 

 Dívida subordinada e mezzanine – São instrumentos estruturados para 
ter perfis de risco entre o equity (em que a remuneração se dá em forma 
de dividendos e, portanto, depende do desempenho do projeto; de outro 
ponto de vista, os participantes são os últimos a serem pagos) e a Dívida 
Sênior (os que têm um compromisso de pagamento forte; ou seja, são os 
primeiros a serem pagos). 

Instrumentos disponíveis 

Quanto aos instrumentos financeiros, o empréstimo continua sendo o principal 
mecanismo de financiamento para projeto de infraestrutura, embora existam 
algumas alternativas usadas em menor volume. As duas alternativas mais 
importantes (sem considerar leasings) são: 

 Empréstimos – Os empréstimos de longo prazo são os instrumentos mais 
frequentes para a Base Facility. Existem também, na prática, 
empréstimos de curto prazo durante a fase de construção que servem 
normalmente como ponte até os empréstimos de longo prazo ficarem 
disponíveis. As diferencias principais entre empréstimos estão 
relacionadas com os planos de pagamento, que vão desde aqueles 
ajustados aos fluxos de caixa particulares do projeto até as 
estruturas mini perm, que exigem refinanciamento perto da maturidade 
do empréstimo. 

 Debêntures (Project Bonds) – Uma alternativa aos empréstimos são as 
debêntures. Do ponto de vista da SPE, a debênture é essencialmente 
igual ao empréstimo. Embora, do ponto de vista do investidor, as 
debêntures permitem em teoria acesso a uma maior quantidade de 
agentes (ver ponto seguinte). 

Demanda pelos instrumentos disponíveis 

Entender a demanda potencial por esses instrumentos de financiamento é 
especialmente importante do ponto de vista da avaliação de uma potencial 
intervenção pública para facilitar o surgimento de financiamento privado de 
longo prazo. O foco será entender a demanda pela Base Facility, visto que será o 
elemento de financiamento mais importante. Nesse sentido, estudaremos 
empréstimos de longo prazo e debêntures de longo prazo: 

 Demanda por empréstimos – Os consumidores típicos deste tipo de 
financiamento (o emprestador) são os bancos, normalmente através de 
grupos de bancos financiadores (syndicated loans). 
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 Demanda por debêntures (Project Bonds) – O conjunto de consumidores 
potenciais de debêntures (potenciais emprestadores) é tipicamente 
maior. Isso é devido a que, além dos bancos, investidores institucionais 
(fundos de pensão, asseguradoras, etc.) enxergam as debêntures como 
instrumentos interessantes para o seu portfólio. Contudo, o mercado de 
debêntures tende a ser menos líquido que grande parte dos outros ativos 
financeiros alocados no portfólio destes agentes. Assim para que seja 
atrativa a compra de debêntures, os riscos envolvidos têm que ser muito 
menores. Nesse sentido, são instrumentos usados com mais sucesso na 
fase operacional. 

Estudo de casos 

Vamos aplicar a estrutura anterior a dois casos representativos de projetos no 
Brasil com o intuito de facilitar a avaliação do comportamento do financiamento 
público em relação a cada uma das três opções apontadas no começo. 

Teles Pires 

O caso da Teles Pires pode ser enxergado como o caso típico de financiamento 
de infraestrutura no Brasil. O projeto tem as etapas típicas dos projetos de 
infraestrutura, com uma fase de construção sem fluxo de caixa longa (teve um 
pequeno período em que entrou em operação a primeira máquina). 
Consequentemente, a estrutura do financiamento é também típica, ver Figura 2. 
A Base Facility é um empréstimo de longo prazo do BNDES, complementado 
com alguns empréstimos ponte na primeira parte da fase de construção. A 
inovação é que existe uma pequena emissão de debêntures de longo prazo. 
Contudo, não é muito representativa de atividade do setor privado, visto que 
além de ter um volume pequeno, o consumidor do produto foi a Caixa 
Econômica. 

Figura 2. Esquema de financiamento da Teles Pires. 
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Metrô Bahia 

O caso do Metrô Bahia representa, em princípio, um caso significativamente 
diferente. Trata-se de um projeto com participação pública direita, no qual os 
aportes correspondentes foram dados em parte durante a fase de construção. 
Ademais, o Fundo de Garantia reduzia em grande medida o risco de crédito na 
fase de operação. Portanto, se trata de um projeto com uma fase de construção 
sem fluxo de caixa muito curta e, consequentemente, de um projeto com risco 
muito menor. Nesse sentido, poderia se esperar uma estrutura de financiamento 
diferente. Contudo, como se observa na Figura 3, a estrutura do financiamento é 
basicamente igual. A Base Facility continua sendo um empréstimo de longo 
prazo do BNDES. Existem também alguns instrumentos de curto prazo, 
fundamentalmente com objetivo de ser pontes, tanto do BNDES quanto de 
bancos privados. Se observam também, em pequeno volume, algumas 
debêntures de curto prazo, na fase de construção. 

Figura 3. Financiamento do Metrô Bahia 

 

Avaliação 

O esquema básico observado nos casos de estudo está representado na Figura 4. 
O financiamento de longo prazo está fundamentalmente associado com 
empréstimos de longo prazo do BNDES. Os empréstimos de curto prazo têm 
participação também do BNDES e alguma do setor privado. 
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Figura 4. Esquema básico de financiamento de infraestrutura 

 

Nesse sentido, podemos avaliar seguindo os objetivos identificados: 

 Objetivo #1 (financiamento público) – Cumprido: o empréstimo do 
BNDES é o empréstimo mais barato, o que representaria um subsídio 
público para projetos de infraestrutura 

 Objetivo #2 (financiamento de longo prazo público) – Cumprido: o 
BNDES é o financiador de longo prazo 

 Objetivo #3 (facilitar o mercado de longo prazo privado) – Existem ainda 
barreiras à entrada do setor privado. Na sequência, vamos estudar as 
principais delas 

Desafios do ponto de vista do Objetivo #3 

 Custos de oportunidade – Qualquer empréstimo de longo prazo do setor 
privado deve competir com o empréstimo do BNDES. Visto que ele é 
muito barato, existe uma dificuldade significativa na entrada do setor 
privado. Note que não basta só com reduzir o volume de empréstimos do 
BNDES (seguindo esse raciocínio, quando acabar o empréstimo barato, 
as SPEs usariam o instrumento mais caro), visto que as rentabilidades 
dos projetos se calculam em relação a esse empréstimo. Empréstimos 
mais caros inviabilizam projetos, mesmo sem disponibilidade de 
empréstimos BNDES. 

 O setor privado não é uniforme – Os instrumentos financeiros oferecidos 
ao setor privado podem não estar adaptados aos potenciais 
consumidores. Por exemplo, as debêntures de curto prazo oferecidas 
como ponte no Metrô Bahia não resultam atrativas aos investidores 
institucionais que são alvo frequente desses instrumentos. Por tanto, os 
potenciais consumidores serão exclusivamente os bancos, que 
normalmente prefeririam um empréstimo, visto que é um instrumento 
mais líquido. Além disso, todos os empréstimos de longo prazo 
observados envolvem a fase de construção. Levando em consideração que 
os investidores institucionais e muitos bancos preferem a fase de 
operação exclusivamente, a demanda potencial fica significativamente 
reduzida. Nesse sentido, é relevante considerar a alternativa de estudar o 
refinanciamento do projeto uma vez que ele entra na fase de operação, 
visto que nesse momento o capital privado pode jogar um papel mais 
relevante. 

https://infopetro.files.wordpress.com/2016/05/miguel052016d.png
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Mudança do papel do setor público – Enfim, uma possibilidade que pode ser 
considerada, se o objetivo é facilitar a entrada do setor privado, é concentrar os 
esforços do setor público, inclusive do BNDES, nas situações onde o setor 
privado tem mais dificuldades. Isso significa atuar em duas frentes: a) 
Proporcionando instrumentos de credit-enhancement, tanto na fase de 
construção quanto na fase de operação (o que é equivalente a ficar com o risco 
de crédito nas fases de operação e construção); e b) aumentando ou 
estabilizando a receita da SPE (o que é equivalente ao setor público ficar com o 
risco de receita). Ambos os pontos representam riscos dificilmente gerenciáveis 
no mercado privado de capitais. A sua gestão por parte do setor público 
facilitaria consideravelmente a participação do setor privado. Existem 
instrumentos utilizados internacionalmente em ambas as dimensões, e alguns 
exemplos e propostas para o setor brasileiro. A sistematização dessa intervenção 
pode melhorar a atuação do setor público, sempre que o objetivo seja facilitar a 
entrada de capital privado. 

Notas: 

(*) Este texto resume as ideias do projeto IPEA “Condicionantes institucionais a 
projetos de infraestrutura”, desenvolvidas junto a Michelle Hallack e Renato 
Queiroz. Serão publicadas em breve como Texto de Discussão IPEA. Uma visão 
abrangente dessa iniciativa do IPEA pode ser obtida no material do seminário 
internacional 
realizado: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=27318 

 

 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=27318
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=27318
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O balanço do plano de desinvestimento 
da Petrobras e o que esperar para o 

mercado de combustíveis 

Por Yanna Clara 

Em março de 2015, a Petrobras anunciou seu novo Plano de negócios para o 
período 2015-2019, divulgando importantes mudanças na estratégia da 
empresa, com o objetivo de se adequar ao novo contexto do setor e para tentar 
resolver seus próprios problemas financeiros. Uma das mais importantes 
mudanças no novo plano foi a redução de 37% dos investimentos. Além disso, a 
empresa também lançou um plano de desinvestimento, que totaliza um 
montante estimado de US$ 58 bilhões em vendas de ativos nos próximos anos. 
Esse agressivo plano é parte de uma estratégia para reduzir a alavancagem da 
empresa, preservando o fluxo de caixa e priorizando investimentos nas áreas 
do upstream com alto retorno e produtividade. 

Dos US$ 58 bilhões, US$ 15,1 estão planejados para o biênio 2015/2016, 
divididos entre as áreas de E&P no Brasil e no exterior (30%), Abastecimento 
(30%) e Gás & Energia (40%). A empresa já realizou a venda de alguns ativos, 
mas é pouco provável que consiga alcançar a meta fixada para o biênio 
2015/2016. No longo prazo, o plano de desinvestimento da Petrobras acarreta 
mudanças significativas para o setor de petróleo e gás natural no Brasil, com 
potencial para o setor se tornar mais diversificado e competitivo. A dificuldade 
no atual contexto é o de atrair compradores, dado o cenário de baixos preços de 
petróleo que enxugou o gasto de capital das empresas do setor. 

De qualquer forma, alguns desinvestimentos importantes já foram feitos e 
outros diversos estão em andamento. Nossa análise aqui será focada no 
mercado de combustíveis e como este poderá ou não ser afetado pela venda de 
ativos da Petrobras neste segmento. 

O plano de desinvestimento até agora 

A Petrobras lançou em 2015 um plano de desinvestimento para o biênio 
2015/2016, cujo valor total é de US$ 15,1 bilhões, divididos entre as áreas de 
E&P no Brasil e no exterior (30%), Abastecimento (30%) e Gás & Energia 
(40%). Ademais, são previstos US$ 42,6 bilhões em desinvestimentos para os 
anos 2017/2018. 

Apesar de não ter sido divulgada uma lista de ativos, temos diversas indicações 
sobre quais estão sendo priorizados no plano. Por ora, os ativos relacionados 
ao downstream do gás natural foram o foco dos desinvestimentos. A Petrobras 
fez um acordo de venda de 49% da Gaspetro, a subsidiária que possui 
participação em quase todas distribuidoras de gás natural do Brasil, com a 
empresa japonesa Mitsui. A Petrobras também está em fase de negociação com 
a Brookfield para a venda da Nova Transportadora do Sudeste (NTS), empresa 
criada pela cisão da TAG, operadora dos gasodutos e subsidiária da Petrobras. 
Ademais, a estatal já vendeu participação dos seus ativos na Argentina e Chile. 
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Houve anúncios e rumores sobre diversos outros ativos que fariam parte deste 
plano de desinvestimento. O IPO da BR Distribuidora foi amplamente 
divulgado, mas a Petrobras está reavaliando suas estratégias com relação à 
distribuidora. Devido às más condições do mercado financeiro, a estratégia do 
IPO foi temporariamente abandonada. Dentre as soluções, uma seria a de 
encontrar um sócio estratégico para comprar parte da distribuidora. 

Também existem rumores sobre negociações em andamento para a venda da 
Liquigás, distribuidora de GLP da Petrobras, que controla 22,5% do mercado 
brasileiro. Essa venda pode trazer mudanças importantes na estrutura do 
mercado de GLP, no qual a liderança é disputada por três empresas: a Ultragaz 
(23%), a Liquigás (22,5%) e a Supergasbras (21,2%). 

