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7º Encontro Latino Americano de 
Economia da Energia – Buenos Aires 

Por Luciano Losekann 

O tema do 7º ELAEE foi “Descarbonização, Eficiência e Acessibilidade: Novos 
Mercados de Energia na América Latina” e discutiu as mudanças das indústrias 
globais de energia e os desafios impostos aos países da América Latina. A 
conferência contou com cerca de 300 participantes e foi presidida por Daniel 
Perczyk, Gerardo Rabinovich e Fernando Navajas. 

A programação da conferência incluiu nove sessões plenárias, 31 sessões 
simultâneas, duas mesas redondas e duas sessões de póster para estudantes. 

Adonis Yatchew apresentou a sessão de abertura, intitulada ““Fake News, Big 
Ideas – What Everyone Needs to Know About Energy””. A apresentação incluiu 
aspectos institucionais e tecnológicos da evolução da indústria de energia. Do 
ponto de vista institucional, Adonis Yatchew mostrou como a questão mais 
relevante, qual o papel do Estado, foi respondida ao longo do tempo. Primeiro, 
as falhas de mercado justificaram a intervenção do governo. Após a década de 
1970, ficou claro que o governo também falha. 

As lições do século XX são que a falha de mercado não deve ser substituída por 
intervenção excessiva e “competição onde for possível e regulação quando for 
necessário”. O apresentador também mostrou como as necessidades humanas 
orientam o progresso tecnológico. Ele ilustrou como a tecnologia de navegar 
contra o vento permitiu viagens de barco mais longas durante a Época dos 
Descobrimentos (do século XV ao século XVIII). O Professor Yatchew também 
deu sugestões para boas apresentações orais. Experiências pessoais podem ser 
usadas para ilustrar questões de economia de energia e para criar empatia com 
o público. 

As seis plenárias temáticas foram organizadas combinando apresentações de 
perspectivas internacionais e regionais. Três plenárias foram realizadas 
simultaneamente na segunda-feira, 11 de março, e três na terça-feira, 12 de 
março. A sessão do Petróleo analisou os impactos da transição energética no 
setor. Jorge Leon, da BP, apresentou uma visão geral e projeções de tendências 
internacionais. Helder Queiroz, da UFRJ (Brasil) e Victor Padilla, da UNAM 
(México), apresentaram quais são as implicações para os países da América 
Latina. 

O tema discutido na plenária do setor elétrico foi a integração de fontes de 
energia convencionais e renováveis. Foram apresentadas alternativas de 
desenho de mercado para minimizar os custos de difusão de energia renovável 
na matriz elétrica. Giuseppe Montesano, da Fundação Enel e Reinard Haas, da 
TU Vienna, deram a perspectiva internacional. Virginia Parante, da USP 
(Brasil), e Ruben Chaer, da UDELAR (Uruguai), apresentaram a situação dos 
países latino-americanos. 
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A terceira plenária de 11 de março foi intitulada “Demanda de energia, eficiência 
energética e mudança climática”. Andrea Heins, ex-subsecretária de Economia e 
Eficiência Energética do Ministério de Energia da Argentina, apresentou o 
desafio de promover a eficiência energética e as metas e políticas argentinas 
sobre essa questão. Mariana Conte Grand, da Universidade CEMA (Argentina), 
apresentou a convergência dos conceitos de Decoupling e Eficiência Energética 
na literatura econômica recente. Ela classificou os tipos de Decoupling e usou a 
experiência argentina para ilustrá-los. David Broadstock, da Polytechnic 
University (Hong Kong), apresentou um modelo econométrico que relaciona as 
emissões de CO2 e variáveis econômicas para os países da UE. Nesse modelo, o 
progresso tecnológico é endógeno por meio de uma variável de tendência 
estocástica. 

A plenária do gás natural foi realizada o 12 de março. Peter Hartley, da Rice 
University, apresentou como a difusão da geração de energia renovável 
influencia os mercados de gás natural. Ele mostrou evidências da UE e da 
Austrália de que a maior penetração de fontes renováveis na matriz de energia 
implica em preços finais de eletricidade mais altos. Ele também apontou que os 
preços do gás natural estão positivamente relacionados com os preços da 
eletricidade. Edmar de Almeida, da UFRJ (Brasil), apresentou o desafio de 
promover investimentos e, ao mesmo tempo, aumentar a concorrência na 
indústria brasileira de gás natural. Raul Bertero, da UBA (Argentina), mostrou 
como a eliminação dos subsídios tem aumentado os preços do gás natural desde 
2016. Ele também indicou algumas distorções na formação de preços por meio 
de leilões de gás. Os consumidores residenciais têm preços elevados 
comparados a grandes consumidores e usinas elétricas. 

A sessão “as Utilities do futuro” discutiu como a geração distribuída impacta nas 
empresas de energia. Christophe Bonnery, presidente da IAEE e Enedis 
(França), apresentou uma visão global da questão. Santiago Urbiztondo (Fiel – 
Argentina) e Andres Chambouleyron (ENRE, Argentina) mostraram os desafios 
para a Argentina. Gonzalo Casaravilla (UTE – Uruguai) apresentou a 
experiência uruguaia, onde a difusão renovável é massiva e pode representar 
100% da geração total de eletricidade. 

A plenária de Energia e Desenvolvimento Social abordou os problemas de 
acesso e acessibilidade de energia na América Latina. A sessão forneceu uma 
visão geral da pobreza energética na América Latina. A mesa foi composta de 
palestrantes do México, Argentina e Colômbia: Victor Hugo Ventura (CEPAL – 
México), Daniel Bouille (Fundação Bariloche, Argentina), Hugo Altomonte (ex 
Diretor da CEPAL – Chile / Argentina) e Isaac Dyner (UTadeo, Colômbia). 

A aula magna foi apresentada por Jacques Percebois (Universidade de 
Montpellier, França). Percebois apresentou o processo de transição energética 
nos países da UE. Ele enfatizou os desafios para o modelo de mercado à medida 
que a parcela renovável se torna mais relevante. Particularmente, Percebois 
destacou que a precificação da eletricidade deve mudar para remunerar a 
capacidade em vez da energia. 

A última plenária discutiu a relação entre energia e mudança climática. Hernán 
Carlino (ITDT, Argentina) explorou aspectos conceituais nessa relação. Jean 
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Michel Glachant (FSR, Itália) mostrou as metas da UE para a descarbonização. 
Maria Elisa Belfiori (UCA, Argentina) se concentrou na experiência argentina. 

As sessões paralelas abordaram um amplo conjunto de questões de economia de 
energia. Elas foram caracterizadas por artigos de alta qualidade e rico debate 
acadêmico. As mesas redondas foram realizadas no mesmo horário das sessões 
simultâneas. A mesa redonda de segunda-feira foi intitulada “Novos 
Regulamentos para Transporte de EV, Armazenamento de Eletricidade e 
Geração Distribuída” e os palestrantes foram: Amela Ajanovic (Universidade 
Tecnológica de Viena), Scott Osborne (Wärtsilä, EUA e Canadá) e Joisa Dutra 
(FGV, Brasil). O título da mesa-redonda de terça-feira foi “Transição de Energia, 
o que podemos esperar?” E os palestrantes foram: Michel Derdevet (ENEDIS, 
França), Ron Ripple (IAEE e Tusla University, EUA) e Luis Rotaeche (IAE 
“General Mosconi”, Argentina). 

A conferência incluiu um conjunto de eventos sociais e o Jantar de Gala foi 
realizado em “La Rural”. Foi uma noite muito agradável em belo local. Os 
melhores pôster de estudantes foram anunciados e os organizadores da 
conferência foram parabenizados pelo presidente da IAEE. Os participantes 
desfrutaram das principais atrações de Buenos Aires: um excelente show de 
tango, comida muito boa e delicioso vinho Malbec. 

