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Novo modelo de desenvolvimento da 
indústria de gás natural 

Por Marcelo Colomer 

O processo de transição energética em direção a descarbonização nos coloca a 
seguinte questão: o que fazer com as infraestruturas de movimentação e 
estocagem de combustíveis fósseis. A aceleração das mudanças climáticas 
explica a premência do deslocamento da matriz energética mundial em direção 
às fontes de baixo carbono. 

Uma das rotas para se atingir esse objetivo e que vem sendo adotada por muitos 
países é a eletrificação da economia com base em fontes de geração não-fósseis. 
Nesse contexto, as redes de transmissão e distribuição de energia elétrica irão 
desempenhar um papel cada vez mais importante no atendimento da demanda 
por energia não somente dos tradicionais clientes residenciais e industriais, 
como também de outros setores cuja demanda até hoje vem sendo atendida, 
tradicionalmente, pelos combustíveis fósseis, como o setor de transporte.  

Se, por um lado, o processo de eletrificação da economia mundial destaca a 
importância de novos investimentos nas redes elétricas, por outro, ele coloca em 
xeque a viabilidade econômica de novos investimentos em infraestruturas de 
movimentação de gás natural. Caracterizados por longos prazos de amortização 
e por elevados custos afundados, os investimentos em redes de transporte e 
distribuição de gás natural exigem fluxos físicos e contratuais estáveis por 
longos períodos de tempo. Isso explica por que em muitos países os projetos 
termoelétricos são utilizados como “âncora” para o desenvolvimento da malha 
de transporte de gás natural. 

De fato, a associação entre os gasodutos de transporte e os projetos térmicos 
está na base do modelo de desenvolvimento da indústria de gás natural na 
forma como conhecemos hoje. Nesse sentido, a substituição dos combustíveis 
fósseis por fontes alternativas de geração de eletricidade exige uma profunda 
reflexão sobre o futuro papel das infraestruturas de movimentação de gás 
natural. 

É verdade que em países em que a matriz de geração elétrica ainda é 
predominantemente a base de carvão, a expansão do uso do gás natural tem 
uma elevada importância para a redução dos níveis de emissão no curto e médio 
prazo. No entanto, mesmo nesses países, os desafios associados ao controle da 
elevação das temperaturas globais em 2 graus Celsius exigem que, no longo 
prazo, o gás natural seja substituído, cada vez mais, por fontes de baixo carbono. 
Dentro dessa perspectiva, a Agência Internacional de Energia estima que a 
demanda por esse combustível na geração de eletricidade, em um cenário de 
desenvolvimento sustentável, atingirá seu pico em 2030 caindo para os níveis 
atuais em 2040, como pode ser visto na figura abaixo (WEO, 2019).  
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Figura 1 – Geração de Energia Elétrica por Fonte 

 

Fonte: WEO, 2019 

Mesmo no cenário “Políticas de Controle de Emissões Declaradas”, as fontes 
renováveis aumentam sua participação na geração de eletricidade em 
comparação ao gás natural. No Brasil, diferente do resto do mundo, o aumento 
da participação do gás natural na matriz elétrica nacional significa uma 
mudança em direção à carbonização. A figura abaixo mostra como o aumento 
dos investimentos em termelétricas a gás natural ocorrido, principalmente a 
partir de 2001, significou um aumento da participação das fontes fósseis na 
geração de eletricidade. 
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 Figura 2 – Geração de Eletricidade por Fonte (10^3 Tep) 

 

Fonte: BEN, 2019 

A escolha pelo modelo termo-hidráulico de geração de eletricidade foi a forma 
que o governo brasileiro encontrou para atender a crescente demanda por 
energia elétrica em um cenário de restrições de financiamento e ambientais 
crescentes. É interessante notar que o modelo elétrico brasileiro foi organizado 
de forma a otimizar os custo variáveis da geração. Sendo assim, como os custos 
marginais das hidroelétricas são, em média, menores do que da geração térmica 
a gás natural, estas últimas desempenharam um papel complementar na 
geração. 

Para a indústria de gás natural, a flexibilidade de operação das térmicas é uma 
barreira a expansão da infraestrutura de transporte e escoamento de gás 
natural. Como vimos anteriormente, a estabilidade do fluxo físico e contratual é 
essencial para viabilizar os investimentos em novos gasodutos. No entanto, o 
caráter complementar do despacho térmico e a ausência de infraestrutura de 
estocagem de gás natural no Brasil impedem que se estabeleçam condições de 
equilíbrio econômico e financeiro de longo prazo adequadas às infraestruturas 
de movimentação de gás natural.  

Se as condições de financiamento de novos projetos de gasodutos já se mostram 
pouco favoráveis em função do modelo de despacho do setor elétrico atual, ela 
tende a se agravar com o aumento da participação das energias renováveis. De 
2014 até 2017, a participação do gás natural na geração elétrica se reduziu de 14 
para 11% enquanto a participação da energia eólica passou de 2 para 7%, como 
podemos ver na figura abaixo.    
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Figura 3 – Geração de Eletricidade: Eólica vs. Gás Natural 

 

Fonte: BEN, 2019 

Com um elevado potencial eólico e solar, estima-se que ambas as formas de 
geração irão expandir suas participações na matriz energética brasileira, 
seguindo as tendências mundiais e puxadas pelo progresso técnico em curso na 
fabricação de equipamentos de geração. O aumento da geração solar e eólica no 
caso brasileiro não somente aumenta a intermitência do parque de geração 
nacional como muda o seu perfil de despacho. Se em um modelo termo-
hidráulico a intermitência está associada ao regime pluviométrico tendo um 
perfil anual relativamente bem definido, no caso das energias eólica e solar, a 
intermitência do sistema ocorre diariamente. 

As térmicas a gás natural, em função de suas características técnicas, atuam 
muito bem como fonte complementar de geração para situações de 
intermitência de médio prazo de duração. No entanto, para ajustes diários, as 
térmicas a gás natural se mostram pouco eficientes em função do tempo 
necessário para a efetiva ativação das suas turbinas. Sendo assim, no contexto 
de maior participação das energias eólica e solar, o papel de ajuste das 
oscilações diárias é melhor desempenhado pelo conjunto de hidroelétricas. Para 
isso, no entanto, o sistema tem que trabalhar com níveis de reservatórios mais 
elevados. É nesse ponto que o setor de gás natural pode contribuir para a 
segurança de abastecimento no curto e médio prazo.  

Sendo despachadas na base, as térmicas a gás permitem um menor uso dos 
reservatórios de forma que estes possam ser usados no balanceamento do 
sistema. É fato que isso exige uma mudança substantiva no modelo de despacho 
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do setor elétrico. Nesse novo modelo, aparentemente as térmicas poderiam 
desempenhar um importante papel de “ancora” para novos projetos de 
gasodutos de transporte e escoamento uma vez que o despacho na base fornece 
a estabilidade do fluxo de gás necessária para viabilizar novos investimentos. A 
questão aqui é por quanto tempo o gás irá desempenhar esse papel?   

Com o elevado potencial para a geração de energia eólica e solar, o papel 
desempenhado pelas térmicas a gás natural no curto e médio prazo pode ser, em 
parte, desempenhado pelas próprias energias renováveis. Em outros termos, o 
excesso de energia gerado ao longo dos períodos de maiores incidência solar e 
melhores ventos permitiriam um menor uso dos reservatórios de forma que 
estes poderiam ser utilizados nos momentos de menor geração solar e eólica, 
sem comprometer a segurança de abastecimento. É claro que para isso, um 
elevado esforço de investimento em energias renováveis no Brasil ainda tem que 
ser feito o que dependerá da evolução dos custos de geração. Contudo, acredita-
se que com o aumento da escala de produção e a evolução tecnológica as 
energias renováveis irão se tornar cada vez mais competitivas. Ademais, as 
questões ambientais trazem uma pressão para que se precifiquem os custos 
ambientais o que aceleraria esse processo.  

Dentro do contexto acima, existe um temor que os novos investimentos em 
infraestrutura de transporte e escoamento não tenham tempo suficiente para 
serem amortizados. Isso porque uma infraestrutura de gás natural leva muito 
tempo para se desenvolver e, uma vez construída, exige um longo prazo para sua 
amortização. Assim, por um lado, as decisões de investimento em novas 
infraestruturas de transporte podem criar um lock-in de longo prazo associado 
ao uso do gás natural, impactando negativamente a conquista de metas de 
redução de emissões. Por outro, o não investimento em novos gasodutos pode 
reduzir as opções disponíveis para a redução dos níveis de emissões no curto e 
médio prazo, ameaçando até mesmo a segurança energética.  

O processo de substituição do gás na matriz elétrica não elimina a importância 
do gás natural. Em alguns setores, as barreiras técnicas impedem a substituição 
eficiente do gás pela eletricidade de forma que a participação deste em algumas 
atividades não só continua importante como tende a crescer ao longo do tempo. 
Isso explica por que mesmo no cenário de desenvolvimento sustentável da 
Agência Internacional de Energia (WEO, 2019), o consumo de gás natural 
cresce até 2040 nos setores industriais e de transporte. Mesmo no caso do setor 
elétrico, onde o consumo de gás natural tende a cair no longo prazo, este ainda 
terá um importante papel no equilíbrio do sistema atuando como fonte 
complementar às energias renováveis no curto e médio prazo. 

Nesse sentido, a questão que se coloca não é qual a importância do gás na futura 
matriz energética mundial, mas sim qual será o novo modelo de 
desenvolvimento dessa indústria. Em outros termos, a principal questão é se as 
infraestruturas de transporte ainda desempenharão o papel estruturante do 
setor de gás natural e se sim, qual o modelo de financiamento a ser adotado.  
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O Mercado de petróleo em 2020: 
incerteza, volatilidade e tentativas de 

adaptação 

Por Helder Queiroz 

O ano de 2020 já pode ser considerado histórico para o mundo em função da 
pandemia do Coronavírus. Em todos os países, a busca por soluções para 
atenuar o gravíssimo problema de saúde, bem como as vias para lidar com os 
decorrentes problemas sociais e econômicos, pauta as agendas governamentais. 

Um mercado tão crucial para a história do capitalismo, como o do petróleo, não 
poderia estar imune aos efeitos da recessão mundial que se desenha. 

Curiosamente, a incerteza no mercado de petróleo, desde o início de 2020, já 
mudou algumas vezes de direção. Cabe recordar aqui, brevemente, que em 3 de 
janeiro a morte do general iraniano Qasem Soleimani, no Iraque, suscitou 
grandes preocupações acerca das tensões entre EUA e Irã. Tais tensões 
geopolíticas levaram, por curto período (menos de uma semana), os preços do 
petróleo para níveis próximos dos US$ 70 por barril. Porém, a redução nas 
semanas seguintes do nível de tensão, fez com que o mercado de petróleo 
voltasse a operar de acordo com os traços estruturais que se manifestam desde a 
queda do final de 2014, quando os preços abandonaram o patamar em torno dos 
US$ 100 por barril (gráfico 1). 

Os traços estruturais mencionados acima estão relacionados com os seguintes 
fatores: i) crescimento da produção norte-americana de petróleo não 
convencional, e consequente redução das importações dos EUA; ii) baixo ritmo 
de crescimento da demanda e iii) aumento da produção de vários produtores 
OPEP e não-OPEP. 

Após a queda acentuada de preços para abaixo de US$ 30 por barril, em janeiro 
de 2016, uma série de tentativas de acordo entre os países da OPEP e 
produtores Não OPEP, com destaque particular para a Rússia, logrou algum 
êxito e o retorno a um patamar de US$ 55-65 por barril. 
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Gráfico 1 – Preço do Petróleo Brent de 2014 até hoje, base semanal. 

Fonte: Investing.com 

Porém, a teoria econômica mostra que acordos entre produtores são de difícil 
manutenção por prazos longos[1]. Uma nova tentativa de acordo foi buscada, no 
início de março de 2020, quando o início da pandemia do Coronavírus começou 
a suscitar preocupações com relação à redução do crescimento econômico 
chinês e, consequentemente, da redução da demanda e das importações de 
petróleo da China. 

O agravamento e extensão da pandemia levaram à busca de um novo e, agora 
fracassado, acordo entre OPEP, liderada pela Arábia Saudita, e a Rússia, 
principal produtor Não OPEP. O fracasso das negociações foi seguido de uma 
guerra de preços, iniciada pelos árabes e grandes disputas por market share. 

Sob tais circunstâncias, ficou ainda mais evidenciado o traço estrutural do 
mercado de petróleo nos dias de hoje: excesso de oferta e redução substancial da 
demanda, gerando forte queda de preços. 

É muito difícil prever a evolução futura, mas é claro que, nas condições de 
contorno presentes, o nível de preços penaliza os planos de investimento de 
todas as companhias de petróleo e, em particular, as áreas de produção com 
estrutura de custos mais elevados. 

Não obstante o elevadíssimo grau de incerteza, as lições de situações 
semelhantes são úteis de serem relembradas. As quedas acentuadas de preços 
do petróleo, em geral, produzem os seguintes efeitos fortemente 
interdependentes: i) revisão dos planos estratégicos das companhias 
petrolíferas; ii) medidas gerais de redução de custos operacionais (opex) iii) 
forte redução do capex e ,sobretudo, dos investimentos nas atividades de maior 

https://infopetro.wordpress.com/2020/03/28/o-mercado-de-petroleo-em-2020-incerteza-volatilidade-e-tentativas-de-adaptacao/#_ftn2
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risco como upstream ; iv) ondas de fusões e aquisições (como por exemplo, após 
a queda de 2014, a compra da BG pela Shell). 

O Brasil registra um volume relevante de recursos descobertos a serem 
desenvolvidos e os campos do pré-sal têm revelado alta produtividade. Não é 
por acaso que o último Energy Outlook da Agência Internacional de Energia, 
divulgado em novembro de 2019, coloca o Brasil como o segundo país a dar 
maior contribuição para a oferta adicional de petróleo a ser produzido até o 
horizonte 2040, ficando atrás apenas da produção não convencional dos EUA. 

Cabe observar, entretanto, que essas são fronteiras de exploração e de produção 
de custos elevados e, logo, mantido o nível de preços atual, será imperativa a 
revisão dos planos de negócio das empresas de petróleo que atuam nessas 
fronteiras. 

Alguns sinais desse processo de revisão parecem já estar em curso. A 
Petrobras[2] e outras empresas operadoras[3] já anunciaram o início do 
processo de revisão de seus respectivos planos de negócio e prioridades 
estratégicas[4]. 

Dada a condição de produtor cada vez mais relevante e exportador líquido no 
mercado internacional, o Brasil certamente sofrerá efeitos macroeconômicos 
perversos derivados da atual situação do mercado internacional do petróleo e 
dos preços baixos, sendo os principais resultantes da redução: i) do valor das 
exportações; ii) da arrecadação de royalties e demais participações 
governamentais e iii) do nível de investimentos. 