As refinarias da Petrobras também estariam à venda, apesar deste fato não ter 
sido oficialmente divulgado. A empresa possui 13 refinarias no país e o projeto 
da Comperj, que ainda não está concluído. A Comperj está com as obras 
paralisadas desde 2015. A ideia original da Petrobras seria encontrar um sócio 
para investir os US$ 2,3 bilhões que restam para finalizar a obra. 

A empresa também está planejando vender em conjunto suas térmicas e 
terminais de regaseificação de GNL que as abastecem. Sua participação na 
Braskem e as plantas de fertilizantes (em operação e em construção) também 
estariam sendo consideradas no plano de desinvestimento. 

Dentre os ativos do upstream, a empresa anunciou em março o farm-out de 104 
concessões terrestres que serão oferecidas por meio de um processo competitivo 
para empresas selecionadas. Além disso, outros campos em produção e blocos 
exploratórios também estariam sendo negociados, mas isso está sendo feito 
diretamente com possíveis interessados, que, em princípio, seriam as empresas 
já parceiras da Petrobras. 

O mercado de combustíveis e o papel da Petrobras 

O mercado de combustíveis possui três segmentos distintos. O de fornecimento 
de derivados, o de distribuição e o de revenda. Vamos focar nossa análise sobre 
os produtos de maior consumo no país: a gasolina e o óleo diesel. 

Atualmente, o Brasil depende de importações para suprir sua demanda de 
gasolina e óleo diesel. Em fevereiro de 2016, a importação líquida de gasolina foi 
257 mil m³ e a de diesel 414 mil m³, que representa um volume de 
aproximadamente 10% das vendas totais dos combustíveis. 

O Brasil possui 17 refinarias, sendo 13 da Petrobras, as quais representam 
98,2% da capacidade nacional. Apenas quatro refinarias são privadas: 
Manguinhos (RJ), Riograndense (RS), Univen (SP) e Dax Oil (BA), que possuem 
capacidade nominal de refino de 42.105 barris por dia. As quatro refinaram, de 
fato, em 2014 apenas 16.920 barris por dia em média. 

Em meados dos anos 2000, inserido no Plano de Aceleração de Crescimento do 
Governo Federal, a estatal lançou o plano de aumentar a capacidade de refino 
do país através da construção de quatro novas refinarias de grande porte. O 
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plano incluía a Abreu e Lima (Pernambuco), o Comperj (Rio de Janeiro), a 
Premium I (Maranhão) e a Premium II (Ceará). Mas os dois últimos projetos já 
foram retirados dos planos da estatal desde 2015. 

Inicialmente com previsão de entrada em operação em 2016, o Comperj está 
com aproximadamente 82% das obras concluídas, de acordo com a Petrobras. A 
estatal está procurando um investidor para finalizar as obras, mas, por ora, não 
há notícias de retomada do investimento. A estatal espera que a refinaria entre 
em operação em 2023. 

A refinaria Abreu e Lima (Rnest) ainda consta no plano de negócios da estatal 
com investimento previsto de US$ 1,4 bi. O Trem 1 entrou em operação em 
2014, mas há expectativas de atrasos nas obras do Trem 2 e a previsão é que 
entre em operação apenas em 2019. 

O abandono e atraso dos projetos das refinarias já estão sendo considerados nas 
projeções do governo. Dessa maneira, espera-se que o país manterá sua 
dependência externa de gasolina e óleo diesel. No Gráfico 1 abaixo, 
apresentamos o saldo líquido (produção menos demanda) de gasolina e diesel 
projetados pela EPE para 2024 no PDE 2015. O saldo da gasolina é 
relativamente estável até 2018, devido à expectativa de estagnação da demanda 
deste combustível para os próximos anos. Mas, a partir de 2018, quando é 
projetada uma recuperação da demanda, a produção não deverá acompanhar o 
crescimento e o país necessitará de importações crescentes. Já o saldo líquido 
do diesel também se mantém estável até 2018, apresentando variação mais 
acentuada após esse período, devido à expectativa de oscilações na produção. 
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Gráfico 1 – Projeção do Saldo líquido de gasolina e óleo diesel do 
PDE 2015-2024 

 

Fonte: EPE (2015). 

De acordo com Chambriard (2016), o Brasil possui duas opções para resolver o 
problema da futura escassez de combustíveis. Se o país busca autossuficiência 
dos combustíveis, será necessário investir em pelo menos mais duas refinarias, 
além do Comperj e da Abreu e Lima. Se o caminho for o de aumentar as 
importações e a dependência externa, será necessária a expansão dos portos e 
da infraestrutura de estoques. De qualquer forma, existe um gargalo no 
mercado de combustíveis para o longo prazo, que deve começar a ser resolvido 
agora. 

Uma das principais características do setor, e que justifica a predominância da 
Petrobras, é o modelo de precificação atual dos combustíveis. Os preços dos 
derivados do petróleo foram liberalizados com a Lei do Petróleo em 1997, a qual 
previa a retirada gradual dos subsídios para alinhar os preços internacionais e 
nacionais (Oliveira, 2015). Depois de alguns anos de transição, os preços se 
tornaram totalmente livres em 2002. 

O preço dos derivados na saída da refinaria acaba sendo definido pela 
Petrobras, pois esta domina o parque de refino nacional e, portanto, influencia 
os preços finais dos combustíveis no Brasil. A empresa define a sua política de 
preços dos derivados através do seu conselho de administração, cujo maior 
acionista é a União. A ideia original seria que o preço fosse reajustado 
regularmente buscando diminuir a defasagem com os preços internacionais, 
mas de forma gradual para limitar a volatilidade dos preços domésticos. 
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Este arranjo acaba permitindo que interesses de controle inflacionário, 
defendidos pela União, influenciem as deliberações sobre os preços dos 
derivados, imputando à estatal eventuais prejuízos em momentos de preços 
internacionais elevados. 

Ao contrário do segmento de refino que está altamente concentrado na 
Petrobras, os segmentos de distribuição e revenda de combustíveis são bem 
mais diversificados. No segmento de distribuição, existem 132 distribuidoras de 
diesel e 143 de gasolina no país (ANP, 2015). A BR Distribuidora teve 
participação das vendas nacionais de diesel em 2014 de 38,5% e de 28,5% nas 
vendas de gasolina. Todas as distribuidoras possuem contrato com as refinarias 
da Petrobras para a compra dos combustíveis. As eventuais importações de 
gasolina e diesel são realizadas pela própria Petrobras, que então repassa para 
as distribuidoras o combustível importado. As distribuidoras não têm a 
possibilidade de importar combustíveis com facilidade, pois a infraestrutura 
logística existente pertence à Petrobras. 

No segmento de revenda, a competição é ainda maior. Existem 39.763 postos 
revendedores de combustíveis no país. São 94 bandeiras atuantes, sendo que 
quatro representaram 49,8% da revenda de combustíveis em 2014: BR (20,1%), 
Ipiranga (14,9%), Raízen (10,8%) e Alesat (4%). Os postos revendedores que 
operam com bandeira branca (podem ser abastecidos por qualquer 
distribuidora) tiveram participação de 39,9% em 2014 (ANP, 2015). 

Possíveis consequências para o mercado de combustíveis 

O plano de desinvestimento da Petrobras é ambicioso dado o contexto de crise 
internacional do setor de petróleo e gás. Já estamos em maio de 2016 e ainda 
não foram alcançados os montantes pretendidos para o biênio 2015/2016. A 
perspectiva de sucesso para o biênio 2017/2018 é de ainda maior incerteza, 
devido o grande desinvestimento esperado de US$ 42,6 bi. 

A venda eventual, total ou parcial, das refinarias e da BR Distribuidora poderia 
trazer maiores mudanças para o mercado brasileiro de combustíveis. 

Devido às características do mercado de combustíveis apresentadas 
anteriormente, é bastante improvável que a Petrobras consiga vender as 
refinarias sob o contexto atual. É um negócio que envolve grandes riscos para 
um investidor externo. Primeiro, o arranjo atual sobre os preços dos derivados 
na refinaria é pouco transparente e não segue a tendência dos preços 
internacionais. A Petrobras define seus preços, muitas vezes sob influência da 
União, que busca realizar políticas macroeconômicas de controle inflacionário 
através dos preços dos combustíveis. A Petrobras passou alguns anos sofrendo 
prejuízo, devido o desalinhamento para baixo dos preços domésticos com 
relação aos preços internacionais. Desde a queda do preço do petróleo em 2014, 
a relação se inverteu e a estatal está lucrando, ou, melhor, reduzindo o prejuízo 
acumulado aos longos dos anos. A questão da ingerência do governo na política 
de preços da empresa é importante devido à incerteza que traz ao mercado de 
combustíveis brasileiro, que eleva muito o risco do investimento em refino. 
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Dessa maneira, a venda das refinarias por parte da Petrobras só se tornaria 
possível se estivesse atrelada a uma mudança da política atual de preços dos 
combustíveis, que por si só poderia modificar a estrutura e o interesse pelo 
refino no Brasil, tão necessário para alcançar uma situação mais próxima da 
autossuficiência no longo prazo. Almeida (2012) discute a atual política de 
precificação dos combustíveis e como esta poderia ser modificada para se tornar 
mais racional. 

Outra questão que pode surgir são os custos adicionais de uma 
desverticalização, devido a descolamento entre produtor e refinaria. No entanto, 
este é um problema com soluções mais factíveis. Se a empresa interessada for 
também produtora de petróleo no Brasil, a verticalização seria mantida, a 
depender do perfil da refinaria. Ainda assim, pode ser que a empresa entrante, 
mesmo não sendo de upstream, traga novas tecnologias e uma gestão focada em 
redução de custos que acabe por minimizar ou eliminar a suposta elevação dos 
custos de uma desverticalização. 

No segmento de distribuição e revenda, por serem mercados com mais agentes e 
maior competição, não esperamos que as mudanças sejam drásticas. 
Considerando uma venda de participação na BR Distribuidora, que é o que está 
se alinhando por ora, uma mudança significativa depende da empresa que se 
interessar e quais as condições serão oferecidas pela Petrobras. A estrutura do 
mercado não deve mudar, mantendo-se o perfil de oligopólio na distribuição. 

O plano de desinvestimento como um todo trará significativas mudanças para o 
setor e, principalmente, para a Petrobras. Com um leque menor de atuação, a 
estatal poderá focar no seu core business, que é o segmento mais importante da 
empresa. 

O maior desafio da Petrobras é tornar seus ativos atrativos no contexto de crise 
no mercado de petróleo, em que as empresas se tornaram mais seletivas nos 
investimentos. Infelizmente, isso não será possível somente com esforços da 
estatal: como já discutido inúmeras vezes neste boletim, o governo precisa 
repensar suas políticas de preços de combustíveis para não mais onerar a 
Petrobras e diminuir as incertezas para potenciais entrantes no mercado. No 
fim, todos sairão ganhando. 
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A restruturação da Indústria Brasileira 
do Petróleo: sinais esperados do 

Governo e da Petrobras 

Por Helder Queiroz 

A instauração de um novo comando no Poder Executivo no Brasil se constituiu 
num processo traumático decorrente da dimensão das crises política, econômica 
e social. A estas podemos associar a grave crise setorial nas indústrias de energia 
no Brasil, em particular para a indústria do petróleo que esteve no centro dessas 
crises ao longo do último ano. 

Seria ilusão imaginar que crises com essa dimensão serão resolvidos num prazo 
curto. Porém, os problemas atuais são graves; e a administração federal terá de 
demonstrar muita competência e transparência para buscar os caminhos para 
solucioná-los. Sem tais requisitos, os quais deverão ser cobrados pela sociedade, 
os riscos de agravamento dos problemas agudos de agora são consideráveis. 

A reflexão proposta neste texto visa apontar os caminhos para mitigar estes 
riscos, destacando os aspectos de curto e longo prazo que tanto o governo 
quanto a Petrobras deveriam sinalizar para que seja possível atrair novos 
investimentos e retomar o desenvolvimento da indústria de petróleo e da cadeia 
de fornecedores de equipamentos e serviços. Cabe notar que, do ponto de vista 
dos atributos setoriais, as perspectivas são favoráveis, dados: i) o volume de 
recursos descobertos; ii) o domínio e a excelência tecnológica para operar em 
novas fronteiras de exploração tal como as águas ultra-profundas; iii) a escala 
de produção e do mercado e iv) a disponibilidade de recursos humanos 
qualificados. 

