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O conflito limítrofe entre Venezuela e
Guiana pelo território Esequibo e suas
recentes implicações na geopolítica
petrolífera
Por William A. Clavijo Vitto
No passado 30 de janeiro, o secretário geral das Nações Unidas (ONU), António
Guterres, anunciou que, após quase três décadas mediando para buscar um
acordo final ao conflito limítrofe entre Venezuela e Guiana sobre a Guiana
Esequiba, o organismo enviaria o litígio para a Corte Internacional de Justiça.
Dessa forma, o secretario geral, com a aprovação da Guiana, pretende colocar
ponto final a uma disputa limítrofe de mais de um século de existência.
O chamativo do anúncio é que este foi realizado em um momento no qual a
Guiana tem aumentado seus esforços de ativismo internacional com o mesmo
objetivo que a secretaria geral da ONU, apoiada de um amplo número de países
e empresas multinacionais especializadas na exploração e produção de recursos
naturais.
Na última década, em uma flagrante violação dos compromissos assumidos no
acordo de Genebra de 1966, a Guiana outorgou concessões de exploração e
produção de recursos naturais em áreas terrestres e marítimas em disputa com
Venezuela sem consultar ao segundo país [1]. Hoje, essas empresas e seus países
de origem compartem o mesmo interesse que a Guiana de consolidar sua
apropriação do território, como forma de assegurar seus investimentos e o
acesso aos recursos naturais que se encontram ali.
Nesse processo, o envolvimento da Exxon Mobil e de outras operadoras de
petróleo nas operações de exploração e produção de hidrocarbonetos em áreas
disputadas por ambos os países tem levado o desentendimento territorial a um
novo patamar de conflito geopolítico. Por esse motivo, o presente artigo
pretende analisar a evolução do conflito limítrofe entre Venezuela e Guiana e o
impacto das suas recentes implicações na geopolítica do petróleo.
1. Os fatos históricos que sustentam a reclamação venezuelana
A reclamação venezuelana sobre o território Esequibo fundamenta-se em fatos
históricos e geográficos desde tempos coloniais, constatados por diferentes
documentos, tais como as cédulas reais da capitania geral da Venezuela. Esse
domínio foi confirmado através do princípio do Utis Possidetis Juris, adotado
pelas nascentes repúblicas sul-americanas após as guerras de independência
contra o império espanhol (BRICEÑO et al. 2016).
No momento da criação da “Gran Colombia”, seus limites orientais foram
demarcados no rio Esequibo. Em 1822, o presidente Simón Bolivar já tinha
protestado pelos abusos dos colonos ingleses em território venezuelano, e, entre
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1821 e 1824, fez do conhecimento do império Britânico dos limites do novo
Estado, sem que o governo de Londres tivesse apresentado alguma objeção. No
entanto, em 1835, o governo inglês encomendou ao explorador prussiano,
Robert Hermann Schomburgk, a exploração da zona e a demarcação unilateral
da fronteira entre a Venezuela e a Guiana inglesa. Dessa primeira demarcação,
os ingleses usurparam 4920 quilômetros quadrados de território. Em 1840,
Schomburgk traçou uma linha muito mais extensa que chegava à
desembocadura do rio Orinoco, usurpando 141.939 quilômetros quadrados
(BRICEÑO et al. 2016).
Entre 1887 e 1987, os ingleses pretenderam amplificar a usurpação do território
em 203.310 quilômetros quadrados, e, em 3 de outubro de 1899, forçaram a
Venezuela a se submeter a um laudo arbitral em que não lhe foi permitido
representar-se a si mesma (BRICEÑO et al, 2016). A comissão arbitral foi
conformada por dos ingleses, dois norte-americanos em representação da
Venezuela e um representante da Rússia, que, de acordo com a documentação
histórica, era amigo íntimo da rainha da Inglaterra (VENEZUELA, 2016). O
resultado do laudo arbitral despojou a Venezuela de 159.000 quilômetros
quadrados de território, razão pela qual, o país nunca aceitou o resultado,
considerando-o nulo e írrito.
Figura 1. Linhas de referência do conflito limítrofe

Fonte: VENEZUELA, 2016.
Em 1949, foi publicado um memorando escrito por Severo Mallet-Provost, um
dos norte-americanos que participou no Laudo Arbitral de Paris representando
a Venezuela. No documento, o advogado afirmou que o presidente do tribunal
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tinha coagido aos outros membros para aceitar a decisão, fruto de um acordo
entre o Reino Unido e a Rússia (PRODAVINCI, 2017). Por esse motivo, em
1962, a Venezuela denunciou ante a XVIII Assembleia Geral das Nações Unidas
a nulidade da decisão de 1899. A reclamação foi reconhecida pela ONU e, na
discussão entre a Inglaterra e a Venezuela, os ingleses decidiram incorporar
uma terceira parte, a aspiração da colônia guianesa pela independência
(VENEZUELA, 2016).
Em 17 de fevereiro de 1966, o ministro das relações exteriores da Venezuela, o
secretário de Estado das relações exteriores do Reino Unido e, inclusive, o
primeiro ministro da Guiana Britânica, Forbes Burnham, assinaram o acordo de
Genebra, reconhecendo a existência de uma controvérsia sobre a soberania do
território Esequibo e estabelecendo os procedimentos para encontrar uma
solução pacífica. Em 1970, ocorreu à independência da Guiana Inglesa,
acontecimento que foi reconhecido pela Venezuela com a condição de que a
independência do novo país não implicava uma renuncia ou diminuição dos
direitos territoriais reclamados pela república bolivariana (PRODAVINCI,
2017).
Entre 1966 e 1970 funcionou uma comissão mista orientada à busca de um
acordo definitivo, mas sem alcançar resultados concretos. Por esse motivo, no
final desse período, a Guiana, o Reino Unido e a Venezuela decidiram congelar
as negociações por 12 anos através da assinatura do protocolo de Porto
Espanha. Após os 12 anos, em 1982, a Venezuela decidiu não ratificar o
protocolo e as negociações foram retomadas. Um ano depois Venezuela propôs à
Guiana a negociação direta, mas esta não aceitou e propôs três alternativas: a
Assembléia Geral da ONU, o Conselho de Segurança ou a Corte Internacional de
Justiça, opções rejeitadas pela Venezuela (VENEZUELA, 2016).
Finalmente, em 1987, ambos os países aceitaram se submeter ao mecanismo dos
bons ofícios com a mediação da secretaria-geral da ONU, mecanismo que
permaneceu até final de 2017 sem resultados concretos. Por esse motivo, em 30
de janeiro de 2018, o atual secretário-geral da ONU, António Guterres, decidiu
encaminhar o conflito para a Corte Internacional de Justiça mesmo sem contar
com o consentimento de todas as partes, tal como estabelece o acordo de
Genebra, e sem considerar que nem a Venezuela e nem a Guiana formam parte
dos estatutos da CIJ (GUERRERO, 2018).
2. Período recente: o fracasso da política exterior venezuelana e a
ocupação unilateral do território Esequibo
Desde a assinatura do acordo de Genebra em 1966, as diretrizes de política
exterior do governo venezuelano em relação à reclamação do território Esequibo
foi conservada sem maiores alterações. Baseada em uma diplomacia ativa e
focada na busca de uma solução a partir dos mecanismos estabelecidos no
acordo de Genebra, o governo venezuelano procurou uma solução prática
através da figura dos bons ofícios e, mas recentemente, a partir de uma
negociação direta junto com a Guiana (MORILLO et al. 2016).
No entanto, desde 2004, o governo de Hugo Chavez Frias em uma distorção na
definição do interesse nacional, deixou a reclamação em segundo plano, em
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decorrência dos interesses ideológicos e estratégicos na bacia do caribe,
considerados como mais relevantes para a política internacional do chavismo. O
governo de Chávez, em uma mudança sem precedentes na gestão do conflito
limítrofe, declarou que não iria se impor à realização de atividades de
exploração de recursos naturais na zona de reclamação, assinou acordos de
complementaridade econômica com o governo do presidente Bharrat Jagdeo
(1999 – 2011) e, inclusive, incorporou a Guiana no acordo de cooperação
energética Petrocaribe (MORILLO et al. 2016).
Pelo lado do governo guianês, a estratégia de política exterior tem se focado na
reafirmação da legalidade e vigência do acordo de Paris de 1899 e na criação de
alianças como países da região para reforçar sua posição na comunidade
internacional enquanto se projeta como um país ameaçado pela superioridade
econômica e militar da Venezuela. Desde essa postura, a Guiana tem rejeitado
as propostas emanadas do mecanismo de bons ofícios da secretaria geral da
ONU ao mesmo tempo em que tem trabalhado na criação de precedentes de
direito internacional que sustentem sua plena soberania sobre a zona de
reclamação. Dessa forma, desde a década de 1990, a Guiana, em uma clara
violação do acordo de Genebra, tem concedido licenças de exploração de
recursos naturais nas áreas disputadas e, mais recentemente, tem pretendido
delimitar unilateralmente a fachada atlântica do território Esequibo, mesmo
quando o direito internacional estabelece que não é possível delimitar áreas
marítimas sem antes definir as áreas terrestres (CHAVES et al. 2016; GOMEZ
2016 apud. TANAE TANAE, 2016).
Como resultado da política unilateral guianesa de promoção da exploração de
recursos naturais contando com a permissividade do governo do Chavez, a zona
de reclamação tem sido rapidamente ocupada por um considerável número de
empresas especializadas na exploração aurífera, hídrica, florestal, petrolífera, de
extração de urânio e bauxita, ocupação auspiciada pelos governos Guiana,
Brasil, Holanda, Canadá, Suriname, Estados Unidos, China, entre outros
(GOMEZ, 2016 apud. TANAE TANAE, 2016). Assim, a mudança na estratégia
venezuelana permitiu converter a zona de reclamação em um importante centro
de interesse da geopolítica dos recursos naturais, onde a manutenção do status
quo, quer dizer, a solução que permita garantir a segurança no acesso a esses
recursos, é o principal ponto de interesse dos agentes econômicos envolvidos.
3. A delimitação das áreas marinhas e suas implicações na
geopolítica do petróleo: o caso do bloco stabroek e a relação
problemática entre o Estado venezuelano e Exxon Mobil
De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a bacia sedimentar que
abrange a costa entre Suriname, a Guiana e a zona de reclamação, constitui a
segunda maior área do mundo com petróleo ainda sem explorar (USGS, 2001;
EFE, 2017). Neste contexto, no qual o acesso a reservas de petróleo tem ficado
restrito aos países produtores e suas empresas estatais, as operadoras
multinacionais têm se envolvido em questões políticas para garantir seu acesso
a novos prospectos petrolíferos (SHUEN et al. 2014). No caso específico do
conflito entre a Guiana e a Venezuela, o envolvimento dos agentes da indústria
do petróleo com o objetivo de favorecer a posição guianesa, ficou evidenciado na
mudança de postura da Exxon Mobil, após a o litígio judicial gerado pela
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nacionalização dos seus ativos na Venezuela, e sua aposta pelo desenvolvimento
das reservas localizadas no bloco Stabroek, área que já tinha reconhecido como
um território em disputa.
A pretensão guianesa de delimitar as áreas marítimas começou em 1977, quando
promulgou sua própria lei de fronteiras marítimas, estendendo seu mar
territorial a 12 milhas náuticas, estabeleceu sua zona de pesca até as 200 milhas
náuticas e definiu sua plataforma continental sem consentimento da Venezuela
(ver figura 2).
Entre 1999 e 2000, a Guiana, outorgou concessões de exploração a operadoras
multinacionais em áreas localizadas na zona de reclamação e na costa do estado
venezuelano de Delta Amacuro [2]. Além disso, o governo guianês colocou como
limite ocidental de duas das concessões – o bloco Stabroek e o bloco Roraima –
o limite territorial estabelecido entre Trinidad e Tobago e a Venezuela no acordo
de delimitação de áreas marinhas e submarinhas de 1990. Essa delimitação feita
pela Guiana negava o legítimo direito a uma prolongação marítima do estado
venezuelano do Delta Amacuro e seu acesso ao oceano atlântico (ver figura 2). A
Venezuela protestou contra essas ações ante o Congresso Mundial do Petróleo
(em Calgary, Canadá) em junho de 2000 e em setembro de 2002 (em Rio de
Janeiro, Brasil) provocando que as empresas envolvidas, entre elas a Exxon
Mobil, reconhecessem a controvérsia e paralisassem as operações
(PRODAVINCI, 2017).
Figura 2. Delimitação unilateral das áreas marinhas por parte da
Guiana

Fonte: VENEZUELA, 2016.
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Durante a década de 2000, tal como foi analisado por Clavijo (2017), o governo
da Venezuela empreendeu um processo de reformas no arcabouço regulatório
da indústria do petróleo que resultou muito prejudicial para o próprio país e
para as operadoras multinacionais que se encontravam instaladas nele. Desse
conjunto de alterações, a Exxon Mobil que mantinha uma participação
importante em projetos como o Acordo de Associação Estratégica “Cerro
Negro”, no projeto “La Ceiba” e no projeto “Cristóbal Colón” hoje “Mariscal
Sucre”, não aceitou a lei de conversão petroleira, razão pela qual, em 2007 o
governo venezuelano nacionalizou seus ativos no país, valorados pela empresa
em US$10 bilhões. Essa decisão acabou com a histórica parceria entre a
empresa e o Estado venezuelano e originou um longo confronto judicial entre as
partes que culminou em 2017 em favor da Venezuela (DONIS, 2012; MIROFF,
2017).
Em 2011, a Guiana anunciou que solicitaria a ONU a extensão da sua plataforma
continental em 150 milhas náuticas a partir das 200 milhas do limite da zona
econômica exclusiva, assegurando ter conversado com Barbados, Suriname,
Trinidad e Tobago, mas não com a Venezuela (DONIS, 2012).
No ano seguinte, novamente a Guiana resolveu outorgar concessões de
exploração nos blocos localizados em áreas marítimas disputadas: o bloco
Pomeroon é concedido à canadense GCX; o bloco Stabroek é concedido a um
consórcio conformado pela Exxon, a Hess e a Shell; e o bloco Roraima é
concedido a Anadarko[3] (GUYANA, 2018).
Em 16 de julho de 2014, a imprensa tornou pública a decisão guianesa de
continuar na tentativa de exercer soberania sobre áreas marítimas em disputa e
áreas eminentemente venezuelanas. A operadora Exxon Mobil, através da
subsidiária Esso Exploration and Production Guyana Limited, iniciaria
atividades de exploração no bloco Strabroek, localizado nas costas da zona de
reclamação e do estado Delta Amacuro, sem que a Guiana notificasse ao Estado
venezuelano tal como o estabelecido no acordo de Genebra. A linha noroeste
desse bloco, a que mais afeta a Venezuela, foi virada para o noroeste e continuou
sobreposta por 110 km do limite entre Venezuela e Trinidad e Tobago. Dessa
forma, do total concedido pelo governo Guianês à Exxon Mobil e suas parceiras,
106.000 quilômetros quadrados, ou seja, 81,5% estão dentro da Zona
Econômica Exclusiva (ZEE) atlântica da Venezuela. Essa decisão foi
devidamente denunciada pela então ministra de relações exteriores, Delcy
Rodriguez, qualificando as ações guianesas como inamistosas (DONIS, 2012).
Em 2015, com a eleição de David Granger como presidente da republica, a
Guiana elevou o tom na disputa territorial e incrementou a atividades de lobby
internacional para fortalecer a posição guianesa e acelerar a busca de uma
decisão favorável para esse país.
Desde a retomada da concessão de licenças de exploração e produção de
petróleo de forma unilateral, a Guiana tem outorgado contratos de concessões
para explorar águas em disputa para mais de quatro operadoras multinacionais.
O caso do consórcio liderado pela Exxon Mobil tem sido o primeiro em reportar
recursos recuperáveis em mais de 3.2 bilhões de barris de óleo equivalente dos
campos de Liza, Liza Deep, Payara, Snoek e Turbot. O problema decorrente
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dessa descoberta é que pelo menos cinco dos poços abertos, se encontram em
águas disputadas com a Venezuela, e os planos exploratórios contemplados para
2018 serão focados no campo Ranger 1, localizado totalmente em águas em
disputa (EXXON MOBIL, 2018).
Figura 3. Localização dos campos de exploração da Exxon Mobil no
bloco Stabroek