Foram três intensos dias, onde os participantes tiveram a oportunidade de 
aprender com especialistas internacionais e regionais, fazer contatos com a 
comunidade de economia de energia e aproveitar a encantadora cidade de 
Buenos Aires. Estamos todos esperando pela próximo ELAEE em Bogotá 2021! 

OBS: O 7º Encontro Latino Americano de Economia da Energia (ELAEE) foi 
organizado pela Associação Latino-Americana de Economia da Energia 
(ALADEE), Instituto di Tella e Instituto Argentino de la Energia “General 
Mosconi” de 10 a 12 de março de 2018, na Univesidad Torcuato Di Tella, Buenos 
Aires Argentina. 
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Os condicionantes da política energética 
do setor de petróleo nas últimas décadas 

Por Marcelo Colomer e Helder Queiroz 

Desde a Cúpula da Terra do Rio em 1992, as preocupações sobre o aquecimento 
global e suas consequências sobre as mudanças climáticas vêm norteando as 
políticas econômicas dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. 
Posteriormente, novos acordos (Protocolo de Kyoto em 1995, acordo de Paris 
em 2015 entre outros) ratificaram os compromissos assumidos pelos países 
partes em direção a uma trajetória de desenvolvimento sustentável, colocando 
os setores de energia no centro do processo de “descarbonização” da economia. 

Dentro desse contexto, o termo transição energética passou a ser amplamente 
utilizado para referenciar o processo de mudança da matriz energética mundial 
em direção às fontes renováveis e de baixo teor de carbono. No entanto, quando 
analisamos historicamente a trajetória de desenvolvimento do setor de energia 
em alguns países, percebemos que o conceito de transição energética apresenta 
um espectro mais amplo de transformações sociais, políticas, tecnológicas e 
econômicas não sendo um fenômeno tão recente quanto a literatura sobre 
mudanças climáticas tenta passar. 

Com base no exposto acima, o presente artigo pretende mostrar que as 
mudanças verificadas na matriz energética brasileira durante as décadas de 70 e 
80 foram motivadas por drivers macroeconômicos associados aos recorrentes 
problemas no balanço de pagamento. Após esse período, as necessárias 
reformas estruturais, legais e regulatórias de cada setor definiram a condução 
da política energética nacional sem o amparo de diretrizes claras e consistentes 
com o objetivo mais amplo de segurança energética. O principal traço dessa 
fase, que vem da década de 90 até os dias de hoje, é a falta de coordenação entre 
as diversas políticas setoriais. Nesse contexto, o binômio Energia/Meio 
Ambiente encontra-se a deriva no meio das transformações verificadas no 
sistema energético brasileiro. Assim, o artigo busca enfatizar, através do caso 
brasileiro, que as mudanças na estrutura da matriz energética dos países são 
condicionadas por diferentes fatores e são o resultado deliberado ou não das 
políticas públicas (e das mudanças de políticas públicas) adotadas ao longo da 
trajetória de desenvolvimento de cada nação. 

As políticas públicas podem ser definidas como o somatório dos esforços feitos 
pelos governos para alterar aspectos individuais e coletivos dos 
comportamentos dos agentes que compõem a sociedade em geral, em prol de 
algum objetivo específico (Howlett & Rayner, 2014). Como a própria definição 
dos autores sugere, as políticas públicas são compostas por diversos 
instrumentos de políticas, que segundo, Enzensberger, Wietschel, & Rentz 
(2002), podem ser de caráter legislatório ou não legislatório Os instrumentos de 
políticas são definidos pelo governo e podem ter duas dimensões: econômica ou 
legislativa. Os instrumentos não legislativos podem ser implantados por 
qualquer agente podendo ser voluntários ou meramente 
informativos/administrativos (Enzensberger, Wietschel, & Rentz, 2002). 
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A combinação dos instrumentos políticos que compõe o quadro de política 
pública de um setor ou mesmo de uma nação, contudo, não é, ou pelo menos 
não deve ser, aleatória. De fato, a política pública deve ser a combinação 
harmoniosa entre diversos instrumentos políticos. Em outros termos, deve-se 
buscar interações positivas entre os diversos instrumentos de política buscando-
se complementaridades entre eles (Constatini, Crepi, & Palma, 2017). Nesse 
sentido, Guerzoni & Raiteri (2015) enfatizam a necessidade cada vez maior de se 
analisar os efeitos das combinações de instrumentos de políticas em detrimento 
das políticas isoladas. 

Constatini, Crepi, & Palma (2017) chamam ainda atenção para a complexidade 
intrínseca de um quadro de políticas públicas destinado a um determinado 
objetivo. Quanto maior e mais diversificado o grupo de agentes que compõe um 
setor, mais complexas são as interações econômicas, políticas e sociais 
existentes de forma que maior será o conjunto de instrumentos políticos 
necessário. Este conjunto de políticas irá ativar diferentes mecanismos de 
resposta dentro do sistema que podem ser coerentes entre si ou não, e 
consistentes ou não com o objetivo que inicialmente motivou a criação desses 
instrumentos políticos (Constatini, Crepi, & Palma, 2017). 

No caso das políticas para os setores de energia, o princípio de segurança de 
abastecimento costuma ser usado como principal linha condutora das ações do 
Estado. Contudo, assim como no caso do conceito de transição energética, o 
termo segurança energética não pode ser analisado isolado das demais políticas 
públicas devendo ser interpretado a partir das diferentes conformações 
políticas, econômicas e sociais. Neste artigo iremos adotar a premissa de que as 
políticas de segurança de abastecimento são qualquer ação do Estado que vise 
manter o fluxo físico de energia em condições econômicas competitivas e 
ambientalmente sustentáveis. A forma como cada nação atinge a esse objetivo 
irá exigir e refletir uma maior ou menor intervenção do Estado no setor de 
energia. 

Dentro desse contexto, o princípio de segurança de abastecimento que sempre 
norteia a condução das políticas energéticas nacionais irá ensejar diferentes 
ações de acordo com o quadro de fatores políticos, econômicos, sociais, 
tecnológicos e de dotação de recursos energéticos predominante em cada 
período do tempo. As mudanças nos fatores conjunturais exigem 
constantemente mudanças na condução da política energética de forma a 
manter a aderência e coerência, não somente com o princípio de segurança de 
abastecimento, como também com as demais políticas públicas. 

A análise da evolução do setor de petróleo no Brasil exemplifica a necessidade 
constante de readequação das políticas públicas às novas condições de 
contorno, ou em outros termos, aos novos drivers, das indústrias de energia. 
Este aspecto pode ser claramente identificado em diferentes períodos. Entre 
1970 e 1990, por exemplo, verificou-se uma forte expansão do setor de energia 
no Brasil com sensíveis mudanças na composição da matriz energética nacional. 
Nesse período, a produção de energia primária subiu de 17 para 76 milhões de 
tep anuais (MME, 2019). Em relação à composição de matriz energética, 
verificou-se uma perda relativa da participação do petróleo para os produtos de 
cana, a hidroeletricidade e para o gás natural. 
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Embora a mudança na matriz energética desse período possa parecer um 
movimento precoce em direção a uma matriz ambientalmente sustentável, ela 
teve como condicionante principal o equilíbrio das contas externas frente aos 
dois choques de preço do petróleo da década de 1970. Esse fato fica mais 
evidente com o crescimento dos investimentos da Petrobras em exploração e 
produção. 

Em outros termos, a garantia de abastecimento de energia durante esse período 
passava, claramente, pela administração dos déficits no Balanço de Pagamentos 
causados, em grande parte, pelo aumento do preço do petróleo no mercado 
internacional e pela manutenção do esforço de desenvolvimento acelerado, 
consubstanciado pelo II PND. Nesse sentido, o principal driver da política 
energética nacional foi a redução da dependência externa em relação às 
importações de petróleo através da substituição de combustíveis importados por 
fontes nacionais (renováveis ou não). Era urgente a redução das importações de 
petróleo uma vez que estas chegaram a representar cerca de 50% do total de 
importações do país (Leite, 2007). 