Tais atributos podem ser potencialmente aproveitados e ensejar um processo de 
retomada do dinamismo da indústria brasileira de hidrocarbonetos. Para tal 
será necessário, contudo, iniciar um projeto de restruturação que envolve tanto 
o Governo Federal, quanto a Petrobras. E este será um grande desafio para os 
novos responsáveis pelo Ministério de Minas e Energia e pelo comando da 
empresa. 

No que concerne o papel esperado do Governo, é possível privilegiar três pontos 
principais. O primeiro diz respeito à garantia assegurada de periodicidade e de 
um calendário de leilões de blocos de petróleo e de gás natural. 

Além disso, nas áreas do pré-sal, é indispensável alterar o dispositivo que 
reserva a condição de operador único à Petrobras. Do ponto de vista da teoria 
microeconômica, os leilões para infraestrutura e energia buscam criar condições 
de competição ex ante em setores que dificilmente as condições de custos, 
operação e preços permitiria a presença de vários agentes econômicos. Os 
leilões, sob regime de concessão, incluindo a indústria de petróleo e de gás, 
seguem esta lógica. Entretanto, para área do pré-sal, esta competição ex 
ante dificilmente ocorrerá no dia do leilão devido precisamente à condição de 
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operador único. Neste caso, a competição ex ante ocorre antes em busca do 
consórcio a ser estabelecido com operador. Em suma, se uma empresa não é 
escalada no time do operador único, ela não irá para o jogo. 

Isto decorre das vantagens informacionais e técnicas do operador que cumpre 
sempre um papel protagonista no âmbito de um consórcio A. Desse modo, um 
consórcio concorrente B, para vencer o leilão, teria que oferecer um lance maior 
do que aquele proposto pelo consórcio A do operador único. Caso vencedor, ele 
passaria a contar com o operador único no seu time B, porém desenvolvendo 
um projeto mais custoso e menos rentável do que o operador considerava 
implementar quando decidiu organizar seu consórcio A. A conclusão é que não 
há racionalidade econômica para a competição ex ante como ocorre nos leilões 
concorrenciais; o jogo, portanto, é uma disputa para entrada no consórcio A e 
não para participar de um leilão competitivo. 

Tal mudança de regras depende do Congresso e, como se sabe, existem projetos 
legislativos em curso e que deveriam ser, o quanto antes, votados buscando a 
revisão da condição de operador único. Permanecer com um ponto tão vital sem 
uma definição na arena política apenas ampliará a incerteza com relação à 
evolução da indústria, pois afeta a formação das expectativas, a elaboração das 
estratégias empresariais e a definição dos critérios que presidirão a oferta de 
novas áreas em futuras rodadas de licitação de blocos. 

Além do problema associado ao desenho de leilões mencionado acima, cabe 
observar que a estrutura de um leilão para áreas do pré-sal, no formato atual, é 
fortemente dependente da situação financeira da Petrobras que, como 
operadora única, tem que arcar com 30% de participação mínima no consórcio, 
tanto no que concerne o pagamento do bônus de assinatura, quanto no que 
tange os aportes de capital a serem efetuados a partir do início da etapa de 
exploração. Sem tal alteração, o desenvolvimento de diferentes prospectos do 
pré-sal tende a ser retardado e ficando sempre dependente da Petrobras, 
retirando assim qualquer previsibilidade com relação ao calendário de 
licitações. 

O segundo ponto diz respeito à política de conteúdo local. A revisão desta 
política já está em curso e alguns passos foram dados com o anúncio em janeiro 
passado do Pedefor (Programa de Estímulo à Competitividade da Cadeia 
Produtiva, ao Desenvolvimento e ao Aprimoramento de Fornecedores do Setor 
de Petróleo e Gás Natural). Este programa possibilita, em tese, modificar a 
relação vigente até o presente, baseada fundamentalmente no binômio 
medição/multa para os casos de descumprimento dos percentuais estabelecidos 
pelas empresas na licitação. Nesse sentido, busca-se atribuir bonificação, 
através das denominadas Unidades de Conteúdo Local (UCL) às empresas que 
atenderem aos objetivos do programa e que não estavam contemplados pela 
política de conteúdo local ao longo dos últimos anos. 

De fato, a complexidade e diversidade de bens e serviços, bem como a inovação 
tecnológica e as mudanças de preços relativos observados ao longo dos últimos 
anos modificou a própria natureza dos projetos, especialmente a partir da fase 
de desenvolvimento que ocorre vários anos após o leilão. Uma ilustração 
exemplar são os projetos subsea recentemente implementados e que cujas 
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soluções tecnológicas sequer estavam no radar das empresas há uma década. 
Tal complexidade demonstra que a política de conteúdo local deveria 
contemplar critérios mais seletivos levando em conta a capacidade dos 
fornecedores, mas também a natureza dos bens e serviços. Neste sentido, se a 
questão é, por exemplo, os componentes subsea, o ponto fundamental é 
“inovação”; porém, quando se trata de compressores ou bombas, a palavra-
chave é competitividade e preferencialmente em escala internacional. Logo, a 
política de conteúdo local para a indústria de petróleo deveria contemplar, de 
forma objetiva, este tipo de diferenciação, entre tantos outros pontos carentes 
de aperfeiçoamento. 

Vale notar, contudo, que os desafios de coordenação serão imensos e ficará a 
cargo de um Comitê Diretivo composto por representantes da Casa Civil; 
Ministérios da Fazenda; Indústria; Minas e Energia; Ciência e Tecnologia; 
BNDES; ANP e FINEP. 

Com tal desenho institucional, a política de conteúdo local permanece com o 
mesmo problema fundamental dos últimos anos: é uma órfã com “muitos tios”. 
Os espaços de validação dependem, nesse tipo de Comitê, de um entendimento 
específico e competente das características e especificidades setoriais. Porém, na 
prática, o que ocorre em tais circunstâncias é um rodízio incessante de 
interlocutores e representantes de cada uma das instituições envolvidas. Isto 
multiplica o número de reuniões e gera atrasos nas definições objetivas, sem 
que a responsabilidade institucional sobre a política de conteúdo local seja 
claramente identificada. Assim, a qualidade da coordenação interinstitucional 
irá cumprir o papel crucial para o sucesso desta política. 

Além disso, um outro entrave importante diz respeito à burocracia para 
acompanhamento, medição e controle. Tornar a operacionalização da política 
menos pesada, sem que se renuncie à capacidade efetiva de fiscalização, 
também deve ser um norte a ser perseguido. 

O terceiro ponto reside nos critérios de formação de preços dos derivados. Não 
há dificuldade técnica para desenhar uma política de preços para os 
combustíveis no Brasil. Inúmeros exemplos de aplicação estão disponíveis 
internacionalmente e suas virtudes e problemas são sobejamente conhecidos. 
Portanto, a elaboração de um política de preços “partindo do zero” ou a eventual 
adaptação de experiências internacionais à realidade brasileira não é uma tarefa 
difícil de ser concretizada nos campos setorial, regulatório e institucional. O que 
importa assim é modificar a relação entre o Poder Executivo e a Petrobras no 
que tange ao uso dos preços da gasolina e diesel, em particular, como um 
instrumento de combate à inflação. Tal relação é, há décadas e sob o comando 
de diferentes governos, marcada por falta de transparência e de critérios 
econômicos bem definidos. É indispensável, num processo de restruturação que 
se anuncia urgente e necessário, introduzir mais racionalidade econômica na 
política de preços. Cabe lembrar que, como a Petrobras é ainda monopolista no 
segmento de refino, algum tipo de regra e participação do Estado com relação à 
fixação dos preços deverá existir a fim de evitar um abuso da posição de 
monopólio. Por isso, será necessário estabelecer uma separação clara sobre as 
funções do Governo e da Petrobras no que concerne os preços dos derivados. 
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Preços corretamente alinhados com a estrutura de custos e com a evolução dos 
preços internacionais, e revisados com periodicidade pré-determinada 
(bimestralmente, trimestralmente, etc..), oferecem transparência tanto para as 
decisões dos consumidores, quanto para as decisões de investimento das 
empresas no downstream. Sem transparência e previsibilidade com relação ao 
comportamento dos preços, é impossível uma empresa entrante estabelecer um 
cálculo econômico que aponte uma taxa de retorno adequada num investimento 
tão intensivo em capital e de longo tempo de maturação. Logo, não é por acaso 
que o segmento de refino permanece fortemente concentrado com monopólio 
da Petrobras. A incerteza com relação ao comportamento dos preços domésticos 
inibe a entrada de outros agentes no refino. 

Quais seriam os sinais principais de restruturação a serem dados pela 
Petrobras? Cabe destacar inicialmente que uma parte da necessidade de 
restruturação empresarial é função da queda dos preços internacionais do 
petróleo. Este fator exógeno é determinante fundamental dos resultados 
financeiras das companhias de petróleo e por isso todas, sem exceção, estão 
promovendo uma revisão de seus planos de negócios e portfolio de ativos. 

No que se refere à Petrobras cabe notar que a atual diretoria, empossada no 
início de 2015, teve que enfrentar, além do problema de perda de receita 
decorrente da queda dos preços do petróleo, três problemas principais 
fortemente relacionados entre si:  i) contábil; b) financeiro; e c) de 
gestão/governança corporativa 

O primeiro problema exigiu, num prazo muito curto, a necessidade de ampla 
reorganização contábil decorrente da não publicação dos balanços patrimoniais 
no final de 2014. Vencida esta primeira etapa, e retomada a publicação regular 
dos demonstrativos contábeis, ficou evidente a dimensão da crise financeira da 
empresa. Este segundo problema é resultado de uma estratégia financeira 
inadequada, iniciada em 2009, que ampliou o endividamento do patamar de 
US$ 30 bilhões para US$ 105 bilhões no período 2010-2015. É verdade que este 
endividamento buscou financiar um programa de investimentos expressivo, em 
função do lançamento simultâneo de projetos no desenvolvimento das áreas do 
pré-sal, bem como em novas refinarias. A retração dos preços internacionais do 
petróleo e os preços inadequados dos combustíveis reduziram drasticamente a 
capacidade de geração de caixa da empresa. Ademais, deixou evidente o terceiro 
problema ao colocar em tela as falhas de governança corporativa e de projetos 
de investimento selecionados com critérios pouco consistentes e rigorosos. 
Alguns desses projetos sofreram significativos atrasos e/ou retirados do plano 
de negócios após o início de algumas obras, acarretando perdas financeiras 
substantivas. 

Sob tais circunstâncias parece claro que as alternativas a serem buscadas, para a 
restruturação financeira, exigirão igualmente a necessidade de uma 
restruturação produtiva da empresa que implicará na revisão do portfolio de 
ativos existentes e de novos projetos a serem desenvolvidos. 

Por ora, a comunicação da empresa com o mercado e a sociedade com relação a 
restruturação tem sido deficiente e insuficiente. A Petrobras até o presente 
anunciou uma meta de desinvestimento da ordem de US$ 15 bilhões para o 
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biênio 2015-16[1]. Porém, dada a natureza e dimensão da crise financeira da 
empresa, este tipo de sinal não basta para garantir, de forma sustentável, o 
equacionamento financeiro e a retomada dos investimentos e a recuperação dos 
níveis de produção. 

É importante deixar claro que a Petrobras, em 2020, será certamente uma 
empresa menor do que aquilo que apontavam os Planos de Negócios concebidos 
até 2010, quando se imaginava que a companhia dobraria de tamanho em uma 
década. Entretanto, as revisões recentes dos Planos de Negócios parecem 
indicar tão somente que a Petrobras tem como estratégia empresarial apenas 
realizar “menos do mesmo”. 

É difícil acreditar que esta seja a única alternativa segura para encontrar a porta 
de saída da crise financeira. Por ora, o programa de desinvestimento tem sido 
orientado para a venda de alguns ativos internacionais e na indústria do gás. 
Mas não há uma indicação clara dos focos de negócio que serão privilegiados. 

A saída para resolver os problemas acumulados na esfera financeira tem que 
estar ancorada nas competências desenvolvidas pela empresa na esfera 
produtiva. É inegável a excelência produtiva e tecnológica da Petrobras, 
especialmente nas atividades offshore. Neste sentido, importa notar que as 
vantagens comparativas e competitivas da Petrobras precisam ser corretamente 
identificadas e valorizadas no seu portfolio de ativos. 

Isto posto, é indispensável para a Petrobras ordenar e selecionar os ativos que 
garantam maior rentabilidade para a empresa, balanceando o portfolio de 
acordo com: a) os critérios de prazo de maturação (curto, médio e longo prazos), 
b) os segmentos da cadeia produtiva (upstream, midstream e downstream) e c) 
com a natureza geológica dos blocos exploratórios e campos de produção (terra, 
águas rasas, profundas e ultra-profundas). 