A partir de agora, além da urgência para a elaboração de planos coordenados de 
saída da crise global de saúde, todos os setores da economia passarão por uma 
fase de recomposição patrimonial, política, institucional e regulatória. Num 
setor tão relevante como o setor energético, a necessidade de coordenação dos 
agentes econômicos e das instituições, que deveria estar sempre no topo da 
agenda de política energética, torna-se indispensável para poder sinalizar as 
trilhas a serem adotadas, e aquelas a serem descartadas, por empresas e 
consumidores. A qualidade da ação do Estado, no exercício efetivo deste tipo de 
coordenação, nunca foi tão crucial para a garantia da segurança do 
abastecimento de energia no curto, médio e longo prazos. 
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https://infopetro.wordpress.com/2020/03/28/o-mercado-de-petroleo-em-2020-incerteza-volatilidade-e-tentativas-de-adaptacao/#_ftnref5
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/03/25/petroleo-barato-poe-em-xeque-exploracao-no-pais.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/03/25/petroleo-barato-poe-em-xeque-exploracao-no-pais.ghtml
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Centros Tecnológicos da Eletrobras: 
Uma oportunidade no pós-pandemia 

Por Renato Queiroz 

A economia mundial sente fortemente os reflexos da epidemia causada pelo 
novo coronavírus (COVID-19). A notícia dessa infecção chegou ao público em 
dezembro de 2019, vinda da China. As consequências desse fato, que se 
espalhou rapidamente pelo planeta, levou a uma desaceleração das atividades 
econômicas, inicialmente na China, mas que se difundiu em um mundo 
globalizado. 

Outras implicações já estão sendo impostas aos países, quanto às percepções da 
necessidade de políticas públicas eficazes e a atuação mais forte do Estado nos 
setores estratégicos. Nesse contexto a atuação de Estatais do setor energético 
poderão ser alavancas no pós-pandemia, pois uma estrutura já existente 
diminui esforços na busca de inovações tecnológicas e na diminuição da 
dependência. É o caso da Eletrobras com seus Centros de Pesquisas, no que se 
refere ao setor elétrico. 

Uma questão importante é a ilusão de que os esforços obtidos na transição 
energética dos fósseis para renováveis devam ser postergados, sobretudo por 
questões econômicas. A pandemia já é estudada por especialistas como 
consequência das ações nocivas ao meio ambiente. Afinal a crise climática pode 
levar a uma estagnação da economia, como está sendo com a pandemia atual. A 
pressão dos Organismos Internacionais pode, inclusive, acelerar as ações que 
aumentem a participação de renováveis nas matrizes energéticas dos países. 

O objetivo desta reflexão é que, no caso do setor elétrico brasileiro, o uso dos 
laboratórios da Eletrobras pode ser uma das saídas para acelerar o maior acesso 
às novas tecnologias, sobretudo no segmento renovável. O fato é que a 
dependência tecnológica, percebida pela crise atual, afeta a própria soberania 
nacional. 

A INDEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA. O EXEMPLO DA CHINA 

“A tecnologia move o mundo”. Steve Jobs 

 A desaceleração das atividades econômicas na China vem afetando, também, o 
setor de energia. Por exemplo, o segmento de renováveis com sua ampla gama 
de produtos, não somente para o grande mercado chinês de eletricidade, mas 
também para os mercados do mundo globalizado é um dos prejudicados. Os 
setores produtivos da China foram fortemente afetados, atingindo o segmento 
exportador que abarca peças, equipamentos, produtos que alimentam as 
próprias filiais de empresas chinesas em outros países. Os países dependentes 
de insumos e produtos tecnológicos da China vão buscar saídas, certamente. O 
Brasil já deveria ter trabalhado em suas políticas públicas, de modo que o 
processo de globalização não reduzisse os atributos de sua soberania no campo 
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da inovação tecnológica. Caiu, no entanto, na armadilha da desindustrialização 
de segmentos com conteúdo tecnológico. 

Um exemplo importante vem da própria China que criou um polo tecnológico, 
em poucos anos, na cidade de Shenzhen. Chamada de “Vale do Silício da China”, 
a região de Shenzhen, responde por 90% da produção de eletrônicos vendidos 
no mundo. A cidade é sede de várias empresas de tecnologias como: JXD 
(empresa que produz smartphones, tablets, e outros dispositivos eletrônicos), 
Hytera (fabricante de radiocomunicadores e sistemas de rádio), CIMC ( 
fabricante de  cascos de  navio-plataforma, como a P-71 que a Petrobras 
importou recentemente), Tencent (proprietária do aplicativo (app) mais popular 
da China, WeChat), Huawei (fabricante  de smartphones e produtos 
tecnológicos afins), DJI (maior fábrica de drones da Terra), Foxconn (grande 
fabricante de iphones), BYD (fabricante de veículos elétricos, paineis 
fotovoltaicos e sistemas de armazenamento de energia), Hasee (fabricante de 
computadores pessoais),  ZTE (segunda maior empresa de telecomunicações 
chinesa) e outras.   

Importante assinalar que, em Shenzhen, encontra-se a maior fábrica, BYD Co 
Ltd, de veículos elétricos do mundo e que também produz painéis fotovoltaicos. 
Essa empresa tem negócios importantes com o Brasil. Em 2016 a BYD 
inaugurou sua primeira unidade para montagem de chassis de ônibus 100% 
elétricos em Campinas, São Paulo, a BYD Brasil.  Em 2017 essa mesma empresa 
inaugurou sua fábrica de painéis solares também em Campinas, ou seja, a 
matriz exporta componentes para suas fábricas no Brasil. 

Ainda não há uma avaliação da magnitude das restrições nas linhas de produção 
das empresas que usam as matérias – primas vindas da China.  Mas, no caso do 
Brasil, um alerta está no radar, pois o ritmo da produção de painéis solares e de 
veículos elétricos pode ser impactado, dependendo do tempo da crise. Os 
números divulgados sobre as exportações da China, nos 2 primeiros meses de 
2020, apontam para uma queda de cerca 17 % e a produção industrial daquele 
País recuou 13,5% no primeiro bimestre de 2020, em relação ao igual período de 
2019. 

 O Brasil não importa somente produtos para as montadoras chinesas aqui 
estabelecidas, mas também produtos chineses acabados que também tiveram 
queda em sua produção. 

A cidade de Shenzhen se tornou um polo tecnológico em pouco tempo.  Em 1979 
era uma pequena cidade de cerca de 30 mil habitantes e atualmente possui mais 
de 12 milhões sendo um polo extraordinário de tecnologia. 

A China, entre as suas prioridades, revolucionou o sistema educacional, 
aportando investimentos em educação especializada e preparando profissionais 
qualificados para trabalharem em polos tecnológicos como esse. Assim, em 
pouco tempo, foi criando uma massa crítica de mão de obra especializada. Entre 
2010 e 2015, aportou bilhões de dólares anualmente, em universidades locais, e 
também enviou alunos para instituições internacionais. Em paralelo o País 
estruturou um sistema de benefícios fiscais para atrair investidores em 
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empresas de tecnologias de ponta, criando incentivos. Em pouco tempo a região 
de Shenzhen superou o Vale do Silício na geração de riqueza. 

A China é o maior exportador mundial de mercadorias, com os embarques 
representando quase 20% do seu produto interno bruto (PIB) e, em uma crise 
mundial como essa, o Brasil a cada dia vai ficando em uma situação de 
postergação de metas em determinados segmentos produtivos pela dependência 
tecnológica.  Ao contrário do que seria esperado, o Brasil trilhou um processo de 
forte desindustrialização de segmentos tecnológicos.  A desindustrialização é 
um processo natural, em determinados segmentos, à medida que a renda cresce, 
segundo economistas. Mas o que é grave é que esse processo vem ocorrendo em 
setores intensivos em tecnologia e conhecimento. “Os formuladores de políticas 
deveriam se atentar para a desindustrialização não atingir prematuramente o 
núcleo dinâmico em termos de tecnologia e mão de obra qualificada da 
indústria brasileira, como de fato já vem ocorrendo (MORCEIRO et 
GUILHOTO,2019).” 

Assim, exemplos como o do polo da região de Shenzhen, deveriam ser estudados 
pelos formuladores de políticas públicas. Afinal, toda grave crise acaba trazendo 
reflexões e lições. No caso brasileiro, essa dependência de produtos e/ou de 
matérias-primas é uma das questões que as políticas públicas devem priorizar 
no pós crise. O País até hoje não desenvolveu um processo de desenvolvimento 
tecnológico focado e coordenado, de acordo com o tamanho do seu mercado 
interno. É dependente de produtos com tecnologias e matérias-primas vindos 
de outros países. 

A China teve uma estratégia de expansão de sua presença global, por meio de 
fortes empresas estatais, atuando no âmbito nacional, regional e global. Essa 
estratégia levou o País a uma independência tecnológica vitoriosa. 

No Brasil, por exemplo, os chineses privilegiam os investimentos diretos nos 
setores de logística e energia, bem como na aquisição de ativos empresariais em 
setores selecionados. Em 2019, investimentos do país asiático no Brasil 
atingiram cerca de US$ 2,0 bilhão e o setor de energia foi o que mais atraiu os 
chineses na última década. Alguns líderes mundiais já perceberam que essa 
crise vai mostrar que os Estados nacionais continuam a desempenhar papel de 
grande relevância na formulação de estratégias geopolíticas. O presidente 
francês Emmanuel Macron, em cadeia de rádio e televisão em 12 de março 
passado, declarou que há falhas no modelo neoliberal. A crise atual mostra que 
o processo de saída do Estado de praticamente toda a economia, tônica em 
vários países, vai ser repensado. 

Uma questão que se coloca é:  como o Brasil pode buscar a diminuição rápida da 
dependência tecnológica em diferentes setores econômicos no pós-COVID 19? 

CENTROS DE PESQUISAS DA ELETROBRAS COMO TÁTICA NO 
PÓS-COVID 19 

“Aprendi que as oportunidades nunca são perdidas; alguém vai 
aproveitar as que você perdeu.” William Shakespeare 
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 No campo da energia elétrica, uma proposta de inovação tecnológica seria o 
Estado apoiar-se nas estruturas dos laboratórios da Eletrobras e nas 
experiências acumuladas em estudos técnicos de planejamento que a Empresa 
desenvolveu através das suas subsidiárias. A Eletrobras tem laboratórios 
especializados, que a maioria dos políticos não conhece, que podem alavancar, 
em um tempo mais reduzido, as pesquisas tecnológicas de importância no setor 
elétrico, produzindo protótipos de equipamentos e de novas tecnologias 
renováveis de energia. Nesse contexto a Eletrobras poderá inclusive constituir 
programas de pesquisas em parcerias com outros Institutos nacionais e/ou 
internacionais, com universidades e mesmo desenvolvendo empreendimentos 
conjuntos (joint ventures) com Empresas privadas de tecnologias. O importante 
é o País, em um período curto, estruturar uma política industrial-tecnológica 
com o objetivo de reduzir os desníveis tecnológicos. A estrutura dos laboratórios 
da Eletrobras pode servir de base para várias frentes que atendam ao futuro do 
setor elétrico brasileiro. Afinal, as metodologias e capacitação para pesquisas 
são inerentes da cultura de cada  Empresa do Grupo Eletrobras. 

O Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL – de pesquisa aplicada em 
sistemas e equipamento elétricos vem ao longo dos anos concebendo soluções 
tecnológicas voltadas à geração, transmissão, distribuição e comercialização de 
energia elétrica no Brasil.  Criado na década de 70 tem ampla experiência para 
realização de serviços especializados laboratoriais. O Centro Tecnológico de 
Engenharia Civil de Furnas, em Goiânia, tem dois laboratórios: um de concreto 
e geotécnica reconhecido como um centro de excelência no Brasil onde são 
realizados ensaios de engenharia de material, testes e análises do 
comportamento do concreto em obras de engenharia, etc. E o outro laboratório 
é o de aerodinâmica criado em 2018. Após dez anos de pesquisas, obteve-se o 
primeiro túnel de vento voltado à geração eólica. Com isso há possibilidades de 
estudar as estruturas para a geração de energia e submetê-las à ação do vento. A 
empresa Furnas, na concepção desse laboratório, constituiu uma estrutura para 
realizar modelos reduzidos de torres eólicas que permitirão monitorar o 
comportamento da torre efetiva,  através de um protótipo (AGÊNCIA BRASIL 
2018). Ainda, na usina de Furnas,  encontra-se o Laboratório de Medidas 
Elétricas e Eletrônicas,  onde são realizados ensaios e medições em 
equipamentos eletroeletrônicos e de telecomunicações. Nesse laboratório 
também são desenvolvidos métodos para programação de manutenção em 
sistemas de geração. Outro exemplo é o Laboratório de Modelos reduzidos de 
hidrelétricas situado no Rio de Janeiro. Nesse laboratório são representadas as 
usinas hidrelétricas em escala. Os modelos reduzidos reproduzem a topografia 
real dos rios e têm importância nos estudos do desempenho das plantas de 
geração construídas em diversas partes do país. Outros laboratórios de outras 
empresas da Eletrobras poderiam ser citados.  Esses exemplos, porém, já são 
suficientes para mostrar que o Estado brasileiro, através de uma empresa 
estatal, tem centros tecnológicos importantes que podem alavancar outras 
pesquisas no campo da energia. Esses laboratórios tornam-se primordiais na 
promoção de um desenvolvimento tecnológico que interessa ao Estado 
brasileiro, na busca de uma independência tecnológica através de 
desenvolvimento de equipamentos e peças, sobretudo, no segmento de fontes 
renováveis de energia elétrica, cuja Eletrobras tem experiência histórica. 
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Vale lembrar que o diretor executivo da IEA, Agencia Internacional de Energia, 
declarou recentemente que a crise de coronavírus é uma “excelente 
oportunidade para acelerar a transição energética global. As energias renováveis 
desempenham um papel central nos planos dos governos e que trariam 
benefícios adicionais ao estimular economias”.   

CONCLUSAO: 

“Aquele que se recusa a abraçar uma oportunidade única perde o 
prêmio tão seguramente como se tivesse falhado.” William James 

A Eletrobras tem capacidade técnica e financeira para participar de um processo 
mais acelerado de inovação tecnológica após a atual crise. A empresa pagou 
dividendos à União de R$ 10,8 bilhões entre 2003 a 2018 (ILUMINA 2019). Em 
2019 a Eletrobras aportou quase R$ 700 milhões nos cofres da União e 
apresentou um lucro recorde em 2018 de R$ 13,3 bilhões (ILUMINA 2020). O 
indicador dívida líquida/Ebitda caiu de 2,1 vezes, em 2018 para 1,6 em 2019. 
(ELETROBRAS 2020). A Empresa é eficiente, se compararmos a relação 
empregado/MW instalado, com empresas estrangeiras, apresentando menor 
índice (ILUMINA 2019). 

A Empresa tem capacitação técnica na geração e transmissão de energia elétrica 
no Brasil, com participação de cerca de 1/3 do total da capacidade instalada do 
país, sendo a maior empresa brasileira de transmissão de energia elétrica 
responsável por quase 50% das linhas com tensão maior ou igual a 230kV no 
país. Tem concessão de operação e manutenção de 301 subestações e 54 em 
parcerias. A Empresa opera quatro interligações de médio e grande porte com 
outros países da América do Sul. Tem Centros Tecnológicos (laboratórios 
especializados), como o texto cita acima, que poderá permitir um salto no 
desenvolvimento nas inovações no campo da energia elétrica. 

A crise do COVID 19 levanta algumas questões e revela: 

 A dependência do Brasil em relação aos produtos importados no que 
tange às tecnologias renováveis, como, por exemplo, veículos elétricos e 
painéis solares. 

 A necessidade de romper os paradigmas que são apresentados em 
relação ao papel do Estado com uma ampla discussão sobre a sua 
forma de participação do Estado em diversos segmentos 
econômicos. 

 O papel preponderante do Estado na diminuição da dependência 
tecnológica em vários setores econômicos. 