Fonte: Exxon Mobil, 2018.
As descobertas da Exxon nas áreas em disputa entre Venezuela e Guiana
representam um peso importante na reposição das reservas da empresa e nos
investimentos para aumentar sua produção de petróleo. A partir do
desenvolvimento desses campos, a Exxon espera alavancar a produção de
petróleo entre 350.000-400.000 barris diários em 2026 (WORLD OIL, 2017).
Essa situação, tem justificado seu envolvimento no conflito limítrofe e a
intenção de estreitar os laços de cooperação com o governo da Guiana,
principalmente, após o deterioro da sua situação na Venezuela em 2007 e pelo
impacto das sanções ocidentais sobre seus investimentos na Rússia, em 2014
(POZZI, 2017; KOTTASOVA, HOROWITZ e EGAN, 2017; ULMER, 2017).
Para isso, o ex CEO da multinacional, Rex Tillerson, vinha mantendo
conversações com o presidente Granger e, inclusive, tinha planejada uma visita
oficial a Guiana que foi cancelada após sua nomeação para a posição de
Secretário de Estado (MIROFF, 2017). Além disso, durante o primeiro semestre
de 2017, antes do anúncio do secretário geral da ONU de dar por terminado o
trabalho de bons ofícios, a Exxon já tinha contemplado um orçamento de US$
20 milhões destinado a apoiar a posição guianesa na disputa com a Venezuela
em outras instâncias como a CIJ (EFE, 2017) [4]. Dessa forma, fica evidenciado
o escopo do conflito limítrofe venezuelano guianês e suas crescentes implicações
na geopolítica do petróleo.
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Reflexões finais
Pode-se dizer que o conflito limítrofe entre a Guiana e a Venezuela pelo
território Esequibo tem ampliado sua complexidade em decorrência do cada vez
maior envolvimento de terceiros agentes e seus interesses econômicos.
O caso da Exxon Mobil evidencia como os agentes econômicos envolvidos nas
operações de exploração de recursos naturais estariam operando para garantir a
manutenção do status quo em benefício da Guiana.
Frente aos erros da política exterior da era Chavez, a Guiana tem aproveitado
para criar precedentes no direito internacional, através da concessão de amplas
áreas para a exploração e produção de recursos naturais acompanhadas de
vultosos investimentos por parte das empresas. Como resultado, junto ao
encurralamento que atualmente enfrenta o governo da Venezuela de parte da
comunidade internacional, agora se devem somar os interesses econômicos dos
países cujas empresas se encontram operando na zona de reclamação, para
consolidar um despojo e o desconhecimento da soberania venezuelana sobre
território Esequibo.
Claramente, o quadro descrito nos parágrafos anteriores pode resultar ser um
grande prejuízo para Venezuela neste momento de crise sem precedentes na sua
história política e econômica. Além da perda da sua projeção atlântica e dos seus
históricos direitos sobre o território Esequibo, a Venezuela também está
perdendo o acesso a uma importante quantidade de recursos recuperáveis de
petróleo e outras matérias primas. Por outro lado, qualquer cenário
contemplado sobre a evolução do conflito limítrofe não deveria alterar de forma
significativa os principais indicadores da indústria do petróleo ou dos recursos
naturais mais além do impacto que pudesse ter sobre os dois países em conflito
e sobre empresas instaladas na zona de reclamação. No caso específico da Exxon
Mobil, a descoberta dessas áreas representa um efeito positivo em termos do
aumento das reservas sob seu controle, pela possibilidade de aumentar a
produção de óleo no médio prazo e, inclusive, pelo aumento da valoração da
empresa no mercado.
Por tudo isso, à luz dos recentes acontecimentos, hoje não parece coincidência
que a Guiana esteja pressionando para levar o caso para a Corte Internacional
de Justiça, mesmo quando nunca aceitou ser parte desse órgão.
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[1] De acordo com o artigo quinto inciso segundo do acordo de Genebra de
1966: “(…) Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en
vigencia este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o
negar una reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela
o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos
territorios excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de
cualquier convenio logrado por la Comisión Mixta y aceptado por escrito por
el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana”(ONU, 1966).
[2] A lei guianesa foi promulgada atendendo as indicações da convenção do Mar
, mesmo antes de que tal acordo internacional entrasse em vigência. A
convenção nunca foi subscrita pela Venezuela e, portanto, não tem validade
para o país bolivariano (DONIS, 2012).
[3] Em 2013, a armada venezuelana deteve o buque Teknik Perdana em águas
da plataforma continental venezuelana, enquanto realizava atividades de
exploração para a empresa Anadarko (VENEZUELA, 2016).
[4] Em 2017 o governo venezuelano acusou à Exxon Mobil de ter financiado a
campanha presidencial de David Granger. Essa acusação foi desmentida por
Lauren Kerr, porta voz da Exxon Mobil, alegando que não tinha vazamento
(THE WASHINGTON POST, 2017).
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As dimensões ocultas da pobreza
energética: A relação entre furto,
qualidade da energia e segurança pública
na cidade do Rio de Janeiro
Por Edmar de Almeida, Luciano Losekann, Yormy Eliana Melo e
Alexandre Mejdalani
A literatura de economia da energia usualmente destaca dois aspectos da
pobreza energética, o acesso a fontes energéticas modernas e a capacidade de
pagamento. O problema de acesso à energia ainda é significativo em países de
renda baixa, como na África Subsaariana. As metrópoles latino americanas, em
particular o Rio de Janeiro, têm elevada universalização dos serviços e a pobreza
energética não é apenas um problema de incapacidade de pagamento. Nessas
zonas urbanas com desigualdade de renda, baixa presença do Estado e controle
territorial de organizações criminosas, o abastecimento de energia pode ser
insuficiente ou comprometer parcela excessiva da renda.
Segundo os indicadores da Agência Internacional de Energia, 95% dos
domicílios latino americanos contam com acesso à eletricidade (IEA, 2017). No
entanto, problemas socioeconômicos e institucionais implicam baixa qualidade
do suprimento. Ligações clandestinas e domínio criminoso dificultam a
manutenção das instalações pelas concessionárias de distribuição, causando
interrupções frequentes e duradoras do serviço.
De 2007 a 2011, as perdas de eletricidade alcançaram 17% na América Latina e
Caribe. Valor superior a qualquer outra região do globo, como África (15%), Ásia
(12%) ou Europa (8%). As perdas na região são concentradas na distribuição e
as perdas devido a fatores não técnicos, incluindo furto, representam 80% do
total.
Existem duas implicações dos elevados níveis de perdas na região. Instalações
clandestinas comprometem a qualidade do serviço e os reparos e manutenções
se tornam mais frequentes. Estudo do Banco Inter Americano de
Desenvolvimento aponta custos associados às perdas de US$11 a US$17 bilhões
para as concessionárias. Do lado do consumidor, serviços de baixa qualidade
reduzem a legitimidade das concessionárias de cobrar pelo serviço. Associada à
impossibilidade de punição em áreas dominadas pelo crime organizado (tráfico
ou milícia), as ligações clandestinas se multiplicam. Assim se monta um círculo
vicioso ilustrado na figura 1.
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Figura 1. Círculo vicioso da deterioração do serviço e perdas
elétricas

A baixa qualidade de suprimento tem efeitos diretos no conforto de
consumidores de baixa renda. Esses consumidores estão concentrados em
localidades com maior temperatura e precisam de equipamentos de
resfriamento. Os blecautes frequentes e longos comprometem o conforto
térmico, além de estragar alimentos e impossibilitar atividades domésticas,
estudo e trabalho. Nesse contexto, podemos considerar que domicílios de
comunidades carentes em cidades da América Latina estão sujeitos à pobreza
energética mesmo que disponham de acesso ao serviço elétrico.
O caso do Rio de Janeiro é ilustrativo da correlação geográfica entre a
adequação do suprimento elétrico com aspectos sócio econômicos e de
segurança pública. A cidade se caracteriza pela desigualdade na distribuição
urbana, existindo áreas com baixo de nível de renda, ocupações irregulares e
baixa presença de instituições formais do Estado. As favelas sofrem com
problemas de segurança pública, com dominância territorial de grupos
criminosos, tráfico ou milícia.
A desigualdade também se manifesta na provisão de serviços públicos, como gás
e eletricidade. A baixa qualidade do serviço cria a percepção que a cobrança pelo
serviço não é legitima. Os grupos de milícia e tráfico exploram a provisão de
serviços, ofertando “gatos” de eletricidade e intermediando a venda de GLP.
As conexões irregulares de eletricidade afetam os indicadores de perdas não
técnicas da distribuidora local, Light. A figura 2 apresenta a evolução do
indicador de perdas não técnicas na classe de baixa tensão nas 10 distribuidoras
com maior nível de perdas e a média nacional. A Light apresenta os maiores
valores da amostra, superando 40% de perdas entre 2008 e 2016. Níveis muito
maiores que a media nacional.
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Figure 2. Índice de Perdas não técnicas na baixa tensão em
distribuidoras, 2008-2016

Fonte: Elaboração própria com dados da ANEEL
Nota: Excluímos a companhia Amazonas Energia, que detém índices superiores
a 100%, indicando que as perdas não se resumem à baixa tensão.
Em termos de desenvolvimento social, a figura 3 apresenta os níveis de
desenvolvimento, conforme o Índice de Desenvolvimento Social (IDS) calculado
pelo Instituto Pereira Passos. O IDS é inspirado no IDH publicado pelas Nações
Unidas e inclui quatro aspectos: (1) sanitário, (2) qualidade do domicílio, (3)
nível educacional e (4) renda. A média é de 0,608 e o desvio padrão é 0,072.
Nota-se que o litoral sul tem os maiores valores de SDI. As zonas Oeste e Norte
apresentam os valores menores.

Boletim Infopetro

Março/Abril 2018

Página 16

Energia elétrica

Figura 3. Mapa do Índice de Desenvolvimento Social, 2010

Fonte: Elaboração própria com dados do Instituto Pereira Passos (2010).
Um problema grave de segurança pública na cidade do Rio de Janeiro é o
controle territorial por grupos criminosos, tráfico ou milícia. O estudo de
Zaluhar (2012) identifica essas áreas da cidade. Nessas localidades, além de
elevados níveis de violência, a provisão de serviços públicos é comprometida.
Serviços como transporte alternativo, provisão ilegal de TV por assinatura e
vendas ilegais de energia (eletricidade e GLP) são explorados por grupos
criminosos, com elevada rentabilidade.
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Figura 4. Controle de Grupos Criminosos na cidade do Rio de
Janeiro

Source: Zaluar (2012).
Nota: Áreas azuis são controladas por milícias, áreas em amarelo são UPPs;
Áreas em vermelho e verde são controladas pelo tráfico.
Para analisar a distribuição especial das perdas não técnicas de eletricidade,
utilizamos os dados relativos às 59 subestações da Light. Esses dados foram
agrupados para coincidir com os bairros da cidade (figura 5). As áreas com
maiores perdas são a Zona Oeste (1) e o complexo do alemão (2), enquanto a
Zona Sul (3) e a Ilha do Governador (4).
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Figura 5. Mapa Perdas não técnicas, por bairros, 2014

Fonte: Elaboração própria baseada em Light S.A (2014).
Desenvolvendo uma análise de clusters, podemos identificar quatro
classificações de clusters. Identificamos duas regiões de elevadas perdas não
técnicas (PNT) e baixo desenvolvimento social (IDS) (Alto-baixo), uma região
de baixos PNT e SDI (baixo-baixo), uma região de baixo PNT e alto IDS (baixoalto) e duas regiões de altos PNT e IDS (alto-alto)[1]. Não foi encontrada
correlação significativa em regiões em cinza.
Figura 6. Perdas Não Técnicas x Índice de Desenvolvimento Social,
por bairros

Fonte: Elaboração própria com dados da Light S.A (2014) e Instituto Pereira
Passos (2010).
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Na figura 7, destacamos o mapa de Zaluar (2012) na figura 6 para vizualizar a
influência do controle criminoso de territórios na formação dos clusters. Nas
regiões em que o tráfico tem o controle, não identificamos clusters IDS-PNT,
exceto pequena porção na Zona Norte (1). Nas áreas dominadas por milícia, as
perdas não técnicas são mais elevadas, como na Zona Oeste (2). Nas zonas em
que o Estado está mais presente, as perdas são menores. Esses resultados
indicam que aspectos sociais e de segurança pública têm papel na qualidade do
suprimento e na pobreza energética na cidade do Rio de Janeiro.
Aparentemente, em localidades dominadas por milícias, o ciclo vicioso de
deterioração do serviço e furto de eletricidade pode ser melhor identificado.
Essa observação tem uma certa defasagem decorrente da disponibilidade de
dados. Nesse período, início da década de 2010, a oferta de serviços de conexões
ilegais de eletricidade poderia ser uma prática mais explorada por milícias que
pelo tráfico.
Figure 7. Sobreposição da Figura 4 (Zaluar, 2012) e Figura 6

Fonte: Elaboração própria baseado em dados estimados e Zaluar (2012).
Referências:
DAPP. (2017). Portrait of the spread of the criminal map. Diretoria de Análise
de Políticas Públicas/Fundação Getulio Vargas.
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Notas:
[1] Ainda que a regiões alto-alto possam parecer contraditório, podemos
encontrar uma explicação. Na Zona Sul, comunidades carentes com elevadas
perdas estão localizadas em regiões de renda média elevada.
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Protagonismo da geração térmica a gás
no Brasil – gás para crescer ou para se
desenvolver?
Por Diogo Lisbona Romeiro
Nos últimos anos, o gás natural se firmou como a maior fonte de geração
termelétrica no Brasil, se constituindo como principal energético complementar
à geração hidráulica predominante. O parque gerador a gás conectado ao
Sistema Interligado Nacional (SIN) conta com 12,5 GW instalados, com a maior
parte da potência concentrada na região Sudeste/Centro-Oeste do país. O
protagonismo do gás deve perdurar nos próximos anos, tendo em vista os
projetos vencedores nos últimos leilões de energia nova (LEN) e o planejamento
indicativo dos Planos Decenais de Expansão de Energia (PDE) elaborados pela
EPE.
Enquanto que a demanda de gás para geração termelétrica se amplia, a
demanda dos demais segmentos está estagnada desde 2011 em torno de 51
MMm³/d (milhões de metros cúbicos por dia). A malha de gasodutos de
transporte também não se expandiu neste período, permanecendo em 9,4 mil
km de extensão, espraiada principalmente na costa continental do país. Neste
contexto, a expansão térmica já contratada nos últimos LEN, que deve
acrescentar ao menos 5,5 GW de potência ao parque gerador, não contribui para
a expansão da infraestrutura de transporte, pois as novas centrais serão
instaladas principalmente no porto, em novos terminais de regaseificação.
Mais do que gás para crescer, o país precisa desenvolver a indústria do gás como
um todo, tirando proveito da demanda térmica para suprir os demais segmentos
de consumo. O objetivo do artigo é contrastar a rota de expansão em curso com
a oportunidade aberta de ampliar os transbordamentos da expansão térmica
para os demais segmentos e mercados. A próxima seção apresenta em mais
detalhes a tendência de expansão atual, a seguinte discute o planejamento
indicativo e a última identifica os desafios presentes no protagonismo atual da
geração térmica a gás no país.
Protagonismo da Geração Térmica a Gás Natural
Embora o parque gerador térmico a gás natural represente apenas 7,5% dos 164
GW instalados no SIN (CCEE, 2018a), a sua participação relativa na geração de
energia já alcança 13% nos momentos de maior despacho (Gráfico 1). A
participação somada dos demais combustíveis para geração térmica (carvão,
nuclear, óleo, diesel e outros) não supera a contribuição do gás nos períodos de
pleno despacho. Nos períodos secos (entre abril e novembro), de menor
disponibilidade hídrica e maior incidência de vento e oferta de biomassa, a
participação do gás na geração ainda se mantém próxima à contribuição
individual da eólica e da biomassa, cuja contribuição conjunta já alcançou 18%
em agosto de 2017. A tendência é ampliar a participação destas fontes nesses
períodos, com destaque para a penetração da eólica na matriz, que deve dobrar
a potência instalada atual (12,5 GW) nos próximos cinco anos (EPE, 2017).
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Gráfico 1 – Participação relativa das fontes complementares à
hidráulica na geração de energia (%)

Fonte: Elaboração própria com dados da CCEE (2018a)
Enquanto que a demanda de gás para geração termelétrica se ampliou
significativamente desde 2011, a demanda dos demais segmentos ficou
estagnada em torno de 51 MMm³/d (Gráfico 2). A demanda térmica saltou de 10
MMm³/d em 2011 para 50 MMm³/d em 2014, registrando média de 30
MMm³/d entre 2011 e 2017. Embora tenham aumentado a frequência, o volume
e a duração do despacho térmico, a variabilidade e a imprevisibilidade da
geração ainda permanecem elevadas.
Entre 2011 e 2017, a oferta de gás nacional líquida disponível ao mercado
cresceu 70%, alcançando 61 MMm³/d em dezembro de 2017. A importação da
Bolívia foi suficiente para suprir a demanda doméstica nos períodos em que o
despacho térmico esteve próximo da média. Porém, o despacho integral do
parque térmico (50 MMm³/d) requereu importação de GNL para fechar o
balanço. Entre 2009 e 2014, a Petrobras implantou três terminais de
regaseificação com capacidade conjunta de 41 MMm³/d. O aporte médio mensal
máximo já registrado de GNL no sistema foi de 24 MMm³/d em maio de 2014.
Desde 2017, o despacho térmico mais elevado foi suprido com menor
importação de GNL em relação aos anos anteriores. O aumento significativo da
produção nacional e a maior liberdade contratual nos últimos anos do contrato
com a Bolívia, que permite postergação do volume de take-or-pay, colaboraram
para este resultado.
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Gráfico 2 – Perfil de oferta e demanda no balanço nacional de gás
natural (milhões m³/d)

Fonte: Elaboração própria com dados do MME (2018)
Nos últimos três anos, foram contratadas oito termelétricas a gás natural que
adicionarão conjuntamente 6,7 GW ao parque gerador brasileiro (Tabela 1).
Esta expansão representa mais de 50% de toda a potência que será instalada
para suprir a energia comercialiazada nos cinco LEN realizados nesse período,
atestando o protagonismo do gás na expansão da matriz.
Dentre as térmicas vencedoras, quatro são projetos de grande porte (5,6 GW no
total) que preveem a construção de novos terminais de regaseificação para
suprir as centrais com GNL importado. Uma térmica será suprida pelo gás de
Urucu, em Manaus, duas pequenas viabilizarão o aproveitamento de recursos
em terra de restrita monetização alternativa e uma será suprida pelo gás do présal.