Não é necessário recordar aqui a importância do desempenho da Petrobras 
como elemento de recuperação macroeconômica e industrial no país. Parece 
evidente que os sinais a serem emitidos pelo Governo têm que ser estabelecidos 
de forma transparente e inequívoca para pavimentar o processo de 
restruturação e a revisão seletiva do portfolio dos ativos da Petrobras. 

Isto é fundamental para assegurar a retomada do crescimento da produção, dos 
investimentos e a inflexão dos resultados negativos acumulados recentemente 
pela empresa, recuperando assim a confiança no potencial da indústria 
petrolífera brasileira e na própria Petrobras. Esta tarefa nada tem de trivial, pois 
tal como argumentava o prêmio Nobel Kenneth Arrow, a confiança é uma 
“instituição invisível” que, tal como os princípios éticos e morais, não transita 
pelo sistema de preços e dificilmente pode ser negociada. 

Notas: 

[1] Ver sobre este ponto o artigo publicado neste boletim por Yanna Clara “O 
balanço do plano de desinvestimento da Petrobras e o que esperar para o 
mercado de combustíveis”. 
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O forte ajuste da indústria de petróleo e 
gás 

Por Renato Queiroz 

A Situação 

Em uma conjuntura de queda do preço do petróleo com excesso de oferta, 
arrefecimento da economia chinesa – sendo a China o primeiro consumidor de 
petróleo – e retorno do petróleo iraniano ao mercado, aumenta 
fortemente a insegurança dos investidores na indústria de óleo e gás. Os 
inúmeros fóruns de debates com a presença de executivos de empresas 
petroleiras, prestadoras de serviços, consultores especializados vêm avaliando 
quais as consequências, as sequelas e as perspectivas dessa indústria. 

Há, hoje, uma movimentação intensa de contratação de consultores 
especializados para mapear a situação em detalhes e apontar soluções que 
tragam melhores resultados para as companhias de petróleo e gás, prestadoras 
de serviços e fornecedoras de equipamentos. É uma nova crise para entrar na 
lista das grandes crises da indústria do petróleo com fortes resultados negativos: 
falências, desemprego, prejuízos.  Segundo o professor do GEE Edmar de 
Almeida: “as empresas operadoras estão tentando se ajustar à nova realidade de 
preços através do corte dos investimentos. Isto terá um impacto devastador para 
a cadeia de fornecedores que terá que realizar um ajuste ainda maior. 
Basicamente, ainda vamos ver muito desemprego e um número importante de 
empresas quebrando”. (Edmar, 2016) 

A tônica é: como ajustar as contas? Os executivos da indústria de óleo e gás e 
também seus credores já entenderam que uma recuperação satisfatória, para 
estancar os prejuízos com essa queda dos preços do petróleo, não deve ocorrer 
no curtíssimo prazo, talvez um ano ou um pouco mais.  A situação não é 
animadora para grandes aumentos do preço do petróleo, dizem os 
analistas.  Acontece que esse tempo pode ser longo. Muitas empresas podem 
não suportar um jogo de perdas acumuladas. 

E como as majors vão mudar seus rumos de negócios?  O fato é que a queda dos 
lucros das empresas e dos fundos públicos dos países produtores de petróleo é 
alta.  A diminuição de arrecadação tributária vem abalando as finanças dos 
países produtores. 

No entanto, anos antes da crise, uma luz vermelha deveria ter sido acesa no 
planejamento financeiro das petroleiras.  Afinal, embora os preços do petróleo 
estivessem altos e a demanda aquecida, as margens não acompanhavam o 
percentual de aumento dos investimentos. Talvez os cenários alternativos de 
preços mais baixos de petróleo não tivessem sido suficientes para que as 
empresas assumissem mudanças de rumos ou fossem capazes de indicar 
movimentos mais cautelosos nas estratégias de suas empresas. Ou, quem sabe, 
não foram feitos esses cenários. Assim, vale ressaltar que a Petrobras não foi a 
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única empresa que trabalhou em seus Planos de Negócios considerando o preço 
do óleo cru super avaliado. 

Mas é difícil comparar as causas dos resultados negativos financeiros entre 
empresas; pois há movimentos individuais que podem agravar os resultados 
ainda mais.  No caso da Petrobras houve outros fatores que influenciaram no 
nível de perdas, aprofundando ainda mais os prejuízos. 

As contas das companhias petrolíferas têm duas parcelas significativas: as 
descobertas economicamente atrativas e o preço internacional do petróleo. Os 
cenários estratégicos devem trabalhar mexendo com essas duas parcelas, além 
do monitoramento dos meandros geopolíticos dos grandes produtores de 
petróleo.  

Cenários desfocados 

Mas por que o planejamento de cenários que nos foi ensinado por Pierre Wack e 
sua equipe na Shell não atuou na crise atual?  Na década de 70, a equipe da 
Shell ficou conhecida ao utilizar essa técnica na busca de eventos que pudessem 
afetar o preço do petróleo auxiliando, assim, a tomada de decisões 
organizacionais.  Para Wack, o fator importante era a oferta: as decisões 
estratégicas na indústria de petróleo mundial viriam de quem controlava as 
reservas. Tal estudo estratégico teve um resultado fantástico para a Shell.  Nos 
anos 70 quando houve a conhecida alta dos preços de petróleo, a Shell, que não 
estava nos primeiros lugares dentre as sete grandes Petroleiras da época, teve 
lucros extraordinários, passando a ser referência em previsões para a indústria 
de petróleo. 

Mas volta a questão: por que a ferramenta de cenários não atuou 
satisfatoriamente nas previsões para evitar tal magnitude dos prejuízos? 

Há um fato a ressaltar: entre janeiro de 2002 e julho de 2008, o preço do Brent 
cresceu 584% em valores nominais, passando de US$ 19,42/barril para US$ 
132,72/barril. Nesse período, o barril de Brent alcançou, em 11 de julho de 
2008, um pico de cotação diária de US$ 143,9/barril. Apesar desse elevado 
patamar de preços, várias instituições continuavam apontando para a 
manutenção de um forte viés de alta das cotações. No entanto, em agosto, a 
média mensal dos preços do petróleo caiu 26,7%, atingindo US$ 113,24/barril 
(EPE 2008).  Tal fato nos leva a crer que os analistas avaliaram que esse 
movimento era um ajuste no nível dos preços de petróleo e não mexeram nas 
suas lentes, para perceberem que poderia ser uma reversão de tendência de alta 
do preço da commodity. Isso representaria um fato portador de futuro. Assim, 
alguns cenários de queda de petróleo já poderiam ter sido ensaiados, 
monitorados, reavaliados mais de perto.  Mas a recuperação dos preços nos 
anos posteriores tirou do radar, com certeza, esse movimento de queda. Ver a 
figura 1 abaixo. 
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Figura 1. Variação do Preço do Petróleo 

 

Fonte: Agência Reuters 

Para o economista Paul Krugman, “havia uma crença entre economistas de que, 
quando a cotação do barril de petróleo caía, abria-se um contexto favorável à 
economia mundial, uma vez que as pressões inflacionárias sobre os países 
importadores seriam menores, os consumidores teriam mais dinheiro no bolso e 
as empresas ganhariam mais disposição para investir. Isso ocorria quando o 
preço do barril caía entre 10% e 20%, mas não em um cenário em que a redução 
é de 70%” (E-internacionalista 2016). 

Outra explicação sobre a falta de percepção dos analistas para a curva 
descendente dos lucros das grandes petroleiras foi a de que, antes mesmo da 
forte queda do preço do petróleo, o foco era o sucesso das empresas americanas 
de fracking.  A revolução do não convencional americano levou os EUA  a 
reduzirem suas importações, passando a China a ser o maior importador.  A 
produção americana quase dobrou ao longo dos últimos anos, e empurrou para 
fora do país as importações de petróleo.  Esse fato levou a diversas análises 
sobre a mudança de expectativas da economia americana e os efeitos desse 
papel dos Estados Unidos na geopolítica do petróleo.  Mas nada se viu sobre a 
tendência de queda dos lucros das empresas Petroleiras que vinha ocorrendo. 

Hoje muitas empresas que exploram o óleo e o gás não convencional nos 
Estados Unidos estão com suas portas fechadas, abaladas pela crise.  A 
estratégia da Arábia Saudita teve seus objetivos alcançados. 

As empresas americanas que atuam nos serviços de fraturamento hidráulico 
buscam, sob um grande esforço, negociar com os fornecedores a baixa dos 

https://infopetro.files.wordpress.com/2016/05/renato052016a.png
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preços dos insumos, para continuarem no mercado.   A companhia americana 
especializada em análise de riscos corporativos CreditSights prevê que, entre 
2015 e 2017, quase a metade das empresas americanas do setor de óleo e gás 
poderá falir (E-internacionalista, 2016). 

Projetos de Alta Tecnologia Postergados 

As companhias de Petróleo têm uma tradição de investimentos em pesquisas em 
inovações tecnológicas que resultam em complexos projetos. No entanto, a atual 
crise vai postergar a conclusão de projetos tecnológicos inovadores.  O que se lê 
dos executivos da área de petróleo é que suas empresas vão focar, cada vez mais, 
em tecnologias que reduzam custos e melhorem a eficiência das maiores 
empresas de petróleo. 

Mas os projetos de grande complexidade tecnológica que são locomotivas do 
desenvolvimento futuro dessa indústria e exigem vultosos investimentos devem 
ter seus cronogramas postergados. Nesse contexto, destacam-se a tecnologia 
CCS – Carbon Capture and Storage -, ou seja, a captura e armazenamento de 
CO2.  Também entre esses projetos as plantas flutuantes de liquefação de gás 
natural -Floating Liquefied Natural Gas –FLNG. 

A CCS é uma tecnologia tida como fundamental pelos órgãos ambientais para 
combater as alterações climáticas, juntamente com o uso de fontes de Energia 
Renovável e da Eficiência Energética. A crise das majors faz com que recursos 
governamentais sejam necessários para o desenvolvimento de novos projetos. 
Mas as dificuldades financeiras de muitos governos corroboram para as 
postergações dos projetos. Um exemplo é o Peterhead CCS projeto da Shell na 
Escócia. O projeto tinha um planejamento definido através de uma parceria 
entre a indústria e o governo inglês. Mas o projeto teve um revés quando o 
governo cortou o financiamento. O interessante desse projeto que, no médio 
prazo funcionaria como âncora para desenvolver um hub CCS na região, será 
adiado sem definição de prazo. A Shell continua ainda envolvida em projetos de 
captura e armazenamento de carbono em outros países como Canadá, Austrália 
e Oriente Médio. 

No caso das FLNG a ideia é aproveitar os campos de gás em alto-mar, 
solucionando a inviabilidade de instalação de infraestrutura de transporte via 
duto na maioria dos casos. Ou seja, o navio ou barcaça flutuante, como é 
chamada, explora os campos de gás natural a vários quilômetros da costa e faz a 
conversão para a forma líquida, ainda em alto mar, dispensando o uso de 
gasodutos para a conversão em unidades terrestres e depois o transporte. Têm-
se noticias que a Shell, a Chevron e a australiana Woodside Petroleum estão 
adiando projetos dessas embarcações flutuantes de GNL. 