 A crise climática pode levar a uma estagnação da economia a exemplo do 
COVID 19. Um cenário plausível serão as fortes pressões de organismos 
internacionais para o aumento da participação de fontes renováveis nas 
matrizes energéticas. 

 A Eletrobras através de seus laboratórios de pesquisas pode ter um papel 
importante, no pós COVID 19, seja no desenvolvimento de metodologias 
para um processo acelerado de inovação tecnológica, seja na produção de 
protótipos de equipamentos e de plantas piloto de novas fontes 
renováveis. 
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O Estado é o responsável principal para promover a segurança energética à sua 
população e deve desenvolver instrumentos para permitir ações estratégicas de 
longo prazo, independentemente de governos (QUEIROZ 2010).  

No setor elétrico as tecnologias renováveis são dependentes de produtos 
importados. O Estado, no entanto, deverá liderar o desenvolvimento de novas 
tecnologias e de produção interna de peças para uso em equipamentos de 
geração e transmissão. 

As equipes da Eletrobras poderão proporcionar ao País um processo acelerado 
das etapas de pesquisas básicas aplicadas e de desenvolvimento com protótipos, 
que são fases anteriores à fabricação das peças e equipamentos. As estruturas já 
foram estabelecidas, há anos, com metodologias de pesquisas testadas que, 
inclusive, podem ser adaptadas dependendo do caso. 

Nesse contexto é necessária uma ampla discussão sobre o papel da Empresa, 
capacitar seus atuais e novos profissionais para esse desafio. E, por fim, um 
ponto importante será  regular o poder do sócio majoritário nas decisões da 
Empresa com mecanismos de avaliações das grandes decisões. Afinal a 
Eletrobras passou, em passado recente, por experiências de parcerias com 
empreendedores privados que levaram as suas empresas a terem taxas de 
retorno negativas. 

O escritor e professor Yuval Harari  declarou que “a mobilização global em torno 
da atual pandemia não terá implicações apenas na forma como organizamos 
nossos sistemas de saúde, mas também deve moldar a maneira como 
estruturamos a economia, a política e a cultura para o futuro — tudo isso com 
base em decisões rápidas e emergenciais….” (Harari 2020). 

Referências: 

AGENCIA BRASIL (2018). 
Disponível. https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-12/furnas-
inaugura-tunel-de-vento-para-pesquisas-de-geracao-eolica 

BIROL (2020). Recharge.“Coronavirus crisis an excellent opportunity to 
speed global energy transition”., march 15,2020 . 
Disponível: https://www.rechargenews.com/transition/coronavirus-crisis-
an-excellent-opportunity-to-speed-global-energy-transition-birol/2-1-
774042 

ELETROBRÁS (2020), Agência Notícias. 
Disponível: https://eletrobras.com/pt/Lists/noticias/ExibeNoticias.aspx?ID
=1081 

HARARI, Yuval (2020), 
Disponível: https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/28/guru-
dos-nossos-tempos-yuval-harari-aponta-os-cenarios-pos-pandemia.htm 

ILUMINA (2019), ARAÚJO, Roberto. Porque a privatização brasileira 
precisa da mentira para se justificar? Disponível 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-12/furnas-inaugura-tunel-de-vento-para-pesquisas-de-geracao-eolica
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-12/furnas-inaugura-tunel-de-vento-para-pesquisas-de-geracao-eolica
https://www.rechargenews.com/transition/coronavirus-crisis-an-excellent-opportunity-to-speed-global-energy-transition-birol/2-1-774042
https://www.rechargenews.com/transition/coronavirus-crisis-an-excellent-opportunity-to-speed-global-energy-transition-birol/2-1-774042
https://www.rechargenews.com/transition/coronavirus-crisis-an-excellent-opportunity-to-speed-global-energy-transition-birol/2-1-774042
https://eletrobras.com/pt/Lists/noticias/ExibeNoticias.aspx?ID=1081
https://eletrobras.com/pt/Lists/noticias/ExibeNoticias.aspx?ID=1081
https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/28/guru-dos-nossos-tempos-yuval-harari-aponta-os-cenarios-pos-pandemia.htm
https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/28/guru-dos-nossos-tempos-yuval-harari-aponta-os-cenarios-pos-pandemia.htm


Energia elétrica 
 

Boletim Infopetro Novembro/Dezembro 2020 Página 20 
 

: https://www.ilumina.org.br/porque-a-privatizacao-brasileira-precisa-da-
mentira-para-se-justificar/ 

ILUMINA (2020), IKARO, Chaves et SOUSA, Felipe. Para justificar a 
entrega da Eletrobras o Governo mente. 
Disponível: https://www.ilumina.org.br/para-justificar-a-entrega-da-
eletrobras-o-governo-mente/ 

MEDEIROS, CARLOS AGUIAR (2004). O desenvolvimento tecnológico 
americano no pós-guerra como um empreendimento militar. 
Disponível: https://franklinserrano.files.wordpress.com/2017/05/medeiros-
2004-o-desenvolvimento-tecnolc3b3gico-americano-no-pc3b3s-guerra.pdf 

MORCEIRO, Paulo Cesar et GUILHOTO Joaquim Jose (2019) – TD Nereus 
(2019) . Desindustrialização setorial e estagnação de longo prazo da 
manufatura brasileira Disponível: http://www.usp.br/nereus/wp-
content/uploads/TD_Nereus_01_2019.pdf 

QUEIROZ (2010). Segurança Energética. Blog Infopetro GEE/ IE/UFRJ 
postagem publicada em 05/04/2010. 

 

https://www.ilumina.org.br/porque-a-privatizacao-brasileira-precisa-da-mentira-para-se-justificar/
https://www.ilumina.org.br/porque-a-privatizacao-brasileira-precisa-da-mentira-para-se-justificar/
https://www.ilumina.org.br/para-justificar-a-entrega-da-eletrobras-o-governo-mente/
https://www.ilumina.org.br/para-justificar-a-entrega-da-eletrobras-o-governo-mente/
https://franklinserrano.files.wordpress.com/2017/05/medeiros-2004-o-desenvolvimento-tecnolc3b3gico-americano-no-pc3b3s-guerra.pdf
https://franklinserrano.files.wordpress.com/2017/05/medeiros-2004-o-desenvolvimento-tecnolc3b3gico-americano-no-pc3b3s-guerra.pdf
http://www.usp.br/nereus/wp-content/uploads/TD_Nereus_01_2019.pdf
http://www.usp.br/nereus/wp-content/uploads/TD_Nereus_01_2019.pdf


Petróleo 

Boletim Infopetro Novembro/Dezembro 2020 Página 21 
 

O comportamento dos preços do 
petróleo no ano de 2020 

Por Helder Queiroz e Pedro Pontillo 

O ano de 2020 ficará marcado na História por conta da pandemia do COVID 19 
e de seus impactos econômicos. Para o mercado internacional do petróleo o ano 
também se revelou particularmente especial, mesmo antes da pandemia. Tal 
como destacado em trabalho anterior1,  as flutuações de preços foram 
significativas, desde o início do ano e se acentuaram após o início da 
pandemia. Nos últimos doze meses, o barril do petróleo tipo Brent oscilou entre 
US$ 16 e US$ 72. Entretanto, desde junho a volatilidade foi fortemente reduzida 
e um novo patamar de preços, entre US$ 40-45, pode ser identificado. Este 
artigo busca reunir alguns elementos explicativos sobre o comportamento dos 
preços ao longo de 2020.   

Evidentemente, o traço saliente das flutuações de preços no primeiro semestre 
está relacionado à forte queda da demanda no período março-abril 2020, com 
redução de 7,3%, ou seja, aproximadamente 7,3 milhões de barris/dia (ver 
tabela 1). De acordo com esses números, a demanda por petróleo em 2020 terá 
uma queda de quase 9% em relação ao ano anterior, principalmente pelos 
impactos do primeiro semestre na economia mundial. 

Tabela 1: Demanda Mundial por Petróleo em 2020  

 

Fonte: OPEC Monthly Oil Market Report – Julho 2020  
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Assim, como pode ser observado no gráfico 1, o preço do petróleo sofreu 
uma brutal queda a partir de março, conseguindo iniciar sua recuperação 
apenas no fim de abril. Esse comportamento se explica por fatores relacionados 
à demanda ao longo do ano. Porém, cabe destacar igualmente a importância de 
alguns choques de oferta que causaram uma movimentação considerável nos 
preços em determinados momentos do ano.  

Neste registro, o fato mais marcante do período de instabilidade foi o 
descolamento dos preços dos petróleos tipo Brent e WTI e o episódio registrado, 
em 20 de abril, de preços negativos (Petróleo WTI) no dia 20/04/2020.  

Tal como explicado por Delgado e Pinto Jr (2020)2, com preços futuros no 
mercado futuro mais baixos que os preços spot, os comercializadores buscaram 
liquidar rapidamente os contratos para evitar a entrega física do barril, devido 
às restrições de espaço para armazenagem. Essa corrida de liquidação de 
contratos levou a uma queda contínua e sem precedentes dos preços do petróleo 
WTI que, em poucas horas, atingiu valores negativos, tal como destacado no 
gráfico 1. Isto significa que os compradores passaram a pagar aos 
fornecedores para não receber o produto. 

Gráfico 1 – Petróleo Brent e WTI ao longo do ano 2020  

 

Fonte: Investing.com 

O Gráfico 1 ilustra ainda as variações do preço de alta e baixa do petróleo, desde 
janeiro. É importante recordar alguns dos fatores explicativos de tais oscilações. 
No plano geopolítico, as tensões se agravaram, com reflexos de alta nos preços, 
logo na primeira semana do ano, após a morte do general 
iraniano Qasem Soleimani, no Iraque, o que suscitou grandes preocupações 
acerca das tensões entre EUA e Irã. Tal situação agravou o conflito dos EUA 
com o Irã e afetou as expectativas com a oferta de petróleo no curtíssimo prazo e 
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os preços se mantiveram em alta por quatro dias. Após pronunciamento de 
Donald Trump, amenizando o conflito e melhorando as expectativas sobre o 
mercado de petróleo, os preços interromperam a tendência altista.   

É importante, ainda, observar a diferença3 entre os comportamentos de subida e 
descida do preço do petróleo no início do ano. O crescimento ocorreu de forma 
muito mais rápida e retornou ao preço anterior na mesma velocidade. Além das 
questões particulares de cada conflito, um dos fatores para tal comportamento 
se trata de problemas com expectativas de oferta. O conflito no Irã afeta 
diretamente a produção de petróleo, ou seja, qualquer indicativo de amenização 
dos conflitos já propiciam o retorno da oferta do óleo ao seu nível normal, 
regulando os preços.  

Por outro lado, o início da queda dos preços ocorreu pela incerteza tanto do lado 
da oferta, quanto da demanda. Com relação à oferta, o fracasso das negociações 
sobre redução da produção, na primeira semana de março, lideradas pela Arábia 
Saudita, e a Rússia, principal produtor Não OPEP, provocou uma guerra de 
preços, iniciada pelos árabes e grandes disputas por market share. E, pelo lado 
da demanda, tal como já mencionado, a crise sanitária do COVID-19 e a 
consequente desaceleração da economia global, influenciaram as 
expectativas de consumidores e produtores.   

Segundo Delgado e Pinto Jr (2020), essa situação impactou fortemente o nível 
de investimentos na indústria do petróleo. E, como lembrado em Pinto Jr 
(2020) 4, logo após quedas acentuadas de preços do petróleo, ocorrem revisões 
dos planos estratégicos das companhias petrolíferas, seguidas de medidas gerais 
de redução de custos operacionais (opex) e do capex, em especial dos 
investimentos nas atividades de maior risco como upstream.  

Por fim, é importante observar que, desde junho, as empresas de petróleo e os 
importadores parecem acomodar as expectativas em torno de um novo patamar 
de preços (US$ 40-US$ 45). É difícil prever por quanto tempo esse patamar irá 
perdurar, mas, tal como ilustra o gráfico 2, a forte volatilidade de janeiro a 
junho de 2020 dá sinais de ter se reduzido. No gráfico 2, analisando apenas o 
Petróleo Brent, é possível observar as variações diárias, em termos 
percentuais, do preço do petróleo desde o início do ano. 
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Gráfico 2: Variação de Preços do Petróleo Brent em 2020  

 

Fonte: Investing.com  

É visível como a variação se acentua entre os meses de Março e Abril, quando 
ocorreram as grandes quedas e a “guerra” de preços, e aparenta mostrar uma 
maior estabilidade no início do segundo semestre do ano. Além disso, a 
diferença aberta entre o petróleo Brent e WTI também deixou de existir após 
a redução da oferta dos principais produtores e o fim da guerra de preços, 
iniciada pela Arábia Saudita em março. Desde então, a produção saudita foi 
reduzida de 9,8 para 7,5 milhões de barris/dia (junho de 2020). A produção da 
Rússia também diminui de 11,5 para 10,2 milhões de barris/dia; e, no mesmo 
período, a produção norte-americana caiu cerca de 1 milhão de barris/dia.  

A evolução futura dos preços dependerá das saídas das crises sanitária e 
econômicas globais, as quais serão decisivas para a retomada de crescimento. 
Entretanto, as flutuações de preços, oferta e demanda ocorridas este 
ano reforçam o principal aspecto estrutural na indústria mundial do petróleo e 
que deverá estar presente a curto e médio prazos: excesso de oferta e aumento 
da concorrência, com disputas por market share por parte dos produtores. 

Notas: 

(*) Assistente de pesquisa GE/IE/UFRJ 

(1) – Pinto Jr, H.Q. (2020), “O Mercado de Petróleo em 2020: incerteza, 
volatilidade e tentativas 
de adaptação” https://infopetro.wordpress.com/2020/03/28/o-mercado-de-
petroleo-em-2020-incerteza-volatilidade-e-tentativas-de-adaptacao/#more-
8622  

https://infopetro.wordpress.com/2020/03/28/o-mercado-de-petroleo-em-2020-incerteza-volatilidade-e-tentativas-de-adaptacao/#more-8622
https://infopetro.wordpress.com/2020/03/28/o-mercado-de-petroleo-em-2020-incerteza-volatilidade-e-tentativas-de-adaptacao/#more-8622
https://infopetro.wordpress.com/2020/03/28/o-mercado-de-petroleo-em-2020-incerteza-volatilidade-e-tentativas-de-adaptacao/#more-8622


Petróleo 

Boletim Infopetro Novembro/Dezembro 2020 Página 25 
 

(2) – Delgado, F. , Pinto Jr, H.Q “Petróleo: perspectivas e condições para os 
investimentos”, in Conjuntura Econômica, vol 74, n. 6, pp 46-48. 

(3) – Essa diferença também pôde ser observada em setembro de 2019, quando 
o preço cresceu e diminuiu de forma muito rápida, também por conta de um 
conflito pelo lado da oferta. Dessa maneira, o comportamento do preço do 
petróleo varia de forma diferente dependendo de 2 fatores principais, se a 
trajetória é de crescimento ou de queda, e se a causa da variação se trata de 
questões de oferta ou demanda. 