Boletim Infopetro

Março/Abril 2018

Página 24

Gás natural

Tabela 1 – Térmicas a gás contratadas nos últimos Leilões de Energia
Nova

Fonte: Elaboração própria com dados da CCEE (2018b)
Dentre as térmicas a GNL, apenas a instalação da térmica Rio Grande (RS) e de
seu terminal de regaseificação ainda estão incertos, com processo de suspensão
de outorga em análise na ANEEL. Pertencentes originalmente ao Grupo
Bolognesi, as térmicas Rio Grande (RS) e Novo Tempo (PE) tiveram suas
outorgadas comercializadas. A outorga da térmica Novo Tempo foi adquirida
pela Prumo Logística e transferida para o Rio de Janeiro (Porto de Açú), onde
será construído um novo terminal com capacidade de 10 MMm³/d. Este
terminal também abastecerá outra térmica da Prumo (Porto do Açu III),
contratada no LEN A-6 de 2017. A Prumo projeta ainda a instalação de 6 GW de
térmicas em seu complexo, infraestrutura para estocagem de GNL e
possibilidade de ampliação do seu terminal para 40 MMm³/d. Já a térmica
Porto de Sergipe I prevê um terminal de regás com capacidade de 14 MMm³/d.
Supondo consumo específico de 4 mil m³/d/MW, o montante de gás necessário
para suprir o aporte de capacidade das três térmicas (Novo Tempo, Açu e
Sergipe) alcançaria cerca de 18 MMm³/d.
A contratação da térmica Vale Azul, no LEN A-6 de 2017, aponta para a
possibilidade promissora de aproveitamento dos recursos domésticos. Com
potência de 466 MW, empreendida pela Mitsubishi, a térmica localizada em
Macaé (RJ) será abastecida com gás do pré-sal suprido pela Shell. Como o gás é
associado, a estratégia foi aumentar ao máximo a expectativa futura de
despacho, declarando inflexibilidade máxima (50%) e custo variável reduzido
(R$ 85/MWh).
Sob a esteira do programa “Gás para Crescer” [1], o último leilão A-6 contou
com modificações favoráveis ao gás natural, através de alterações na portaria do
MME nº 42/2006, permitindo: (i) sazonalização mensal da inflexibilidade,
mantendo ainda o limite máximo anual médio de 50% [2]; (ii) indexação em
dólares da parcela relativa ao custos de regaseificação do GNL; (iii) reajuste
mensal da parcela de combustível para geração inflexível implícita na receita
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fixa; e (iv) possibilidade de estratégias distintas de indexação das parcelas
inflexível (receita fixa) e flexível (CVU).
Como resultado, as térmicas vencedoras no último A-6 (Porto do Açu e Vale
Azul) declararam inflexibilidade máxima permitida (50%) sem perder
competitividade no leilão, optando por sazonalização mais conveniente, o que
não era possível de ser obtido anteriormente – todas as demais térmicas
contratas recentemente (Tabela 1) são totalmente flexíveis. A Vale Azul
concentrou inflexibilidade total no período úmido (novembro a abril),
permanecendo totalmente flexível nos outros meses do ano, maximizando a
probabilidade de despacho. Já a térmica Porto do Açu, que declarou CVU de R$
167/MWh, concentrou a sua inflexibilidade no período seco (julho a novembro),
correspondente a preços spots potencialmente menores pela menor demanda
por GNL no hemisfério norte (verão).
Planejamento Indicativo: térmicas para base ou para ponta?
A expansão da geração térmica a gás começa a se direcionar para térmicas na
base, como acenam os projetos vencedores com alta inflexibilidade no último
leilão. Entretanto, o planejamento indicativo persiste em sinalizar a expansão
no sentido de térmicas flexíveis para ponta.
Desde setembro de 2012, a participação média das térmicas (considerando
todas as fontes) na geração total saltou do patamar histórico de 9% para 22%.
Frente ao maior despacho térmico, o planejamento indicativo da EPE passou a
sinalizar maior contratação futura de térmicas, movidas preferencialmente a gás
natural. O Gráfico 3 apresenta as projeções sucessivas para o parque térmico a
gás, revelando aumento significativo do acréscimo indicado de potência.
Enquanto que em 2012 (PDE 2021) projetava-se expansão adicional de 3 GW,
alcançando 13 GW instalados em 2021, em 2015 (PDE 2024) indicou-se
acréscimo de 10 GW, superando 21 GW já em 2024.
Gráfico 3 – Expansão indicativa do parque térmico a gás natural
(GW)

Fonte: Elaboração própria com dados da EPE (2017)
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Após o hiato de um ano sem publicação, o PDE 2026 incorporou alguns
refinamentos no planejamento indicativo. Além de considerar outros cenários
de oferta e demanda, introduzindo sensibilidades às projeções de referência, o
planejamento identificou explicitamente a necessidade de atendimento à
demanda máxima de potência. Assim, passou-se a considerar que parte da
expansão do parque gerador para atender a ponta da demanda poderá ser
suprida por outros recursos além das térmicas a gás. Considerando o cenário de
referência – cuja projeção considera mesma taxa média de crescimento (3,5%
a.a.) para carga de energia e demanda máxima do SIN –, projeta-se a
necessidade de 12 GW para atender a ponta até 2026, a ser instalada
gradualmente a partir de 2021.
Assim, como está sinalizado no Gráfico 3, a expansão indicada para geração
térmica a gás voltada “para o atendimento energético” (base) se reduz em 2026
para 17 GW, enquanto que 12 GW são incorporados à potência voltada para
demanda máxima (ponta), que não seria necessariamente suprida por térmicas
a gás. Deve-se observar, no entanto, que a expansão de térmicas a gás já
contratada nos últimos leilões (Tabela 1), correspondente a 5,5 GW (excluindose a UTE Rio Grande), já supera a sua expansão específica indicada no horizonte
decenal.
No cenário extremo em que térmicas a ciclo aberto sejam contratadas para
suprir toda a necessidade de potência complementar identificada para atender a
demanda máxima (12 GW), o volume de gás necessário (considerando consumo
específico de 7 mil m³/d/MW) alcançaria 84 MMm³/d. O PDE 2026 estabelece
este patamar como projeção máxima para ampliação da capacidade de
regaseificação, para o cenário em que todo o gás fosse importado por GNL
(Gráfico 4), já contabilizando nesse montante os projetos previstos para Sergipe
e Rio de Janeiro, o que resultaria em capacidade total de 125 MMm³/d.
Gráfico 4 – Projeção da Capacidade de Regaseificação no Brasil
(MMm³/d)