A empresa de consultoria norueguesa Rystad Energy fez uma estimativa ao Wall 
Street Journal, reproduzida pelo Jornal do Brasil on line (JB 2016), que desde 
que os preços do petróleo começaram a cair, há quase dois anos, a indústria 
petrolífera já adiou ou cancelou US$ 270 bilhões em projetos.  (JB 2016)  

Conclusão 
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Vale listar alguns pontos a serem refletidos sobre essa crise, quando muitas 
empresas tentam sobreviver ao pior colapso do petróleo em 30 anos: 

i) A crise em uma indústria desse porte afeta os riscos de crédito na maioria das 
empresas; 

ii) As perdas e danos, se o preço do petróleo continuar volátil com tendência de 
queda, podem ser bem maiores na cadeia de fornecedores e prestadores de 
serviços com a continuidade de redução de investimentos das operadoras; 

iii) As prioridades de muitas empresas serão administrar o caixa e como tal 
novos projetos de exploração e perfuração, além do adiamento de grandes 
projetos de tecnologias avançadas; 

Iv) Estratégias clássicas financeiras do mercado futuro podem ter deixado 
resultados negativos em muitos negócios. Assim, os hedges em situações de 
quedas acentuadas e incontroláveis dos preços da 
principal commodity energética podem gerar precificações não atrativas e 
deixarem as empresas de exploração expostas. Certamente o especialista em 
negócios tem estratégias de estabelecer um piso mínimo garantido, ou seja, a 
empresa recebe o piso mesmo que o petróleo caia abaixo desse valor. E ainda há 
outras “jogadas” do mundo financeiro aplicadas. O nível atual do preço do 
petróleo, no entanto, de cerca de US46/ barril traz insegurança aos analistas 
financeiros das empresas. Afinal o mercado global de petróleo permanece 
substancialmente com excesso de oferta e será que o atual preço é sustentável 
nesse patamar? Mas é certo que a área de gerenciamento de riscos torna-se um 
elemento importantíssimo nesse contexto; 

vi) Vendas de ativos que tragam significativos recursos diante de grandes 
endividamentos, fusões de empresas, reestruturação na governança das 
operadoras, busca de eficácia nos processos operacionais, ajustes nos marcos 
regulatórios são soluções comuns que se apreendem nos debates e reuniões com 
especialistas sobre o reposicionamento das grandes empresas de exploração no 
âmbito global. Mas será que esses ajustes são corretos e suficientes para trazer a 
desejada saúde financeira às empresas? 
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Eletricidade e meio ambiente – desafios 
e oportunidades para o setor elétrico pós 

COP21 

Por Clarice Ferraz 

Energia e meio ambiente são indissociáveis. O modo como geramos e 
consumimos energia é determinante no impacto sobre nossa base de recursos 
naturais e sobre a sustentabilidade das atividades econômicas. Em economia da 
energia costumamos dar mais atenção à relação entre energia e 
desenvolvimento econômico, muitas vezes negligenciando o papel essencial do 
meio ambiente provedor dos recursos naturais que compõem nossa base de 
recursos energéticos. Obviedades a parte, à ocasião da comemoração do Dia 
Nacional do Meio Ambiente, cabe refletir como tem evoluído no Brasil a relação 
entre energia e o meio ambiente. 

A fim de explorar um dos muitos elementos dessa equação, o presente artigo se 
debruça sobre a relação entre o setor elétrico e o meio ambiente no Brasil. Como 
indicador dessa relação, em harmonia com os acordos internacionais para 
combater o desequilíbrio climático, iremos analisar como o setor tem 
incorporado as restrições climáticas em termos de emissões de gases de efeito 
estufa (GEE) e como tem se preparado para honrar o compromisso assumido 
com a assinatura da 21a Conferência entre os Membros (COP, de Conference of 
Parties), também conhecida como Protocolo de Paris. 

O Protocolo de Paris, aprovado em 14 de dezembro de 2015, foi assinado no 
último dia 22 de abril por 197 países, um número recorde. Os países signatários 
se comprometeram a limitar o aumento da temperatura em até 1,5°C. Para que 
entre em vigor, precisa ser ratificado por 55 países que sejam responsáveis por, 
pelo menos, 55% das emissões globais. Foram levadas em consideração a 
responsabilidade histórica de cada país e a alocação ética das responsabilidades 
compartilhadas, incluindo os direitos das gerações futuras, capacidade 
econômica e o menor custo possível. Como as emissões de GEE são cumulativas, 
buscou-se estabelecer um limite máximo, ou “orçamento carbono”, de emissões 
para cada país. 

Dessa vez, os compromissos não consistem em obrigações legais, as metas de 
redução de emissões deverão ser individuais e voluntariamente determinadas, 
conhecidas como Intended Nationally Determined Contributions (INDCs). 

Para o setor de energia, a INDC brasileira visa alcançar uma participação 
estimada de 45% de energias renováveis na matriz energética em 2030, 
incluindo aumentar o uso doméstico de fontes de energia não fóssil, 
aumentando a parcela de energias renováveis (além da energia hídrica) no 
fornecimento de energia elétrica para ao menos 23% até 2030, inclusive pelo 
aumento da participação de eólica, biomassa e solar; e alcançar 10% de ganhos 
de eficiência no setor elétrico até 2030. 
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De acordo com o Observatório do Clima, o setor de energia ganhou destaque, 
pois foi responsável pela emissão, em 2014, de 479,1 milhões de toneladas (mt) 
de CO2e, se aproximando do nível de poluição relacionada à mudança do uso da 
terra (486,1 mt CO2e) como principal fonte de gases-estufa da economia 
brasileira. São destaques os subsetores de transportes, que está emitindo 3% 
mais do que em 2013; o de geração de eletricidade, que teve um aumento de 
23%, devido principalmente ao acionamento de usinas termelétricas fósseis; e 
de produção de combustíveis, que teve aumento de 6,8% nas suas emissões em 
razão da produção e do refino de óleo e gás. De acordo como Acordo de Paris, o 
Brasil possui um orçamento carbono de aproximadamente 20 a 26 Gt CO2e no 
período de 2010–2050. Entretanto, se forem mantidas as políticas atuais, as 
emissões de GEE no Brasil, especialmente aquelas resultantes do uso de 
energia, deverão exceder o referido orçamento entre 2024 e 2035. 

Dados do Observatório do Clima revelam que, de 2011 a 2014, as emissões de 
efeito estufa do setor elétrico cresceram 171% para um aumento da capacidade 
instalada de somente 11%. Os gráficos abaixo, elaborados pelo Sistema de 
Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG), do Observatório do 
Clima, ilustram a tendência de carbonização.  

Gráfico 1: Evolução das Emissões de CO2e no setor elétrico: 

 

Fonte: Observatório do Clima, Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de 
Efeito Estufa (SEEG), 2016. 
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Gráfico dois: Geração de eletricidade por fonte 

 

Fonte: Observatório do Clima, Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de 
Efeito Estufa (SEEG), 2016. 

Assim, para atingir suas INDCs, o Brasil precisa inverter essa tendência. Cabe 
ressaltar que o Acordo de Paris foi aprovado por um número recorde de países 
que concordaram em caminhar na direção de desenvolvimento de economias de 
baixo carbono. Eles deverão internalizar suas metas redução de emissões em 
suas políticas públicas internas e externas. 

Apesar de o Brasil ter apresentado diversas estratégias para alcançar suas 
INDCs, a ausência da discussão sobre o setor de energia, sobretudo, o setor 
elétrico, interpela. Seminário realizado em março pelo Museu do Amanhã e pelo 
Observatório do Clima para debater o resultado da COP21 colocou em discussão 
pontos que tocam o setor agrário e mudança do uso do solo. Não houve 
nenhuma sessão que se debruçasse sobre a inegável e crescente carbonização 
das atividades do setor elétrico, apesar desse ter sido um dos elementos 
apresentados pelo Brasil para a redução de emissões poluentes. 

Nesses últimos dias, em meio à divulgação da data comemorativa do Dia 
Nacional do Meio Ambiente, parece que o Ministério do Meio Ambiente não 
conta com apoio do Ministério de Minas e Energia (MME). Não havia nada 
sobre o tema no site do MME ou da Agência de Pesquisa Energética. No site do 
MME havia inclusive uma publicação do dia 4 de junho apresentando o 
“Posicionamento do Ministério de Minas e Energia” no qual o novo Ministro, 
Fernando Coelho Filho, afirma que “tem como princípios que norteiam sua 
gestão no comando da pasta a redução do intervencionismo estatal e a 
estabilidade regulatória, para criar ambiente de negócios que permita às 
empresas realizarem investimentos com segurança e garantia de que poderão 
agir dentro das lógicas empresariais”, deixando a entender que não haverá 
grande espaço para inovação no setor. Como os setores de energia e meio 
ambiente são fortemente regulados e possuem suas atividades guiadas por 
políticas públicas, é importante que esses setores “conversem” e que as políticas 
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setoriais não sejam concorrentes. Esses aspectos devem ser incorporados em 
todas as políticas de desenvolvimento. Para haja desenvolvimento sustentável é 
essencial que haja coordenação das políticas ambiental e energética. Uma 
coordenação adequada permite que os desafios da transição para uma economia 
pouco intensiva em carbono sejam superados da maneira mais eficiente 
possível. É importante ressaltar que os desafios são diversos. O governo alemão, 
um dos países líderes desse processo, destaca entre os diversos desafios a serem 
superados: 

 O tecnológico – relacionado à integração das novas energias renováveis à 
rede; 

 O da compatibilidade – referente à harmonização entre as fontes de 
geração convencionais e as novas; 

 O econômico – relacionado à integração economicamente eficiente das 
NER; 

 O de infraestrutura – relacionado à criação de infraestrutura adequada, 
como as redes inteligentes, capazes de integrar a geração intermitente 
das NER; 

 O dos recursos naturais – para que se evite a utilização de recursos 
críticos e tóxicos; 

 O do stakeholder – consistência dos atores já estabelecidos e, por último; 
 O desafio Social– referente à percepção e à aceitação social, participação 

social e ao combate ao efeito bumerangue que arrefeçam as conquistas 
em termos de redução de emissões. 

A diversidade dos desafios coloca em questão os modelos de desenvolvimento 
adotados até então. Será necessário ter mais atenção com os recursos naturais e 
com as atividades econômicas desenvolvidas, incluindo suas externalidades. 

Na busca de alternativas de desenvolvimento econômico que respeitem as 
restrições climáticas, e incorporem esses desafios, diversos países tem buscado 
adotar e difundir práticas de economia circular. Para que se avance rapidamente 
nesse sentido diversos países têm cooperado para que se acelere o 
desenvolvimento tecnológico, via cooperação entre países nas áreas de pesquisa 
e desenvolvimento e também de estruturação de mercados e produtos que 
sejam compatíveis com os objetivos climáticos. A Comissão Europeia já 
elaborou diversos documentos “Climate and Energy” em que discute e 
acompanha o cumprimento das metas que estabeleceu. Os objetivos da Europa 
são conquistar “secure, sustainable, competitive, affordable energy for every 
European”. Para atingir esses objetivos, a Comissão estabelece como maneira de 
conquistar uma economia pouco intensiva em carbono, a promoção de sinergias 
entre políticas de eficiência energética, políticas de uso eficiente de recursos 
naturais e a economia circular. 

É importante que o País caminhe no rumo do desenvolvimento de economia de 
baixo carbono para aproveitar as oportunidades do novo mundo que se abre 
após o Acordo de Paris. Durante o  prestigioso encontro “Future of Energy 
Summit”, realizado em abril de 2016, pela Bloomberg New Energy Finance, 
John Kerry fez declaração bastante clara nesse sentido: “No matter which 
country you’re in, the cost of clean energy now is cheaper than the cost of 
climate change later. Those betting on renewable energy will win big.” Ele 



Energia Elétrica 

Boletim Infopetro Maio/Junho 2016 Página 43 
 

ainda foi bastante enfático sobre a importância dos governos na promoção da 
infraestrutura necessária para a transição para economias de baixo carbono. 

Assim, pode-se dizer que talvez mais grave do que não respeitar seus acordos 
internacionais, a falta de coordenação entre as políticas de desenvolvimento 
econômico, energia e do meio ambiente revela uma desconexão com os bons 
princípios de desenvolvimento sustentável e deixará o Brasil à margem do 
processo de desenvolvimento econômico pouco intensivo em carbono do qual 
poderia ser importante protagonista. 

Referências: 

Bloomberg New Energy Finance, The Fututre of Energy Summit, New York, 
abril, 2016, disponível em: http://about.bnef.com/summit/event/new-york/ 

Observatório do Clima, Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito 
Estufa (SEEG), 2016, disponível em http://seeg.eco.br/ 
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O carro do futuro IV: os atuais modelos 
de carros elétricos e o potencial de 

inserção no Brasil 

Por Michelle Hallack e Miguel Vazquez 

Mesmo com a queda do preço do petróleo, a demanda mundial por veículo 
elétrico vem aumentando. Embora a variação do preço do petróleo tenha 
afetado negativamente o mercado de carro elétrico dos Estados Unidos e do 
Japão, que em 2015 teve uma queda das vendas, o crescimento das vendas em 
outros países compensou mais que proporcionalmente esta queda. 

Figura 1: Venda de Carros Elétricos no Mundo por Mês (2014-2016) 

 

Fonte: EV volumes.com 

Os principais motores desse crescimento foram a China e os países Europeus 
(em especial Holanda, Noruega, Reino Unido, França e Alemanha), que 
obtiveram, em 2015, crescimentos relevantes nas vendas de carros elétricos 
(220% e 99%, respectivamente) [1]. O crescimento desses mercados pode ser 
explicado por políticas ativas de incentivos tanto do ponto de vista de estimulo 
da demanda como de financiamentos ao P&D e de investimento em 
infraestrutura. Contudo, a participação do carro elétrico em relação a frota total 
de carros é pouco significante, chegando no máximo a atingir pouco mais de 1% 
na França. 