Sendo assim, além da substituição dos derivados de petróleo por outras fontes 
alternativas de combustível, buscou-se expandir a produção nacional de óleo e 
gás através de maiores investimentos públicos em exploração e produção. 
Verificou-se, nesse contexto, uma elevação substancial dos investimentos da 
Petrobras em pesquisa e desenvolvimento de forma que as reservas brasileiras 
aumentaram em 4 anos (1974-1978) 84% (Leite, 2007). Apesar da tentativa de 
aumentar a participação do capital privado na indústria de óleo e gás através da 
instituição, em 1975, dos contratos de serviço com cláusulas de risco, os 
resultados dos investimentos privados foram pífios durante esse período (Leite, 
2007). 

Apesar do aumento dos investimentos no setor de petróleo, as incertezas quanto 
ao potencial geológico do país levaram o governo a promover investimentos em 
fontes alternativas de energia. Nesse contexto, foi criada, em 1979, a Comissão 
Nacional de Energia com a finalidade de estabelecer diretrizes e critérios 
visando a racionalização do consumo de petróleo e sua substituição por outras 
fontes de energia. Entre as principais ações de política pública nessa direção 
tivemos o estímulo à produção de carvão nacional, o programa de conservação 
de energia no setor industrial (CONSERVE), o programa de substituição de 
derivados de petróleo importados por eletricidade (1) e a reformulação do 
programa do álcool inaugurando outra fase do Proálcool. 

Apesar dos efeitos positivos das políticas energéticas adotadas nesse período 
sobre a oferta de energia nacional e a diversificação da matriz energética, estas 
se mostraram pouco aderentes ao projeto desenvolvimentista da época. O 
resultado dessa inconsistência de políticas públicas foi a elevação da dívida 
externa e aceleração do processo inflacionário (2). 

Entre 1990 e 2006, apesar das crescentes pressões ambientais, houve um 
retrocesso no processo de “descarbonização” da economia, o que torna mais 
evidente que a política de diversificação da matriz energética, em direção as 
fontes renováveis, verificado no período anterior tinha como objetivo apenas a 
redução da dependência externa e dos desequilíbrios no Balanço de pagamento. 
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A participação das fontes fósseis, que em 1990 era igual a 53%, passou, em 
2006, para 63% da produção de energia primária nacional, enquanto os 
produtos de cana e a hidroeletricidade perderam, respectivamente, 4 e 6 pontos 
percentuais em suas participações no mesmo período (MME, 2019). 

A mudança verificada na matriz energética durante esse período reflete a falta 
de um planejamento energético coordenado entre os diferentes setores. Se na 
indústria de petróleo e gás natural o princípio da segurança de abastecimento 
mostrava-se como condutor das políticas setoriais, no setor elétrico, o princípio 
reformista conduziu as ações de políticas públicas desse período. 

A reforma do estado brasileiro iniciado no governo Collor de Mello e continuada 
nos dois mandatos do presidente Fernando Henrique seguiu o princípio de 
redução do tamanho do Estado através de uma política ousada de privatizações 
e abertura dos mercados para a competição. No caso da indústria de petróleo, 
apesar da abertura do setor ao capital privado e da desverticalização da cadeia 
produtiva, manteve-se a preocupação com o fortalecimento da Petrobras e com 
a autossuficiência na oferta de petróleo. Assim, embora a abertura do setor, com 
o estabelecimento da concessão de blocos exploratórios à iniciativa privada, 
tenha atraído novos investidores, a Petrobras manteve seu papel orientador dos 
investimentos na indústria de petróleo e gás natural. 

O período recente, que vai de 2006 até os dias de hoje, inaugura uma nova fase 
na indústria petrolífera no Brasil. A tão desejada autossuficiência na produção 
de Petróleo se transformou, com as descobertas das imensas reservas do pré-sal, 
em excedente exportável. A crescente produção é o reflexo dos investimentos 
realizados pela Petrobras e por seus parceiros privados em pesquisa e 
desenvolvimento. Nesse sentido, segundo (Piquet & Pintor Junior , 2018) as 
possibilidades abertas com as importantes descobertas, mesmo com grandes 
desafios empresariais, tecnológicos, institucionais e regulatórios colocam o país 
em uma privilegiada posição em termos de dotação de recursos energéticos. 
Adicionalmente às mudanças setoriais, a nova orientação política do atual 
governo reforça o projeto de maior abertura das indústrias de petróleo e gás 
natural com a saída da Petrobras de alguns segmentos como refino de petróleo e 
transporte de gás natural. 

Essas novas condições de contorno do setor de petróleo no Brasil trazem 
grandes desafios para os planejadores de política energética. Os 
novos drivers exigem sensíveis mudanças no modelo de organização da 
indústria. Como bem observa (Piquet & Pintor Junior , 2018), a “condição de 
exportador” de petróleo bruto ainda não está totalmente consolidada e precisa 
ser construída, em especial em termos da definição de políticas setoriais 
necessárias para assegurar tal nova condição. Ademais, diferente do que possa 
sugerir a autossuficiência na produção de petróleo, a segurança energética deve 
continuar sendo o princípio orientador das políticas públicas para os setores de 
energia. Sendo assim, o avanço no processo de desverticalização efetiva da 
indústria de petróleo e gás deve ser contrabalanceado com a capacidade do setor 
privado em cobrir, adequadamente, os espaços deixados pela Petrobras e com o 
caráter estratégico e de segurança nacional dos nossos recursos petrolíferos. 
Nesse contexto, a manutenção dos investimentos em exploração e produção, a 
modernização do parque de refino, a racionalização do uso das rendas 
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petrolíferas, o aproveitamento do gás do pré-sal e a expansão do sistema de 
transporte de gás natural são elementos de segurança de abastecimento que 
devem fazer parte das diretrizes de política energética do setor de petróleo e gás 
natural nos próximos anos. 
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Notas 

(1) É importante ressaltar que elevados investimentos foram feitos nesse 
período na construção de novas hidroelétricas como Itaipu e Tucuruí. 

(2) A aceleração do processo inflacionário só não foi maior pela contenção dos 
preços públicos (entre eles o da eletricidade e do petróleo verificada no período. 
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Os novos rumos do mercado de GNL: 
uma visão sobre a flexibilidade dos 
grandes compradores asiáticos 

Por Yanna Clara Prade 

O mercado de GNL vem passando por mudanças estruturais importantes, 
deixando de ser o irmão mais novo do mercado de gás, para tomar diferente 
rumo e adotar lógica própria. O grito de liberdade, na figura de um benchmark 
líquido e confiável para o preço do GNL, ainda não foi dado, mas as condições 
de mercado estão mudando rapidamente, como já apresentado em textos 
anteriores no Infopetro [1]. 

Um dos principais resultados da recente mudança do mercado de GNL é a 
alternância do “mercado dos vendedores” para o “mercado dos compradores”, 
no qual os compradores diante de vasta disponibilidade de oferta ganham maior 
poder de barganha frente aos vendedores. Essa condição impacta na pressão em 
flexibilizar algumas cláusulas dos contratos de longo prazo, assim como a 
intensificação do uso dos volumes spot e de curto prazo. Esse movimento pode 
ser chave para finalmente o mercado criar condições de liquidez e flexibilidade 
necessárias para a criação do benchmark de preço. 