*Considerando que toda potência necessária para atender a demanda máxima
do cenário de referência seja coberta por térmicas a gás em ciclo aberto.
Fonte: Elaboração própria com dados da EPE (2017)
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A necessidade de potência específica para atendimento a ponta da demanda é
uma novidade para o sistema elétrico brasileiro. A predominância hidrelétrica
histórica do sistema, associada à presença de vultosos reservatórios de
armazenagem capazes de regularizar a variabilidade das vazões em horizontes
plurianuais, fez com que a restrição de energia (água) predominasse sob a
restrição tradicional de potência inerente aos sistemas termelétricos
tradicionais. Porém, este cenário está em transformação principalmente em
virtude da (i) penetração massiva de renováveis variáveis (eólica e futuramente
solar); (ii) expansão de hidrelétricas a fio d’água, sujeitas à sazonalidade
hidrológica; e (iii) redução da capacidade de regularização dos reservatórios,
dado o crescimento projetado da carga e a impossibilidade de ampliar a reserva
hídrica. Neste contexto, o bloco hidráulico perde capacidade de modulação ao
longo da carga e disponibilidade efetiva de potência pelo deplecionamento
intenso e recorrente dos reservatórios. Surge, então, a necessidade de potência
adicional para atendimento da demanda máxima ou, alternativamente, resposta
instantânea da demanda.
No início do horizonte decenal projetado, a geração complementar para o
atendimento a ponta é realizada pelo parque térmico existente e já contratado,
embora composto quase integralmente por usinas que não possuem vocação
para este serviço. Porém, para suprir a geração complementar adicional
indicada a partir de 2021, a EPE identifica os seguintes recursos alternativos:
termelétricas de partida rápida (a gás), motorização adicional das hidrelétricas,
usinas hidrelétricas reversíveis (bombeamento), baterias e resposta pelo lado da
demanda.
Deve-se observar que a necessidade de atendimento a ponta ocorre, em grande
medida, pelo esvaziamento recorrente dos reservatórios. Porém, além da perda
de potência pelo deplecionamento, a maior participação das renováveis
variáveis também demanda maior provisão de flexibilidade operativa. Os
recursos apontados para atendimento pontual à demanda máxima se prestam
por excelência para provisão frequente de flexibilidade. Neste contexto, a menor
potência hídrica por deplecionamento não pode ser a prioriuma premissa da
futura equação, pois a provisão de parte da flexibilidade pelo bloco hidráulico
pode se revelar mais vantajosa. [3]
Entretanto, a operação e o planejamento permanecem enxergando apenas
horizontes semanais e mensais, demasiadamente longos frente às mudanças
estruturais do sistema, o que prejudica a avaliação de custos e benefícios
efetivos. Apenas com maior granularidade temporal (ao menos horária) poderá
se identificar a contribuição sistêmica dos recursos e estruturar esquemas de
remuneração mais adequados aos novos serviços demandados.
A EPE (2017) já reconhece as limitações atuais na projeção do sistema elétrico
em transformação e reúne esforços para superá-las, indicando que “ainda não
realizou análises quantitativas sobre a demanda sistêmica de flexibilidade
operativa no curto prazo”, pois “não detém ferramental de análise
quantitativa que subsidie a indicação inequívoca de geração flexível”.
Por hora, permanece a dúvida do papel sistêmico que o gás desempenhará no
atendimento a carga futura – se será destinado à ponta de forma mais
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esporádica ou à base de forma mais permanente, como se observa nos últimos
anos.[4] A miopia atual tem implicações futuras, tanto em custos, quanto em
eficiência, como alerta a experiência brasileira recente.[5]
Desafios: gás para crescer ou para se desenvolver?
A expansão via GNL importado por novos terminais de regaseificação reflete,
em parte, o perfil de oferta e demanda de gás no Brasil. Enquanto que a oferta
nacional de gás é preponderantemente inflexível (por ser associada ao petróleo),
a demanda para geração termelétrica foi estruturada para ser flexível,
complementando a geração hidráulica em períodos hidrológicos críticos. Neste
contexto, o GNL foi introduzido “com o objetivo de facilitar o ajuste da oferta
de gás natural às características do mercado nacional, por meio de
suprimento flexível”, como determinou a Resolução nº 4/2006 do CNPE.
Porém, o novo patamar da geração térmica no país e sua perspectiva futura de
maior complementação são favoráveis à contratação de recursos domésticos
(mais inflexíveis), como acena o projeto da térmica Vale Azul, e à utilização das
térmicas como âncoras para novos investimentos que expandam a
infraestrutura e a oferta para novos mercados e outros segmentos. O
desenvolvimento futuro da indústria dependerá, cada vez mais, da coordenação
entre expansão termelétrica e ampliação da malha de gasodutos.
Por outro lado, a opção pelo GNL também reflete as dificuldades enfrentadas
pelos novos atores entrantes para acessar a infraestrutura existente, tendo em
conta a proeminência da Petrobras em todos os elos da cadeia. Ainda que a Lei
do Gás e a regulação como um todo tenham direcionado a indústria no sentido
de maior concorrência e contestabilidade, o acesso de terceiros aos terminais de
regás não foi garantido e ainda não há capacidade firme disponível a ser
contratada nos gasodutos existentes. [6]
Estas restrições poderão ser equacionadas se for aprovado o texto substitutivo
do Projeto de Lei nº 6.407/2013, em tramitação na Câmara dos Deputados.
Além de garantir o acesso de terceiros aos gasodutos de escoamento, às
unidades de processamento e aos terminais de regaseificação, mediante
negociação entre as partes, o Projeto prevê cessão de capacidade compulsória.
Ficaria a cargo da ANP a regulação e fiscalização da venda obrigatória de
capacidade quando a “necessidade de uso de forma continuada não possa ser
comprovada por seus contratantes”. Este mecanismo não difere do
congestionamento contratual já regulamentado pela ANP na Resolução nº
11/2016, o que evidencia o pendor da regulação no sentido de maior contestação
e concorrência na indústria do gás. Este mecanismo, que ainda não foi posto em
prática, se aplicaria quando houvesse demanda de novos contratantes por
capacidade firme e, concomitantemente, capacidade contratada ociosa no
gasoduto. A incorporação deste mecanismo à lei o tornaria mais efetivo, uma
vez que há questionamentos se este instrumento poderia ser fundamentado
exclusivamente sob norma infra-legal.
Frente ao horizonte de expansão da capacidade de regás no país, a garantia de
acesso de terceiros aos terminais será um poderoso instrumento para permitir
que a importação de GNL expanda a oferta aos segmentos não-térmicos e
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amplie a competição nos diferentes mercados. Assim, pode-se transformar a
importação de GNL em vetor para contestação de mercados e desenvolvimento
da indústria como um todo.
O risco da expansão em curso está no cenário em que a geração térmica atende,
ainda que parcialmente, as necessidades do sistema elétrico brasileiro sem,
contudo, desenvolver as potencialidades dos demais segmentos da indústria do
gás no país. Perduraria, assim, a “integração truncada” que marcou a
desarmonia histórica dos setores (Losekann, 2015). A oportunidade está em
tirar proveito da geração térmica como âncora para outros segmentos e novos
mercados. Resta o desafio de facilitar e coordenar a expansão da infraestrutura
em contexto de menor protagonismo da Petrobras, utilizando a importação
como vetor de contestação e ampliação de mercados.
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[2] A sazonalização mensal da inflexibilidade já era permitida pelo ONS, porém
não era levada em conta nos leilões no cálculo do Índice Custo Benefício (ICB).
[3] Para discussão mais aprofundada, conferir Romeiro (2016a).
[4] Deve-se ressaltar que a miopia atual não prejudica apenas o gás, mas a visão
do sistema como um todo. O PDE estima que, em 2026, o país contará com 770
mil adotantes de sistemas fotovoltaicos sob o regime da REN nº 482,
totalizando 3,3 GWp, o que seria suficiente para atender apenas 0,6% do
consumo nacional. Este patamar pode aparentar significativo frente aos 28 mil
usuários atuais (ANEEL, 2018), porém pode se revelar irrisório face ao contexto
atual disruptivo da indústria, à trajetória declinante dos custos dos painéis
solares, ao aumento reiterado das tarifas das distribuidoras e aos novos cenários
favoráveis de crédito para o setor.
[5] Térmicas para ponta têm baixos custos fixos, altos custos variáveis e menor
eficiência. Já térmicas para base têm altos custos fixos, mas custos variáveis
menores e maior eficiência. Se a potência instalada para ponta de 12 GW fosse
convertida para base, o volume de gás se reduziria para cerca de 50 MMm³/d.
[6] A exceção do Gasoduto Bolívia-Brasil, cujos contratos iniciais de
carregamento começam a vencer em 2019, esbarra, no entanto, nas incertezas
que rondam a oferta do gás boliviano.
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Reforma do setor elétrico: duvidosa,
inadequada e imprópria
Por Ronaldo Bicalho
A reforma do setor elétrico brasileiro proposta pelo atual governo é duvidosa em
termos dos resultados que ela promete entregar, inadequada às peculiaridades
físicas e técnicas do nosso setor elétrico e inapropriada às incertezas do
momento atual do setor elétrico aqui e no mundo.
A reforma atual representa uma retomada extemporânea das reformas dos anos
1990s, baseadas na liberalização dos mercados elétricos e na privatização das
empresas estatais presentes nessa atividade econômica.
Esse retorno ao passado não se justifica em termos da experiência acumulada
nos últimos vinte anos tanto aqui quanto no mundo.
A introdução da competição no mercado elétrico, pedra de toque das políticas
liberais para esse mercado, baseada na hipótese de que a eletricidade seria uma
mercadoria como outra qualquer e que, portanto, o mercado elétrico seria um
mercado como outro qualquer, se demonstrou extremamente difícil de ser
implementada.
O problema é que a eletricidade não é uma mercadoria como outra qualquer e,
portanto, o mercado elétrico não é um mercado como outro qualquer.
As dificuldades de construir uma imitação de um mercado competitivo foram
ficando cada vez mais evidentes a partir, principalmente, da retumbante crise
californiana, no início da década passada. Essas dificuldades se traduziram em
uma agenda de complexidade crescente na qual vão se adicionando novos
módulos (mercado de capacidade, leilões, mercado de diferenças, etc.) ao
projeto original (o mercado apenas de energia), no intuito de fazer um
simulacro de mercado cada vez mais próximo do que seria um mercado de
energia elétrica competitivo.
O problema desse esforço de engenharia de mercado é a inflação de normas,
regras, procedimentos e aparatos regulatórios que se traduz em uma elevação
significativa dos custos institucionais desse processo de imitação de uma
estrutura competitiva. Essa elevação coloca sérias dúvidas sobre a racionalidade
de uma estratégia de liberalização dos mercados elétricos que necessita da
criação contínua de novos puxadinhos, penduricalhos e badulaques para cobrir
as deficiências e fragilidades intrínsecas ao projeto de mercado original.
Dada a complexidade técnica e econômica presente nas transações que
envolvem a eletricidade, o mercado elétrico sempre é uma construção
institucional, requerendo, de forma incontornável, a predefinição de regras e
normas para o seu funcionamento. Portanto, por melhor que seja essa
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predefinição, ao final, esse mercado será sempre uma imitação, uma caricatura,
um arremedo de mercado.
Nesse contexto, quanto mais sofisticada a imitação maior o custo e a
complexidade da sua construção. Complexificação essa para a qual não há
nenhuma garantia de sucesso em termos de produção de eficiência econômica;
dada a óbvia natureza incerta desse processo de criação institucional de
mercados.
No modelo tradicional, a imitação de mercado chegava no máximo ao mercado
monopolista. Mecanismos de impedimento à entrada e tarifação pelo custo de
serviço eram soluções simples de um projeto de mercado essencialmente
“modesto”. Pode parecer uma solução “tosca”, porém foi a partir dela que se deu
toda a implantação e expansão do setor ao longo de grande parte do século XX.
A crise desse modelo e a adoção do modelo liberal nos anos 1990s, com sua
ênfase na concorrência, introduziu no desenho dos mercados elétricos um forte
viés de complexificação crescente das instituições do setor, inchando o número
de regras, normas e organizações para-setoriais.
Nesse sentido, a liberalização dos mercados como proposta de política pública
para garantir a segurança do abastecimento elétrico, tanto em termos de
disponibilidade física quanto de acessibilidade econômica (quantidade e preço),
foi perdendo a sua força ao longo dos últimos trinta anos, fruto do
reconhecimento de que os seus custos são muito mais elevados do que os
esperados e os seus benefícios são muito menores do que os prometidos.
No caso do Brasil, a natureza hídrica do setor elétrico brasileiro, associada ao
modelo técnico-econômico-institucional fortemente baseado na otimização
centralizada dos reservatórios, se, por um lado, imprimiu um caráter peculiar e
único às atividades elétricas no país, por outro, gerou uma inadequação à
introdução da competição nesse mercado intrínseca ao nosso setor.
Para um setor concebido e implantado com bases em uma forte coordenação,
estruturada em termos da cooperação característica das atividades sustentadas
a partir de uma visão coletiva, a introdução da competição, estruturada em
termos do enfrentamento característico das atividades sustentada a partir de
uma lógica individual, implode o sistema. Pelo simples fato de que detona a
coluna que estrutura, técnica e economicamente, o setor elétrico brasileiro.
As especificidades, as singularidades e as peculiaridades do setor elétrico
brasileiro não constituem uma figura de retórica. O fato de sermos um sistema
elétrico único no mundo tem consequências técnicas, econômicas e
institucionais.
A inadequação das propostas de liberalização dos mercados como elemento
estruturador de políticas públicas para o setor elétrico brasileiro nasce do
simples reconhecimento dessa singularidade e de suas consequências.
Contudo, essa não é a questão fundamental. Centrar o debate na introdução da
competição, independentemente do fato dela ser enganosa em termos dos seus
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resultados e inadequada em termos das singularidades brasileiras, seria reviver
o debate ultrapassado dos anos 1990s. Um remake requentado, extemporâneo e,
acima de tudo, inapropriado às incertezas do momento atual do setor elétrico
aqui e no mundo.
Ao longo dos últimos vinte anos, o contexto energético evoluiu, introduzindo
possibilidades de mudanças que vão muito além daquelas de caráter
institucional/ideológico que marcaram os anos 1990s.
A transição energética aponta mudanças na base técnica do setor elétrico, com
fortes implicações na forma como ele e suas empresas se organizam, assim
como, na maneira como ele é regulado e a partir da qual são definidas as
políticas públicas a ele direcionadas.
Portanto, a agenda do setor mudou concretamente nos últimos vinte anos e se
tornou muito mais difícil e complexa do que era anteriormente.
A trajetória das reformas na Inglaterra demonstra pedagogicamente essas
dificuldades que fazem com que o conhecido pragmatismo britânico saia de uma
visão liberal extremada, nos anos 1980s, na qual a própria regulação era apenas
um recurso passageiro na transição entre o tradicional mercado monopolista e o
novo mercado concorrencial elétrico, para uma abordagem mais realista. Na
última reforma implementada nesta década, a presença de elementos de
intervenção do Estado para garantir a segurança do abastecimento é muito
maior, reduzindo inclusive o protagonismo do icônico regulador inglês em prol
de um protagonismo maior da política energética.
A experiência alemã, de forte presença da política energética, a energiewende,
com seus gigantescos incentivos à introdução das renováveis, não parece
corroborar com a tese de apostar todas as fichas no mercado como solução.
As experiências inglesa e alemã colocam uma questão fundamental acerca do
debate sobre a política energética.
Quando os problemas vitais da política energética estão em jogo (segurança
energética); quando um imperativo superior é colocado (descarbonização da
economia) e quando investimentos importantes devem ser realizados (assegurar
uma visão de longo prazo aos investidores), a política retoma o controle e a
implementação de uma estratégia clara e definida tem precedência sobre as
orientações ideológicas.
E é disso que se trata. Da superação de um debate ideológico sobre as
vantagens/desvantagens do mercado por uma abordagem concreta e calcada
nos problemas reais impostos pela transição energética.
Essa transição é que está no centro do debate energético hoje no mundo; e não a
concorrência. Essa última estava no centro há vinte anos; porém perdeu esse
protagonismo em função da não entrega dos resultados prometidos e da maré
verde que impôs a sua própria agenda.
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Nesse sentido, as propostas de liberalização de mercados elétricos, como a
proposta do atual governo brasileiro, não se sustentam sob a ótica de uma
análise que contemple a agenda do setor elétrico no mundo. A concorrência
pode ser um ponto dessa agenda, mas jamais o seu centro estruturante.
Considerando que o esgotamento do nosso modelo hidráulico tradicional é o
problema central a ser enfrentado por qualquer política pública para o setor,
mais do que duvidosa, inadequada e imprópria, a proposta do atual governo de
acelerar a liberalização do mercado elétrico brasileiro é irresponsável e coloca
em risco a segurança de abastecimento de energia elétrica do país.
Somente o estado atual de desagregação completa das nossas instituições
justifica tamanho descalabro e irresponsabilidade.
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A reestruturação da Petrobras: o tempo
importa
Por Edmar de Almeida
Neste mês de março a Petrobras divulgou o resultado financeiro do ano de 2017.
A empresa reportou um prejuízo de R$446 milhões. Apesar de pequeno quando
comparado com as perdas dos anos anteriores, este novo prejuízo é
desanimador. Trata-se do quarto ano de perdas da companhia. Os prejuízos
acumulados nestes últimos quatro anos somam quase 80 bilhões de reais a
preços de 2018. Durante este período de ajuste econômico, os acionistas não
receberam dividendos. Entretanto, os credores da empresa receberam muito
dinheiro. A Petrobras se tornou uma ótima fonte de juros para os detentores da
dívida da empresa. Nos últimos quatro anos, a Petrobras pagou cerca de 85
bilhões de reais em juros da dívida. Ou seja, boa parte do valor gerado pela
empresa acabou sendo apropriado pelos credores dos quase R$360 bilhões da
dívida bruta da empresa.
Os números acima chamam a atenção para o seguinte problema. O ritmo do
processo de ajuste da Petrobras é importante. Quanto mais tempo levar para a
Petrobras realizar sua reestruturação econômica, mais os credores serão
beneficiados em detrimento dos acionistas, inclusive o Governo Federal. Nos
últimos quatro anos, a Petrobras pagou em média cerca de 6,7 bilhões de
dólares anuais de juros da dívida. Para efeito de comparação, as quatro maiores
empresas privadas de petróleo do mundo (Exxon, Shell, BP e Chevron) pagam
em média US$ 1,3 bilhões de juros por ano. Ou seja, a Petrobras vem pagando
cinco vezes mais juros que suas concorrentes internacionais. Se a empresa
passar mais seis anos pagando este patamar de juros terá transferido para os
credores a assombrosa soma de cerca de 67 bilhões de dólares.
É importante ressaltar que ao mesmo tempo em que a Petrobras é a empresa
petroleira de capital aberto mais endividada no mundo, é também a empresa
que detém o maior potencial de crescimento da produção de petróleo. Ou seja, a
fragilidade financeira da Petrobras apresenta um enorme custo de oportunidade
não apenas para os acionistas da empresa, mas também para o país. Se os cerca
de US$5 bilhões de juros pagos a mais que as concorrentes fossem investidos na
produção, seria o suficiente para colocar uma plataforma a mais no Présal
produzindo cerca de 150 mil barris/dia todo ano. Ou seja, o nível atual de
endividamento da Petrobras atrasa seu crescimento potencial de forma muito
significativa.
Evidentemente, que a Petrobras não planeja continuar pagando patamar de
juros no longo prazo. A empresa está tentando se reestruturar e reduzir a dívida
o mais rapidamente possível. Esta reestruturação passou pela forte redução dos
investimentos, de quase US$ 50 bilhões em 2013 para cerca de US$ 14 bilhões
em 2017 e um enorme esforço de redução de custos. O custo de extração do
barril na área do pré-Sal passou de US$ 14 o barril em 2014, e no segundo
trimestre de 2017 ficou abaixo de US$ 7. Em 2014 a empresa lançou o Programa
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de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV) através do qual quase 14.000
colaboradores se desligaram.
Outra ação importante da Petrobras foi realizar um processo de ajuste no seu
balanço para ganhar credibilidade no mercado em relação ao real valor dos
ativos da empresa. A Petrobras realizou ajustes e baixa de ativos que atingiram o
montante de R$ 160 bilhões de reais. Estas baixas refletem perdas no valor dos
ativos por corrupção, má gestão dos investimentos e queda do preço do
petróleo. Com os ajustes acima mencionados, falta agora reduzir a dívida da
empresa para que a Petrobras esteja pronta para voltar a ter lucro e crescer
rapidamente.
A estratégia apresentada pela Petrobras para reduzir o nível do endividamento é
uma forte reestruturação patrimonial através de um ambicioso plano de venda
de ativos. Em 2015, a Petrobras anunciou um plano de reestruturação e
desinvestimentos de US$57,7 bilhões até 2019. Deste total, a empresa conseguiu
implementar US$ 18,3 bilhões até o fim de 2017.
Este plano vem enfrentado vários obstáculos para ser implementado, o que vem
atrasando o processo de desalavancagem da empresa. Um dos obstáculos é o
atual contexto econômico nacional, com grandes grupos econômicos nacionais
em uma situação financeira bastante complicada. Em particular, as grandes
empreiteiras nacionais, que haviam começado a investir de forma importante
no segmento de óleo e gás, enfrentam grandes dificuldades econômicas e não
estão em condições de comprar novos ativos no setor. Pelo contrário, estas
empresas estão vendendo suas participações. Outro desafio importante é o
baixo preço do petróleo que reduz a atratividade de uma parte dos ativos do
setor.
Existem também barreiras políticas e burocráticas muito importantes. O
processo de venda de ativos sofreu um importante atraso em função da
contestação da metodologia de venda de ativos pelo TCU. A empresa chegou a
um acordo com o TCU em 2017, e o processo de venda de ativos foi retomado.
Entretanto, o processo enfrenta uma forte oposição dos sindicatos e governos
locais. Estes atores têm conseguido dificultar a venda de ativos através da
judicialização do processo. A praticamente a cada transação, a Petrobras e as
empresas adquirentes devem enfrentar processos judiciais que buscam paralisar
o plano de desinvestimento.
Por fim, vale ressaltar que existe um obstáculo importante associado à política
energética. O valor dos ativos da Petrobras em vários segmentos (térmicas, gás
natural, refinarias e campos maduros) depende muito da política setorial. O
Governo Federal lançou um ambicioso programa de reformas buscando criar
um ambiente de negócios competitivo, mais aberto ao investimento privado:
reforma da indústria do gás natural (Programa Gás para Crescer); reorganização
do mercado de combustíveis (Programa Combustíveis Brasil); promoção da
exploração em terra (Programa Reate); e reforma do setor elétrico. Entretanto,
o ambiente político do país dificulta o andamento do processo de reforma.
Muitos investidores aguardam o andamento destas iniciativas para se
posicionarem em relação ao plano de investimento da Petrobras.
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O ajuste e a desalavancagem da Petrobras não depende apenas das estratégias
da empresa. Vai depender também da evolução da política energética e
regulação setorial. Neste sentido, é fundamental que as autoridades energéticas
e os agentes políticos se conscientizem da importância para o país da rápida
recuperação da Petrobras. Quanto maior a demora na redução da dívida da
Petrobras, maior será o atraso no aproveitamento do potencial econômico do
Présal. Além disto, uma Petrobras forte e com boa saúde financeira é o melhor
caminho para promover os interesses nacionais na nova geopolítica do petróleo
que se desenha.
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O Brasil e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável para a
energia (ODS 7)
Por Clarice Ferraz
Em setembro de 2015, seguindo reunião da Cúpula das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável, após mais de 2 anos de negociações nos quais o
Brasil participou de todas as sessões da negociação intergovernamental, foram
adotados os “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” (ODS).
Os ODS contemplam 17 objetivos que deverão orientar as políticas nacionais e
as atividades de cooperação internacional nos próximos quinze anos, sucedendo
e atualizando os “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio” (ODM). Os 17
objetivos se desdobram em 169 metas que abordam erradicação da pobreza e
redução das desigualdades, padrões sustentáveis de produção e de consumo,
mudança do clima, energia, água e saneamento, cidades sustentáveis,
crescimento econômico inclusivo, infraestrutura e industrialização, governança,
e meios de implementação (Itamaraty, sem data).
No que se refere à energia – Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 7 , ficou estabelecido que os países devem “assegurar o acesso confiável,
sustentável, moderno e a preço acessível à energia, para todos”. Por
“sustentável” entende-se a maior participação de fontes renováveis de energia e
maior eficiência no uso dos recursos naturais, promovendo a descarbonização
da economia, alinhado com a transição energética.
Foram estabelecidas como metas para o atendimento do ODS 7: (i) Assegurar o
acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia;
(ii) Aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz
energética global, e, (iii) Dobrar a taxa global de melhoria da eficiência
energética. Além dessas metas, ficou determinado que os países devem, até
2030, “reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e
tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência
energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e
promover o investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de
energia limpa” e “expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o
fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos
países em desenvolvimento”.
Para alcançar as metas do ODS 7 são necessárias transformações importantes e,
consequentemente, investimentos importantes nas áreas priorizadas. Assim,
para analisar o desempenho do Brasil no atendimento às suas metas,
reorganizamos as metas em quatro temas, listados abaixo, e estudamos como
tem se comportado o investimento nessas áreas.
a) Acesso universal à energia (metas 7.1 e 7.b);
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b) Pesquisa e aumento da presença de fontes de energia limpas e sustentáveis na
matriz energética (metas 7.2 e 7.a);
c) Melhoria da eficiência energética (metas 7.3 e 7.a);
d) Redução/corte dos subsídios para combustíveis fósseis.
A identificação dos mecanismos de financiamento das atividades nessas áreas se
mostra extremamente complexa. Os dados obtidos no Brasil, sobretudo os
relacionados com o investimento público, nem sempre estão alinhados às
práticas internacionais, melhor adaptados às métricas e indicadores
selecionados para avaliar e quantificar o ODS 7. Apesar dos problemas, a fim de
obter respostas que permitam a comparação do desempenho do Brasil com o de
outros países também comprometidos com os ODS, foram utilizados alguns dos
indicadores selecionados no documento Tier Classification for Global SDG
Indicators (ONU, 2017), mantendo sua numeração original:
7.1.1 Proporção da população com acesso à eletricidade;
7.2.1 Participação de energia renovável no consumo total de energia final;
7.3.1 Intensidade energética medida em termos de energia primária e PIB;
7.b.1 Investimentos em eficiência energética como porcentagem do PIB e
quantidade de investimento estrangeiro direto em transferência financeira para
infraestrutura e tecnologia para serviços de desenvolvimento sustentável;
12.c.1 Quantidade de subsídios de combustíveis fósseis por unidade de PIB
(produção e consumo) e como proporção do total de gastos nacionais em
combustíveis fósseis.
O financiamento do atendimento às metas do ODS 7 no Brasil
Existem diversos instrumentos de financiamento para as fontes de energia
renováveis, seja sob a forma de empréstimos bancários, emissão de bônus ou
financiamentos de ativos privados (equity). É possível distinguir três fontes
principais incluídas na categoria financiamento para as energias renováveis: os
financiamentos “dentro do balanço”, oferecidos pelo setor público e empresas
de energia, bônus e empréstimos do tipo Project Finance. Destes três, o
primeiro domina o mercado e a última categoria cresceu em importância
relativa nos últimos anos devido à preferência de tais operações na China e
outros países emergentes (McCroneet al. 2016, in Tomelin, 2016).
No Brasil, apesar do mercado de capitais (sob a forma de ações e principalmente
debêntures) e outros mecanismos privados de financiamento terem adquirido
recentemente importância crescente, não se vislumbra uma quebra de
paradigma; ou seja, as fontes públicas de financiamento manterão uma posição
dominante (CNI, 2016). As emissões de debêntures são pouco significativas. As
primeiras emissões de debêntures para o investimento em novas energias
renováveis foram realizadas no setor eólico em 2014. Até 2016, o setor eólico
havia conseguido levantar R$ 503 milhões em 10 emissões de debêntures e o