Atualmente está tramitando, em estado adiantado, na Holanda uma proibição 
de venda de novos carros a combustíveis fosseis em 2025. Isto é, apenas carros 
elétricos serão aprovados para entrar nas rodovias holandesas a partir dessa 
data. Regras neste mesmo espírito, só que para 2030, começaram a ser 
discutidas na Noruega e na Índia[2]. Neste contexto, estima-se que sejam 
atinjidos 2 milhões de carros elétricos nas ruas já em 2016. Segundo Randall T. 
(2016) a projeção é que em 2040, 35% dos novos carros poderão ser conectados 
à rede elétrica, e que em 2022 os carros elétricos já sejam competitivos em 
grande escala sem nenhum tipo de subsídio. Com indícios do avanço do carro 
elétrico, aponta-se para uma queda continua dos preços da bateria (que só em 
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2015 caiu 35%), sendo este, ainda o elemento central na acessibilidade do carro 
elétrico. 

Os carros elétricos possuem grande potencial de impacto na indústria elétrica e 
na indústria automotiva. Do ponto de vista da indústria elétrica, os carros 
elétricos impactam fortemente o potencial e os desafios da descentralização da 
geração elétrica (ver, por exemplo, neste boletim Vazquez and Hallack, 
2015[3]).  Do ponto de vista da indústria automotiva, a nova tecnologia abre 
espaços para novos entrantes e para o reposicionamento dos agentes dentro de 
uma indústria fortemente oligopolista.  Quase 70% do mercado mundial de 
automóveis é dominado por 10 empresas[4]. Se dividirmos por país de origem 
as dez principais empresas de automóveis chegamos a cinco países: Japão 
(22,26%), Alemanha (20,4%), Estados Unidos (15,8%), Itália (8,9%) e China 
(4%). 

Se por um lado estes países continuam sendo chaves dentro do desenvolvimento 
do veículo elétrico, há modificações e estratégias relevantes das empresas que 
podem mudar o posicionamento dos agentes na indústria quando (e se) o carro 
elétrico crescer como esperado. A Tesla é a grande novidade, sendo o Tesla 
Model S o carro elétrico mais vendido em 2015. A empresa chinesa Build Your 
Dreams (BYD) é outra entrante no setor, sendo que em 2015 dois modelos da 
empresa ficaram entre os carros elétricos mais vendidos no mundo (4° e 7 ° 
posição).  Além das entrantes, há potenciais modificações interessantes entre as 
oligopolistas tradicionais. Um dos elementos que precisamos entender melhor é 
como as potenciais mudanças na competição entre as empresas neste novo 
cenário tecnológico interagem com as diferentes políticas nos países de origem. 
Certamente, a força e formato das políticas devem ter um papel importante na 
redefinição organizacional da indústria frente a esta nova tecnologia. Um dos 
elementos estilizados para reflexão é o fato de o Zoe da Renault – o mais 
vendido na França – aparecer entre os mais vendidos em alguns países 
europeus (como Noruega e Alemanha), mas ser pouco relevante em países fora 
da Europa e, ainda assim, ocupar a 6° posição entre os carros elétricos mais 
vendidos no mundo em 2015. Vale notar, ademais, que entre os mais vendidos 
de tecnologia tradicional em 2015, a Renault não consegue apontar modelos 
com tanto sucesso. Por outro lado, temos a Toyota, empresa com maior market 
share, que possui dois dos carros mais vendidos no mundo em 2015 (1° e 10° 
posição) e que não possui um modelo de sucesso comparável no mercado de 
carros elétricos. Tudo isto mostra que a definição do “desenho dominante” na 
indústria está longe de ser definido[5]. 

O Brasil entra nesta história? 

Em 2015 o Brasil foi o oitavo produtor de carros no mundo, produzindo 2,02 
milhões de automóveis para passageiros. Esta marca permitiu garanti ao país a 
posição de maior produtor da América Latina. A demanda brasileira, por outro 
lado, representou 3% da demanda mundial de novos veículos em 2015 (todos os 
tipos). Esta demanda é pequena se comparada com os grandes gigantes do 
setor, como China e Estados Unidos (27% e 19% respectivamente), mas é mais 
da metade da demanda da América do Sul e Central (5% da demanda mundial) 
e importante se comparado a outro BRIC relevante como a Índia (cuja demanda 
mundial é de 4%)[6]. Dentre as especificidades da evolução recente da demanda 
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brasileira, da produção e mesmo da inovação no país neste setor destacamos 
dois elementos: a importância dos carros populares e a importância dos carros 
com possibilidade de consumir diferentes combustíveis (flexíveis) Posada e 
Façanha (2015). Em ambos os casos estes desenvolvimentos foram 
consequências de políticas governamentais[7]. 

Os carros populares podem ser definidos, segundo Consoni (2004), como 
automóveis compactos e equipados com motores de baixa potência. Estes carros 
chegaram a representar 71% das vendas totais de carros nos país. Mesmo 
havendo uma queda da importância dos carros mais simples e o crescimento da 
demanda de carros pequenos, mas mais equipados (hatch pequenos), segundo 
dados da FENABRA (2015), ainda hoje os primeiros carros representam cerca 
de 25 % das vendas de carros novos e se somados com os segundos chega a 
quase 50% do mercado. Assim, Nes (2012) sublinha que uma das características 
do mercado brasileiro é a grande participação dos carros 1.0 e 1.4. Estes carros 
são mais baratos e principalmente indicados para viagens dentro das cidades e 
conglomerados urbanos. 

Por outro lado, a flexibilidade do combustível, como já discutido em outros 
artigos desse boletim[8], permite uma maior elasticidade da demanda de 
combustível em relação aos preços. A importância dos preços tanto na hora de 
escolher o carro quanto na escolha do tipo de combustível, além das 
características socioeconômicas do país, nos permite intuir que grande parte do 
mercado de automóveis no Brasil é fortemente elástico ao preço. A grande 
demanda brasileira é pelo que chamamos de carro popular. Em outras palavras, 
a entrada de novas tecnologias (exceto em alguns nichos de mercado) depende 
da acessibilidade de uma demanda cuja renda é relativamente baixa se 
comparada a demanda dos grandes mercados de automóveis (ou de maneira 
simplificada depende do preço). 

Os carros mais vendidos no Brasil, apesar de variar marca e modelo, possuem 
sempre grande participação dos carros populares. A tabela abaixo mostra a lista 
dos carros mais vendidos desde 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Energia 

Boletim Infopetro Maio/Junho 2016 Página 47 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 VWGol VWGol VWGol VWGol Fiat Palio 
Chevrolet 
Onix 

2 Fiat Uno Fiat Uno Fiat Uno Fiat Uno VWGol Fiat Palio 

3 GM Celta GM Celta Fiat Palio Fiat Palio Fiat Strada 
Hyundai 
HB20 

4 VW Fox GMCorsa VW Fox 
Ford 
Fiesta 

Chevrolet 
Onix 

Fiat 
Strada 

5 GMCorsa VW Fox GM Celta VW Fox Fiat Uno Ford Ka 

6 
Fiat 
Palio 

Fiat 
Strada 

Fiat 
Strada Fiat Siena 

Hyundai 
HB20 VWGol 

7 
Fiat 
Siena Fiat Palio 

Ford 
Fiesta 

Fiat 
Strada 

Ford 
Fiesta Fiat Uno 

8 
Fiat 
Strada 

Ford 
Fiesta Fiat Siena 

Hyundai 
HB20 Fiat Siena VW Fox 

9 
Ford 
Fiesta 

Fiat 
Siena 

Chevrolet 
Corsa 

Chevrolet 
Onix VW Fox 

Renault 
Sandero 

10 Ford Ka 
VW 
Voyage 

Renault 
Sandero 

Renault 
Sandero 

Renault 
Sandero 

Chevrolet 
Prisma 

Fonte: Elaboração própria, dados retirados da Quatro Rodas (2016) 

Dentre os carros mais vendidos no Brasil nos últimos seis anos pode-se observar 
a preponderância modelos de carros populares que possuem valores de vendas 
mais baixos, que segundo Nes (2012) possuem preços que variam entre 20.000 
e 50.000 reais. Dentre as empresas, apesar das variações por modelos e por ano, 
percebe-se uma representação importante da Fiat, General Motors (GM), 
Volkswagen (VW), Ford, Renault, Hyundai e Honda que representam juntas 
84% do mercado (dados de 2013). Em especial as quatro primeiras que juntas 
representam 76% do mercado. 

Visto esse cenário da indústria brasileira de automóveis, vale a pena nos 
perguntar se haveria espaço para introdução de carros elétricos no Brasil. Esta 
pergunta é relevante tanto para a indústria automotiva quanto para a indústria 
elétrica. Uma inserção massiva de carros elétricos só seria possível como uma 
transformação de ambas as indústrias de grande relevância para o país. 
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No entanto, será tal inserção um sonho distante que não deve ser considerado 
seriamente no país? O principal argumento que defende a tese que uma inserção 
massiva de carros elétricos no Brasil é imaginável no futuro próximo se baseia 
no preço do carro elétrico que está sendo considerado nas futuras importações 
para o país. 

Atualmente, o Brasil possui em torno de 3.000 carros elétricos, um valor 
irrisório frente à frota nacional de quase 90 milhões. O governo federal zerou o 
imposto de importação para veículos equipados com motores elétricos em 2015 
(que tinham alíquota de 35%)[9] (G1, 2016).  Ademais, segundo a ABVE[10] em 
sete estados brasileiros, os proprietários de veículos movidos a motor elétricos 
(ou de força motriz elétrica) são isentos do IPVA e, em três estados, os veículos 
elétricos têm alíquota do IPVA diferenciada. Nesse contexto algumas empresas 
(como Nissan, BMW, Toyota, Volkswagen e Tesla) já começam a anunciar e 
projetar a inserção do carro elétrico no país. A BMW já importa carro elétrico 
para o Brasil, o valor estava em torno de R$ 220 mil antes da redução do 
imposto de importação e caiu para R$ 170 mil. Outro carro elétrico que se diz 
pronto para entrara no mercado Brasileiro é Tesla (Model 3), que custa em 
torno de US$ 35 mil. Encomendas já podem ser feitas no site da empresa, para a 
reserva o usuário precisa ter um cartão de crédito internacional para dar uma 
entrada de US$ 1.000. O modelo já recebeu mais de 130 mil pedidos nacionais. 
Há, ademais, outras iniciativas das grandes empresas de carros elétricos nesta 
faixa de preço visando o mercado brasileiro e com grande potencial de serem 
inseridos no curto prazo. No entanto, este mercado de carros com valores 
superiores à ou em torno de R$ 100 mil é pequeno. 

A indústria de automóveis brasileira é fortemente baseada em carros populares. 
Visto os desafios políticos e sociais do país, defender políticas de inserção de 
carros elétricos de luxo nos país parece inviável. Se os carros elétricos se 
restringirem a carros de luxo, logo, uma inserção massiva de carro elétrico 
realmente não é um cenário que deva ser considerado seriamente pelo país em 
um futuro próximo. 

Os carros elétricos são apenas um produto de luxo a mais? 

A questão que se segue é: os carros elétricos precisam ser carros de luxo? Ou, de 
outra forma, como introduzir a tecnologia do carro elétrico em países cuja 
demanda é fortemente sensível ao preço. Além do Brasil, outros países estão 
lidando com estes desafios e alguns elementos devem ser considerados antes de 
uma resposta antecipada. 

 Carros elétricos de valores moderados na Índia (por exemplo o Mahindra 
E20 de 12.000 USD) e na China (como o Geely EK2 de 15.000 USD) já 
começam a ser produzidos e se ganharem escala podem ser tornar uma 
opção ainda mais plausível[11]. 

 O desenvolvimento de miniveículos elétricos é outra opção para o 
desenvolvimento de tecnologias de automóveis elétricos. Na China onde 
há um déficit muito grande de automóveis[12], uma proporção 
importante das vendas de veículos elétricos são miniveículos (40 % em 
2015). Estes podem ser como automóveis pequenos (menos de 3 metros), 
dois assentos e velocidade limitada. Os preços destes miniveículos variam 
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fortemente na China podendo ir de valores próximos a 2.000 USD[13] a 
valores em torno de 5.000 USD[14].  Estes miniveículos elétricos são 
principalmente caracterizados por responder a demandas de centros 
urbanos médios, pequenos e zonas rurais com pouco acesso ao transporte 
público. Dentro deste princípio diversos tipos de transportes elétricos 
baratos individuais poderiam ser pensados. 

 Potenciais modelos de negócios específicos para lidar com o baixo poder 
aquisitivo (principalmente em locais cujo transporte público é precário) 
podem ser pensados, como modelos de compartilhamento de veículos e 
modelos de aluguel de bateria (parte importante do custo dos veículos). 