Inserido nessa série de artigos sobre o mercado de GNL e sua evolução, o 
presente estudo tem como objetivo apresentar as necessidades de flexibilidade 
sob a ótica do consumidor de GNL, levando em consideração os maiores 
consumidores atualmente, aqueles que ditam as tendências e movimentos mais 
importantes deste lado do mercado. O foco da análise, portanto, serão os 
mercados do Japão, Coreia do Sul e China, que conjuntamente demandam mais 
de 50% do total de GNL comercializado mundialmente. 

O que significa flexibilidade no mercado de GNL? 

O debate sobre a flexibilidade no mercado de GNL nos últimos anos tem focado 
no aumento do comércio de contratos de curto prazo e spot; e a principal 
inflexibilidade dos contratos de longo prazo, a cláusula de restrição de destino, a 
qual define que a carga só pode ser entregue no porto pré-definido 
contratualmente – um modelo com relevante inflexibilidade. Uma análise sobre 
a flexibilidade no mercado de GNL, no entanto, deve incluir um escopo mais 
amplo devido à sua estrutura altamente complexa, uma vez que a cadeia de GNL 
inclui todos os ativos e contratos entre a boca do poço de gás até o gasoduto de 
distribuição no consumidor final. 

IEA (2002) define flexibilidade como a capacidade de alterar volumes de gás em 
períodos de tempo definidos e sua análise foca nas ferramentas de oferta de gás 
natural e flexibilidade de demanda, ou seja, como a flexibilidade pode ser usada 
para adaptar a oferta quando a demanda flutua ou para adaptar a demanda o 
fornecimento de gás não é suficiente. O relatório aponta três ferramentas 
principais para a flexibilidade no sistema de gás natural: (1) disponibilidade de 
produção e transporte suficientes (seja com ativos próprios ou por meio de 
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contratação de terceiros) para suprir a demanda mais alta possível; (2) 
existência de capacidade de armazenamento para gás e/ou GNL; e (3) existência 
de esquemas contratuais com os clientes finais para reduzir ou interromper o 
fornecimento de gás conforme solicitado. Portanto, a flexibilidade é tratada 
tanto pelas condições contratuais como pelas condições de disponibilidade de 
infraestrutura. 

Tomando a abordagem da IEA e adaptando-se ao mercado de GNL, portanto, a 
flexibilidade no mercado de GNL está relacionada com a capacidade de 
movimentar volumes de GNL à medida que sua demanda muda. Existem dois 
prismas possíveis de análise sobre flexibilidade e mercado de GNL: a 
flexibilidade do mercado de GNL em si, levando-se em consideração apenas o 
mercado compreendido entre a planta de liquefação e de regaseificação; e o 
GNL como fator de flexibilidade para o mercado de gás local, tornando-se uma 
fonte de suprimento alternativa e flexível em comparação a oferta firme 
relacionada ao transporte via gasoduto. 

O primeiro caso diz respeito a análise dos contratos de prazo definido para a 
compra de GNL e os contratos de fretamento (“charter agreements”), tendo 
como cerne a diversificação como mitigador dos riscos associados. O segundo se 
relaciona principalmente com a existência de liquidez e flexibilidade suficientes 
para promover um mercado spot, o que deve levar em conta tanto a 
disponibilidade de volumes de GNL, como de navios de transporte. 

Em ambos os prismas de análise, a condição de infraestrutura de flexibilidade se 
torna relevante, e esta inclui a capacidade de armazenamento de gás/GNL, o 
nível de utilização da planta de regaseificação e liquefação, a existência de 
infraestrutura de recarga nas plantas de regaseificação, e a disponibilidade de 
navios metaneiros. 

Panorama das condições de flexibilidade nos países asiáticos 

O Japão e a Coreia do Sul são os maiores e mais tradicionais compradores de 
GNL do mercado asiático, com as importações iniciadas em 1969 e 1986, 
respectivamente. Ambos os países representaram 42% do total mundial de 
importações de GNL em 2018 e seus mercados de gás são quase totalmente 
dependentes do GNL. 

O gás natural no mercado de energia do Japão desempenha um papel 
importante, sendo responsável por 40% da demanda de energia do país em 
2017. O Japão produz menos de 10% de sua demanda de gás e depende 
fortemente das importações de GNL. Os compradores de GNL do Japão são 
principalmente concessionárias de energia elétrica e gás natural que 
representam aproximadamente 85% dos volumes atuais contratados. No 
entanto, traders tradicionais japoneses (como a Mitsubishi e a Mitsui) estão se 
envolvendo mais no mercado de GNL, principalmente no comércio e no 
transporte. 

O Japão possui 91 MTPA em contratos de médio e longo prazo e aprox. 60% 
deste volume é contratado pelas concessionárias de energia elétrica do país [2]. 
Desde 2012 o país tem uma média de 20% de seu volume importado vindo do 
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mercado spot e de curto prazo. A estimativa é de que, em 2018, os contratos de 
longo prazo representem 56%, de médio prazo 26%, e os volumes de curto prazo 
e spot 18% do portfólio japonês. Como visto no Gráfico 2, em comparação com 
os outros países, o Japão possui a carteira mais diversificada em termos de 
período contratual. 

Aproximadamente 50% do volume de contratos de longo e médio prazo 
assinados por compradores japoneses são baseados exclusivamente no modelo 
ex-ship (DES), implicando que eles não têm uma forte participação no mercado 
de frete para seus compromissos de longo prazo, reduzindo sua capacidade de 
acessar esse tipo de flexibilidade [3]. Além disso, de acordo com a JFTC (2017), 
todos os contratos DES e a maioria dos contratos FOB do Japão têm cláusula de 
destino. 

Contratos de GNL, tanto do Japão quanto da Coreia, são principalmente de 
destino fixo, como mostrado no Gráfico 1 abaixo. Os volumes dos contratos 
japoneses devem se reduzir nos próximos anos devido ao recomeço da operação 
das usinas nucleares e expiração de contratos de longo prazo, principalmente 
após 2021. Após 2019, contratos com destino flexível aumentam sua 
participação no volume total de GNL, pois começam a entrar em vigor os 
contratos dos EUA, que possuem cláusula clara permitindo entrega da carga no 
porto de escolha do comprador. 

Gráfico 1 – Contratos de GNL por tipo de flexibilidade de destino – 
Japão e Coreia do Sul 

(dado histórico até 2017) 

 

Fonte: IEA (2018). 

Pelo lado da infraestrutura de armazenamento, o Japão não possui 
armazenamento subterrâneo de gás natural e conta apenas com o 
armazenamento de GNL. O país tem um total de 277 bcm de capacidade de 
armazenamento de gás em seus tanques de GNL, o que representa 10% da 
demanda anual, em dados de 2018. Em comparação com outros mercados de 
gás, os EUA e a Europa têm apenas em armazenamento subterrâneo 20% da 
demanda anual total de gás (sem considerar o armazenamento adicional de 
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GNL). Outra questão relacionada à capacidade de armazenamento do Japão é 
que o sistema de gasodutos não é conectado em nível nacional, ou seja, os 
mercados japoneses são locais e próximos aos terminais de regaseificação, o que 
impõe uma restrição à flexibilidade que poderia ser obtida ao gerenciar o 
armazenamento como estratégia de segurança nacional. 

Outra deficiência na infraestrutura japonesa está relacionada a capacidade de 
recarga nos terminais de regaseificação [4]. O Japão tem 35 terminais de 
regaseificação com capacidade total de 217 MTPA, mas apenas 35% possuem 
capacidade de recarga do navio para reexportação. A implicação principal é que 
esta deficiência aliada a contratos com destino fixo impõe uma inflexibilidade 
importante aos compradores de GNL do Japão, no caso em que há excesso de 
volume contratado. 