Boletim Infopetro

Março/Abril 2018

Página 40

Energia

setor das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH1) R$ 250 milhões (Tomelin,
2016).
Segundo Frischtak e Noronha (em CNI, 2016), “apesar da expansão projetada
dos investimentos privados e das restrições fiscais e de gestão do setor público,
não há paradoxalmente como prescindir de um envolvimento do próprio setor
público. Primeiro, pela natureza complementar de uma ampla gama de
investimentos públicos e privados. Segundo, pela dificuldade dos bancos
privados e do mercado de capitais (sob a forma de ações e debêntures)
substituírem parte considerável do funding, ainda altamente competitivo do
setor público, ao menos num horizonte previsível. Os bancos comerciais que em
outras jurisdições têm um papel determinante, no Brasil, ainda se concentram
em operações mais curtas, inclusive empréstimos pontes e voltados para
pagamento de outorgas, não cobertos pelo BNDES”.
No que diz respeito ao setor de energia elétrica, graças ao modelo de expansão
baseado em leilões, as empresas privadas já possuem papel dominante nos
investimentos, representando 55% do total. Entretanto, o crescente
investimento privado é em grande parte realizado através da captação de
recursos públicos, disponibilizados por bancos e fundos estatais, e não a partir
de capital propriamente privado. Com efeito, em 2014, “ao analisar o
financiamento do setor elétrico, a soma da participação dos governos federal e
estaduais, BNDES, CEF e fundos de investimentos geridos pelo poder público
equivale a R$ 20,73 bilhões ou 55% do financiamento total, dos quais 91%
advêm somente de empréstimos do BNDES. Dos R$ 16,73 bilhões restantes,
cerca de 28% é financiado a partir da emissão de debêntures de infraestrutura e
45% é do capital próprio dos “sponsors”” (CNI, 2016).
Da mesma forma, o investimento em infraestrutura continua sendo
majoritariamente realizado por fontes públicas de financiamento, seja por via
direta ou por meio de bancos públicos e fundos constitucionais especiais, apesar
da participação crescente de empresas privadas.
Apesar de serem largamente financiadas com fundos públicos, nos últimos anos,
as despesas com o setor elétrico tiveram baixa participação nos gastos do
Orçamento Geral da União. De acordo com o “Relatório sistêmico de
fiscalização de energia: exercício de 2014” (TCU, 2016), em 2014, por exemplo,
elas corresponderam a 0,44% (R$ 10, 97 bilhões) do Orçamento Geral da União,
no total de R$2,5 trilhões. No orçamento fiscal, as despesas com o setor elétrico
representam somente 0,06%, equivalente a R$ 1,09 bilhão. Já no orçamento de
investimentos, os gastos das empresas estatais com o setor elétrico somaram R$
9,72 bilhões (9,20% do total desse orçamento). Ainda de acordo com o relatório,
a maior fonte pública de financiamento do setor elétrico são recursos
extraorçamentários, oriundos de encargos setoriais que são destinados a fundos
específicos (como a Conta de Desenvolvimento Energético – CDE) e que
integram a tarifa paga pelos consumidores de energia elétrica. No PPA 20122015, por exemplo, apenas 23% (R$ 39,5 bilhões) dos recursos previstos para
financiar o setor elétrico são de fonte orçamentária, ao passo que o restante (R$
130,4 bilhões) se refere a recursos extraorçamentários (TCU, 2016). Ainda
segundo o Relatório, a proporção de recursos públicos federais previstos para
financiar o setor elétrico em 2014 era de 78% de recursos extraorçamentários,
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20% do orçamento de investimentos das empresas estatais e 2% do orçamento
fiscal.
Resumindo, por meio de seus bancos públicos, o governo federal é o maior
investidor do setor. O governo participa de 83% dos investimentos em
infraestrutura por meio do BNDES, da Caixa Econômica Federal (CEF) e dos
recursos garantidos pelo Tesouro (no caso de empréstimos para entidades
subnacionais). No setor de energia elétrica, a participação do governo federal
chega a 75% (TCU, 2016).
Os investimentos em eficiência energética (indicador 7.b.1), também
apresentam a dificuldade de distinção entre investimentos públicos e privados.
A maior parte dos investimentos é público e, os recursos da iniciativa privada
são captados através das linhas de crédito disponibilizadas pelos mecanismos
públicos de incentivo, com predominância do BNDES (PROESCO). Além disso,
a estimação de investimentos em eficiência energética é um problema inclusive
para bancos que financiam projetos em sua carteira, pois, em sua maioria, os
projetos envolvem troca de maquinário e, portanto, ficam cadastrados como
troca de maquinário.
Considerações sobre metas, indicadores e financiamento.
O Brasil, graças às suas excelentes dotações em recursos naturais, é um país
privilegiado para lograr o alcance das metas identificadas pelo objetivo ODS 7 –
Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia,
para todos. Entretanto, ao analisarmos a evolução dos indicadores selecionados
para avaliar o alcance das metas do ODS7, o Brasil parece se distanciar do
alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável.
No que se refere à meta 7.1 (Assegurar o acesso universal, confiável, moderno e
a preços acessíveis a serviços de energia) e à “expansão da infraestrutura e
modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia modernos e
sustentáveis para todos nos países em desenvolvimento”, o Brasil evolui e se
encontra perto de garantir o acesso físico universal à eletricidade para todos
seus cidadãos. Houve importantes investimentos na expansão das redes
elétricas e também para a difusão de sistemas de geração de eletricidade
autônomos em regiões remotas, no âmbito do Programa Luz para Todos.
Entretanto, o setor energético tem sido marcado por importantes aumentos de
níveis de preços, seja da eletricidade ou dos combustíveis. Esse ponto é crucial
no que se refere ao alcance da meta de universalização de acesso que pressupõe
que as pessoas não só tenham acesso físico aos serviços energéticos, mas que
também possam pagar por eles. No caso do acesso à energia para a cocção,
chama atenção a importante participação da lenha no consumo dos domicílios
brasileiros. Esse uso de biomassa não é desejável, pois é grande emissor de
poluentes e causa importantes danos à saúde dos residentes dos domicílios onde
é utilizada.
A meta 7.2. (Aumentar substancialmente a participação de energias renováveis
na matriz energética global) poderia ser facilmente alcançada, dadas as dotações
em recurso naturais do Brasil. Todavia, tanto no setor elétrico, como no setor de
transportes, tem havido crescente participação de combustíveis fósseis. Nesse
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sentido, o país é dos poucos em que a matriz energética tem se carbonizado,
indo na contramão da evolução tecnológica e da preocupação com as mudanças
climáticas; temas discutidos em publicações anteriores. Em um cenário de
crescente urbanização e eletrificação, a evolução da composição da matriz de
geração do setor elétrico deve receber atenção especial. A descarbonização e
modernização dos sistemas energéticos, conhecida como transição energética,
traz consigo diversos desafios que demandam volumes expressivos de
investimento pra serem superados. A transição energética requer adaptações
nos setores de geração, transmissão e distribuição, como a difusão das redes
inteligentes e a introdução de sistemas de estocagem de eletricidade, que
possam suprir a eletricidade quando as fontes renováveis, como a eólica e a
solar fotovoltaica, não estiverem disponíveis para serem despachadas.
Com relação ao financiamento de ações que contribuam para uma maior
participação das energias renováveis, assim como ganhos em eficiência
energética, vemos com preocupação o fracasso no cumprimento do indicador
12.c, referente à desejável redução dos subsídios às energias de origem fóssil. As
importantes isenções fiscais para esse setor têm aumentado. O Repetro, regime
fiscal especial para o setor de óleo e gás natural, de maior impacto fiscal para o
País, se soma a um conjunto de outros incentivos que drenam recursos que
poderiam ser utilizados para o alcance das metas do ODS 7, minando a
competitividade das energias renováveis. Além disso, apesar da volta da
cobrança da CIDE, sua alíquota se encontra em patamar muito baixo – o que
não favorece os biocombustíveis – e a desvinculação das receitas por ela
arrecadadas passou de 20 a 30%, em 2016, o que permite seu uso para despesas
não previstas à hora de sua criação.
Um ponto positivo se encontra no avanço da cooperação internacional para
facilitar o acesso à pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias
renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis
avançadas e mais limpas, e promover o investimento em infraestrutura de
energia e em tecnologias de energia limpa. As cooperações internacionais
avançam em número de parcerias e também em volume de recursos investidos,
que se destinam, quase que exclusivamente, a investimentos nas áreas
importantes para o atingimento da meta 7.2.
O cumprimento da meta 7.3. (Dobrar a taxa global de melhoria da eficiência
energética) também vem recebendo pouca atenção dos governos brasileiros.
Houve ganhos, sobretudo em termos de melhorias de equipamentos, mas
também retrocessos, visto que a análise da intensidade energética mostra
crescimento ao invés de redução, inclusive pelo elevado consumo de lenha, de
eficiência muito baixa e elevado potencial poluente. O sistema de financiamento
para melhorias de eficiência energética tem sofrido oscilações, pois não consta
do orçamento fiscal do governo e está sujeito às oscilações das políticas
públicas. Com efeito, desde 2011, seu financiamento público têm se dado
exclusivamente por meio de recursos extraorçamentários, arrecadados por meio
de encargos setoriais.
No que tange à estimação e análise dos investimentos associados ao alcance das
metas do ODS , a identificação dos mecanismos de financiamento de atividades
nessas áreas se mostrou extremamente complexa. A maior parte dos
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investimentos em infraestrutura tem origem pública, seja de forma direta ou
indireta via seus bancos de desenvolvimento. Isso pôde ser observado
claramente na análise das metas 7.1 e 7.2, em que há importante volume de
recursos públicos que são transferidos ao setor privado via fundos setoriais e
políticas de incentivo, financiados pelos bancos públicos, sobretudo o BNDES. O
enfraquecimento desses canais de investimento não encontra substituto no
setor privado que viabilize a difusão das energias renováveis ou ganhos de
eficiência energética.
Assim, para descarbonizar o setor energético brasileiro e garantir a modicidade
tarifária, é preciso estabelecer novos objetivos e priorizar os que apresentam
maior ganho por gasto realizado, como investir em sistemas de energia solar
térmica, que evitam gastos com energia para aquecimento de água, incentivar a
micro e minigeração de eletricidade (pensando no impacto que isso terá para as
distribuidoras) e criar melhores linhas de financiamento também para pessoas
físicas investirem em sistemas de geração de eletricidade para seu próprio
consumo, entre outros.
O cumprimento das metas do ODS 7 contribui para o desenvolvimento
econômico e do meio ambiente, em acordo com os bons princípios de
desenvolvimento sustentável, e reinsere o Brasil no processo de
desenvolvimento econômico pouco intensivo em carbono do qual poderia ser
importante protagonista. Assim, é essencial que a reorganização do setor
energético brasileiro atente à sua importante dependência de investimento
público e que isso seja endereçado com responsabilidade.
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Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica
(SeinfraElétrica), 2016.
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Bioeconomia em construção XIV –
Desafios do ecossistema de inovação em
Bioeconomia no Brasil
Por José Vitor Bomtempo
Nesta série de artigos em torno da construção da Bioeconomia temos abordado
aspectos chave do processo de desenvolvimento da nova economia da biomassa,
muitas vezes em seu contexto global. Caberia então perguntar: Como o
ecossistema de inovação em Bioeconomia tem se desenvolvido no Brasil? Que
desafios se colocam para as políticas e estratégias para os próximos anos?
PAISS e PADIQ, dois programas lançados nos últimos anos por BNDES e
FINEP, ilustram bem a existência de iniciativas e esforços empresariais no
desenvolvimento da Bioeconomia no país. Ao lado desses esforços, pode-se
identificar um ecossistema de inovação relacionado à exploração inovadora da
biomassa.
Os esforços empresariais e de estruturação do ecossistema de inovação em
Bioeconomia podem ser identificados em cinco eixos: produção comercial
pioneira, projetos de P&D em escalas piloto ou demonstração, estruturação de
estratégias empresariais, estruturação de institutos de pesquisa e surgimento de
startups. Sem sermos exaustivos e com o risco de omissões, podemos ilustrar
brevemente esses cinco eixos.
A produção comercial pioneira inclui os projetos industriais da Braskem
(polietileno verde), as plantas de etanol 2G da Granbio e da Raizen e as plantas
da Amyris (farneceno e especialidades químicas) e da Solazyme/Bunge (óleos
especiais e produtos derivados de microalgas heterotróficas). O aprendizado
desses projetos, tanto em desafios tecnológicos para operação das plantas
quanto comerciais, representa um conjunto inestimável de conhecimentos que
colocam o país numa posição de destaque para avançar na Bioeconomia.
Como esforços de pesquisa e desenvolvimento com alvos de produção comercial
em escala piloto ou demo podem ser citados os projetos da Braskem: butadieno
(com Genomatica), isopreno (com Amyris), MEG direto do açúcar (com Haldor
Topsoe). Da parte Granbio, destacam-se os esforços em cana energia e
biotecnologia (Biocelere); assim como os desenvolvimentos através da American
Process (açúcares celulósicos) em que a Granbio tem participação acionária.
Raizen, por sua vez, tem desenvolvimentos inovadores nas tecnologias digitais
para a gestão da produção de cana de açúcar e produção de biogás a partir da
vinhaça.
Nas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento, cabe destacar os projetos em
curso nas principais empresas de papel e celulose, com destaque para Fibria,
Suzano e Klabin. Esses projetos envolvem a produção em escala piloto ou demo
de bioóleo, nanocelulose, lignina e derivados e fibras de carbono, além da
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estruturação de capacidade em pesquisa, seja por aquisição de empresas,
parceria e associações ou desenvolvimento interno.
Na estruturação de planejamento estratégico em Bioeconomia, além dos citados
pioneiros na produção comercial e das principais empresas da indústria
brasileira de papel e celulose, cabe sublinhar as iniciativas recentes da Natura
que abrem o espaço para o desenvolvimento de um novo grupo de matériasprimas e produtos especiais.
A estruturação do ecossistema de inovação em Bioeconomia está apoiada ainda
por um movimento que não parece ter muitos precedentes em ciclos anteriores
de desenvolvimento industrial: a presença de institutos de pesquisa não
universitários, com foco e capacitação para desenvolver processos e produtos
em parceria com as empresas. Cabe citar o CTBE, o CTC, a Embrapa
Agroenergia e os três Institutos SENAI de Inovação em Biomassa, Biossintéticos
e Química Verde. Esse conjunto de institutos, todos estruturados recentemente
(ou reestruturados como o CTC), ao lado da infraestrutura em pesquisa das
principais empresas ligadas à Bioeconomia, compõe um ecossistema que cabe
reforçar e completar.
Por fim, a presença de startups, uma tradicional dificuldade brasileira, parece
viver um novo período. O número de startups tem crescido assim como as
iniciativas de apoio e os esquemas de aceleração. Veja por exemplo, entre
outros, o sucesso do projeto Biostartup Lab desenvolvido pela Biominas e
Sebrae que já avaliou quase 500 startups e selecionou 84 para desenvolvimento
nas áreas de saúde humana, saúde animal, digital health, agronegócios e meio
ambiente. No segmento agronegócios, em particular, o surgimento de startups
tem sido um destaque recente no país. Há estimativas que dão contam da
existência de mais de 200 startups propondo soluções inovadoras para o
agronegócio.
O ecossistema que descrevemos brevemente sugere que a Bioeconomia tem se
desenvolvido e se articulado no país. O desenvolvimento competitivo da nova
indústria baseada em biomassa traz, entretanto, diversos desafios que o
ecossistema existente ainda não consegue tratar completamente. Podemos
identificar desafios importantes em:










capacidade de captar a dinâmica de inovação do setor e orientar
investimentos e políticas num ambiente em estruturação;
estabelecimento de base de conhecimento científico, tecnológico e
operacional em biotecnologia industrial e, em particular, em biologia
sintética;
reconhecimento da propriedade intelectual (PI) de material genético e
processos de engenharia genética, fundamentais nas conversões de
biomassa;
política de precificação do carbono
capacidade de estruturação da oferta de biomassa;
capacidade de realizar scale up e operar novos processos, em particular
os que envolvem biotecnologia avançada;
capacidade de introdução e difusão de novos produtos.
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Como o Brasil poderia enfrentar esses desafios e reforçar sua trajetória de
desenvolvimento na nova economia da biomassa? Por certo, não pode faltar
uma estratégia nacional em Bioeconomia envolvendo amplamente
os stakeholders e as diversas esferas de governo e agências. A criação de
mecanismos de coordenação entre as diversas esferas de governo e agências,
assim como a identificação de pontos críticos para as inciativas de política,
deveria ser um desdobramento dessa estratégia.
As vantagens comparativas brasileiras são expressivas, mas dependem de
esforços tecnológicos e empresariais para se tornarem vantagens competitivas.
Isso poderia colocar o país numa potencial posição de protagonismo na nova
economia baseada em biomassa.
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A transição energética e o papel dos
Estados nacionais
Por Marcelo Colomer
O avanço das mudanças climáticas e a crescente preocupação com as questões
ambientais têm colocado o conceito de transição energética no centro do debate
sobre o futuro das indústrias de energia. Associado normalmente às mudanças
necessárias no caminho para uma matriz energética limpa e sustentável, o
conceito de transição energética apresenta um espectro mais amplo de
transformações sociais, políticas e econômicas.
No início da década de 1990, analisava-se a transição energética como um
movimento de substituição das fontes tradicionais de biomassa (lenha, carvão
vegetal e demais resíduos vegetais) para os combustíveis modernos
(eletricidade, derivados de petróleo e gás natural) em países em
desenvolvimento. O crescimento da produção industrial, a expansão dos
sistemas de transporte e a aceleração do processo de urbanização forçaram,
nesses países, a transição das formas de energia tradicionais, baseadas na
biomassa, para as fontes de energia baseadas em recursos fósseis. É por esse
motivo que, em geral, associa-se o processo de transição energética ao processo
de desenvolvimento econômico dos países (Leach, 1992).
No entanto, segundo Solomon & Krishna (2011), a ideia de uma transição
energética global em larga escala é difícil de ser sustentada e verificada na
prática. Isso porque os fatores locais e regionais apresentam uma grande
influência sobre as escolhas das diferentes sociedades sobre suas fontes
energéticas. A oferta e disponibilidade local de energia, a elevada dispersão
geográfica dos custos de produção, as externalidades criadas pelo uso de cada
fonte energética, o desenvolvimento de novas formas de produção
(desenvolvimento de novas tecnologias), o aumento da eficiência energética e
mesmo a força política dos diferentes players são fatores determinantes de
mudanças na matriz energética de cada país.
Nesse contexto, não se deve esperar que as respostas de cada país aos desafios
impostos pelas mudanças climáticas sejam iguais. Na década de 70, por
exemplo, as mudanças no sistema energético mundial, trazidas pelo choque dos
preços do petróleo, ensejou diferentes mudanças na matriz energética de cada
país. Diferentes soluções foram encontradas pelos países consumidores de
petróleo.
O embargo árabe ao fornecimento de petróleo aos países ocidentais em 1973/74
elevou o preço do barril no mercado internacional em 70% (Yergin, 1991)
trazendo sérios impactos econômicos para as nações importadoras de petróleo.
Nesse contexto, diversos países adotaram políticas de substituição energética de
forma a reduzir a dependência estrutural das importações de combustíveis
fósseis.
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No caso brasileiro, a tradição nacional na produção de cana-de-açúcar, as vastas
extensões de solo agricultável e as experiências anteriores de uso do bioetanol
no setor automotivo levaram o país a desenvolver um agressivo programa de
substituição das importações de gasolina pela produção nacional de etanol de
cana-de-açúcar. Denominado Proálcool, o programa de substituição energética
no setor de transporte teve forte orientação do Estado brasileiro. Primeiramente
através das garantias de aquisição de uma quantidade anual de etanol pela
Petrobras. Em segundo lugar através da concessão de crédito subsidiado do
Banco do Brasil para os produtores de etanol. A terceira ação de política pública
foi o controle do preço dos combustíveis de forma a manter o preço do etanol
em 59% do preço da gasolina.
O Proálcool logrou enorme sucesso aumentando a produção de etanol de 0,9
bilhões de litros em 1975 para 27 bilhões em 2009 (Gee & McMeekin, 2011). As
economias provenientes da redução das importações de petróleo entre 1975 e
2000, fruto da substituição energética no setor de transporte, foram de 43
bilhões de dólares (Goldemberg & Lucon, 2004).
No mesmo período, como reação ao aumento dos preços do barril de petróleo, a
França deu início a um agressivo processo de substituição energética no setor de
geração de energia elétrica. Entre 1971 e 2001, 58 reatores nucleares foram
construídos em território francês. A produção de energia nuclear cresceu de 5
milhões de toneladas de óleo equivalente (Mtoe), em 1971, para 100 de Mtoe em
2008 (International Energy Agency, 2010), correspondendo a 43% do consumo
de energia na França.
Assim como no caso brasileiro, o Estado teve uma grande importância no
processo de substituição energética francesa. A EDF (Électricité de France)
ofereceu um grande suporte ao programa nuclear francês através do
financiamento à pesquisa e desenvolvimento tecnológico e a concessão de
subsídios às plantas de produção de energia nuclear em suas fases iniciais de
produção.
A literatura sobre transição energética é crítica ao papel do Estado no
desenvolvimento de trajetórias sustentáveis de transição energética. No entanto,
a análise dos casos brasileiro e francês, feita por GEE e MCMEEKIN (2011),
mostra a importância que as políticas públicas tiveram sobre as mudanças na
matriz energética de cada país. No caso brasileiro, por exemplo, o governo não
só ofereceu subsídios para a indústria de cana-de-açúcar como também
financiou a pesquisa e desenvolvimento no setor. Mesmo com a queda no
consumo de etanol verificada nas décadas de 80 e 90, pode-se afirmar que
atualmente há uma cultura do etanol consolidada na sociedade brasileira.
No caso francês, o governo obteve sucesso na sua política de transição
energética através de inúmeros mecanismos. A EDF não somente investiu no
setor de energia nuclear como também concedeu subsídios aos produtores
independentes. Ademais, a EDF foi importante na definição dos padrões dos
reatores e nas campanhas publicitárias em prol da energia nuclear.
Recentemente, já no contexto de transição energética para uma matriz limpa e
sustentável, a Alemanha vem se destacando no que diz respeito às políticas
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públicas voltadas para a transição energética. Na década de 70, o país, assim
como a França, priorizou o desenvolvimento de um setor de geração elétrica
baseado no carvão e na energia nuclear. Na década de 80, no entanto, o modelo
elétrico alemão começou a ser questionado, principalmente após o acidente de
Chernobyl (1986), de forma que o poder político dos grandes grupos
empresariais do setor de energia (RWE, EnBW e Vanttenfall) começou a
diminuir.
Nesse contexto, nas últimas décadas, o governo alemão, puxado pela sociedade
civil, empreendeu um elevado esforço político para eliminação da energia
nuclear e descarbonização da matriz energética nacional. Em 1990, foi aprovada
na Alemanha uma lei instituindo as tarifas feed-in no setor de geração elétrica.
Sob o novo arcabouço legal, as utilities de energia elétrica passaram a ter a
obrigação de garantir aos produtores privados de energia renovável (não
pertencentes às utilities) acesso à rede e preços capazes de viabilizar
financeiramente seus projetos de expansão.
Em 2000, a coalizão entre o Partido Social Democrata e o Partido Verde
aprovou a Lei das Fontes de Energia Renováveis (EEG, em alemão),
consolidando a base da política de transição energética alemã nas décadas
subsequentes. Apesar das duras críticas do Partido Conservador e da própria
Comissão Europeia, o governo alemão manteve o sistema de tarifas
diferenciadas com o intuito de apoiar as novas tecnologias de geração renovável
e acelerar a curva de aprendizado.
A EEG representou uma grande inovação política ao obrigar as utilities alemãs a
absorverem a energia gerada por toda e qualquer fonte renovável. A EEG
reforçou o sistema de tarifas feed-in de forma que as utilities passaram a ter que
pagar uma tarifa fixa calculada com base nos custos de geração das respectivas
fontes mais uma pequena margem de lucro, chamada de “retorno justo do
investimento”.
As tarifas passaram a se diferenciar por tipos de tecnologia, tamanho das
plantas, qualidade, localização, etc., atraindo todos os tipos de produtores
independentes. O custo extra trazido pelas tarifas feed-in forma repassados para
os consumidores através de um adicional nas contas de energia elétrica.
Sob o arcabouço institucional da EEG (1), a produção de energia renovável na
Alemanha expandiu-se fortemente de forma que, em 2017, existiam cerca de 1,5
milhões de produtores independentes de energia renovável no país (Lehmann,
2017). De 1990 a 2014, a geração a partir de fontes renováveis cresceu de 20
para 160 TWh, passando de 3,6 para 28% do consumo energético alemão
(Lehmann, 2017).
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Figura 1 – Geração Bruta de Eletricidade na Alemanha por fonte
1990-2014

Fonte: (Lehmann, 2017) pp. 160
O propósito da EEG era mais do que apoiar a produção de energia renovável,
era também substituir, no longo prazo, toda a produção nuclear e fóssil de
eletricidade na Alemanha. Nos últimos anos, as críticas ao sistema de tarifas
feed-in vêm se fortalecendo no país tanto por pressões externas (principalmente
da Comissão Europeia) quanto por pressões internas (grandes consumidores de
energia, utilities e agentes da indústria de carvão).
Com a vitória da coalizão entre os partidos Conservador e Social Democrata em
2013, houve um arrefecimento das políticas de incentivos à energia renovável na
Alemanha. Em 2016, uma nova versão da EEG foi aprovada, eliminando o
sistema de tarifas feed-in e reduzindo as metas de expansão das energias
renováveis no país. De fato, a EEG 2016 reduz drasticamente as estimativas de
expansão da produção renovável na Alemanha além de ameaçar o modelo
descentralizado de produção de eletricidade baseado em produtores
independentes de energia renovável.
A EEG 2016 atende claramente os interesses das empresas incumbentes de
eletricidade e de algumas empresas locais de distribuição em detrimento dos
interesses dos pequenos produtores independentes. Segundo Lehmann (2017),
atualmente o principal obstáculo ao desenvolvimento das energias renováveis
na Alemanha não é o custo de geração, mas o excesso de capacidade de
produção das fontes de energia fósseis, principalmente das plantas de geração a
carvão.
A ameaça de completa substituição das plantas a carvão trazidas pelas versões
iniciais da EEG trouxe como reação dos grupos defensores da indústria do
carvão um forte apoio ao Partido Conservador. O poder político do setor vem
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crescendo de tal forma que a atual chanceler alemã, Ângela Merkel, vem
adiando qualquer decisão sobre a política de substituição do carvão na
Alemanha.
O caso alemão mostra tanto o sucesso de uma política pública agressiva e
ousada no processo de transição energética de um país, como também a
dificuldade de se sustentar uma mudança rápida na matriz energética em
direção às energias renováveis. Mudanças aceleradas nas indústrias de energia
trazidas de fora para dentro tencionam a estrutura de poder consolidada de
forma a acirrar o conflito entre os agentes incumbentes e os novos entrantes
exigindo uma elevada força política, como verificado em 2000 na
implementação da EEG. Contudo, os custos associados a disseminação de novas
tecnologias assim como os impactos trazidos a setores tradicionais da economia
tendem a desgastar o suporte político às energias renováveis. Nesse sentido,
apesar de atualmente ainda haver um forte apoio popular às energias
renováveis, não ser verifica na Alemanha o apoio político necessário para a
manutenção de uma política pública agressiva de substituição energética.
Em síntese, percebe-se que o processo de transição energética depende não
somente de que os Estados nacionais o percebam como um fator determinante
da segurança de abastecimento no longo prazo, mas também de que a sociedade
esteja disposta a incorrer nos custos a ele associados. Esses custos, geralmente,
não incidem de forma homogênea entre os diferentes agentes econômicos, daí
que todo o processo de transição energética acarreta realocação do excedente
econômico e, consequentemente, redefinição da estrutura de poder político da
sociedade. Nesse sentido, a não ser que os grupos socioeconômicos afetados
direta ou indiretamente pelas mudanças climáticas nos diferentes países sejam
capazes de se fazerem representados politicamente no âmbito nacional, uma
transição energética global em direção a uma matriz energética limpa no curto e
médio prazo mostra-se bastante difícil.
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Gee, S., & McMeekin, A. (2011). Eco-Innovation systems and problem
sequences: the contrasting cases of US and brasilian biofuels . Industry and
Innovation , pp. 301-315.
Goldemberg, J., & Lucon, S. (2004). How adequate policies can push
renewable. Energy Policy 32, pp. 1141-1146.
International Energy Agency. (2010). Statistics for 2008.
IEA: http://www.iea.org/stats/balancetable.asp?country_code=fr

Fonte:

Leach, G. (Fevereiro de 1992). The Energy Transition. Energy Policy, pp. 116123.
Lehmann, T. C. (2017). The geopolitics of global energy : the new cost of
plenty. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

Boletim Infopetro

Março/Abril 2018

Página 53

Energia

Solomon, B. D., & Krishna, K. (22 de Setembro de 2011). The coming
sustainable energy transition: History, strategies, and outlook. Energy Policy,
pp. 7422-7431.
Yergin, D. (1991). The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, adn Power. New
York: Simon & Schuster.
Notas:
(1) Várias emendas foram feitas à EEG (2003, 2004, 2014, 2016).