 Uso de veículos elétricos em transporte de utilidade pública (como 
ônibus, ambulâncias…) que por terem rotas restritas a regiões específicas 
e grande taxa de utilização podem se tornar formas eficientes de diminuir 
a poluição e desenvolver o uso da tecnologia. Tais mecanismos juntos 
com compras públicas têm sido utilizados em alguns países. 

O mercado de transporte está alterando, seja devido a mudança das tecnologias 
internacionais seja devido a mudança das preferências dos consumidores. O 
Brasil não conseguirá se isolar desta dinâmica internacional por muito tempo. 
Caso o carro elétrico realmente seja algo que decole como aponta algumas 
previsões, o Brasil, se quiser manter sua importância no mercado automotivo, 
deverá ser inserir de alguma forma. Para tanto, pensar na forma de inserção 
nesta nova realidade passa por pensar, por um lado, no mercado de automóveis 
de uma forma mais ampla e, por outro, de pensar em um mercado elétrico que 
seja capaz de interagir de maneira positiva com este momento. Vale lembrar que 
o Brasil já tem capacitações e algumas tecnologias, mesmo que ainda 
experimentais, que podem ser um passo neste processo[15]. Até então, muito 
pouco se tem refletido sobre o tema. No entanto, partir da hipótese de que o 
carro elétrico é uma tecnologia de carro de luxo (e que consequentemente não 
deve ser objeto de uma reflexão cuidadosa de potencial política) pode gerar um 
ciclo vicioso, isto é, institucionalizando o tema como um problema de 
diferenciação de nicho irrelevante. E caso estejamos errados sobre esta hipótese 
podemos perder muito a partira da reorganização do tabuleiro que a inserção do 
carro elétrico gerará no mercado de automóveis. 
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[8] Ver, por exemplo, Losekann e Castro (2011) Automóveis flex fuel: 
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Desafios econômicos de processos de 
unitização no Pré-sal 

 
Por Felipe Botelho Tavares, Luciano Losekann e Yanna Clara 

O processo de individualização (ou também chamado de unitização) de jazidas é 
uma prática recorrente na indústria do petróleo e gás natural. O processo se 
torna necessário quando o reservatório descoberto se estende para além do 
bloco exploratório concedido. No Brasil, a unitização ganhou contornos 
especiais com a instauração do regime de partilha e a possibilidade de 
convivência de regimes distintos para o mesmo campo. Este artigo foca a análise 
sobre o impacto das regras atuais de unitização na atratividade de projetos com 
reservatórios que se estendem por áreas da União (não concedidas), situação 
que se verifica em vários campos do pré-sal brasileiro. As simulações realizadas 
mostram que a rentabilidade dos projetos é comprometida quando o consórcio 
arca com os investimentos correspondentes a recursos fora da área de 
concessão. Assim, o desenvolvimento de parcela relevante das reservas 
brasileiras pode ser inviabilizado. 

CONTEXTO 

A unitização consiste em um processo que visa contornar de forma equilibrada 
questões sobre a propriedade de reservas de hidrocarbonetos compartilhadas 
por agentes distintos. O processo de unitização implica em acordo para 
produção conjunta das partes, readequando custos e lucros, de forma a evitar a 
produção individualista e predatória das reservas (na literatura chamada como 
“regra da captura”). A unitização da produção permite a otimização da produção 
e pode reduzir custos por economias de escala e escopo, ampliando os ganhos 
resultantes da produção. BORGES (2014) estima receitas extraordinárias 
(windfall profits) de 6,5% em campos no pré-sal brasileiro através da 
otimização da produção e subaditividade de custos no contexto de processos de 
unitização. 

No caso brasileiro, incorpora-se ainda casos em que áreas sujeitas a unitização 
sejam de posse de uma mesma empresa sob regimes contratuais distintos, ou 
ainda, que envolvam áreas não contratadas de propriedade da União (DAVID; 
LOPES & BRAGA, 2014), sendo esses casos comuns no polígono do pré-sal. 

A Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) representa a União em áreas não contratadas 
para acordos de individualização. A PPSA participa dos acordos de 
individualização, porém não existe prerrogativa de investimento, ficando a 
cargo do consórcio operador tal responsabilidade. 

A diversidade de regimes fiscais no país representa outro fator relevante no 
contexto de unitizações. Atualmente, existem três regimes contratuais em 
paralelo no polígono do pré-sal (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Regimes Regulatórios de E&P no Pré-Sal 

Concessão Partilha da Produção Cessão Onerosa 

– Criado em 1997 pela 
Lei nº 9.478 

– Licenciamento obtido 
através de licitação 

– Participação estatal 
não mandatória 

– Óleo produzido 
pertence ao 
concessionário após o 
pagamento de taxas e 
participações 
governamentais 

– Criado em 2010 pela 
Lei nº 12.304 e Lei 
nº12.351 

– Aplicável às áreas não-
concedidas e não cedidas 
onerosamente no 
Polígono do Pré-Sal das 
Bacias de Santos e 
Campos 

– Criado em 2010 pela 
Lei nº 12.276 

– Licença asseguraa à 
Petrobras para o 
prospecto de Franco 
(agora Búzios) e áreas 
adjacentes 

– Capitalização 
governamental da 
Petrobras pela 
transferência do direito 
de produzir até 5 bilhões 
de barris de óleo 
equivalente 

Fonte: PPSA (2016a) 

Segundo o Ministério de Minas e Energia (2016), existe uma listagem de 
Acordos de Individualização da Produção (AIP), são eles: 

– 4 acordos assinados (Jazida Compartilhada de Tartaruga Mestiça/Campo de 
Tartaruga Verde, Jazida Compartilhada de Lula/Sul de Lula/Campos de Lula e 
Sul da Lula e Jazida Compartilhada de Massa/Campo de Argonauta e Campo de 
Sapinhoá), 

– 3 acordos em andamento (Caxaréu, Pirambu e Sul de Sapinhoá); 

– 4 pré-acordos de individualização em andamento (Libra, Gato do Mato, 
Carcará e Epitonium), 

– 1 negociação finalizada com a conclusão sobre a não extensão da jazida para 
áreas não contratadas (Carapeba), 

– 7 potenciais casos adicionais a serem avaliados pela PPSA, e início de 
negociação dependente de solicitação pela ANP. 
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Mapa 1 – Áreas passíveis de individualização no Pré-Sal 

 

Fonte: PPSA (2016b) 

No contexto de áreas abertas, a Resolução nº 2 de 3 de março de 2016 do 
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) trata da questão de jazidas 
unitizáveis da União que se encontram em áreas conectadas à blocos já 
concedidos, impondo celeridade nos estudos técnicos sobre o tema. A União, 
constitucionalmente, é a proprietária dos recursos no subsolo e detém controle 
sobre as áreas não concedidas. Assim, de acordo com a Resolução nº 25/2013 
da ANP, o concessionário deverá “carregar” os investimentos em nome da 
União, sendo ressarcido a partir da produção mensal da jazida unitizada. A 
União por regra exime-se de quaisquer riscos exploratórios e, assim, de 
participação em custos de programas de atividade exploratória (sobretudo 
aquelas anteriores ao AIP). Esta questão necessita de aperfeiçoamento, em 
especial para custos incorridos após o AIP. 

Vale destacar ainda, que a operação para as jazidas não contratadas localizadas 
no polígono do Pré-Sal passíveis à individualização pode ser feita por qualquer 
empresa a despeito da regra do Operador Único da Lei do Pré-Sal, ou seja, 
mesmo que a empresa não seja a Petrobras. No entanto, a operação será 
definida a partir da vontade das partes unitizantes, criando um agente operador 
específico à área que se distingue do operador mais genérico de áreas do Pré-
Sal, no caso a Petrobras (DAVID; LOPES & BRAGA, 2014). 

Em termos da grandeza do tema sobre unitização, a estimativa da ANP para as 
áreas com acordo de individualização já protocolados (até maio de 2016) seria 
de 2,2 bilhões de barris de óleo equivalentes, o que potencialmente atrairia 

https://infopetro.files.wordpress.com/2016/06/luciano062016a.png
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investimentos (CAPEX) de US$ 24,2 bilhões e gastos na operação das atividades 
(OPEX) de US$ 86,8 bilhões em um horizonte de 10 anos (SPE/MF, 2016). A 
Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda acredita que 
nestes 10 anos o impacto para economia deste volume de investimentos estaria 
na ordem de 1,4 p.p. do PIB brasileiro (1 p.p. em impactos diretos e 0,3 p.p. em 
impactos indiretos). 

METODOLOGIA 

O objetivo desse artigo é analisar os impactos econômicos das regras atuais em 
projetos sob processo de individualização das jazidas do Pré-sal. 
Especificamente, serão estudadas as questões acerca da viabilidade econômica, 
sobretudo no que se refere o chamado “carregamento” do investimento e os 
impactos resultantes sobre a economicidade dos campos. 

Para a avaliação dos impactos econômicos do processo de unitização de reservas 
no pré-sal utilizaremos o Modelo Upstream GEE-IBP desenvolvido pelo Grupo 
de Economia da Energia em parceria com o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás 
e Biocombustíveis. O Quadro 1 apresenta a parametrização específica da 
simulação feita para este artigo. 
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Quadro 1 – Parâmetros do Modelo 

—————————————————————————————————————————
— 

O modelo permite calcular indicadores de atratividade dos projetos, valores de 
investimento e participações governamentais. 

– Preço do petróleo: US$ 60/bl (referência) 

– Reservas consideradas: 8,5 bilhões bep 

– Capacidade produtiva FPSO: 100 mil barris/dia 

– Taxa de desconto: 10% 

– Proporção Óleo/Gás: 80/20 

– Capex US$ 11/boe 

– Opex US$ 10/boe 

– Não considera Custo de exploração nem bônus de assinatura 

– Impostos Indiretos – Taxação aplicada aos componentes do CAPEX derivados 
dos projetos. Inclui: ISS, CIDE, IPI, ICMS, PIS/Cofins, Imposto de Importação e 
Imposto de renda. 

– Royalty – alíquota de 10% na área contratada em concessão e 15% na não 
contratada 

– Imposto de Renda – Inclui imposto de renda e CSLL (34% no total) 

– Participação Especial – Participação especial incidente na parcela na área 
contratada em concessão 

Partilha da Produção – Parcela em óleo do governo na área não contratada. 
Nesse caso, corresponde a 100% do profit oil da parcela não contratada. 

—————————————————————————————————————————
——————— 

As regras consideradas quanto ao compartilhamento de custos e benefícios da 
produção seguem a Resolução ANP nº 25/2013, que institui que os 
investimentos realizados para as áreas pós-AIP serão ressarcidos a empresa 
unitizante em um percentual de 20% da produção mensal compartilhada. 
David, Lopes e Braga (2014) alertam aos efeitos da regra sobre a viabilidade de 
projetos, considerando que o percentual por sua inflexibilidade e baixo valor 
relativo (por exemplo se comparado ao contrato de Libra) poderá inviabilizar 
economicamente projetos para áreas para unitização. 
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SIMULAÇÃO 

Nas simulações propostas, supõem-se áreas com parcela dos recursos fora de 
sua concessão em área não contratada. Consideramos como reservas totais 8,5 
bilhões de barris, 13% das quais correspondem a reservas ainda não contratadas 
(1,1 bilhões de barris). A simulação realizada visa capturar os impactos da 
aplicação das condições definidas pela unitização na viabilidade dos projetos. 
Desta forma avalia-se a magnitude do impacto através dos seguintes resultados: 

1. Produção nos campos 
2. Investimentos previstos 
3. Parcela dos investimentos correspondente a recursos fora da área de 

concessão (carrego) 

Gráfico 1 – Resultados de Produção e Investimentos (CAPEX) em 
reservas de 8,5 bilhões de barris 

 

Como apresentado no Gráfico 1, os investimentos totais estimados nesses 
projetos são de US$ 92 bilhões  ao longo de toda sua extensão de tempo. Esse 
montante é concentrado nos primeiros 10 anos dos projetos e nos anos de 
maiores desembolsos (2018 e 2019) seriam investidos US$ 13 bilhões. 

Parcela relevante dos investimentos seria orientada para recursos que não estão 
na área de concessão. Esse investimento que corresponde ao carrego seria da 
ordem de US$ 12 bilhões. Nos anos de maiores desembolsos (2018 e 2019), os 
montantes anuais alcançariam quase US$ 2 bilhões. 

Ainda no Gráfico 1, observa-se que nos anos de produção de pico, 2021 a 2024, 
esses projetos produziriam um total de 1,2 milhão de barris diários. Sendo 160 
mil barris diários fora da área de concessão. 