Em conclusão, o mercado de gás do Japão apresenta deficiências relevantes de 
armazenamento, recarga de infraestrutura e portfólio diversificado, já que eles 
são totalmente dependentes de GNL, sem acesso a importação por gasoduto. Os 
contratos são assinados principalmente pelas concessionárias de energia 
elétrica japonesas, no modelo DES e de longo prazo (mais de 15 anos) com 
destino fixo. Esses elementos aliados à liberalização no mercado japonês de gás 
estão aumentando a conscientização sobre a estratégia do comprador de GNL, 
uma vez que a flexibilidade se tornou central para lidar com o novo ambiente de 
negócios, conforme será apresentado na próxima seção. 

Por outro lado, a Coreia do Sul tem uma organização distinta da indústria de gás 
em comparação com os japoneses, já que a KOGAS é o ponto focal da demanda 
de GNL no país. A KOGAS é uma empresa estatal e possui o monopólio de facto 
do fornecimento de gás no país, tendo atualmente 95% do volume total de 
contratos a prazo de GNL. Essa configuração afeta tanto a flexibilidade dos 
mercados de GNL quanto do mercado de gás na Coréia, uma vez que todos os 
investimentos e decisões comerciais são tomadas pela KOGAS. 

A Coréia do Sul possui 38 MTPA em contratos de médio e longo prazo. Ao longo 
dos anos, semelhante ao Japão, a Coréia do Sul tem utilizado o mercado spot e 
de curto prazo, com uma média de 20% do total das importações, 
principalmente provenientes do Catar e da Austrália. A estimativa é que, em 
2018, os contratos de longo prazo representem 65% do total do portfólio 
coreano, contratos de médio prazo e curto prazo, apenas 2% cada (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Portfolio de contratos por compradores asiáticos (em 
vigor em 2018) 

 

Fonte: GIIGNL (2019). 

Como mostra o Gráfico 1, os volumes contratados da Coreia são principalmente 
com base em destino fixo, mesmo com 62% dos contratos de médio e longo 
prazo sendo exclusivamente FOB. Como no Japão, o aumento esperado dos 
volumes flexíveis nos próximos anos é relacionado aos novos contratos com 
empresas dos EUA. 

A Coreia não tem armazenamento subterrâneo de gás, mas tem disponibilidade 
de armazenamento de GNL, representando 13% da demanda total de GNL em 
2018. Ainda não é tão desenvolvida quanto nos EUA e Europa, mas o governo 
tem como meta aumentar o armazenamento para 20% em 2030. Diferente da 
situação do Japão, o sistema de gasodutos da Coreia é bem integrado, de modo 
que o armazenamento de GNL pode ser gerenciado em nível nacional, e também 
porque a KOGAS tem mais de 90% de capacidade de regaseificação e 
armazenamento. Além disso, as plantas de regaseificação, que somam 
capacidade de 129 MTPA, tem baixa capacidade de utilização, cerca de 30%, o 
que se configura como uma vantagem para flexibilidade da KOGAS. A 
infraestrutura de recarga, por outro lado, é muito limitada, pois há apenas um 
terminal com esse tipo de infraestrutura, que possui 1,8 MTPA de capacidade. 

Em conclusão, a Coréia tem uma posição mais confortável em relação às 
ferramentas físicas de flexibilidade, em comparação com a situação do Japão, já 
que tem mais armazenamento disponível em uma base nacional com 
gerenciamento centralizado no KOGAS. No entanto, a centralização do mercado 
impõe um desafio à diversificação contratual, uma vez que estes são 
principalmente de longo prazo e destino fixo, com pequena participação de 
contratos de médio prazo. Pelo lado positivo, no entanto, há um grande número 
de contratos FOB, o que pode facilitar as negociações de flexibilização da 
cláusula de destinação. 

Além dos tradicionais compradores de GNL, a China é um participante 
importante no mercado asiático, a qual expandiu rapidamente sua participação 
ultrapassando o segundo lugar da Coréia como maior consumidor em 2017. A 
China entrou no mercado de GNL apenas em 2006 para atender à crescente 
demanda doméstica. Mas em contraste com o Japão e a Coréia, a China tem sua 
própria produção doméstica e acesso a importações de dutos do Turcomenistão, 
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Uzbequistão e Cazaquistão, de modo que o GNL respondeu apenas a 22% do 
fornecimento total de gás em 2017. 

As ferramentas de flexibilidade de infraestrutura da China são bastante 
subdesenvolvidas, já que o país tem apenas armazenamento de GNL para suprir 
7% da demanda total de GNL, e apenas armazenamento subterrâneo de gás para 
atender a 3% do consumo total de gás. O país também tem capacidade de 
recarga limitada, já que representa 18% da capacidade total de regaseificação. 

Os contratos de GNL em vigor em 2018 estão concentrados nas três empresas 
estatais chinesas, CNOOC, Petrochina e Sinopec. A CNOOC é a principal 
compradora, com 39% dos volumes contratados, seguida pela Petrochina com 
26% e Sinopec com 21%. A China tem 46 MTPA de volume em contratos de 
médio e longo prazo e representa quase 70% do total da carteira de contratos 
chinesa em 2018, com as cargas spot respondendo por 30% do volume total 
(Gráfico 2). A carteira de contratos é pouco diversificada, com participação 
mínima de contrato de médio prazo e curto prazo. Além disso, os contratos DES 
representam 71% do volume total contratado em 2018. 

Empresas independentes (não-NOCs) têm pequena participação com base nos 
dados de 2018, mas algumas empresas de distribuição e concessionárias de 
energia elétrica estão investindo em terminais de GNL e assinaram contratos 
totalizando 2,4 MTPA para iniciar entre 2018 e 2020. Algumas dessas empresas 
preferem assinar contratos de médio prazo, entre 5 e 10 anos, que diversificarão 
o portfólio de GNL da China. 

Os principais compradores asiáticos apresentam algumas restrições 
importantes em suas ferramentas de flexibilidade, tanto para lidar com 
situações de aumento e diminuição de demanda de gás, conforme resumido na 
Tabela 1. 

Tabela 1 – Sumário das flexibilidades dos países asiáticos 

 

Fonte: Pesquisa da autora, GIIGNL (2019). 
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As novas condições dos compradores e o incentivo à flexibilidade 

Há dois pontos cruciais na discussão sobre flexibilidade do lado da demanda de 
GNL. A primeira é a deficiência de infraestrutura de armazenamento e recarga 
nos países de grandes compradores, o que implica que há uma inflexibilidade 
importante no lado da demanda de GNL, que foi compensada pelo aumento dos 
mercados spot e de curto prazo. O segundo ponto é a grande dependência 
desses países em contratos tradicionais de longo prazo, nos quais a flexibilidade 
é limitada pela restrição ao desvio de cargas e pelo longo prazo de validade 
(normalmente 20 anos). 

O Japão tem sido o principal impulsionador para aumentar a flexibilidade nos 
últimos anos e esse movimento pode levar a uma mudança geral no mercado de 
GNL. Os compradores japoneses têm estado ativos em aumentar sua 
flexibilidade pela diversificação de portfólio, impulsionados pela incerteza da 
demanda de gás doméstico e pela liberalização em seus mercados de gás e 
energia. 

A incerteza da demanda deve-se ao reinício das usinas nucleares, uma vez que 
não está claro o quão rápido isso ocorrerá, mas, independentemente do cenário, 
a demanda por gás deverá diminuir nos próximos anos. Muitos especialistas 
estimam que os compradores japoneses estão sobre contratados até 2020 [5], 
com exposição relevante a contratos que não permitem o desvio de cargas. 
O ramp-up dos projetos dos EUA também impacta na situação de sobre 
contratação, mas, neste caso, as cargas podem ser redirecionadas, e a 
desvantagem está relacionada ao risco de preço. 