Boletim Infopetro

Março/Abril 2018

Página 54

Gás natural

A evolução dos contratos no mercado
internacional de GNL
Por Yanna Clara Prade
Historicamente, os contratos de GNL foram estabelecidos em uma configuração
de longo prazo com indexação ao preço do petróleo, incluindo cláusulas de
restrição ao redirecionamento de cargas e percentuais de no mínimo 90%
de take-or-pay. Eram contratos necessários para a indústria nascente, dado que
forneciam garantias tanto para os poucos vendedores e compradores, como
viabilizavam os custosos investimentos da nova indústria.
O mercado de GNL hoje se encontra em um momento interessante de sua
evolução. Além do crescimento do número de países importadores e
exportadores, os EUA estão iniciando sua participação como exportadores de
GNL e a perspectiva é que este se torne um dos três maiores players do mundo,
junto com Catar e Austrália. Ademais, a própria evolução da indústria levou a
criação e fortalecimento dos mercados spot e de curto prazo, que trazem uma
nova dinâmica à comercialização de GNL.
Essas mudanças vêm alterando as condições contratuais oferecidas no mercado.
Além da maior variedade relacionada aos prazos dos contratos (com a
disseminação dos contratos de curto e médio prazo), visualiza-se também uma
maior inserção da precificação do tipo gás-gás [1]. Ademais, com a amortização
dos terminais de liquefação e regaseificação, as condições tradicionais dos
modelos de contratação já não se fazem essenciais para os novos contratos,
abrindo margem para uma maior flexibilidade. Dessa maneira, o objetivo do
presente artigo é desenvolver uma perspectiva sobre a evolução do mercado de
GNL e de que maneira isto impacta as condições contratuais.
Evolução do mercado de GNL
A comercialização de volumes de gás natural via GNL tornou-se relevante a
partir da década de 60, com o pioneirismo da Argélia, Estados Unidos (Alaska),
Líbia e Brunei. Posteriormente, ainda na década de 70, Abu Dhabi e Indonésia
inserem-se no grupo de países exportadores. Este último se manteve como
maior ofertante do mercado até os anos 2000. Pelo lado dos países
importadores, inicialmente a Europa tornou-se o principal mercado, em
especial o Reino Unido, mas logo o GNL perdeu sua importância devido às
descobertas de abundantes reservas de gás natural no Mar do Norte, na década
de 70. Em paralelo, o GNL começou a ser utilizado massivamente pelos
consumidores asiáticos, principalmente no Japão. A possibilidade de importar
gás natural trouxe maior segurança energética aos países, devido à perspectiva
de redução da dependência dos derivados de petróleo. Na Figura 1 abaixo é
possível identificar a importância da Ásia no mercado de GNL, que cresceu
sistematicamente desde o início da indústria e hoje responde a
aproximadamente 73% do total demandado.
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Figura 1 – Evolução da exportação e importação de GNL por região –
1970 a 2016

Fonte: Elaboração própria com dados do GIIGNL.
Por diversos anos o mercado de GNL foi composto por poucos compradores e
vendedores que estabeleceram relações de longo prazo. Os altos custos de
entrada e a necessidade de aprovação dos governos do lado do vendedor e do
comprador acabaram limitando o número de empresas que poderiam
participar. Dessa maneira, o resultado é que se estabeleceu no mercado de GNL
o chamado “relationship culture”, no qual os contratos de muito longo prazo em
um negócio capital-intensivo com forte nível de interesses compartilhados
levaram a uma alta rigidez comercial (Corbeau & Ledesma (2016) e Tusiani &
Sherear (2007)).
O primeiro projeto para exportação de GNL foi desenvolvido pela Argélia e
Reino Unido no início da década de 60. Com a descoberta de grandes reservas
de gás natural na Argélia, o Reino Unido assinou com o país o primeiro contrato
de compra de GNL do mercado internacional, seguido poucos anos depois pela
França. Dessa maneira, instalou-se o projeto pioneiro integrado incluindo os
ativos relacionados à produção e ao transporte de gás, uma planta de liquefação
na Argélia e plantas de regaseificação no Reino Unido e França. Após o início da
operação e a garantia da viabilidade, o modelo de negócio foi replicado em
diversos países do Pacífico e Atlântico.
A estrutura de um projeto de GNL, como definida nos primeiros anos da
indústria, está representada na figura 2 abaixo. No modelo tradicional o papel
do comprador e do vendedor de GNL é muito bem delineado: o vendedor é
responsável pelo desenvolvimento dos recursos de gás e da construção e
operação da planta de liquefação e, em geral, dos navios de transporte;
enquanto o comprador é responsável pela construção e operação do terminal de
regaseificação e da criação de um mercado local para o GNL.
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Figura 2 – Estrutura do projeto tradicional de GNL: Projeto
integrado

Fonte: Elaboração própria com base em Corbeau & Ledesma (2016) e Sakmar
(2013).
Os primeiros projetos de GNL, portanto, integravam os elos iniciais da cadeia,
desde a produção dos recursos, passando pelo transporte e até a liquefação. Em
diversos casos a integração da cadeia era completa, incluindo-se a planta de
regaseificação ao projeto. Essa estrutura foi necessária para viabilizar o modelo
de negócios do GNL, pois dava segurança às empresas ao verticalizar parte da
cadeia, diminuindo os custos e os riscos associados.
Outro fator relevante para a redução de riscos no negócio à época foi o
estabelecimento de contratos de longo prazo (20 anos ou mais), com cláusulas
que forneciam garantias ao comprador (indenização por falha na entrega) e ao
vendedor (cláusula de take-or-pay). Ademais, os contratos tradicionais tornam
possível a repartição dos riscos entre os agentes: com a garantia do take-or-pay
o comprador assume o risco relacionado ao volume, ao se comprometer a pagar
por uma quantidade mínima de GNL, independente de existir demanda no
mercado final; enquanto o vendedor assume o risco relacionado ao preço, ao
estabelecer a uma fórmula específica para a precificação do GNL, utilizando um
único indexador (Rogers & Phua, 2015).
Os contratos tradicionais de longo prazo também definem cláusulas de destino
ou restrição de vendas em determinados territórios, ou seja, com a cláusula de
restrição, os compradores de GNL são impossibilitados de revender cargas em
outros mercados, as quais só podem ser recebidas nos terminais de
regaseificação especificados no contrato. A justificativa para a inserção dessa
cláusula está na necessidade dos vendedores de GNL de coibir ganhos de
arbitragem pelos compradores, ao revender os cargos comprados no contrato de
longo prazo nas regiões com maior spread. Essa cláusula, no entanto, impõe
uma inflexibilidade importante para o mercado de GNL.
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Ao longo da evolução do mercado de GNL, surgiram novos modelos para os
projetos, com menor verticalização entre os elos da cadeia em contraposição ao
modelo integrado, representados na Figura 3 abaixo. No modelo de “Merchant”,
as empresas upstream e do terminal de liquefação são distintas, apesar de em
diversos casos possuir acionistas em comum. Dessa maneira, a empresa
responsável pela planta de liquefação realiza um contrato de aquisição do gás
natural diretamente com o produtor, no mercado local de gás natural, e vende o
GNL aos consumidores finais.
No projeto do tipo “Tolling”, o terminal de liquefação vende o serviço de
liquefação aos produtores de gás natural, que fazem o contrato de venda de GNL
diretamente aos consumidores. Nesse modelo, em geral, a planta de liquefação
possui como acionistas os próprios produtores e os consumidores finais, e tem
como principal benefício a redução de risco do negócio, pois cria uma renda
estável proveniente da taxa de liquefação.
Figura 3 – Estruturas não integradas: Modelo “Merchant” e
“Tolling”

Fonte: Elaboração própria com base em Corbeau & Ledesma (2016) e Sakmar
(2013).
Os modelos de integração apresentados podem ser também aplicados sobre as
plantas de regaseificação, podendo ser totalmente integrada ao projeto de
liquefação (como no caso do primeiro terminal francês na importação com a
Argélia na década de 60), ou no modelo “Merchant”, na qual a planta de
regaseificação é de uma empresa independente do restante da cadeia e faz a
conexão entre o vendedor de GNL e o consumidor final, ou pelo modelo de
“Tolling”, no qual o terminal vende o serviço de regaseificação, cobrando uma
taxa para seu uso.
Apesar de fornecerem potencialmente maior flexibilidade contratual, esses
modelos tiveram pouco impacto sobre os contratos estabelecidos à época,
mantendo-se a tendência à contratação de longo prazo nos moldes tradicionais.
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No entanto, estas estruturas e suas variações podem ser pontos chaves para o
desenvolvimento de um mercado mais flexível, como veremos a seguir,
principalmente com a flexibilidade no último elo da cadeia.
Mudanças no mercado de GNL: o ponto de inflexão para um
mercado flexível?
Desde a virada do século, o mercado de GNL vem experimentando uma nova
fase. Nos anos 2000, apenas 9 países eram importadores e 11 exportadores de
GNL, com poucas modalidades contratuais e, em sua maioria, bastante
restritivas e inflexíveis. Em 2016, são 35 países importadores e 18 países
exportadores, com um volume comercializado de 264 milhões de toneladas –
MTPA (aprox. 940 MMm³/d). Nesses anos, além do crescimento do número de
participantes no mercado e forte aumento da capacidade de regaseificação e
liquefação, se intensificou o crescimento do mercado spot e de curto prazo: em
1992, este mercado representava apenas 1% do volume total comercializado, em
2016 esse valor cresceu para 28% do total de GNL comercializado (GIIGNL,
2017). Esse forte e rápido crescimento no mercado de GNL trouxe uma nova
perspectiva para sua estrutura.
Um dos pontos de mudança significativa foi o surgimento de empresas
independentes especializadas no serviço de transporte de GNL, que até então
era realizado ou pelo comprador ou pelo vendedor, através de uma frota
própria. Graças ao maior volume de comercialização de GNL e à evolução
tecnológica dos navios – que se tornaram mais eficientes e com maior
capacidade -, foi possível que empresas independentes investissem nesse elo da
cadeia e impulsionassem a flexibilidade do mercado.
O desenvolvimento do mercado de GNL também trouxe uma mudança no
modelo de negócios das plantas de regaseificação, principalmente na Europa e
Estados Unidos. Historicamente, as plantas de regaseificação eram construídas
por grandes consumidores (normalmente, do setor elétrico), os quais
importavam exclusivamente para seu consumo próprio, em terminais terrestres.
A partir dos anos 2000, foram construídas as primeiras plantas de
regaseificação independentes dos consumidores cativos, as quais ofereciam
capacidade de regaseificação ao mercado, no modelo “Tolling”. Este modelo foi
impulsionado pelo desenvolvimento dos terminais de regaseificação flutuantes
(Floating Storage Regasification Unit – FSRU), que possuem menor custo de
implantação e fornecem maior flexibilidade ao investidor. Ademais, a regulação
desses terminais requer que exista acesso (negociado ou regulado) de terceiros,
caso haja capacidade ociosa nos terminais.
O resultado dessas inovações nos elos finais da cadeia de GNL é a criação de
oportunidades de acesso a diversos consumidores que antes se viam excluídos
do mercado devido ao alto custo de entrada. Com a diversificação dos agentes
compradores, elevam-se as pressões para contratos mais diversos, que supram
suas diferentes necessidades de fornecimento, tanto em prazo como em
flexibilidade de entrega e garantias.
A evolução do mercado também deu abertura para o surgimento de um novo
tipo de participante, os agregadores (também conhecidos como portfolio
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players), empresas de alcance mundial (como Shell, BP, Total, etc.) que
possuem participação em projetos tanto de liquefação como regaseificação em
diferentes regiões e vendem cargas de maneira flexível, oferecendo aos
mercados com maior spread. Nesse modelo não existe uma relação contratual
direta entre o produtor de GNL e o comprador final, pois o agregador compra os
volumes em diversos mercados e otimiza as entregas aos consumidores. A
existência dos agregadores intensifica o mercado spot e garante maior
flexibilidade e eficiência ao mercado a prazo.
Nos modelos contratuais, as mudanças são principalmente relacionadas à
precificação, ao prazo e a possibilidade de redirecionamento de cargo. Com os
processos de liberalização dos mercados de gás nos Estados Unidos e Reino
Unido, a consolidação dos preços baseados nos hubs de comercialização trouxe
diferentes possibilidades de precificação do GNL, com possibilidade de
indexação a preços de gás. Nos contratos estabelecidos com os Estados Unidos,
comumente se utiliza o Henry Hub como indexador, enquanto na Europa
normalmente o indexador é o preço do hub britânico, NBP, ou do hub holandês,
TTF. A indexação por preços do petróleo ou derivados ainda é amplamente
utilizada, principalmente no mercado asiático, porém a perspectiva é que se
utilizem cada vez mais preços relacionados ao mercado de gás natural, conforme
os contratos forem renegociados. Ainda existe a intenção de se criar um hub
virtual na Ásia, que refletiria o preço do GNL para a região, mas que vem
encontrando dificuldades de implementação.
Outra mudança significativa foi o encurtamento dos prazos dos contratos. Com
o vencimento de diversos contratos de longo prazo ao longo dos anos, as
renegociações em diversas ocasiões levaram a contratos com menores prazos
ou, em alguns casos, menor quantidade contratada. Dessa maneira, surgiram,
além do de contratos com médio e curto prazo, volumes não contratados que
passaram a ser oferecidos no mercado spot.
Uma mudança importante dos modelos contratuais está na insatisfação dos
compradores de GNL com relação à cláusula de restrição de destino dos cargos.
A União Europeia, em 2001, estabeleceu a cláusula se configura como uma
prática anti-competitiva e proibiu que novos contratos de GNL incluíssem tal
restrição. O órgão de regulação econômica no Japão vem sinalizando que
seguirá o mesmo caminho europeu, o que incentivaria os demais países asiáticos
a fazerem o mesmo. Outro impulso para o abandono da restrição está na
sinalização dos exportadores dos EUA de não incluir as cláusulas nos novos
contratos, fornecendo total flexibilidade de destino dos cargos.
Diante das intensas mudanças realizadas no mercado desde os anos 2000, a
expectativa é que a flexibilidade contratual no mercado de GNL se eleve nos
próximos anos. De acordo com Corbeau & Ledesma (2016), diversos contratos
irão expirar entre 2015 e 2025, que, associado ao ambiente de oferta abundante,
se apresentam como uma oportunidade dos compradores de barganharem
melhores condições contratuais, com prazos menores e maior flexibilidade.
Ademais, a tendência de proibição das cláusulas de restrição de destino na Ásia
pode gerar um importante impacto sobre a liquidez do mercado de GNL na
região.
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Mesmo com todas as mudanças ocorridas nos últimos anos e perspectiva de se
intensificar a tendência de flexibilidade no mercado de GNL com o crescimento
de contratos spot e de curto prazo, o pilar da indústria se mantém nos contratos
de longo prazo. Os projetos de liquefação, especialmente os greenfields, não se
estabelecem se não houver a garantia de um contrato de longo prazo, devido ao
alto custo de capital e risco do mercado. A partir do momento em que o atual
período de sobreoferta se esgotar [2], e o mercado demandar novos projetos de
liquefação, as negociações dos contratos possivelmente estarão mais alinhadas
com o modelo tradicional do que com os novos modelos de maior flexibilidade,
alcançados pelos compradores com maior poder de barganha. A característica
cíclica do mercado abre margem para que a flexibilidade dos contratos de longo
prazo seja igualmente cíclica, conforme o poder de barganha passa de um
agente a outro.
Por fim, é importante ter em mente que a atual conjuntura de flexibilidade do
mercado está relacionada à negociação e pressão dos compradores para
condições mais favoráveis nos novos contratos ou nas renegociações das
extensões. Os contratos de longo prazo já estabelecidos não dão margem a
renegociações, o que implica que o mercado ainda passará por um período de
transição, no qual os contratos tradicionais inflexíveis irão conviver com os
contratos de maior flexibilidade que vem sendo renegociados ou oferecidos
pelos novos players, como o caso dos Estados Unidos e os agregadores.
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Notas:
[1] De acordo com a IGU (2017), a precificação por competição gás-gás é reflexo
da dinâmica entre oferta e demanda de gás natural.
[2] Para mais detalhes sobre a perspectiva de sobreoferta no mercado de GNL,
ver Prade (2015).
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Geopolítica e Vulnerabilidade
Energética: papel do GNL para a
garantia do abastecimento de gás
natural na Europa
Por Helder Queiroz e Enrique Melo Quintslr
Tal como já destacado em diferentes textos publicados no Boletim Infopetro, os
principais objetivos de política energética, estabelecidos por diferentes países,
se concentram nos seguintes aspectos fortemente interdependentes: primeiro,
as preocupações com a segurança de abastecimento, envolvendo a valorização
de recursos energéticos nacionais (evidentemente quando há uma dotação
natural de recursos) e a universalização do acesso à energia; e segundo, observase uma preocupação crescente com as questões inerentes à sustentabilidade
ambiental, eficiência energética e novas tecnologias de produção e uso de
energia (PINTO JR e alli, 2016).
No que tange à segurança de abastecimento, desde o início do século XXI, esse
permanece como um fator dos mais críticos devido às constantes alterações do
patamar de preços do petróleo e a persistência da instabilidade geopolítica nas
regiões produtoras. Tal aspecto justifica, por um lado, a orientação de políticas
apontando a necessidade da diversificação da matriz energética no longo prazo.
Por outro, ele envolve escolhas políticas que definem os tipos de fontes
utilizadas e as maneiras de obter essas fontes diante da instabilidade e
volatilidade de preços dos mercados spot nos mercados de petróleo e, a reboque,
dos mercados de gás natural, os quais experimentaram importantes mudanças
estruturais decorrente do aumento da produção do shale gas nos EUA.
Isto posto, é interessante examinar o caso particular do mercado de gás natural
na Europa. Como se sabe, as relações comerciais entre os países da Europa
Ocidental e a Rússia vivem em permanente estado de tensão geopolítica. O
recente episódio envolvendo o ataque norte-americano, britânico e francês à
Síria é tão somente mais uma ilustração exemplar de tais fontes de tensão.
Na Europa, por um lado, o grau de dependência e vulnerabilidade
energética vis-à-vis o gás russo justificam as revisões frequentes do
planejamento da infraestrutura de transporte de gás natural e as decisões de
comercialização de GNL. Por outro lado, o rapport de force não é totalmente
favorável à Rússia, dado que a exportação de hidrocarbonetos representa
praticamente 50% do total das exportações do país.
Neste sentido, cabe recordar aqui alguns traços salientes das relações
geopolíticas e comerciais que caracterizaram o mercado de gás natural na
Europa nos últimos anos. Em março de 2017 teve início mais um round na
disputa contratual entre a estatal russa de gás natural – Gazprom – e a estatal
ucraniana – Naftogaz.