Quanto aos resultados para as government take (o que inclui royalties, 
participações especiais, impostos diretos e indiretos) ao longo da vigência 
desses projetos acumula US$ 176 bilhões (US$ 50 bilhões se descontados a 
10%). 

https://infopetro.files.wordpress.com/2016/06/luciano062016b.png
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A arrecadação mais significativa ocorre até 2030. Nos anos de pico, a 
arrecadação alcança US$ 12 bilhões ao ano. 

Como por hipótese, e seguindo a regulamentação vigente, a recuperação dos 
custos em óleo é limitada a 20% da receita, parte do investimento não é 
recuperada. 

No caso de referência, em que 13% dos recursos está em área não contratada, 
US$ 160 milhões de custos não são recuperados durante a vida dos projetos. 
Esta restrição torna o projeto inviável na análise de projeto sob os critérios de 
viabilidade considerados. 

Como critério de sensibilidade optamos por variar a parcela das reservas não 
contratadas (7% e 20%) buscando identificar se a dimensão da área unitizada 
não contratada influiria na avaliação econômica e ainda testar a hipótese de 
produção sob regime tradicional de concessão, sem o limite de ressarcimento do 
carregamento da União. 

Gráfico 2 – Resultados para a Taxa Interna de Retorno em diversos 
cenários 

 

Nota: O critério adotado para a viabilidade é 10% nesta simulação  

O Gráfico 2, apresenta os resultados que indicam que para o projeto em 
questão, apenas na hipótese de não restrição de reembolso ao carregamento da 
União, haveria viabilidade. Note que a medida que a área a ser unitizada se 
reduz, a atratividade econômica do investimento se eleva, denotando uma 
menor restrição na recuperação de custos do projeto. 

Portanto, as regras de unitização que estão definidas comprometem a 
rentabilidade dos projetos, inviabilizando-os nas condições que foram expostas. 
Para projetos que contam com 20% dos recursos em áreas não contratadas, a 
taxa interna de retorno é de 7,2%. Mesmo para projetos com menor proporção 

https://infopetro.files.wordpress.com/2016/06/luciano062016c.png
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em áreas não contratadas, a rentabilidade é inferior a 10%, ou seja, inviáveis 
dado o critério estabelecido neste estudo.  
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Indústria do gás natural no Brasil: a 
reforma necessária para a saída da 

Petrobras 

 
Por Marcelo Colomer e Edmar Almeida 

A indústria de gás natural no Brasil se estruturou a sombra da indústria de 
Petróleo e a partir dos investimentos da Petrobras em todos os segmentos. 
Diferente do ocorrido na indústria de petróleo, o processo de abertura do setor 
de gás natural, ocorrido em 1997 com a Lei 9.478, não foi capaz de atrair novos 
agentes de forma que a participação da iniciativa privada se manteve tímida e 
concentrada no segmento de distribuição. Sendo assim, mesmo após a definição 
de uma estrutura regulatória favorável a competição, os investimentos no setor 
de gás natural continuaram dependentes da Petrobras. 

Recentemente, no entanto, o interesse da estatal brasileira pela indústria de gás 
natural vem diminuindo em função tanto da crise financeira vivida pela 
empresa quanto dos elevados montantes de recursos exigidos no Pré-Sal, que 
elevam o custo de oportunidade dos investimentos em outras atividades 
diferentes da exploração e produção. Esse fato fica claro quando se analisa o 
Plano de Negócios e Gestão 2015 da Petrobras.[1] 

A redução da participação da estatal brasileira na indústria de gás natural, 
contudo, traz importantes mudanças no setor. A venda de ativos da empresa na 
indústria de gás natural, ao mesmo tempo que contribui para redução das 
barreiras à entrada de novos investidores, traz novas demandas regulatórias 
exigindo uma atuação mais efetivas dos órgãos de regulação e de defesa da 
concorrência. Nesse contexto, é necessária uma reforma do arcabouço 
regulatório e institucional do setor para criar um novo ambiente de negócios 
capaz de atrair investidores privados para o setor. Caso contrário, existe um 
importante risco de uma queda dos investimentos setoriais e uma 
desorganização do atual mercado de gás natural no Brasil. 

As oportunidades de investimentos no segmento de exploração e produção de 
gás natural no Brasil são expressivas tanto em função do grande potencial de 
crescimento da demanda doméstica quanto pelo elevado potencial geológico do 
país. As descobertas recentes de grande potencial exploratório na área do Pré-
sal, assim como a existência de recursos não explorados, convencionais e não-
convencionais, nas bacias terrestres brasileira criam grandes oportunidades 
para novos agentes produtores. No que tange à infraestrutura de transporte e 
distribuição, a oportunidade de crescimento é também muito grande. É 
necessário construir uma infraestrutura para interiorizar a oferta de gás natural 
no Brasil. Muitos estados da federação ainda não possuem acesso a este 
importante energético. Da mesma forma, apenas cerca de 4% das residências 
brasileiras têm acesso ao gás. Existe, nesse sentido, uma oportunidade de 
massificar o acesso ao gás natural, com importantes impactos econômicos e 
energéticos para o país. 
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A criação de um novo ambiente de negócios visando atrair os investimentos 
para o aproveitamento destas oportunidades dependerá da identificação e 
superação dos obstáculos atuais para o desenvolvimento deste mercado. Dentre 
estes obstáculos, talvez o mais importante seja representado pelas barreiras à 
entrada de novos ofertantes no mercado nacional de gás. O marco legal em vigor 
não prevê a obrigatoriedade de acesso aos gasodutos de escoamento nem as 
unidades de processamento de gás natural (UPGNs). Estas infraestruturas não 
são objetos de contratos de concessão da ANP, mas sim contratos de 
autorização, sendo o investimento realizado por conta e risco do empreendedor. 
Por esta razão, a ANP não regula tarifas e nem as condições de acesso às 
infraestruturas autorizadas. Sem a possibilidade de acesso à infraestrutura 
existente, os novos produtores ou importadores devem arcar individualmente 
ou em consórcio com os custos da infraestrutura necessária para entrega do gás 
ao mercado. Ocorre que quase sempre, os novos produtores não têm escala de 
produção para justificar o investimento na infraestrutura necessária. 

O exposto acima explica porque apesar de haver 49 empresas produzindo gás 
natural no país, a Petrobras continua controlando mais de 95% do mercado 
nacional desse energético. Atualmente, todas as empresas que produzem gás 
natural no Brasil vendem sua produção de gás para a Petrobras diretamente na 
“boca do poço”, com exceção da Parnaíba Gás e da BPMG Parnaíba no 
Maranhão[2]. 

Outro obstáculo a reestruturação da indústria de gás se encontra no segmento 
de transporte de gás natural por dutos. Atualmente a Petrobras opera 
indiretamente (através de suas subsidiárias e empresas consorciadas) 99% da 
malha de gasodutos sendo também a única carregadora no Brasil. Isso ocorre 
porque tanto a lei 9.478/97 quanto a lei 11.909/09 não fazem restrições à 
participação acionária cruzada entre diferentes agentes da indústria, apesar de 
exigirem a separação jurídica da atividade de transporte dos demais elos da 
cadeia. 

Nesse sentido, a venda dos ativos de transporte da Petrobras traz dois 
problemas básicos. Primeiramente, deve-se evitar que o monopólio público da 
Petrobras seja substituído por um monopólio privado. Assim, cabe aos órgãos 
de defesa da concorrência monitorar o processo de venda dos ativos de 
transporte e aos órgãos de regulação fiscalizar as questões relacionadas ao 
acesso de terceiros ex post. 

O segundo ponto a ser analisado diz respeito a operação e expansão da malha. 
Atualmente, a operação da malha de transporte no Brasil é feita de forma 
centralizada pela Petrobras (Transpetro e TBG). Com a venda dos ativos da 
estatal brasileira para diferentes agentes, contudo, pode começar a haver 
problemas de coordenação das diferentes empresas operadoras. Nesse sentido, 
deve-se buscar soluções institucionais que permitam a operação eficiente da 
malha. A figura do Operador Nacional da Malha de Gás Natural, antes rejeitada 
pela maioria do setor, hoje vem sendo apresentada como possível solução aos 
problemas de coordenação advindos da saída da Petrobras do segmento de 
transporte. 
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A figura do Operador Nacional, além de servir para coordenar as operações dos 
potenciais entrantes, pode atuar de forma positiva no processo de expansão da 
malha. Desde 2009, quando foi aprovada a Lei 11909/09, o Governo passou a 
ter maior controle do processo de planejamento da malha de transporte através 
do PEMAT. Contudo, desde que foi aprovada a lei, nenhum novo gasoduto de 
transporte foi construído no Brasil. O principal problema é a necessidade de 
identificação prévia da demanda e da oferta potencial dos novos projetos de 
gasodutos. Nesse contexto, a operação centralizada da malha tende a facilitar a 
identificação dos pontos de demanda e oferta potenciais além de facilitar a 
coordenação com a operação do setor termoelétrico, âncora do processo de 
expansão da malha em mercados pouco maduros. 

Outro obstáculo importante a introdução da competição no setor de gás natural 
no Brasil é o controle do segmento de distribuição pela Petrobras. Das 27 
distribuidoras de gás brasileiras, 21 concessionárias são controladas pelos 
Governos Estaduais[3], sendo 20 com participação da Gaspetro. Em 2015, a 
Mitsui comprou 49% Gaspetro, subsidiária da Petrobras que detém as 
participações da empresa nas distribuidoras. 

A participação da Petrobras nas distribuidoras de gás natural reforça o poder de 
mercado da empresa no mercado de gás brasileiro. O acordo de acionistas nas 
empresas onde a Petrobras tem participação dá a ela o direito de indicar o 
diretor comercial destas empresas. Desta forma, a Petrobras controla a política 
de compras de gás por parte das distribuidoras nas quais têm participação. Este 
controle representa uma forte barreira à entrada de novos ofertantes. 

O resultado desta configuração atual do mercado de gás é que o Brasil depende 
dos investimentos da Petrobras para garantir a oferta de gás. Os operadores 
privados visam, principalmente, produzir petróleo, uma vez que podem 
exportar o produto sem restrições, optando por vender o gás para a Petrobras, 
em função das barreiras à entrada no mercado final. Sendo assim, os obstáculos 
estruturais e regulatórios descritos acima representam uma grande ameaça à 
expansão da indústria tendo em vista a redução dos investimentos da Petrobras. 
Além disto, a própria Petrobras vem encontrando grande dificuldade para 
valorizar adequadamente os ativos de gás que vem tentando alienar. Potenciais 
compradores dos ativos de transporte e distribuição enxergam riscos 
significativos associados ao fato de terem a Petrobras como único fornecedor 
(caso das distribuidoras) ou cliente (caso dos ativos de transporte). 

Diante do exposto acima, conclui-se que a diminuição da participação da 
Petrobras no setor de gás natural não pode estar dissociada de uma reforma 
importante da indústria de gás Brasileira. Esta reforma só pode ser capitaneada 
pelo Governo. Neste sentido, a tarefa que se impõe ao governo é, 
primeiramente, estabelecer uma estrutura de governança para conduzir o 
processo de negociação e realização de propostas para a reforma da indústria do 
gás. Uma vez estabelecida esta estrutura de governança, é fundamental 
explicitar claramente os princípios e diretrizes para a reforma. Esta é uma 
questão de política energética, que deve ser estabelecida antes da definição de 
propostas sobre o novo arcabouço regulatório. 
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Finalmente, é importante reconhecer que a reorientação estratégica da 
Petrobras se dá em contexto de dificuldade financeira. A empresa está 
enfrentando o maior desafio econômico da sua história de forma que suas 
estratégias empresariais acabam sendo contaminadas pela necessidade de 
enfrentamento destas questões de curto prazo. Portanto, cabe ao governo a 
tarefa de pensar na indústria do gás pós desinvestimentos da Petrobras. 

Notas: 

[1] O Plano de Negócios e Gestão de 2015 da Petrobras prevê uma redução 
significativa de investimentos em geral, além de um plano de desinvestimentos, 
reestruturação de negócios e desmobilização de ativos totalizando US$ 15,1 
bilhões em 2015/2016 e US$ 42,6 bilhões em 2017/2018. A Petrobras espera 
arrecadar US$6 bilhões com a venda de ativos da área de gás até 2016. Os 
investimentos na área de Gás e Energia foram reduzidos de US$ 10 bilhões no 
período 2014-2018 para US$ 6,3 bilhões entre 2015-2019. Este valor representa 
apenas 6% de todo investimento programado pela Petrobras. 

[2] As empresas que produzem gás na Bacia do Parnaíba consomem 
diretamente o energético em térmicas localizadas próximas aos poços 
produtores. 

[3] Com pelo menos 51% das ações ordinárias. Em vários casos, o governo do 
estado tem menos de 50% do capital social em função das ações preferenciais. 