(4) – Pinto Jr, H.Q. (2020), “O Mercado de Petróleo em 2020: incerteza, 
volatilidade e tentativas de adaptação”  
 https://infopetro.wordpress.com/2020/03/28/o-mercado-de-petroleo-em-
2020-incerteza-volatilidade-e-tentativas-de-adaptacao/#more-8622 

 

https://infopetro.wordpress.com/2020/03/28/o-mercado-de-petroleo-em-2020-incerteza-volatilidade-e-tentativas-de-adaptacao/#more-8622
https://infopetro.wordpress.com/2020/03/28/o-mercado-de-petroleo-em-2020-incerteza-volatilidade-e-tentativas-de-adaptacao/#more-8622
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Construindo a bioeconomia 20 – A 
biorrefinaria de Pomacle-Bazancourt 

(França): algumas lições para a 
bioeconomia no Brasil 

Por José Vitor Bomtempo 

Este post é motivado por uma visita (1) realizada em novembro último ao site da 
ARD (Agroindustrie recherches et développements) localizado em Pomacle-
Bazancourt, no leste da França. O site de Pomacle-Bazancourt é um dos 
principais exemplos conhecidos de biorrefinaria integrada. O que a sua 
estrutura e, principalmente, a sua história podem nos ensinar?  

ARD e a biorrefinaria  

Exemplos reais de biorrefinarias integradas são ainda bastante raros. Trata-se 
de um conceito em construção a desafiar as políticas públicas e estratégias 
empresariais voltadas para o desenvolvimento da bioeconomia. O complexo 
localizado na França, na região de Champagne-Ardenne, em Pomacle-
Bazancourt, parece ser uma das melhores ilustrações de 
uma biorrefinaria integrada, tanto pela diversidade das unidades industriais, 
empresas e instituições envolvidas quanto pela história de seu desenvolvimento 
e das relações entre os variados agentes participantes. A figura a seguir 
apresenta as empresas e instituições presentes no complexo.  

 

ARD é uma estrutura privada de pesquisa, controlada por players importantes 
do agronegócio francês e por cooperativas regionais de produtores agrícolas. Foi 
criada em 1989, quando parte do site industrial já existia, para explorar as 
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oportunidades de valorização não alimentar das matérias-primas disponíveis na 
região. ARD faz parte do IAR, o cluster que estrutura e organiza o polo de 
competitividade em bioeconomia na França. BRI 
(Bioraffinerie Recherches et Innovation) é o hub que estrutura as ações de 
inovação no site.   

ARD conta com apoio financeiro público do Ministério da Indústria da França, 
do Conselho Geral do Departamento de Marne, da região Champagne-
Ardenne e da cidade de Reims. A combinação de cooperativas agrícolas e 
indústria privada, com o apoio de políticas regionais e nacionais, se apresenta 
como um modelo que poderia ser visto como uma referência para o 
desenvolvimento da bioeconomia em outras regiões.  

As unidades industriais movimentam cerca de 4 milhões de toneladas anuais de 
biomassas (beterraba, trigo e alfafa) que são fornecidas por cerca de 10.000 
produtores agrícolas da região. A área ocupada é de cerca de 260 hectares. O site 
gera 1.200 empregos diretos.   

 Vivescia e Cristal Union são duas cooperativas principais que estão na origem 
do desenvolvimento do site e são as principais unidades produtoras. Air 
Liquide, ADM Chamlor e Givaudan são outros atores industriais integrados no 
site. Os principais produtos gerados são: açúcar, glicose, etanol para uso das 
indústrias de alimento e farmacêutica, etanol como biocombustível, amido, 
produtos para cosméticos, CO2 para a indústria de bebidas. O faturamento 
anual da plataforma industrial ultrapassa 800 milhões de euros.  

As unidades industriais são integradas num modelo que tem sido denominado 
“simbiose industrial”. Nesse modelo além do compartilhamento de utilidades 
como energia, água, vapor e outros insumos, resíduos de uma unidade motivam 
o surgimento de novas unidades industriais que utilizam esses resíduos como 
matéria-prima. Essa estruturação tende a se tornar chave para a bioeconomia 
circular. O site é, nesse sentido, um dos precursores no mundo.  

A estrutura em simbiose industrial pode ser encontrada em outros sites 
industriais no mundo. O site de Kalundborg na Dinamarca, que não é 
uma biorrefinaria, é o exemplo mais citado desse tipo de arranjo. Uma 
característica marcante, e provavelmente original, do site ARD/Bazancourt-
Pomacle é a integração também com a pesquisa e desenvolvimento em 
bioeconomia. O site dispõe de infraestrutura para pesquisa em biotecnologia 
industrial e processos químicos que vai da escala de bancada e laboratório, 
passando pela escala piloto e chegando à escala de demonstração. A unidade de 
demonstração tem porte semicomercial e permite operar processos inovadores 
em escalas ainda de desenvolvimento, mas com volumes de produção para 
testes de uso e comercialização dos produtos. Esse tipo de unidade tem grande 
importância para os processos inovadores em bioeconomia, principalmente os 
baseados em biotecnologia. O investimento em unidades de demonstração é da 
ordem de dezenas de milhares de dólares. 

A infraestrutura de pesquisa tem o suporte do CEBB (Centre Européen de 
Biotechnologie et Bioéconomie) que reúne, no site da biorrefinaria, um conjunto 
de universidades e escolas (Neoma Business School, URCA Université 

https://en.iar-pole.com/
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Champagne Ardenes, AgroParisTech e Centralesupélec). Importante notar que 
esse conjunto de instituições de ensino e pesquisa cobre todos os elos da 
pesquisa e desenvolvimento em bioeconomia. 

A infraestrutura de P&D atende não só as empresas estabelecidas no site, como 
também atua como prestadora de serviços para outras empresas que se valem 
dessa infraestrutura para desenvolver seus processos. No primeiro caso, o 
desenvolvimento do processo Futurol de etanol 2G é um exemplo que merece 
ser mencionado. No caso de empresas externas que realizaram pelo menos parte 
do seu desenvolvimento no site, podem ser citadas Amyris, Bioamber e 
Global Bioenergies.  

Como estratégia de crescimento, a estrutura da ARD procura se tornar uma 
oportunidade de surgimento de novos empreendimentos no parque tecnológico 
em desenvolvimento ao lado do site industrial, aproveitando os serviços e 
sinergias com as biorrefinarias.  

Aspectos históricos:  

Uma questão que naturalmente se coloca para os agentes públicos e privados é 
relacionada às políticas e estratégias que podem permitir a construção de 
ambientes de simbiose industrial como o de Pomacle-Bazancourt. Segundo, 
Pierre-Alain Schieb et al, autores do livro Biorefinery 2030: Future Prospects 
for the Bioeconomy, que descreve a história do site, o processo histórico de 
construção foi longo, e teria levado cerca de 70 anos. A estrutura atual é vista 
como resultado de respostas ao longo do tempo a questões de competição, 
regulações e de financiamento, decorrentes de organismos como a OMC e a PAC 
(Política Agrícola da Comunidade Europeia). As estratégias que levaram à 
estruturação do site industrial e da ARD foram, portanto, estratégias 
emergentes, em resposta às circunstâncias e adversidades, na busca de 
inovações que pudessem superar as fraquezas encontradas.   

Naturalmente, esse processo não é facilmente replicável. Mas alguns elementos 
podem ser identificados como base desse processo histórico: o espírito de 
cooperação espelhado na atuação de alguns líderes-chave e na estrutura 
empresarial de cooperativas agrícolas. Além disso, a combinação de iniciativas 
privadas e políticas públicas bem desenhadas e implementadas tem destaque na 
história, apontando para o papel chave de modelos de parcerias público-
privadas na estruturação desse tipo de empreendimento.  

Reflexões para o caso brasileiro  

O desenvolvimento de biorrefinarias integradas num ecossistema de inovação é 
visto hoje como um dos desafios mais importantes para o desenvolvimento da 
bioeconomia. Num trabalho recente, Innovation Ecosystems in the Bioeconomy, 
publicado pela OCDE, argumenta-se que a mera construção das unidades 
industriais, como as centenas de usinas sucroenergéticas e as dezenas unidades 
de produção de biodiesel existentes no Brasil, seria a etapa relativamente fácil 
do processo de construção de uma bioeconomia avançada. Os desafios estariam 
na inserção dessas unidades num ecossistema de inovação que pudesse garantir 
a inserção territorial das biorrefinarias e, ao mesmo tempo, articulasse as 

https://www.springer.com/gp/book/9783662473733
https://www.springer.com/gp/book/9783662473733
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/innovation-ecosystems-in-the-bioeconomy_e2e3d8a1-en
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diversas etapas da cadeia de valor de modo a gerar resultados relevantes nas 
dimensões sociais, econômicas e ambientais.   

A variedade das situações que se oferecem para o desenvolvimento da 
bioeconomia brasileira sugere igualmente desafios complexos a serem 
enfrentados. Basta comparar, de um lado, a estrutura já existente em torno da 
cana de açúcar e, de outro, o potencial, ainda não estruturado, das 
oportunidades da biodiversidade brasileira. E ainda poderiam ser mencionadas 
as inúmeras fontes de resíduos agroindustriais e urbanos que poderiam ser 
integrados na construção da bioeconomia.   

Esses projetos apresentariam caraterísticas, em termos de acesso às matérias-
primas, tecnologias de tratamento e conversão a serem utilizadas, tipos de 
produtos e modelos de negócios a serem implementados, bastante variadas. A 
caracterização dessa diversidade é possivelmente um esforço que os 
formuladores de políticas, as associações e agentes privados deveriam 
empreender e estudar como base para suas iniciativas.  

De toda forma, como nos ensina a história e o desenvolvimento 
da biorrefinaria integrada de Pomacle-Bazancourt, sites dessa natureza não são 
fáceis de serem planejados. Mas não são também uma mera questão de sorte ou 
acaso. Uma sucessão de circunstâncias – oportunidades e ameaças – foi 
enfrentada e o resultado das ações dos stakeholders permitiu o crescimento do 
projeto em escala e escopo, gerando e usufruindo das sinergias entre os 
participantes.   

Tentando extrair as lições principais do desenvolvimento da ARD, três 
condições podem ser consideradas como chave para qualquer esforço de criação 
de conceitos semelhantes de biorrefinarias integradas:  

 Desenvolvimento de atividades de pesquisa que considerem as 
particularidades regionais. Essas particularidades devem ser 
profundamente compreendidas já que afetam toda a estrutura da cadeia 
de valor: da natureza e estrutura de suprimento das matérias-primas à 
definição dos produtos, passando pelas tecnologias de tratamento e 
conversão. Os modelos de negócio deverão buscar formas de articulação 
dessas dimensões características de cada território. Um aspecto adicional 
e relacionado ao desenvolvimento das atividades de pesquisa é a 
formação de mão de obra especializada.  

 Envolvimento de agentes privados na forma de parcerias 
público-privadas, o que tende a exigir políticas públicas bem 
elaboradas e implementadas. Essas políticas devem permitir a construção 
de estruturas de governança que sejam estáveis mas abertas à inovação.  

 Atuação de agentes governamentais como 
intermediários entre os stakeholders não só para facilitar a 
estabilidade da governança, mas principalmente para favorecer as 
condições de cooperação e empreendedorismo entre os participantes do 
ecossistema. O papel dos agentes intermediários no desenvolvimento de 
ecossistemas de inovação é visto como chave.  
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Desta forma, o desenvolvimento e a estrutura da ARD e do site industrial 
de Pomacle-Bazancourt trazem à nossa reflexão alguns pontos centrais que 
podem ser úteis nas iniciativas de políticas públicas e estratégias para a 
bioeconomia no Brasil.  

Referências:  

OECD (2019), Innovation Ecosystems in the Bioeconomy, Science, 
Technology and Industry Policy Papers, September 2019, No.76.  

OECD (2018), Meeting Policy Challenges for a Sustainable Bioeconomy, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264292345-en  

Schieb P-A., Lescieux-Katir H., Thénot M., Clément-Laroisière B., 
2015, Biorefinery 2030 : future prospects for the bioeconomy, Springer-Verlag, 
Berlin, 2015 

Notas: 

1) A visita foi organizada pelo Green Rio e incluiu, além da visita à biorrefinaria, 
um seminário na OCDE sobre Agricultura Familiar, Pequenas Empresas e a 
Bioeconomia no Brasil. Agradeço ao Green Rio o convite para participar da 
delegação brasileira. 

 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264292345-en
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A política da política industrial para o 
setor de petróleo e gás natural: reflexões 

sobre a experiência entre 2003 e 2016 

Por William Adrian Clavijo Vitto 

No início de 2003, o primeiro governo de Luís Inácio Lula da Silva retomou a 
visão favorável ao papel ativo do Estado na economia e da utilização do petróleo 
como palanque para impulsionar o desenvolvimento industrial do Brasil. A 
partir desse momento, as políticas nesse setor passaram a ocupar uma posição 
prioritária na agenda governamental. Essa determinação deu lugar a mais de 
uma década de execução de políticas ativas para expandir a capacidade de 
produção de petróleo da Petrobras, ao mesmo tempo em que se impulsionava a 
retomada da indústria naval e outros setores da cadeia de fornecimento de 
equipamentos e serviços para o desenvolvimento de sistemas de produção de 
petróleo no mar. 

De início, parece óbvio dizer que a decisão de fortalecer e utilizar as capacidades 
do Estado para desempenhar um papel ativo na busca por promover o 
desenvolvimento econômico, aproveitando o potencial trazido pela indústria 
petroleira, partiu de uma determinação da liderança política, no controle do 
poder executivo, com base em visões favoráveis a intervenção 
da máquina estatal. Contudo, a análise das variáveis políticas por detrás da 
experiência da política industrial nesse setor tem sido uma questão 
pouco abordada nos estudos sobre o tema. Tendo consciência dessa situação, o 
presente artigo busca estabelecer uma discussão sobre a influência da 
liderança política e outras variáveis de tipo institucional e política sobre os 
resultados da política industrial para o setor de petróleo durante o período 
2003-2016.  

1. As variáveis institucionais e políticas no processo da política 
industrial  

Na literatura sobre capacidades estatais existe uma ampla discussão sobre 
a importância das variáveis institucionais e políticas e como elas influem no 
processo de implementação de políticas de 
desenvolvimento (Weber, 1982; Evans, 1995; Weiss, 1997; Rodrik, 
2007; Donner, 2009; Gomide e Pires, 2014). Considerando o espaço deste 
trabalho, trataremos de sintetizar as principais questões abordadas nessa 
discussão teórica e que serão de utilidade para analisar a experiência brasileira 
entre 2003 e 2016.  

Desde um ponto de vista geral, o funcionamento do Estado é definido por 
arranjos institucionais e dispositivos regulatórios que delimitam a organização 
dos poderes públicos, regulando suas atribuições, seu escopo de atuação e as 
formas de interação com os distintos atores da sociedade (Gomide e Pires, 
2014). A partir disso, as organizações do Estado são habilitadas para executar, 
ou não, políticas públicas e a forma como elas podem ser implementadas.   
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A partir do arranjo institucional existente, os atores políticos, econômicos e 
sociais operam na busca pela preservação dos seus interesses, resolvendo as 
diferenças e construindo consensos. Os consensos são o primeiro passo para a 
criação de condições de governança, entendidas como acordos sobre as 
orientações da atuação governamental na execução de políticas públicas, aceitos 
e compartilhados entre os agentes envolvidos ou por maiorias. Em contextos 
democráticos com o brasileiro, a sustentação dos acordos pode implicar para o 
governo a necessidade de construir coalizões com outras forças políticas com 
presença no poder legislativo para garantir sua estabilidade e a viabilidade 
das políticas governamentais, em troca de concessões ou acesso a espaços de 
poder dentro do executivo (Silva, 2017; Pereira, 2017). Nessas situações, a 
literatura argumenta que a construção de coalizões pode dar lugar a geração 
de comportamentos clientelistas de parte de atores políticos e econômicos na 
procura de captar rendas do Estado (Geddes, 1994).  