Boletim Infopetro

Março/Abril 2018

Página 63

Gás Natural

Esses conflitos entre Rússia e Ucrânia são de grande importância para a Europa,
uma vez que, como mostra a figura 1, as principais rotas dos gasodutos que
interconectam a produção da Rússia ao mercado consumidor do restante da
Europa passa pela Ucrânia. Desta forma, em meio a ameaças de corte de
produção pela Gazprom[1] e de apreensão de ativos pela Naftogaz[2], o
fantasma das recentes crises de abastecimento de gás não cessa de rondar o
continente europeu, reacendendo o debate sobre segurança energética.
Figura 1 –Gasodutos ligando a Rússia ao mercado consumidor
europeu

Fonte: (GAZPROM)
Vale lembrar que a primeira grande crise de suprimento de gás natural,
proveniente das disputas entre Rússia e Ucrânia, teve seu ápice em janeiro de
2006, com consequências no fornecimento europeu de gás natural. Em maio de
2005, o suposto “desaparecimento” de 7,8 bcm de gás natural pertencentes a
Gazprom que estavam estocados em reservatórios de armazenamento na
Ucrânia abalou a já desestabilizada relação entre os dois países.
O episódio levou à iniciativa, por parte do governo russo, de reajustar os preços
praticados nos contratos de venda para a Naftogaz, seguindo a linha de nivelar
os valores aos praticados na Europa Ocidental, o que representaria um aumento
de, aproximadamente, 300%. Como última tentativa de negociação, a Gazprom
sugeriu que, no caso de impossibilidade financeira da Ucrânia em arcar com os
novos preços, a empresa russa poderia estender o valor dos empréstimos já
realizados até então. Com a negativa ucraniana, às 10:00 da manhã do dia 1º de
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janeiro de 2006, em pleno inverno europeu, a Gazprom cortou o fornecimento
de gás para a Ucrânia (STERN, 2006).
Os efeitos do corte de fornecimento foram rapidamente percebidos no restante
dos países da Europa. Em sua defesa, a Gazprom alegava que cortou apenas o
volume correspondente ao gás contratado pela Ucrânia, e que a queda das
entregas observadas na Europa era resultado da apropriação, pela Ucrânia, do
gás natural europeu. Já a Ucrânia argumentava que estava apenas adquirindo o
volume sobre o qual ela tinha direito legal (STERN, 2006).
Em 4 de janeiro de 2006, o volume de gás natural direcionado à Europa voltou
ao seu nível habitual, após três dias de insuficiência de fornecimento, e a crise
foi superada. Nesta data, Gazprom e Naftogaz anunciaram a assinatura de um
contrato de fornecimento com prazo de 5 anos. No entanto, partes importantes
do acordo ainda ficaram em aberto, como o preço de uma parcela do
fornecimento, indicando que outras disputas poderiam ocorrer no futuro
(STERN, 2006).
Três anos depois, a suspeita de novos conflitos se confirmou e, com o não
pagamento de uma dívida de US$ 1,52 bilhão de dólares pela Naftogaz, no
primeiro dia de 2009, a Gazprom parou de fornecer o volume contratado pela
empresa ucraniana (QUINTSLR, 2018). Desta vez a crise alcançaria patamares
mais críticos do que no episódio de 2006. Dois dias depois, Alesksei Miller, CEO
da Gazprom, informou que a empresa interrompeu a totalidade das entregas,
justificando que a Ucrânia bloqueou o sistema. Ao o que a Naftogaz repondeu
que desligou o sistema porque a Rússia não estava mais fornecendo nenhum
volume de gás natural (PIRANI; STERN; YAFIMAVA, 2009).
Assim, entre os dias 7 e 20 de janeiro de 2009, o fornecimento de gás russo para
toda a Europa foi interrompido. Tal situação iniciou uma crise grave no
continente, dada a necessidade de aquecimento dos domicílios no inverno.
Países do leste da Europa, que dependem 100% do fornecimento russo, foram
os que sofreram mais com a crise, sendo reportada a ocorrência de mortes por
congelamento. Finalmente, com a assinatura de um novo acordo, o fluxo de gás
natural para Europa e Ucrânia foi retomado, voltando ao seu nível contratual no
dia 22 de janeiro de 2009 (HARDING; MCLAUGHLIN, 2009; PIRANI; STERN;
YAFIMAVA, 2009).
Em 2014, as disputas geopolíticas entre Rússia e Ucrânia ganharam um novo
capítulo, com a anexação da Península da Crimeia – originalmente parte do
território ucraniano – pela Rússia. No dia 16 de março de 2014 foi aprovado o
referendo realizado pelo governo central da Crimeia pela incorporação da
península ao território russo. O acontecimento gerou reações negativas do resto
do ocidente, como as sanções decretadas pelo governo norte-americano contra
altos funcionários do governo russo e pessoas envolvidas na articulação do
movimento separatista. No entanto, durante o episódio, chamou a atenção a
demora de posicionamento dos políticos europeus e o tom ameno de suas
ameaças. A parcimônia da reação dos países da Europa em relação à Rússia
pode ser atribuída a importância do fornecimento de gás natural russo para o
continente (COLOMER, 2014).
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Respostas de Política Energética para a Segurança do
Abastecimento: as questões de dependência e vulnerabilidade
energética de Gás Natural
Esses acontecimentos apontados acima evidenciam o problema decorrente da
concentração do suprimento de uma fonte de energia essencial nas importações
de energia em um único fornecedor. Essa situação ganha maiores proporções no
caso do gás natural, consideradas as relações de interdependência e os ativos
específicos, os quais são característicos dos investimentos em gasodutos. Por
isso, no caso do mercado do gás natural, a política externa pode ficar refém da
garantia de segurança energética.
Neste contexto, os governos europeus buscaram aumentar os esforços no
sentido de diversificar o fornecimento de energia, resultando em um documento
preparado pela cúpula da UE em 2014, no qual se destaca a “alta dependência
energética” do continente (COLOMER, 2014). Buscando superar este problema,
o aumento da importação europeia de gás natural liquefeito (GNL) é visto como
uma das saídas mais promissoras.
Ultimamente observa-se um grande aumento na capacidade de liquefação da
economia mundial. Esta capacidade, que era de 302 MTPA em 2015, deve
alcançar o valor de 453 MTPA em 2020. É importante ressaltar que este número
considera apenas as plantas que já estão em construção, ou seja, seria ainda
maior se levasse em conta aquelas em pré-FID (first investment decision). Os
investimentos norte-americanos constituem 57,5 dos 116 MTPA atualmente em
construção, sendo, então, a maior parcela da capacidade entrante. O papel da
oferta norte-americana de GNL, algo inimaginável e mesmo vedado no plano
político-regulatório alguns anos atrás, também tende a crescer
consideravelmente graças à produção de shale gas e à recente liberalização da
atividade de exportação de gás natural. Assim, a capacidade de liquefação dos
EUA, que era de 1,5 MTPA em 2015, poderá ocupar, a média prazo, segundo a
IGU, a terceira posição em capacidade de produção de GNL (IGU, 2017).
O recente aumento na capacidade de liquefação também pode ser explicado pelo
forte crescimento da demanda asiática à luz do acidente nuclear de Fukushima.
Os países da Ásia-Pacífico respondem por 70% das importações de GNL, sendo
o Japão, sozinho, responsável por 32%. Com o acidente nuclear de março de
2011 o Japão parou toda sua produção de energia nuclear, substituindo esse tipo
de energia pelo consumo de gás natural. O impacto do acidente de Fukushima
fica evidente ao analisar o gráfico 1 (BP, 2017; COLOMER; ALMEIDA, 2011;
PINTO JR, 2016).
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Gráfico 1 – Evolução dos preços de GNL na Ásia (em dólar por MBtu)

Fonte: (FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS, 2017)
Analisando os dados, observa-se que até 2009 os preços asiáticos de GNL
apresentavam a mesma trajetória e patamar que o preço verificado nos EUA. O
aumento do diferencial entre estes dois preços pode ser explicado, para além do
acidente nuclear no Japão, pela revolução do shale gas na América do Norte,
que aumentou expressivamente a oferta norte-americana de gás natural. Os
avanços tecnológicos, que culminaram na prática do fraturamento hidráulico e
perfuração horizontal, possibilitaram a exploração de campos de gás natural, até
então, economicamente inviáveis. Este boom de produção, somado à
atratividade dos preços de GNL no mercado asiático, explica a motivação dos
recentes investimentos em plantas de liquefação (ERBACH, 2014) .
No entanto, a janela de arbitragem, tão atraente até o início de 2015, parece
estar se fechando. Como a maior parte das negociações de GNL é feita através
de contratos de longo prazo indexados ao preço do petróleo, a forte queda
observada nos preços internacionais do barril de óleo pressionou os preços do
gás liquefeito na mesma direção (COLOMER, 2015). Assim, com a frustração
das expectativas sobre a demanda asiática de GNL, parte da nova produção
deverá procurar novos consumidores, sendo, então, uma opção para os países
europeus.
Em uma primeira análise, a substituição de parte da oferta russa de gás natural
pelo GNL é positiva para os países consumidores europeus. Ao diminuir a
participação do gás da Gazprom nas importações de energia, esses países
estariam diminuindo sua dependência energética do gás russo. No entanto, a
análise do impacto somente através do indicador de dependência energética não
é suficiente.
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Neste sentido, cabe distinguir as noções de dependência e vulnerabilidade. A
dependência energética, mensurada em termos da razão entre a parcela de
energia importada e o total de energia consumida, pode se constituir em uma
alternativa imperiosa, especialmente em países que têm uma escassa dotação de
recursos naturais energéticos. A dependência energética constitui um problema
potencial quando associada à vulnerabilidade energética. É bastante comum
utilizar os conceitos de dependência e vulnerabilidade como sinônimos.
Entretanto, enquanto o primeiro pode ser facilmente medido, o segundo é mais
difícil de apreender pelo fato de incorporar dimensões distintas. Segundo Pinto
Jr e ali (2016), a vulnerabilidade energética pode se desdobrar, por exemplo,
em:
1. Vulnerabilidade física de suprimento – associada à baixa diversificação
das fontes de suprimento.
2. Vulnerabilidade econômica – referente às flutuações de preços e/ou das
alterações da estrutura de tributos que oneram as importações de
energia.
3. Vulnerabilidade regulatória – decorrente de mudanças nos marcos
regulatórios da indústria.
4. Vulnerabilidade política – relativa à instabilidade política suscetível de
provocar interrupções voluntárias ou acidentais do fornecimento.
Uma forma mais completa de avaliar o possível impacto do GNL na busca
europeia por maior segurança energética é a adoção do ferramental teórico da
vulnerabilidade energética, definido por Jacques Percebois (2006) como a
incapacidade de um país determinar sua política energética livremente sem
incorrer em custos econômicos e ou políticos demasiadamente altos.
Percebois (2006) elenca sete (7) critérios (ou formas) de vulnerabilidade
energética destacadas na tabela 1 a seguir.
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Tabela 1 – Os 7 critérios de vulnerabilidade energética
Forma
de
Vulnerabilidade

Indicadores

Respostas Possíveis

·
Índices de concentração
de importação
Dependência
Energética (1)

·

·
Desenvolvimento da produção
nacional de energia

Riscos geopolíticos

·
Custo de importação de
energia
Gastos com Energia (2)

·

·

Grau de interconexão

·

Capacidade de importação

·
Irreversibilidade
investimentos
Volatilidade dos Preços
de Energia (4)

Estrutura
Societária
das
Empresas
de
Energia (5)

Eficiência Energética

·
Normas de requerimento de
capacidade
·
Incentivo aos contratos de
confiabilidade

dos

·
Aumento da diversidade de
produção

·
Falhas de planejamento
energético

·
Desenvolvimento de mercado
de derivativos

·
Controle das empresas
nacionais
por
acionistas
estrangeiros

·

·
Cartelização do setor de
energia

·

Fatores Exógenos ao
Setor de Energia (6)

·

·
Cobertura nos mercados à
vista

Risco Cambial

·
Margem excedente de
produção

Risco de Ruptura (3)

·
Diversificação das fontes de
energia

Controle de capitais

·
Arranjos institucionais que
promovam
a
cooperação
e
diminuam os conflitos

Riscos de choque cambial

·
Aceitabilidade
da
população sobre certa fonte de
energia

·

Decisões geopolíticas

·

·

Campanhas de informação

·

Política industrial

Riscos geopolíticos

·
Gastos com pesquisa e
desenvolvimento
(falta de) Acesso
Tecnologia (7)

à

·
Número
registradas

de

patentes

Fonte: (PERCEBOIS, 2006)
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Com base na tabela, o aumento das importações de GNL teria impacto positivo
em duas formas de vulnerabilidade energética. Primeiro, o GNL aumenta a
diversificação das importações de gás natural diminuindo a dependência
energética (1) em relação à Rússia. Em segundo lugar, diminui a vulnerabilidade
energética relacionada aos fatores exógenos ao setor de energia (6), devido à
substituição de parte das importações de um país politicamente mais instável
pelo comércio com empresas de um país com maior estabilidade política e
transparência regulatória.
Por outro lado, é possível argumentar que existem alguns impactos negativos do
GNL na vulnerabilidade energética da Europa. A diferença entre a estrutura de
custos das plantas de liquefação e da produção da Gazprom faz com que o GNL
chegue ao mercado consumidor europeu a um preço mais elevado do que a
oferta russa. Neste sentido, a diversificação resultaria em um aumento da
vulnerabilidade energética proveniente dos gastos com energia (2).
Outro impacto negativo poderia ser observado na volatilidade dos preços de
energia (4). O comércio internacional entre Gazprom e consumidores europeus
é feito, majoritariamente, através de contratos de longo prazo, estruturados com
objetivo de minimizar as variações dos preços. Com o aumento da participação
do GNL, seria observado, também, aumento nas transações de curto prazo, mais
suscetíveis a eventuais desbalanceamentos entre oferta e demanda. Uma opção
para atenuar essa volatilidade é o hedge por meio de mercados futuros; porém,
tal mecanismo seria apenas a troca da volatilidade dos preços de energia por um
aumento nos gastos com energia.
Apesar de apresentar pontos positivos, a oferta de GNL não é a capaz de reduzir
substancialmente e de forma estrutural a vulnerabilidade energética da Europa,
uma vez que não apresenta características econômicas suficientes para ameaçar
uma parte significativa da parcela de mercado da Gazprom. No entanto, pode
ter papel importante como combustível de emergência, auxiliando em
momentos de crise de abastecimento.
Assim, o recrudescimento de tensões geopolíticas que envolvam a Rússia tende
a pautar as decisões de política energética dos países da Europa Ocidental, pois,
de fato, configura-se um contexto hostil à redução da vulnerabilidade
energética. Além do papel do GNL, é de se esperar, a longo prazo, que diferentes
países europeus, amparados por diretivas da União Europeia, busquem
instrumentos de política energética que favoreçam a diversificação das fontes de
abastecimento e a dependência da importação do gás russo.
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