A Coreia do Sul também apresenta alguma incerteza quanto à sua demanda, já 
que os planos de energia do governo têm como alvo mais renováveis e gás 
natural, para substituir o carvão e as usinas nucleares, mas não se sabe ao certo 
em que velocidade. A eliminação de usinas nucleares ocorreu após o aumento 
do debate sobre segurança após dois terremotos de alta magnitude atingirem o 
país em 2016. O novo governo coreano, durante as eleições, assumiu a posição 
de que o uso de GNL na matriz energética seria incentivada, mas o mercado 
ficou desapontado quando o oitavo plano de eletricidade reduziu a meta 
anterior de participação de gás de 37% para 18,8% do mix de energia. A 
velocidade e a magnitude da transição no mercado energético coreano não são 
claras, e isso pode afetar a flexibilidade necessária e alcançada pelo país (Paik, 
2018). 

A liberalização nos mercados de gás também desempenha um papel importante 
na aspiração de flexibilidade dos compradores monopolistas, uma vez que 
impõe um importante desafio ao status quo do seu negócio. Sem concorrência 
no mercado interno, os monopolistas conseguiam passar os altos custos de 
combustível para o consumidor final, e um portfólio diversificado não era uma 
estratégia central. A total liberalização do mercado de eletricidade e gás, aliada 
ao acesso de terceiros aos terminais de regaseificação, aumenta a concorrência 
nos mercados da energia e os compradores de GNL terão de racionalizar as suas 
aquisições e diversificar as suas carteiras. Os três países asiáticos estudados 
neste documento estão passando pelo processo de liberalização de seus 
mercados de gás, mas em diferentes estágios e com pouco efeito ainda. 
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Em 2011, o governo da China iniciou o processo para reformar os preços do gás 
natural, vinculando-o a uma cesta de combustíveis concorrentes (como óleo 
combustível e GLP). A liberalização do mercado foi alcançada em 2017, quando 
o governo anunciou o acesso de terceiros a gasodutos e terminais de importação 
de GNL (IEEJ, 2018). A reforma do mercado de gás já está trazendo resultados, 
já que muitas empresas independentes estão assinando novos contratos de 
GNL. No entanto, os NOCs ainda dominam o mercado de gás do país e o 
progresso na liberalização tem sido limitado (Platts, 2018). 

A Coreia do Sul começou a abrir seu mercado de gás em 2008, permitindo 
importações de GNL de produtores independentes de energia, mas somente em 
2016 o governo decidiu abrir gradualmente as importações de gás e o mercado 
de gás até 2025. No entanto, não está claro o que realmente acontecerá, devido 
ao dilema do governo em proteger o monopólio da KOGAS (Paik, 2018). 

Após o desastre nuclear de Fukushima, em 2011, o governo japonês decidiu 
fazer uma profunda reforma na regulamentação de energia, começando pelo 
mercado de eletricidade e expandindo para o mercado de gás. A liberalização no 
mercado de eletricidade foi promulgada pela revisão da Lei do Comércio de 
Eletricidade em 2015. O mercado de eletricidade foi aberto em 2016 e a 
separação da rede de transmissão dos fornecedores de energia está prevista para 
ocorrer em 2020. 

A reforma no mercado de gás do Japão começou com as emendas à Lei do 
Comércio de Gás promulgadas em 2015, e a liberalização estava planejada para 
ocorrer gradualmente. Em 2017, o mercado de gás foi liberalizado, para que 
consumidores residenciais e comerciais possam escolher livremente seus 
fornecedores de gás. Ainda em 2017, foi estabelecido o acesso de terceiros aos 
terminais de GNL, e as empresas precisam publicar informações sobre 
armazenamento e disponibilidade de capacidade e permitir que terceiros 
contratem capacidade ociosa. O processo de liberalização avançará para a 
desagregação da rede de transporte das três empresas Tokyo Gas, Osaka Gas e 
Toho Gas, em 2022. 

O governo japonês está ciente da inconsistência relacionada à abertura do 
mercado doméstico de gás e energia e à carteira contratual dos compradores de 
GNL. Por este motivo, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria (METI) 
do Japão lançou em 2016 uma estratégia para o desenvolvimento do mercado 
de GNL, no qual afirma que o Japão deve desempenhar um papel de liderança 
no desenvolvimento de um mercado de GNL flexível e líquido, encorajando a 
criação de um hub de GNL no país. Para alcançar essa flexibilidade, o METI 
aponta três elementos fundamentais que precisam ser abordados no mercado de 
gás do Japão: (i) a eliminação de cláusulas de destino; (ii) mudança do 
indexador dos preços contratuais migrando do baseado em preço de petróleo 
para basear-se em um preço do mercado de gás; (iii) acesso aberto à 
infraestrutura de gás (METI, 2016). 

Outra parte relevante para a conscientização sobre flexibilidade no Japão é 
refletida na perspectiva regulatória. Em 2017, a Japan Fair Trade Commission 
(JFTC) publicou recomendações relacionadas a inflexibilidades nos contratos de 
longo prazo de GNL dos compradores japoneses, referentes à restrição de 
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destino, participação nos lucros [6] e take-or-pay (JFTC, 2017). O objetivo era 
avaliar se as disposições contratuais estavam violando a Lei Anti-Monopólio do 
Japão. A JFTC conclui que a violação da Lei é provável quando o destino é 
restrito em acordos FOB e no DES, quando o vendedor se recusa a permitir o 
desvio. Sobre a participação nos lucros, a Comissão define que é um comércio 
desleal nos acordos FOB, e no DES pode violar a lei quando a divisão não é 
razoável. Em cláusulas take-or-pay, a JFTC reconhece que é uma cláusula 
razoável para garantir o investimento, mas pode estar limitando a concorrência 
quando o vendedor tem maior poder de barganha e pode impor um valor injusto 
quando o investimento já é amortizado (especialmente no caso de renovação 
contratos de instalações de liquefação existentes). A JFTC conclui que, ao 
negociar novos contratos ou renovar contratos, os compradores japoneses não 
devem aceitar as cláusulas restritivas da concorrência, e que, se for necessário, 
ações serão tomadas pela Comissão. O movimento da JFTC estabeleceu um 
espaço para aumentar o debate sobre as cláusulas de restrição de destino nos 
contratos de longo prazo, como Coréia e na Comissão Europeia [7]. 

É improvável que os compradores asiáticos tentem renegociar cláusulas de 
destino nos atuais contratos em vigor, mas tanto o Japão quanto a Coréia têm 
aproximadamente 50% de seus volumes contratados vencendo entre 2020 e 
2030, e isso pode ser renegociado em acordos mais flexíveis. Tem sido relatado 
que novos contratos assinados por compradores asiáticos de GNL já excluem a 
cláusula de destino. 

Um movimento importante pelo lado do mercado está relacionado com alianças 
para aumentar o poder de barganha para obter acordos melhores e mais 
flexíveis com os vendedores de GNL. Em 2017, a KOGAS, a JERA e a CNOOC 
assinaram um Memorando de Entendimento para cooperar no negócio de GNL, 
através de compras conjuntas de GNL, participação conjunta em investimentos 
no upstream e cooperação no transporte e armazenamento. A aliança permite 
otimizar os arranjos de frete, através de swaps e uso compartilhado de 
armazenamento, que é deficiente nos três países. Este tipo de estratégia parece 
estar dando certo, uma vez que a Tokyo Gas e a Centrica assinaram um Heads of 
Agreements para comprar 2,6 MTPA com flexibilidade de destino em formato 
DES de Mozambique LNG, depois de assinarem um MoU para cooperarem no 
mercado de GNL em 2016. Essa estratégia de cooperação pode se tornar mais 
importante quando o mercado voltar a ser um “mercado dos vendedores”. 