No âmbito interno da ação governamental, a possibilidade de intervir na forma 
de política industrial e que iniciativas desse tipo sejam sustentadas ao longo do 
tempo, estão fortemente condicionadas pelo nível de importância dado pelo 
governo. De acordo com Rodrik (2007), entre as variáveis no sucesso de uma 
política industrial, encontra-se o engajamento e o apoio dos altos líderes do 
governo. Desde a perspectiva do autor, a adesão dos altos funcionários eleva o 
perfil das políticas industriais e permite que as questões relacionadas aos 
esforços de transformação econômica recebam uma audiência nos mais altos 
níveis do governo. Esse engajamento também fornece coordenação, supervisão 
e monitoramento sobre o corpo burocrático e as agências com a função de 
executar as políticas industriais.   

A possibilidade da execução de políticas industriais atingir resultados 
eficazes está relacionada com a qualidade da interação entre as instâncias do 
governo e o setor empresarial para a diminuição das assimetrias de informação 
necessárias para formular a executar políticas públicas adequadas à realidade. A 
existência de quadros técnicos especializados é fundamental, 
porém, insuficiente sem a cooperação da indústria e a disposição a trocar 
informação (Weiss, 1997; Evans, 1995). Nesse sentido, essa qualidade depende 
da efetividade dos canais de interlocução para canalizar interesses, 
conflitos e evitar capturas de atores específicos no processo de formulação ou de 
execução das políticas públicas (Gomide e Pires, 2014).   

Neste ponto, alguns autores são enfáticos ao argumentar que as orientações das 
políticas são construídas a partir dessas negociações (Weiss, 1997; Rodrik, 
2007). Porém, essas orientações são susceptíveis a captura de interesses tanto 
do Estado quanto da sociedade. Nesses casos, a capacidade do Estado impor 
vencedores e perdedores é fundamental, contudo, também pode provocar 
alterações capazes de inviabilizar as políticas públicas. Nessa discussão, a 
literatura também ressalta a importância do respeito à autonomia do corpo 
burocrático (Weber, 1982). Isto tem a ver com a possibilidade de que o corpo 
burocrático possa alcançar o nível adequado de envolvimento para formular e 
executar políticas industriais, tanto com a classe política quanto com o setor 
empresarial, sem o risco de sofrer captura por parte de qualquer dos outros 
atores (Evans, 1995; Rodrik, 2007).  
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Por outro lado, tanto as políticas públicas como a possibilidade de manutenção 
da coalizão governamental que as sustentam é susceptível a fatores adicionais 
à falta de resultados eficazes. Mudanças radicais no comportamento dos 
indicadores econômicos, por exemplo, ou, no caso específico da indústria do 
petróleo, quedas abruptas na cotação do barril de petróleo, podem comprometer 
a viabilidade das políticas e a capacidade da coalizão de sustentá-las (Silva, 
2017; Clavijo et al. 2019). Igualmente, a sustentabilidade das políticas 
industriais pode ser afetada por fenômenos não associados a elas, mas que 
poderiam alterar as normas de atuação do Estado nessa matéria, deslegitimar a 
coalizão e minar a confiança da sociedade, tais como a corrupção.  

2. Capacidades políticas para executar política industrial no setor de 
P&G durante o período 2003-2016  

A experiência da política industrial para o setor de P&G durante o 
período 2003 e 2016 teve como base o arranjo institucional sintetizado na figura 
1. Dito arranjo foi o resultado das mudanças experimentadas no arcabouço 
institucional do país a partir da democratização, o qual foi materializado com a 
constituição de 1988. 

Figura 1. Arranjo institucional para gerir a política industrial 
durante o período 1997 e 2016  

 

 Fonte: elaboração própria.  
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A definição das orientações das políticas governamentais, a partir da 
democratização, passou a encarar as particularidades de um ambiente 
caracterizado pela existência de instituições participativas, representativas e de 
controle (social, burocrático e judicial) onde são processados os conflitos 
decorrentes das diferenças entre os atores inseridos (Gomide e Pires, 2013). No 
âmbito das instituições de representação, o país passou a operar sob a dinâmica 
de um sistema presidencialista com um amplo leque de atribuições, e um 
sistema de pesos e contrapesos na interação com os demais poderes públicos. O 
Brasil democrático também passou a ter como particularidade uma grande 
fragmentação partidária, fazendo com que a base partidária do executivo no 
parlamento, na maioria dos casos, fosse insuficiente para garantir a maioria 
necessária para aprovar grandes decisões, implicando a conformação de 
coalizões. Daí a adoção do termo presidencialismo de coalizão (Pereira, 2017).  

No âmbito especifico do setor de P&G, o arranjo foi completado com as 
reformas do arcabouço institucional e regulatório dessa indústria a partir da 
emenda constitucional nº 9/1995, quebrando o monopólio da Petrobras, a lei nº 
9.478/1997, conhecida como a lei do petróleo, na qual foram estabelecidas 
as diretrizes da política petroleira no país, tendo, entre seus princípios, a 
promoção do desenvolvimento, a ampliação do mercado de trabalho e a 
promoção da livre concorrência sob a ideia de assegurar o crescimento e 
fortalecimento da indústria nacional (Brasil, 1997). Sob essas reformas, a 
atribuição de regular a indústria foi retirada da Petrobras e delegada na carteira 
de Minas e Energia, para o qual foi criada a ANP. No caso da Petrobras, a partir 
desse momento, sua condição monopólica foi formalmente retirada, abrindo a 
indústria para o investimento privado nacional e internacional. Esse contexto, 
marcado pelas tendências da década de 1990 de 
abertura econômica e de redução do papel do Estado à atribuição de regular 
mercados, também foram descontinuados alguns dos programas de promoção 
do conteúdo nacional, levando as empresas em alguns setores da cadeia de 
fornecimento de equipamentos e serviço nesse setor a fechar portas, ou, 
serem vendidas a empresas multinacionais com interesse em entrar no mercado 
brasileiro (Sarti et al. 2011).   

A coalizão liderada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), chegou ao poder em 
2003, no primeiro governo Lula, marcando uma mudança nas orientações 
das políticas para o setor de P&G, caracterizada pela adoção de uma 
posição mais agressiva na ação do Estado, tendo como prioridade a 
maximização da participação da indústria local no fornecimento de 
equipamento e serviços para o setor, como forma de aumentar a geração de 
emprego e renda no país (Kasahara e Botelho, 2019).   

Nesse período, foi notável o engajamento dos altos escalões 
governamentais dando prioridade e estabilidade às políticas de 
desenvolvimento industrial. Nessa questão, destaca-se a trajetória da ex-
presidente Dilma Rousseff em distintos altos cargos do executivo federal e seu 
acompanhamento às políticas voltadas para o setor de P&G antes e durante seu 
governo. Outro destaque foi a trajetória de Graças Foster, também em cargos do 
alto escalão durante o período analisado, e José Botelho Neto, ex-diretor do 
Departamento de Política de Exploração e Produção do MME (Entrevista 14, 
2019 apud. Clavijo, 2020). Esse maior engajamento teve como resultado a 
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adoção de um papel mais ativo de parte das instituições do Estado através do 
aumento no rigor das políticas públicas, especialmente nos casos da política de 
conteúdo local (PCL) e no fortalecimento do sistema Petrobras para o aumento 
da produção de hidrocarbonetos no país (Clavijo, 2016). A expansão das 
operações da estatal buscou também a mobilização da demanda por 
equipamentos e serviços produzidos localmente e a articulação de atores 
para ampliação das atividades de CT&I, com resultados importantes, 
principalmente, nos esforços para o aproveitamento das reservas localizadas na 
região do pré-sal (Morais, 2013). Nesse período foi lançado o Programa de 
Mobilização da Indústria do Petróleo (PROMINP), foi regulada a cláusula de 
P&D que, junto com o Fundo CT-Petro, financiou diversos projetos de expansão 
da infraestrutura para pesquisa nacional e projetos de 
pesquisa aplicada (Clavijo, 2016; Pinto Jr. et al. 2017).   

No relativo à qualidade do envolvimento dos altos escalões governamentais, a 
mudança de orientação das políticas a partir de 2003, e a sua expansão ao longo 
dos anos seguintes, em alguns casos, evidenciou a existência de 
posicionamentos não necessariamente suportados por evidência técnica e até de 
interferência sobre a autonomia do corpo burocrático para tomar decisões e 
fazer corretivos. Dessa forma, a intervenção de atores políticos também afetou 
os resultados de alguns programas e projetos.  

O exemplo mais emblemático de interferência no desempenho 
das políticas industriais no setor de P&G foi na PCL. Em 2003, com o intuito de 
garantir demanda para os produtores locais, foram aumentadas as exigências de 
CL para níveis que acabaram sendo inatingíveis conforme foi avançando a 
regulação desse instrumento de política. O aumento das exigências de CL veio a 
ser reforçado com a criação da cartilha, sem fazer uma delimitação de setores 
com maior potencial de geração de valor para o país, estabelecendo 
percentagens de CL por itens e subitens e com orientações fixas sobre o tipo de 
equipamento, parte ou peça a ser produzido, deixando poucas possibilidades 
para inovar sem correr o risco de pagar multa (Ghiorzi, 2017).   

Em termos do relacionamento com o setor empresarial, o 
governo federal, através da Petrobras, conseguiu institucionalizar espaços de 
interlocução com o setor empresarial para identificar entraves e arranjar 
soluções a partir da execução de programas e projetos. Com a criação do 
PROMINP foi possível atrair as empresas nacionais e estrangeiras com 
operações no país para realizar diagnósticos sobre diferentes problemas e 
desafios experimentados pela indústria local para satisfazer a demanda por 
novos equipamentos e serviços em “preço, prazo e qualidade”. Em vários casos, 
os projetos executados como resultado da coordenação nessa instância 
trouxeram impactos positivos no desenvolvimento de novos fornecedores 
locais em vários segmentos da cadeia de fornecimento (Sarti et al. 2011).   

Porém, os interesses do governo federal e da indústria fornecedora, 
representada em várias organizações de 
classe, acabaram conduzindo as decisões de política para criação de entraves 
sobre a possibilidade de atingir resultados mais eficazes. Um 
exemplo disso foi o projeto de desenho do novo sistema de aferição do conteúdo 
local que culminou com a criação da cartilha. A auditoria realizada pelo TCU 
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(2016) concluiu que a forma, a partir da qual foram definidos os índices 
de CL, respondeu a uma percepção sobre a capacidade que as empresas 
fornecedoras acreditavam possuir e não por dados objetivos. Como resultado, 
a cartilha acabou gerando a proteção demandada pelas organizações de 
classe para a indústria fornecedora, porém, sendo muito invasiva e com custos 
tão elevados que, com o passar os anos, as operadoras optaram por descumpri-
la (Narciso, 2016).  

Com a orientação de privilegiar a maximização de emprego e renda para o país, 
o governo federal aumentou o rigor das cláusulas de conteúdo local, num claro 
exemplo do exercício de capacidade política para impor vencedores e 
perdedores. Nesse caso, as operadoras, principalmente a Petrobras, precisaram 
assumir o custo de internalização da capacidade produtiva e se comprometer a 
cumprir com altos compromissos de CL. Sobre esse mesmo ponto, importa citar 
um trecho da entrevista 10 (2019) utilizada em Clavijo (2020), no qual o 
entrevistado faz um comentário bem ponderado sobre as orientações do 
governo federal com relação à indústria local:   

“(…) O governo mostrou-se sempre propenso a atender as demandas da 
indústria fornecedora, e se afastou do lado das petroleiras. Esse divórcio, 
acabou gerando um distanciamento. E os fornecedores precisam ficar próximos 
das demandas para poder desenvolver soluções tecnológicas e operacionais que 
atendam as demandas dos clientes. Então, o que acontece. A política foi 
conduzida de forma a beneficiar a indústria nacional sem levar em conta que 
uma política como essa precisa fazer escolhas. Você não pode pegar e beneficiar 
todos os segmentos. Porque existem segmentos que não são capazes de gerar os 
empregos que você imagina, a inovação que você imagina. Então, a política foi 
usada como uma questão compensatória (…).”  

Ainda sobre essa questão, o entrevistado 19 (2020) em Clavijo (2020) volta ao 
tema da influência das organizações de classe da indústria sobre as mudanças 
experimentadas pelos principais instrumentos de política pública a partir de 
2003:   

“O objetivo não era fazer reserva de mercado. Ao longo do processo, deturpação, 
a deformação, os lobbies levaram a uma mudança completa da realidade, 
induziram a reserva de mercado. Era um tema de benefícios a setores 
empresariais e de geração de emprego que não necessariamente tem que ver 
com economia industrial. (…) A mesma coisa várias associações empresariais. 
Eles começam a puxar a política de reserva de mercado, não políticas 
industriais. Quase que sem exceção (…).”  

Dessa forma, durante o tempo em que os preços do petróleo 
permitiram compensar os custos econômicos decorrentes das ineficiências 
geradas pelas orientações da política de conteúdo local, essa política foi 
sustentada. Com a queda dos preços do petróleo e apesar da resistência da 
liderança da coalizão governamental, a insustentabilidade das cláusulas de CL 
levou a sua revisão. Nessa questão, importa destacar o papel exercido pela 
Petrobras, dado que foi a partir das opiniões dos quadros técnicos da 
estatal que várias das orientações das políticas foram definidas. Porém, a 
empresa foi a mais afetada pela incapacidade do parque fornecedor de satisfazer 
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a demanda gerada pelo aumento acelerado dos investimentos em exploração e 
produção durante essa década, levando-a a descumprir os compromissos 
assumidos nas rodadas de licitação e pressionar para a revisão das normas 
de CL.  

As decisões da liderança política em questões relacionadas com a gestão da 
indústria do petróleo também influenciaram de forma negativa a possibilidade 
de sustentar as políticas industriais nesse setor. A respeito disso, dois exemplos 
importantes podem ser apontados. O primeiro deles foi a política de 
congelamento de preços dos combustíveis da Petrobras, adotada pelo governo 
da ex-presidente Dilma Rousseff para combater a inflação. Como resultado 
dessa decisão, a Petrobras deixou de receber ao redor de US$ 55 bilhões pela 
venda dos seus produtos no Brasil. Essa receita frustrada representou o 
principal fato que colocou a estatal na beira da falência, reduzindo sua 
capacidade de investimento, e, com isso, sua capacidade de mobilizar a cadeia 
fornecedora local (Almeida e Soares, 2018).  

Um segundo exemplo pode-se encontrar no escândalo de corrupção conhecido 
como a Operação Lava Jato, o qual, se bem esteve mais relacionado à execução 
de projetos no segmento downstream, acabou provocando uma crise de 
confiança da população com a classe política e os gestores da Petrobras (Lima 
de Oliveira, 2017). Um indicador para constatar essa questão foi a evolução do 
índice de controle da corrupção elaborado anualmente pelo Banco Mundial, o 
qual reflete a percepção sobre o grau em que o poder é exercido para ganhos 
privados, incluído pequenos e grandes casos de corrupção, assim como também, 
a captura do Estado de parte das elites e interesses privados. O índice de 
controle da corrupção varia de 0 (pior) a 100 (melhor). Somente nos anos 2001 
e 2011, a média da percepção de controle da corrupção foi levemente superior a 
60 (60,61 e 61,90 respetivamente). Igualmente, vale ressaltar que desde 2011, 
ano em que o Brasil alcançou seu maior desempenho, a percepção do país 
começou a apresentar uma queda sustentada nos seus resultados, 
principalmente, no biênio 2013-2014, quando teve início a operação Lava Jato. 
Em 2016, último ano do recorte temporal analisado neste artigo, foi quando o 
Brasil apresentou seu pior desempenho de toda a série histórica, equivalente a 
ruim. Nesse sentido, o final do período mostrou uma deterioração expressiva na 
confiança dos stakeholders sobre a capacidade de controle da corrupção no 
país. E, em decorrência da implementação de medidas de controle da corrupção 
no âmbito da Petrobras, foram limitadas as opções para executar política 
industrial no setor usando de forma deliberada o poder de compras da 
empresa.  