Os grandes compradores de GNL também estão adotando uma estratégia de 
integração ao longo da cadeia, assegurando participação tanto no upstream 
quanto no downstream em outros países. Esses grandes players estão 
aumentando suas capacidades de comercialização e revendendo o GNL 
para players menores e no mercado spot. Japão e Coreia estão adotando essa 
estratégia. A KOGAS expandiu sua operação adquirindo participações em 20 
projetos upstream e esteve envolvida em projetos de terminais de regaseificação 
em vários países. As empresas japonesas estão seguindo a mesma estratégia, 
como exemplo, a Tokyo Gas tem como meta aumentar o investimento no 
exterior no mercado de GNL, com foco no Sudeste Asiático; e na América do 
Norte. A empresa vinha investindo em vários projetos de produção de shale 
gas na América do Norte e em projetos integrados na Austrália; e nos últimos 
anos aumentaram sua participação na distribuição de gás no Vietnã, Indonésia, 



Gás Natural 
 

Boletim Infopetro Maio/Junho 2019 Página 20 
 

Tailândia. A China é a mais jovem importadora de GNL da família asiática, mas 
já tem participação em vários projetos na Austrália, Rússia, Moçambique e 
Canadá; dado que esta é uma estratégia comum das NOCs chinesas, de investir 
fortemente em mercados de energia no exterior para garantir o abastecimento. 

Conclusões 

O mercado de GNL evoluiu em muitos aspectos, à medida que as condições 
tecnológicas e comerciais mudaram ao longo dos anos. Neste novo ambiente, a 
flexibilidade foi reforçada pelo surgimento de mercados de curto prazo e spot, 
mas algumas inflexibilidades ainda estão presentes, relacionadas aos contratos 
de longo prazo e sua estrutura rígida. 

O mercado parece estar em transição para um mercado mais líquido e flexível e 
é importante avaliar quais são os obstáculos e as condições de flexibilidade dos 
participantes do mercado. Os grandes compradores asiáticos, principalmente o 
Japão, estão pressionando para aumentar a flexibilidade nos contratos de longo 
prazo porque eles não têm outras ferramentas de flexibilidade bem 
desenvolvidas, já que atualmente têm deficiências em armazenamento, portfólio 
diversificado e capacidade de recarga. Os grandes compradores também seguem 
cada vez mais a estratégia de portfólio, assumindo posições em contratos e 
ativos ao longo da cadeia de GNL, o que melhora sua flexibilidade. No entanto, 
podemos ver que isso é um movimento dos grandes e tradicionais players, que 
já têm maior poder de investimento e barganha. Players menores e novos têm 
menos poder nesse sentido, então é possível que estes obtenham acordos mais 
inflexíveis, alinhados com o modelo tradicional. 

Referências 

GIIGNL (2019). The LNG Industry. 

Honoré, et al (2016). Demand Potential. In: Ed. Corbeau, A-S. & Ledesma, D. 
(2016). LNG Markets in Transition: The Great Reconfiguration. Oxford Institute 
for Energy Studies. 

IEA (2002). Flexibility in Natural Gas Supply and Demand. 

IEA (2017). Global Gas Security Review 2017. 

IEA (2018). Gas Market Report 2018. 

IEEJ (2018). The Future of Asian LNG 2018 (The Road to Nagoya). October 
2018. 

Japan Fair Trade Commission – JFTC (2017). Survey on LNG Trades. 
Disponível em: https://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-
2017/June/170628_files/170628-2.pdf 

METI (2016). Strategy for LNG Market Development – Creating flexible LNG 
Market and Developing an LNG Trading Hub in Japan. May 2, 2016. 

https://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2017/June/170628_files/170628-2.pdf
https://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2017/June/170628_files/170628-2.pdf


Gás Natural 
 

Boletim Infopetro Maio/Junho 2019 Página 21 
 

Paik, K. W. (2018). South Korea’s Energy Policy Change and the Implication for 
its LNG imports. Disponível 
em: https://www.oxfordenergy.org/publications/south-koreas-energy-policy-
change-implications-lng-imports/ 

Platts (2018). Opportunities and challenges of China’s LNG expansion. Special 
Report: LNG, March 2018. 

Prade, Y. C. (2015). O mercado de GNL do futuro: risco ou oportunidade para o 
Brasil? Boletim Infopetro, 21/09/2015. Disponível 
em: https://infopetro.wordpress.com/2015/09/21/o-mercado-de-gnl-do-
futuro-risco-ou-oportunidade-para-o-brasil/ 

Timera Energy (2017). Asian portfolios drive LNG contracting evolution, April 
2017. Disponível em: https://timera-energy.com/asian-over-contracting-of-lng/ 

Notas 

[1] Prade (2015) e Prade (2018). 

[2] Para este artigo, o contrato de curto prazo é de até 4 anos, de médio prazo, 
de 5 a 15, e de longo prazo, de mais de 15 anos. 

[3] O contrato de GNL define que parte contratual será responsável pelo 
transporte da carga, sendo o mais comum o ex-ship (DES), no qual o vendedor é 
responsável por organizar o embarque; e o free-on-board (FOB), na qual o 
comprador é responsável pelo embarque da carga. Nos contratos DES, a 
flexibilidade tende a ser mais limitada quando o comprador de GNL enfrenta 
mudanças na demanda, já que o vendedor de GNL tem o controle logístico e, 
por essa razão, reprogramar ou redirecionar cargas poderia ser desvantajoso 
para as operações dos vendedores. Por outro lado, o formato FOB dá mais 
flexibilidade ao comprador, que poderia encontrar a melhor solução evitando 
grandes negociações com o vendedor (caso o contrato não tenha restrição de 
destino). 

[4] A recarga de navios se tornou uma prática recorrente no mercado de GNL, 
principalmente na Europa. Nesse caso, o GNL é reexportado através da recarga 
do navio no terminal de regaseificação. 

[5] Honoré, et al (2016), IEA (2017), Timera Energy (2017). 

[6] Em alguns contratos em que é possível desviar a carga do seu destino 
original, o vendedor exige uma participação dos lucros dessa transação, 
impedindo que o comprador tenha ganhos de arbitragem no contrato. 

[7] Na Coreia, a ideia de iniciar uma investigação foi considerada em 2017, mas 
a Comissão ainda não decidiu se iria mais longe (https://reut.rs/2gR2Er7). Na 
UE, a Comissão iniciou uma investigação para verificar se o Catar está 
cumprindo as regras antimonopólio que impedem a inclusão de cláusulas de 
restrição, como no início de 2000, quando esse tipo de investigação levou à 
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renegociação e à exclusão dessas cláusulas restritivas contratos 
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4239_en.htm). 
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A importância das redes para o sucesso 
das estratégias de descarbonização do 
setor elétrico 

Por Clarice Ferraz 

A crescente eletrificação do consumo de energia associada à necessidade de 
descarbonização do setor já provoca importantes mudanças nos negócios de 
empresas de energia ao redor do mundo. 

A resposta à necessidade de descarbonização veio sobretudo pelo avanço das 
novas energias renováveis, através de geração distribuída. A integração desses 
novos recursos energéticos distribuídos (REDs), marcados pela intermitência de 
sua geração, traz uma série de novos desafios para o setor de transporte de 
eletricidade. Como em toda reestruturação, Burger et al. (2018) lembram que 
“os reguladores e formuladores de políticas devem reconsiderar 
cuidadosamente como a estrutura da indústria no âmbito da distribuição afeta o 
planejamento, a coordenação e a operação do sistema, bem como a 
concorrência, o desenvolvimento do mercado e a eficiência de custos”. 

A revolução agora se dá a partir do setor de distribuição e vai a montante 
afetando os outros componentes do sistema elétrico, com destaque para a 
transmissão, setor que recebe pouca atenção. Na realidade, são diversas 
transformações ocorrendo de forma concomitante, o que aumenta sua 
complexidade e o risco associado às reformas. 