O escândalo de corrupção da Petrobras também contribuiu de forma negativa 
sobre o comportamento da economia nacional, que desde 2011 já apresentava 
sinais de desaceleração. Entre 2014 e 2017, o PIB, a formação bruta de capital e 
o consumo das famílias acumularam quedas de 7,2%, 3,2% e 
7,8%, respetivamente. De acordo com as consultarias GO Associados 
e Tendências, a operação Lava Jato contribuiu na queda de entre 2 e 2,5% por 
ano nas quedas do PIB de 3,8%, em 2015, e 3,6%, em 2016. O impacto da 
operação afetou mais fortemente os setores metalmecânico, naval, construção 
civil e engenharia pesada, totalizando perdas de até R$ 142 bilhões (Costa Pinto, 
2017).   
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Por outro lado, como já foi dito em parágrafos anteriores, a queda abrupta dos 
preços do petróleo do segundo semestre de 2014 também foi um fator externo 
que afetou negativamente a sustentabilidade das políticas de desenvolvimento 
industrial. Dessa forma, esse conjunto de fatores não somente ameaçou a 
continuidade das políticas, como também acabou por influenciar a evolução do 
processo político que culminou com a ruptura da coalizão governamental 
liderada pelo PT, após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A 
flexibilização e descontinuação de vários instrumentos de política, além da falta 
de resultados eficazes durante o período em que foram executados, também 
colocou em evidência a diferença de visões sobre as rotas para impulsionar o 
desenvolvimento econômico nacional e o escopo do papel do Estado nessa 
empreitada.  

Reflexões finais  

A revisão da experiência do período 2003-2016 permite mostrar como a 
formulação e execução de políticas de desenvolvimento industrial encontra-se 
atrelada à visão dos atores políticos e sua capacidade de sustentá-las ao longo do 
tempo. Como visto na discussão da seção anterior, a determinação dos atores 
políticos e sua capacidade de articulação é fundamental para poder levar adiante 
esforços de política industrial. O resultado dessa determinação permitiu o 
fortalecimento do sistema Petrobras em termos de capacidade de produção de 
petróleo, no estímulo à geração de capacidade produtiva para o fornecimento de 
equipamentos e serviços no país, assim como também, a expansão das 
atividades de CT&I no país, com resultados importantes em termos de soluções 
tecnológicas para a viabilização da produção de hidrocarbonetos na região 
do pré-sal. 

Porém, tal como foi apontado na análise do caso brasileiro, a influência dos 
atores políticos também acabou afetando os rumos 
das políticas públicas, fazendo-as ineficazes e insustentáveis. O governo 
federal, na busca por maximizar a geração de emprego e renda para o 
país, acabou influenciando as decisões da Petrobras e a evolução 
de instrumentos-chave, como a política de conteúdo local, para níveis de 
exigência e demanda que o parque fornecedor instalado no país não tinha 
capacidade de satisfazer. O artigo também buscou mostrar como a 
sustentabilidade das políticas públicas foi susceptível à ocorrência de 
fenômenos decorrentes da ação dos atores políticos, que, em alguns casos, não 
estavam relacionados diretamente com elas.  

Igualmente, a interferência de atores políticos sobre as decisões 
de política pública e seu envolvimento em casos de corrupção, mesmo que sem 
estar diretamente relacionados com a política industrial também acabaram 
afetando a continuidade sua continuidade e contribuíram com o 
aprofundamento da crise econômica e política que levou à quebra da coalizão 
governamental e o impeachment da ex-presidente Dilma.   

Dessa forma, a experiência da política industrial para o setor de petróleo, entre 
2003 e 2016, permite mostrar a importância das variáveis institucionais 
e políticas no processo de desenho de formulação e 
execução de políticas industriais, e como elas devem ser devidamente 
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consideradas para garantir que a ação estatal nesse campo possa atingir 
resultados mais eficazes.   
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Entendendo as transformações do setor 
elétrico em transição 

Por Clarice Ferraz 

A necessidade de descarbonizar as atividades do setor elétrico impôs uma maior 
participação das energias renováveis variáveis em todo o mundo. Para que o 
setor elétrico alcance o grau de descarbonização necessário que limite o 
aquecimento climático em até 2 graus Celsius até 2050, será necessária uma 
radical transformação das atividades o setor elétrico. De acordo com IRENA 
(2019), a participação de fontes renováveis para a geração de eletricidade deverá 
passar de 15 a 85% dos portfolios de geração.   

A imprevisibilidade e a variabilidade da geração impõem adequações físicas 
para que o sistema elétrico tenha a segurança de abastecimento garantida. As 
mudanças provocadas pelo avanço da integração 
das Energias Renováveis Variáveis (ERV) afetam desde a operação 
e a organização, e estas, por sua vez, impõem consequentemente mudanças nos 
mercados de eletricidade, além dos exercícios de planejamento de curto, de 
médio e de longo prazo.   

Ao longo dos últimos 100 anos, os setores elétricos desenvolveram-se em torno 
de centrais de geração de eletricidade, de grande porte, despachados para 
atender à demanda de carga dos consumidores. As centrais elétricas 
despacháveis são alimentadas por diversas fontes como hidroeletricidade, 
energia nuclear, gás natural, biomassa, etc., e todas utilizam geradores 
síncronos no ponto de conexão com o sistema elétrico. Esses geradores estocam 
certa quantidade de energia primária, inercial, ao gerar eletricidade para 
atender à demanda (Kroposki, 2017: 831).   

Uma diferença essencial para as ERVs encontra-se em sua integração ao 
sistema, pois essas fontes não utilizam geradores síncronos. A eletricidade 
gerada pelas ERVs se conecta ao sistema por meio de um dispositivo eletrônico 
chamado inversor, que não estoca energia inercial. Isso ocorre porque sistemas 
de geração solar fotovoltaica, naturalmente, produzem corrente contínua (CC), e 
porque a maioria das torres eólicas usa dispositivos eletrônicos para converter a 
rotação não síncrona da turbina eólica em corrente alternada (CA), compatível 
com a rede. O inversor converte CC em CA compatível com a corrente da rede.   

Uma diferença essencial entre a utilização de geradores síncronos e os 
inversores está na ausência de inércia dos inversores. A rotação inercial retida 
pelos geradores pode continuar a fornecer eletricidade ao sistema após uma 
perturbação da corrente, permitindo que o sistema se reestabeleça sem perder 
sua integridade ou ameaçar a segurança de abastecimento. A energia residual 
contribui para manter a estabilidade do sistema diante de desvios de voltagem 
ou de frequência que possam vir a ocorrer. À medida que aumenta a 
participação de ERV, mais geradores síncronos são substituídos por inversores. 
Desse modo, o sistema perde inércia e é preciso garantir que haja fontes 
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alternativas de inércia ou outras formas de resposta rápida às oscilações de 
voltagem e frequência.   

A operação dos sistemas   

O maior desafio técnico dos sistemas elétricos é manter a voltagem e frequência 
dentro de limites desejados, ao longo do tempo, de acordo com as necessidades 
de consumo da população a eles conectados. A cada instante, para que a 
demanda seja atendida, é preciso haver eletricidade sendo gerada ou estocada, e 
disponível para ser despachada.  

Perturbações de corrente, ou de carga, devem sempre ser compensadas para 
manter o equilíbrio e a integridade do sistema. Assim, para garantir a 
integridade do sistema, diz-se que o sistema precisa ter cada vez mais 
“flexibilidade” para responder aos diferentes tipos de variações de corrente que 
podem ocorrer. Em caso de breves oscilações, a resposta imediata, que leva de 
segundos a minutos, é chamada de regulação. O sistema também deve ser capaz 
de entregar eletricidade no volume necessário, com suas flutuações típicas ao 
longo do dia, acompanhando a chamada curva de carga do sistema. Por último, 
é preciso fazer planejamento da operação do dia seguinte, com base nas 
previsões de demanda e do parque gerador disponível.   

Com a maior participação das ERVs, essas três funções tornam-se mais 
complexas. A perda de inércia ameaça o equilíbrio instantâneo da rede, e a 
variabilidade assim como a imprevisibilidade de sua geração dificultam o 
planejamento da operação e podem vir a ocorrer dificuldades no atendimento à 
demanda, caso as ERVs não estejam gerando eletricidade no momento 
necessário – tipicamente, em casos de ausência de vento ou sol, que podem 
durar dias, de acordo com sua geolocalização. Assim, é preciso prestar atenção 
às condições de acompanhamento da carga e do equilíbrio do sistema com o 
crescimento das ERV.  

Em busca de soluções  

Como as ERVs não são despacháveis, nem estocam energia inercial, é preciso 
buscar soluções para garantir o equilíbrio do sistema diante dos novos desafios 
que elas impõem. O principal desafio está ligado à variabilidade de sua geração 
e como responder a ela, nos diferentes horários do dia.  Para compensar a falta 
de controle sobre o despacho das renováveis, existem alternativas técnicas para 
introduzir mais flexibilidade ao sistema e tornar o sistema capaz de absorver a 
maior participação de ERV.   

Diversos estudos desenvolvidos pelo Laboratório Nacional de Energia 
Renovável (NREL), EUA – que, há mais de 30 anos, se dedica a estudar as 
novas fontes de geração de eletricidade e sua integração no sistema elétrico, 
mostram que a diversidade geográfica é uma grande aliada. Quanto maior o 
território coberto por um sistema elétrico, menor é variabilidade associada 
às ERVs. Como a geração se dá localmente, a rede pode alimentar o sistema com 
novas fontes de geração oriundas de outras localidades, em caso de ausência de 
geração em determinada região. Além disso, a integração de largos territórios 
permite o melhor aproveitamento das complementaridades diárias e sazonais 
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que frequentemente acontecem entre disponibilidade de recursos eólico e solar, 
etc. Assim, a existência de linhas de transmissão que integrem diferentes regiões 
mostra-se uma alternativa muito mais barata do que os sistemas de estocagem 
de eletricidade, em particular, as baterias. 

Outro elemento importante para a garantia da segurança de abastecimento é a 
flexibilidade do próprio parque gerador. Essa flexibilidade inclui a capacidade 
do gerador entrar em operação, aumentando a produção, ou de reduzi-la, e 
operar em presença de baixa oferta, ou excesso, de eletricidade. Essa capacidade 
de adaptação à carga e às oscilações de frequência é muito importante, pois 
pode haver grande variabilidade da geração a partir das ERVs. A quantidade de 
energia inercial dos geradores a partir de fontes tradicionais também é 
importante.   

A estocagem de energia é outro importante elemento de flexibilidade sistêmico 
para o setor. Sistemas de armazenamento, ou estocagem, de energia podem 
assumir diversas funções, incluindo a regulação das redes, o acompanhamento 
da curva de carga diária ou, ainda, fonte de flexibilidade pra adicionar ou retirar 
(armazenar) energia do sistema quando houver pouca, ou excesso de geração de 
eletricidade a partir de fontes de ERVs. Existem diversas formas de estocagem, 
desde os reservatórios das centrais hidrelétricas às baterias. Em grandes 
sistemas, a necessidade de armazenamento depende da quantidade de ERV, da 
sua integração geográfica, entre outros fatores. A melhor fonte, em termos de 
tempo de resposta e de menor custo, são as centrais hidrelétricas com 
reservatórios.  

Os resultados dos principais estudos sobre como realizar a integração física de 
maior participação da ERV, segundo Koproski (2017) e SEAM 
(NREL), mostram que os planejadores devem tentar coordenar suas operações 
com as operações de sistemas elétricos vizinhos de modo que possam vir a 
compartilhar recursos; e expandir a capacidade de transmissão para remover 
gargalos e restrições à integração de mais ERV. Por último, são apontados 
mecanismos de mercado para melhorar a precificação e incentivar a adição de 
flexibilidade ao sistema. Bloom, A., então responsável pelo departamento de 
transmissão do NREL, em apresentação dos resultados de SEAMS, afirmou que 
“o que realmente ajuda é estocagem hidrelétrica”, pois oferecem reservas 
operacionais, que contribuem para o equilíbrio instantâneo e de curto prazo e, 
igualmente, fornecem reservas de regularização, para ajustes de médio e longo 
prazo, em particular, oscilações sazonais.  

A crescente participação de ERVs nos sistemas de energia elétrica traz uma série 
de desafios relacionados à variabilidade, à imprevisibilidade e à ausência de 
geradores síncronos. Existem uma série de adaptações e novas tecnologias que 
permitem com que haja uma maior participação de ERV sem comprometer a 
segurança de abastecimento. Os principais elementos de resposta encontram-
se na diversidade geográfica, na presença de geração flexível (despachável), 
além dos instrumentos de controle de demanda.   

No Brasil, o setor elétrico interligado (SIN) é operado de acordo com uma 
ordem de “mérito econômico”, determinado pelo menor preço dos suprimentos 
disponíveis a qualquer momento, calculado por modelos matemáticos 
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desenvolvidos para otimizar seu uso. Como a eletricidade despachável mais 
barata é a gerada pelas grandes hidrelétricas de reservatório, ela é despachada 
na base. Essa utilização do reservatório não leva em consideração as novas 
necessidades de inércia, nem de previsibilidade da geração. Antes de adequar a 
operação do sistema de forma a otimizar os recursos de flexibilidade de que 
dispõe o setor elétrico brasileiro, estão sendo feitos ajustes regulatórios como a 
alteração do sistema tarifário. A partir de 2021, será introduzida uma tarifa com 
maior discrição temporal, que melhor reflita a escassez/disponibilidade dos 
recursos e que transmita isso ao preço, de modo que o consumidor saiba que o 
custo/preço da eletricidade pode variar muito ao longo do dia. A transformação 
a partir do mercado, não promove o uso eficiente dos recursos, não atua 
diretamente sobre a segurança de abastecimento, nem tampouco promove a 
modicidade tarifária, desrespeitando todos os pilares norteadores 
da organização do setor elétrico brasileiro.  

Mais grave ainda é a proposta de privatização da Eletrobrás, que concentra a 
maioria dos ativos de flexibilidade do setor – mais de 50% das linhas de 
transmissão e da capacidade de armazenamento existente, através dos 
reservatórios de suas centrais hidrelétricas – por não levar em consideração 
nenhum dos tópicos discutidos brevemente ao longo desse texto. Assim, 
discute-se a privatização da empresa mais importante para a segurança de 
abastecimento do País ignorando-se completamente os desafios da transição 
energética e seus impactos sobre a tarifa de eletricidade. Os elementos de 
flexibilidade de que dispõe a Eletrobras devem ser tratados de forma 
estratégica. O projeto de lei que propõe sua privatização, e a pulverização das 
transações do setor, por exemplo, subestima os ativos da empresa e ignora o 
valor dos reservatórios como fonte de armazenamento e fonte de flexibilidade, 
assim como o papel ainda mais estratégico que assumem os ativos de 
transmissão. 
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A modernização do setor elétrico 
brasileiro 

 
Por Ronaldo Bicalho 

Um setor elétrico pode escolher ser mais ou menos moderno, mas ele não pode 
deixar de ser contemporâneo e ignorar sua circunstância. Ele precisa 
responder às questões colocadas pelo seu tempo e lugar. 

A agenda real do setor elétrico no mundo hoje é definida a partir da transição 
energética, fruto da urgência do enfrentamento da crise climática. No caso desse 
setor específico, essa transição é sinônimo de descarbonização da matriz de 
geração de eletricidade, implicando em mudança radical da sua base de recursos 
naturais, com a retirada do seu pilar tradicional, que são os combustíveis 
fósseis. 

Por outro lado, a agenda real do setor elétrico brasileiro hoje é definida a partir 
do esgotamento do seu modelo hidroelétrico tradicional, que impõe a 
configuração de uma nova matriz de geração de eletricidade e, portanto, de uma 
nova base de recursos naturais para o setor. Mudanças impostas pela perda do 
papel da energia hidráulica como pilar central de sustentação da base 
tradicional, fruto do esgotamento dos mecanismos clássicos de mitigação do 
risco hidrológico, resultante da perda de capacidade de regularização dos seus 
reservatórios. 

Em ambos os casos, há transições radicais que envolvem mudanças profundas 
nas bases de recursos naturais que sustentam o setor elétrico aqui e no mundo, 
gerando, em consequência, transformações radicais no setor elétrico, tanto aqui 
quanto lá. 

No caso brasileiro, a modernização do setor elétrico, presente na atual agenda 
de reformas do setor, defendida por autoridades e agentes do mercado, e 
sintetizada nas propostas de projetos de lei em tramitação no Congresso 
Nacional (PLS 232 – Senado – e PL 1917 – Câmara), se constitui essencialmente 
na transição para o mercado. 

Esse descompasso entre objetivos (transição energética e transição para o 
mercado) e temporalidades (a primeira é uma agenda contemporânea e a 
segunda é uma agenda de trinta anos atrás) justifica uma discussão mais 
cuidadosa sobre a adequação da agenda brasileira às grandes transformações 
que estão ocorrendo no setor elétrico no mundo e no Brasil. 

A pergunta que se coloca é se essa modernidade é compatível com as agendas 
efetivas do setor elétrico no mundo e no Brasil e se essa modernidade brasileira 
consegue ser contemporânea e estar em consonância com a agenda do seu 
tempo e lugar. 
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Modernidade e setor elétrico 

Ao longo do século XX, nada simbolizou mais a modernidade do que a energia 
elétrica. Como afirmam Beltran e Carré (BELTRAN; CARRÉ, 2019): 

Durante muito tempo, a eletricidade foi o símbolo da modernidade, portadora 
de uma espécie de progresso técnico, cujo impacto nos estilos de vida foi 
absolutamente essencial. Esta modernidade se reflete no desejo de encorajar e 
promover o desenvolvimento e a penetração desta energia particular. 

A forte associação simbólica entre energia elétrica e modernidade fez com que o 
acesso à essa forma de energia significasse acesso à modernidade. De tal forma 
que moderno, de fato, era ter acesso à eletricidade. Daí, as fortes pressões sobre 
as autoridades públicas no sentido de viabilizar esse acesso. 

Em cada momento modernidade teve um significado associado ao desafio a ser 
enfrentado para garantir o acesso da sociedade à eletricidade. 

Com Edison, a modernidade era a lâmpada. Com Tesla a modernidade era o 
sistema. Edison inventou a lâmpada e Tesla inventou o setor elétrico. O 
primeiro inventou um sistema de iluminação e o segundo inventou um sistema 
que garantiu, de fato, o tão desejado acesso à eletricidade. Mediante a abertura 
da gigantesca possibilidade de exploração de economias de escala de seu 
sistema centralizado, Tesla transformou um bem de luxo disponível para poucos 
em um insumo ao alcance de grande parte da população. 

A icônica batalha dos sistemas, no nascimento da indústria elétrica, nada mais é 
do que uma feroz disputa sobre o significado da modernidade e do progresso 
nessa indústria naquele momento.   

No pós-guerra, a modernidade era sinônimo de grandes escalas, interconexão, 
verticalização, monopólio regulado, custo de serviço e intervenção do Estado. 

Nos anos 1990s, a modernidade significava competição, desverticalização, 
desregulamentação e desestatização. 

A modernidade nos tempos de hoje é sinônimo de transição energética, 
descarbonização, sustentabilidade e resiliência. 

Portanto, a modernidade teve diferentes significados ao longo do tempo, em 
função das diferentes circunstâncias de acesso à energia elétrica específicas a 
cada momento histórico. As respostas foram diferentes, face a diferentes 
questões colocadas por diferentes contextos temporais e locais. No entanto, a 
questão fundamental permaneceu em todos os momentos a mesma: Qual é a 
melhor forma de garantir o acesso da sociedade à eletricidade e, em 
consequência, à modernidade do seu tempo e lugar. 

Como afirma Silva (SILVA, 2014), “contemporâneo é o que eu não posso deixar 
de ser, pertencendo à circunstância que me coube em sorte. Nada mais. (…) O 
que sinto quando me belisco para ter a certeza de que sou real, é o meu ser na 
sua circunstância: o meu ser no meu tempo.” 
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Enfim, posso escolher ser moderno ou não, mas não posso fugir da minha 
circunstância e da minha contemporaneidade. 

Dessa forma, um setor elétrico pode escolher ser mais ou menos moderno, mas 
ele não pode deixar de ser contemporâneo e ignorar sua circunstância. Ele 
precisa responder às questões colocadas pelo seu tempo e lugar. Parafraseando 
Ortega e Gasset (ORTEGA Y GASSET, 1967), o setor elétrico é ele e sua 
circunstância, e se ele não a salva ele não pode salvar a si mesmo. 

A modernidade extemporânea brasileira 

As propostas de modernização do setor elétrico brasileiro defendida pelas 
autoridades e pelos agentes de mercado se sustentam em um pilar central que é 
a transição para o mercado e que, em grandes traços, significa: a 
mercantilização da energia elétrica (a eletricidade é uma mercadoria como outra 
qualquer) e a liberalização do mercado elétrico (o mercado elétrico é um 
mercado como outro qualquer). 

A transição para o mercado não é uma novidade. Concebida e implementada a 
partir dos anos 1980s, em resposta à crise do setor elétrico no mundo no 1970s, 
essa proposta de reestruturação do setor elétrico já conta com uma vasta 
bibliografia sobre seus erros e acertos. Depois de quarenta anos de idas e vindas 
ao redor do mundo, não é possível olhar essa transição através de clichês 
simplificadores e característicos da ignorância natural dos seus primeiros 
passos há quarenta anos. 

Complexidade e incertezas 

Mercados elétricos são construções institucionais complexas. Como afirma Isser 
(ISSER, 2015), construir mercados eficazes é um processo de tentativa e erro no 
qual esses mercados vão evoluindo com o tempo. Nesse sentido, mudanças 
incrementais são mais efetivas do que mudanças radicais. 

A crise da Califórnia de 2001 e o grande blecaute de 2003 nos Estados Unido 
exemplificam a complexidade e a incerteza envolvidas na transição para o 
mercado. No caso americano, as consequências desse reconhecimento fizeram 
com que essa transição perdesse muito do seu vigor. 

Segundo Hirsh (HIRSH, 2013), em Outubro de 2000, no auge do consenso a 
favor da desregulamentação do mercado elétrico, 23 estados americanos 
avançavam na transição para o mercado. Em Agosto de 2002, a crise 
californiana havia reduzido esse número para 16. E o grande blecaute de 2003 
também não ajudou. 

O resultado segundo Hirsh (HIRSH, 2013): 

Em suma, muita coisa mudou nos quinze anos desde o estabelecimento de um 
quase consenso dentro do sistema de serviços públicos com base nos princípios 
do mercado livre e menos regulamentação. Em vez de avançar com mais vigor 
em direção à competição no varejo e à escolha do cliente, muitos estados 
fizeram o oposto – recuando da desregulamentação e restabelecendo formas 
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de supervisão governamental, embora nem sempre com resultados ótimos. O 
fervor ideológico que alimentou os esforços de desregulamentação, entretanto, 
desapareceu à medida que os experimentos na competição destacaram os 
abusos de negócios e a incapacidade dos governos de controlá-los com 
eficácia. (…) Parece que nenhum novo consenso entre as empresas elétricas 
surgirá tão cedo. 

O resultado de tudo isso é que quarenta anos depois de ter sido criada a figura 
do produtor independente no Public Utility Regulatory Policies Act (PURPA) de 
1978, o consumidor americano pode escolher o seu fornecedor de energia 
elétrica apenas em 17 dos 50 estados americanos e no Distrito Federal 
(ELECTRICCHOICE.COM, 2020). 

Custos 

A criação institucional de mercados elétricos exige a configuração de um 
extenso e complexo sistema de regras, normas e organizações que viabilize a 
operação e a expansão adequada desses mercados. Hansen e Percebois 
(HANSEN; PERCEBOIS, 2017) chamam a atenção para a inflação de regras 
estabelecidas pelo Estado para organizar o mercado elétrico. Thomas 
(THOMAS, 2016) lembra dos elevados custos para desenhar o mercado elétrico 
inglês e introduzir a concorrência. 

Além do processo infindável de criação de custos associados à geração de 
espaços efetivos de coordenação, com seus respectivos puxadinhos para resolver 
problemas imprevistos, Berenstein e Bushnell (BORENSTEIN; BUSHNELL, 
2015) apontam para a questão central de quem fica com os custos reais da 
transição para o mercado: o consumidor cativo das distribuidoras. O último a 
chegar na festa da competição. 

Inadequação 

A inadequação da proposta de transição para o mercado às características 
intrínsecas do setor elétrico brasileiro foi colocada desde o início da 
liberalização do mercado elétrico no país (D`ARAÚJO, 2009). A necessidade de 
adaptações da receita liberal a essas características gerou um mercado 
competitivo peculiar. A contradição essencial de ter um sistema concebido e 
construído para funcionar como um sistema único, integrado, coordenado e 
otimizado centralmente, por um lado, e uma proposta de descentralização, 
fragmentação e exercício competitivo de uma autonomia individual, por outro, 
gerou uma equação impossível de ser resolvida sem o sacrifício de um dos lados. 

O resultado foi a implosão do sistema por dentro a partir de inconsistências 
insustentáveis. Enfim, houve puxadinhos de mais e pilares estruturantes de 
menos. 

A questão efetiva é que não é possível radicalizar a transição para o mercado 
sem implodir o sistema elétrico tradicional brasileiro. O problema é que com 
essa implosão, joga-se fora todas as reais economias de escala, escopo e de 
diversidade hidrológica fora, em troca das promessas dos ganhos advindos da 
concorrência. 
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Em suma, a transição para o mercado continua sendo uma proposta inadequada 
para o setor elétrico brasileiro, trinta anos depois. Sem que tenha acontecido 
nada, a não ser exercícios de retórica e clichês baratos, que reduzisse essa 
inadequação. 

Extemporaneidade 

A agenda do setor elétrico no mundo hoje centra-se na transição energética, e 
não na transição para o mercado. 

A transição brasileira para o mercado é completamente extemporânea e a tese 
proustiana de justificá-la denota uma profunda ignorância sobre a natureza 
radical das mudanças em curso no setor elétrico no mundo. 

A busca do tempo perdido, do catch up, do emparelhamento, do tirar o atraso, 
do avanço retardado em direção a uma reforma que não fizemos no passado é 
completamente sem sentido. Sem sentido, pelo simples fato de que o contexto 
que gerou esse movimento não existe mais; o próprio mercado buscado não 
existe mais. A construção institucional de mercados no meio de transformações 
tecnológicas, econômicas e institucionais radicais é uma tarefa impossível de ser 
levada a contento nos moldes que foi concebida há trinta anos. Isto significa que 
as indeterminações técnico-econômicas tornam impossível a resolução dos 
problemas envolvidos nessa construção sem a presença de uma forte 
subjetividade. Portanto, a dose de discricionariedade aumenta de forma 
significativa, transladando o market design elétrico da esfera da tecnicalidade 
regulatória para a esfera das escolhas políticas. Essa última esfera é que é o 
espaço adequado e legítimo para as grandes escolhas colocadas pela transição. 
Escolhas que devem ser feitas de forma transparente e democrática, face às suas 
dramáticas consequências para a vida das pessoas e o destino das nações; e não 
sob o véu de pseudo tecnicalidades de especialistas voltadas muito mais para 
esconder, distorcer e manipular as análises em proveito de interesses próprios 
nunca explicitados. 

Se a extemporaneidade da agenda modernizante brasileira é marcante em 
relação à transição elétrica mundial, ela é ainda maior quando se pensa nos 
efetivos problemas estruturais enfrentados pelo setor elétrico barsileiro em sua 
própria transição elétrica. Marcada também pela necessidade de mudar a base 
de recursos naturais, a transição elétrica brasileira apresenta peculiaridades 
cruciais para o seu desenvolvimento. Premida pelo esgotamento do seu modelo 
hidráulico, constrangida pelo imperativo da descarbonização, à transição 
brasileira só resta o caminho da aceleração da entrada das fontes renováveis 
(eólica e solar). Essa estratégia coloca a transição brasileira no caudaloso curso 
da transição mundial. Porém, em condições extremamente favoráveis; graças a 
enorme capacidade de estocagem representada pelo vigoroso conjunto formado 
pela combinação de reservatórios e transmissão. 

Nesse sentido, a transição do setor elétrico brasileiro é, ao fim e ao cabo, a 
mesma transição elétrica mundial. Só que em condições muito mais favoráveis. 
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Essa confluência de agendas entre o setor elétrico aqui e no mundo em torno da 
transição energética torna a agenda brasileira a favor da transição para o 
mercado ainda mais extemporânea. 

Dessa maneira, o que se pode falar sobre a modernização do setor elétrico 
brasileiro proposta pelo governo e pelo mercado é que ela é: complexa, difícil, 
incerta, custosa, inadequada e, acima de tudo, completamente extemporânea. 

A verdadeira modernidade do setor elétrico é aquela que respeita as questões 
colocadas pelo seu tempo e lugar. A modernidade brasileira não respeita nem 
um nem outro. Portanto, trata-se apenas de um conjunto mal alinhavado de 
interesses e aspirações individuais e de curto prazo que vai ampliar as 
inconsistências, acirrar os conflitos e afastar ainda mais o setor de sua real 
agenda de problemas e soluções. 

Em suma, como dizia Mário Henrique Simonsen, “formulado de maneira 
correta, o problema mais difícil do mundo um dia será resolvido. Formulado 
de maneira incorreta, o problema mais fácil do mundo jamais será resolvido”. 
Esse é o problema da agenda modernizante do setor elétrico brasileiro. Ela é 
mal formulada. Não respeita o seu tempo e lugar. E para questões mal 
formuladas, não há soluções possíveis. 

 Referências: 

BELTRAN, Alain; CARRÉ, Patrice, Une civilisation électrique, [s.l.: s.n.], 2019. 

BORENSTEIN, Severin; BUSHNELL, James, The U.S. Electricity Industry After 
20 Years of Restructuring, Cambridge, MA: National Bureau of Economic 
Research, 2015. 

D`ARAÚJO, Roberto Pereira, O setor elétrico brasileiro – uma aventura 
mercantil, Brasília: Confea, 2009. 