O setor de distribuição, mais próximo do consumidor final, naturalmente, 
ganha mais visibilidade. Para integrar mais REDs, as redes precisam de novos 
medidores, de preferência inteligentes e capazes de reagir a problemas de 
intermitência, isolando determinado trecho da rede, por exemplo. Para realizar 
o dimensionamento de sua infraestrutura de distribuição, as distribuidoras 
precisam agora não apenas levar em consideração a carga de seus 
consumidores, mas também ter um sistema pronto para receber as injeções de 
potência realizadas pelos empreendimentos de micro e mini geração 
distribuída, conectadas à rede. 

Basta pensar em como se transformou o perfil dos clientes comerciais ao 
instalarem sistemas fotovoltaicos em seus negócios. As redes de distribuição que 
os atendiam fornecendo eletricidade durante o horário comercial precisam 
agora ser capazes de receber a injeção de praticamente toda a carga que ele gera 
fora dos horários do funcionamento do comércio. Sabemos que uma rede deve 
ser dimensionada para atender a ponta do sistema e que essa ponta é inferior à 
soma do consumo de todos os consumidores, pois estes não possuem o mesmo 
perfil de carga, por terem necessidades diferentes em seus empreendimentos. 
Por outro lado, em dia de domingo de sol, quando esses estabelecimentos 
estiverem fechados, seus sistemas estarão gerando eletricidade e injetando tudo 
na rede de distribuição, simultaneamente. Em certos segmentos, já se faz 
necessária a instalação de novos transformadores ou mesmo subestações. À 



Energia Elétrica 

Boletim Infopetro Maio/Junho 2019 Página 24 
 

medida que a participação das REDs cresce, o problema se agrava. Assim, 
embora ainda longe de estar equacionada, a questão da distribuição ao menos 
tem visibilidade e é discutida. O que tem sido menos debatido é como as 
transformações no setor de distribuição têm afetado o setor de transmissão. 
Desse modo, analogamente à distribuição, as linhas também precisam se 
modernizar e ser capazes de lidar com um maior trânsito de elétrons e 
diferentes perfis de consumo e injeção. Para isso, é necessário aumento de 
investimento nas redes e nas “demais instalações de transmissão”. 

Com efeito, diante do incremento da eletrificação, para garantir a segurança de 
abastecimento, os sistemas precisam de maior flexibilidade para lidar com os 
novos perfis de geração. Essa flexibilidade se dá, sobretudo, por meio de estoque 
e da integração de subsistemas para que, caso surja um problema em 
determinada região, possa-se recorrer a uma solução em outro subsistema ao 
qual ela esteja interconectada. A busca por estoques estratégicos, para os que 
não possuem grandes reservatórios hidrelétricos, se traduz na expansão da 
indústria de baterias. E vale lembrar que, apesar de grandes avanços, as baterias 
ainda se mostram como uma solução muito cara para estocagem de eletricidade. 
Em consequência, como solução para o aumento de flexibilidade os operadores 
de sistema reforçam os investimentos no setor de transmissão. 

De acordo com o relatório The Coming Electrification of the North American 
Economy: Why We Need A Robust Transmission Grid, realizado pelo Brattle 
Group em parceria com o Group WIRES Group(1)(2019), bilhões de dólares 
deverão ser investidos nas redes de transmissão. O relatório aponta que o 
investimento em transmissão necessário para acomodar novos recursos 
renováveis, nos EUA, será de US$ 30 bilhões a US$ 90 bilhões, até 2030, e, até 
2050, o investimento suplementar no setor deverá ser de US$ 200 a US$ 600 
bilhões. Tais investimentos estão associados a um aumento do consumo de 
eletricidade de 5% a 15% até 2030, e de até 85% em 2050, como mostra a figura 
abaixo. Os autores do relatório afirmam que, sem os investimentos adequados 
em transmissão, a evolução da eletrificação com descarbonização do setor não 
irá ocorrer. 
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Figura 1. Incremento do investimento anual em transmissão 
relacionado ao aumento da eletrificação 

 

Source: Wires Group, 2019 

O elevado nível de investimentos requerido se deve à necessidade de conectar 
mais fontes de geração de energias renováveis à rede e manter o sistema 
confiável face aos aumentos de consumo de ponta. Cabe ressaltar que o 
território americano está subdividido em três interconexões principais, que 
operam independentemente umas das outras com transferências de energia 
limitadas entre elas (U.S. EIA). 

O estudo da WIRES (2019), entre vários outros realizados, aponta para a 
importância de agir proativamente no planejamento da infraestrutura 
necessária para a difusão da eletrificação do consumo de energia. Além da 
estimação dos investimentos necessários, ele mostra a preocupação dos atores 
em garantir a integridade e a robustez do sistema. 

A proatividade nesse ponto é crucial e urgente. Investimentos em redes 
enfrentam sérios desafios. Entre estudos de planejamento, licenças, leilões e sua 
construção propriamente dita, novas linhas de transmissão podem levar mais de 
dez anos para entrar em funcionamento. A falta de endereçamento desse 
problema pode levar à incapacidade de atender às novas necessidades dos 
consumidores e até mesmo comprometer a segurança de todo o sistema. Desse 
modo, ao ritmo do crescimento da eletrificação e da participação de novos 
REDs, há urgência na melhoria das redes de transmissão. 

O mencionado relatório da WIRES chama a atenção para a necessidade de 
expansão das redes e de integração das redes inter-regionais nos EUA – 
importantes para trazer flexibilidade ao sistema para que esse seja capaz de 
lidar com disrupções, comuns às renováveis intermitentes. Assim, não basta ter 
novas fontes de geração de eletricidade: a segurança do sistema passa a 
depender cada vez da integridade dos sistemas de transmissão e distribuição. 
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Com efeito, já em 2017, o The Rhodium Group publicou uma nota (2) a respeito 
do pedido do secretário de Energia dos EUA, Rick Perry, à Comissão Reguladora 
de Energia Federal (FERC) de intervenção nos mercados atacadistas para ajudar 
a manter funcionando as usinas termelétricas a carvão e as nucleares, que já não 
se mostravam competitivas face à geração de origem renovável (3). Os analistas 
do The Rhodium Group analisaram os dados de confiabilidade do DOE para 
avaliar a pertinência da preocupação do secretário Perry com a garantia do 
suprimento de combustível e encontraram que, de todas as grandes 
interrupções de energia, ocorridas entre 2012 e 2017, apenas 0,00007% haviam 
sido provocadas por problemas de abastecimento de combustível. A figura 
abaixo ilustra os demais resultados. 

Figura 2: Causa de grandes distúrbios de eletricidade nos EUA 

 

Fonte: The Rhodium Group Analysis, 2017 

A maior fonte de interrupções severas de abastecimento foi, de longe, provocada 
por eventos climáticos extremos(4), sem nenhuma relação com segurança de 
fornecimento de combustível ou adequação da geração. As interrupções 
ocorreram devido à vulnerabilidade das redes de transmissão e distribuição. 

Diante da ocorrência de eventos climáticos extremos e do seu agravamento, a 
exemplo das chuvas e ventanias ocorridas no Rio de Janeiro e em Moçambique, 
é preciso trabalhar a resiliência da infraestrutura de transporte e de distribuição 
para garantir a segurança de abastecimento nos sistemas elétricos. 

No Brasil, temos duas vantagens não negligenciáveis nessa corrida pela garantia 
de segurança e integridade do sistema elétrico. Possuímos grandes estoques 
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estratégicos representados por nossos reservatórios hidrelétricos e um grande 
sistema de redes integradas, que formam o Sistema Integrado Nacional (SIN), 
com cobertura de 99% do consumo nacional. Sua preservação, modernização e 
expansão são essenciais para o sucesso da integração dos novos REDs e, 
consequentemente, para a garantia de segurança de abastecimento do País. 
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