ELECTRICCHOICE.COM, Map of Deregulated Energy Markets (Updated 2020) 
– Electric Choice, disponível em: <https://www.electricchoice.com/map-
deregulated-energy-markets/&gt;, acesso em: 21 nov. 2020. 

HANSEN, Jean-Pierre; PERCEBOIS, Jacques, Transition(s) électrique(s): ce 
que l’Europe et les marchés n’ont pas su vous dire, Paris: Odile Jacob, 2017. 

HIRSH, Richard, Fifteen Years Later: Whither Restructuring in the American 
Electric Utility System?, Technology’s Stories, 2013. 

ISSER, Steve, Electricity restructuring in the United States: markets and policy 
from the 1978 Energy Act to the present, New York, NY: Cambridge University 
Press, 2015. 

ORTEGA Y GASSET, José, Meditacöes de Quixote, [s.l.]: Livro Ibero-
Americano, 1967. 

https://www.electricchoice.com/map-deregulated-energy-markets/&gt
https://www.electricchoice.com/map-deregulated-energy-markets/&gt


Energia elétrica 

Boletim Infopetro Novembro/Dezembro 2020 Página 51 
 

SILVA, Augusto Santos, Ser contemporâneo, sobrevivendo às classificações do 
pensamento sociológico, Sociologia, Problemas e Práticas, n. 76, 2014. 

THOMAS, Steve, A perspective on the rise and fall of the energy regulator in 
Britain, Utilities Policy, v. 39, p. 41–49, 2016.  

 

 



Energia elétrica 

Boletim Infopetro Novembro/Dezembro 2020 Página 52 
 

O setor elétrico brasileiro: caminhando 
por interesses que afetam a segurança de 

abastecimento 

Por Renato Queiroz 

A transição energética para um mundo com economias de baixo carbono é um 
desafio, talvez um dos maiores neste século, que a população mundial enfrenta 
para diminuir os efeitos nocivos das mudanças climáticas. Isso envolve 
investimentos em inovações tecnológicas em vários setores da 
sociedade: industrial, residencial, energético, comercial, agrícola, transporte. 
Consequentemente as mudanças de comportamentos estarão nesse 
contexto. Um desafio particular dentro de um desafio maior.  A eletrificação 
crescente das economias é um caminho sem volta.  Esse processo, no entanto, só 
ocorre em um ritmo adequado com um processo coordenado 
de implementação de políticas públicas pelos governos. A meta é alcançar novos 
dispositivos, equipamentos e materiais aptos a suprir as necessidades 
humanas e que diminuam os gases de efeito estufa. Há, ainda, uma 
importante necessidade de incrementar a formação educacional e profissional 
da população, sobretudo os jovens que vão ingressar neste mundo rodeado de 
novas tecnologias. Mas a sociedade, como um 
todo, também necessita de estar preparada para aceitar e usar as novas 
tecnologias, ou seja, o processo de socialização ao acesso do produto da 
inovação tem que estar na elaboração de políticas públicas. 

O tema é desafiante e complexo para as novas gerações e exige competência de 
políticos e gestores das instituições públicas. Cada país terá capacidades e 
diretrizes particulares para o combate às mudanças climáticas. Há um histórico 
de hábitos, uma estrutura industrial, e  de geração de energia já estabelecidos. 
Mas há pontos comuns nesse processo: uma busca contínua e coordenada na 
busca de avanços tecnológicos. Um programa de financiamento bem delineado 
para financiar as pesquisas puras e aplicadas. Uma estrutura regulatória 
eficiente. As interações entre as políticas públicas de cada país é uma 
condição sine qua non. Não se pode deixar de considerar que inovações 
tecnológicas geram recursos para o país. A nova matriz energética com 
inovações tecnológicas está em sintonia com soberania e crescimento 
econômico. Assim, o envolvimento de empresas de governos, centros de 
pesquisas implantados, por exemplo, nesse processo de inovações tecnológicas 
são fatores que trazem vantagens competitivas e estratégias que possam 
ser sustentáveis ao longo dos anos. 

O que deve estar na mente dos estrategistas que trabalham em áreas 
governamentais é que a transição energética é uma realidade importante e se 
relaciona com competição entre países na difusão de suas tecnologias e novos 
modelos de negócios de empresas estatais e privadas. 

A motivação dessa postagem decorre de reflexões sobre significativas inovações 
tecnológicas da atualidade direcionadas ao setor elétrico, que condicionam 
prioridades nas políticas energéticas do mundo desenvolvido. A postagem 
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também busca apresentar reflexões de como o Brasil estrutura e coordena as 
ações no desenvolvimento de inovações tecnológicas e as consequências reais no 
setor elétrico. 

Políticas de Energia: o Estado deve coordenar o processo da 
transição energética   

A importância estratégica das políticas de energia é comprovada 
pela própria história. Cabe lembrar que a concepção da União Europeia, baseou-
se no tema da energia através da Comunidade Europeia do Carvão e do 
Aço, CECA e a Comunidade Europeia de Energia Atômica, CEEA. O Tratado 
CECA viria a expirar em 23 de julho de 2002, no final da sua vigência de 50 
anos. Posteriormente os Tratados que instituíram a Comunidade Econômica 
Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia da Energia Atômica (CEEA, dita 
«Euratom»), denominados Tratados de Roma, foram assinados em março de 
1957 e entraram em vigor em 1 de janeiro de 1958. (Sokolska 2020)  

Os cenários prospectivos das agências, institutos e empresas indicam que o 
consumo de eletricidade em âmbito global vai aumentar ao longo 
dos próximos anos.  Esse indicativo é praticamente um consenso entre as 
Instituições que prospectam o futuro da energia. 

O sucesso das políticas públicas de energia, neste cenário de mudanças 
climáticas e de grandes investimentos em inovações, tem 
relação como cada país se organiza na coordenação da transição energética. 
A estratégia dos Estados nesse processo é buscar um menor nível 
de dependência tecnológica de outros países.  

As prioridades das políticas energéticas adquiriram muita intensidade nas 
últimas décadas. Afinal, há uma incontestável importância estratégica 
e econômica em decorrência do processo acelerado de inovações 
tecnológicas. O mercado em um setor estratégico deve atrelar seus negócios às 
prioridades ditadas e coordenadas pelo Estado. O processo tem como prioridade 
a soberania dos Estados. Mas se não há ações claras e coordenadas sob a 
égide pública o que se vê é uma busca individual de negócios empresariais.   

As sociedades vão demandar progressivamente mais energia limpa, 
introduzindo fontes renováveis de energia, ainda uma crescente 
descentralização da geração e equipamentos que utilizem uma quantidade 
menor de energia em: veículos, aparelhos eletrônicos, medidores elétricos, 
processos industriais, edificações, etc. Isso é um parâmetro padrão 
nos outlooks elaborados por agências de energia e empresas. 

Outro indicativo consensual é que as atividades, sobretudo em centros urbanos, 
vão ser remodeladas ;através da Internet das Coisas ou “Internet of Things”, 
IoT, como é popularmente conhecido o termo. Ou seja, o mundo caminha para 
uma interação total entre computadores, sensores e objetos que vão interagir 
uns com os outros processando um conjunto de dados. A população em ;grande 
parte dos países estará o tempo todo conectada a algum dispositivo tecnológico, 
o que demandará eletricidade. 
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Neste cenário a construção e ampla ampliação educacionais são fundamentais 
para a inserção dos jovens na era tecnológica, fator determinante para o 
mercado de trabalho. 

As políticas públicas de energia exigem uma 
abordagem integrada, multidisciplinar com outras políticas 
públicas, sobretudo políticas ambientais, tecnológicas, econômicas e 
educacionais que imprimirão um peso crescente nas estratégias de 
consolidação da política energética.  

Setor elétrico Mundial: Inovações em pauta  

Neste momento, há inovações, listadas abaixo, voltadas ao setor elétrico em que 
pesquisadores e cientistas estão debruçados para obtenção de 
resultados no curto e médio prazos. Cabe destacar que esta lista não é exaustiva. 
Foi selecionada dentro dos estudos, seminários e entrevistas de especialistas.    

Redes elétricas para transmissão e distribuição. As redes continuarão a 
serem a base do suprimento e fornecimento de eletricidade no médio 
prazo. A geração distribuída, no entanto, terá um papel importante ao longo dos 
anos. As pesquisas no segmento da transmissão de eletricidade estão buscando, 
e não é de hoje, materiais supercondutores que permitam a transmissão da 
eletricidade sem perdas. Os projetos de inovação de cabos 
supercondutores com menores custos e alto desempenho estão cada vez 
avançando mais. Outras pesquisas são as voltadas às redes elétricas para 
o recebimento da energia proveniente de fontes renováveis;  

Dispositivos elétricos para as cidades. Com a chegada da Tecnologia 5G as 
cidades vão se transformar. Serão sistemas capazes de armazenar, compartilhar 
e processar informações em grande volume  que conectados movimentarão as 
chamadas “cidades inteligentes”. São dados do consumo de energia, do trânsito, 
de temperaturas etc. em tempo real. A meta é conectar toda a cidade 
com sensores impactando as diversas zonas com informações desde as ruas até 
o dia a dia da população;  

Fontes renováveis.  As fontes solar e eólica tiveram nos últimos anos uma 
queda considerável em seus custos e, por anos, aumentarão suas participações 
nas matrizes elétricas dos países. As inovações na geração eólica estão voltadas a 
projetos de turbinas eólicas cada vez maiores a fim de gerar mais 
energia. Há ainda inovações em 
desenvolvimento de turbinas eólicas offshore flutuantes com 
estruturas também flutuantes. Há pesquisas em turbinas eólicas sem 
hélices que se baseiam em um efeito aerodinâmico chamado vorticidade. 
Ao invés de combater a força dos ventos, a tecnologia maximiza a oscilação, para 
que a eletricidade seja gerada a partir deste movimento;  

Solar. No caso da geração solar fotovoltaica as pesquisas estão focadas em 
avanços nos inversores e trackers (dispositivos que alteram várias vezes a 
posição dos painéis fotovoltaicos durante o dia) para permitirem um aumento 
da produção de energia solar do sistema fotovoltaico.  Em relação à geração 
distribuída solar, as inovações estão calcadas em tecnologias de 



Energia elétrica 

Boletim Infopetro Novembro/Dezembro 2020 Página 55 
 

micro inversores. Eles foram concebidos para trabalharem individualmente com 
cada painel solar e irão substituir os inversores atuais As inovações 
visam a otimizar os sistemas de geração de energia solar;   

Tecnologia de transporte de dados na 5ª G. Com o advento 
da tecnologia 5G, haverá um impulso nas inovações de fontes 
intermitentes, permitindo uma otimização da geração através de um maior 
nível de interação entre os equipamentos. Há desafios técnicos quando se 
trata da integração da energia solar e eólica. São fontes de energia 
renováveis variáveis que exigem sistemas de energia cada vez mais flexíveis para 
manter o equilíbrio entre oferta e demanda a cada dia ou ano;  

Reatores nucleares modulares pequenos. Há projetos em 
andamento com protótipos de pequenos reatores com objetivo de formarem, em 
uma mesma instalação, um conjunto que possa ter a mesma capacidade de um 
reator de grande porte 
sem a construção de um grande complexo. Um pequeno reator permite um 
transporte mais fácil e uma rápida instalação no local. Há também projetos em 
andamento de micro reatores nucleares móveis avançados para atender às 
necessidades domésticas de energia 
elétrica buscando reduzir a dependência das redes elétricas. 

Hidrogênio 
verde. O hidrogênio é uma alternativa para descarbonização industrial e 
armazenamento da eletricidade. É obtido a partir da eletrólise da 
água que alimenta células de combustível que produzem uma corrente elétrica 
para movimentar motores. O hidrogênio azul, por exemplo, é extraído do gás 
natural e o gás carbônico resultante  é capturado através da tecnologia 
de captura e armazenamento de carbono (CCS). Já o hidrogênio cinza é 
produzido com combustíveis fósseis, como diesel ou carvão, com liberação do 
gás carbônico na atmosfera.  O hidrogênio verde é produzido usando a energia 
de fontes renováveis e pode ser, por exemplo, a partir do etanol em vez da 
eletrólise da água.  As pesquisas estão avançadas, mas os investimentos são 
altos. A geração verde de hidrogênio é vista como uma 
alternativa promissora para reduzir as emissões;  

Armazenamento de energia. Com as fontes renováveis se consolidando 
como as grandes responsáveis da transformação da matriz energética 
mundial, outra tecnologia que avança em pesquisas   para complementar essas 
mudanças são as baterias. A intermitência das fontes renováveis levou ao 
desenvolvimento de inovações nas baterias como as chamadas baterias de fluxo, 
ou baterias redox. Usam a eletricidade para produzir compostos químicos que 
poderão ser guardados em tanques. Quando a eletricidade é necessária (sem sol 
ou sem ventos, por exemplo), reverte-se a reação para obter a eletricidade. Os 
projetos consistem em grandes baterias que recebem eletricidade de várias 
fontes intermitentes, e liberam uma quantidade média contínua 24 horas por 
dia, 7 dias por semana;  

Biomassa e Biotecnologias.  No caso da biomassa, as pesquisas 
buscam novas tecnologias de recuperação e pré-processamento de resíduos. 
Cabe citar o biogás, gás produzido pela decomposição anaeróbica de matéria 
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orgânica que tem uma grande aplicação na geração de energia elétrica. As 
pesquisas estão focadas em desenvolvimento de novas tecnologias em 
biodigestores. Aqui devem ser citadas, também, as pesquisas em novas 
tecnologias baseadas em matérias-primas renováveis, novas opções a partir de 
biomassa renovável (biotecnologias) que abrangem não somente o segmento 
energético, mas as indústrias que processam recursos biológicos, como as de 
alimentos, papel e celulose e outras.  

Energia das marés e das ondas. Existem diversos projetos diferentes com o 
objetivo de explorar a energia das ondas e das marés para a geração de 
eletricidade através de turbinas flutuantes ou de conjuntos de turbinas 
submersas. Há já projetos-piloto, entre outros, que se baseiam 
em longas boias flutuantes e boias submersas.  

 Reflexões sobre o Brasil   

“Políticas públicas são, muitas vezes, questionadas por sua aplicação e eficácia, 
devido às limitações das autoridades públicas em relação à falta de informação, 
dependência temporal (e.g. ciclos eleitorais), etc. É importante notar que, para 
cada setor/área, haverá um conjunto de políticas possíveis e desafios em sua 
implementação, sendo importante para os formuladores de políticas não perder 
de vista a questão fundamental: Qual problema estou tentando 
solucionar?” (TAVARES, 2019).     

Verifica-se que, no Brasil, as prioridades nos últimos anos não são a ciência, as 
pesquisas e as inovações. O atual governo, por exemplo, enviou um projeto de 
lei orçamentária ao Congresso onde o MCTI-Ministério de Ciência, Tecnologia e 
Inovações teve um dos cortes mais significativos com queda em 2021 de mais de 
30 %. 

Um estudo da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI 
realizado por economistas da Universidade Estadual de Campinas UNICAMP e 
da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, demonstrou que o Brasil está 
nos últimos lugares no ranking de inovações da área digital. “A atualização 
estatística confirma as grandes linhas que explicam as dificuldades do Brasil, 
como o atraso na área de inovação, o descompasso em relação aos países mais 
avançados e a necessidade urgente de reverter a esta tendência negativa” 
(ABPI, 2018). 

Investimentos em pesquisas básica e aplicada são esforços para um país para 
estimular o seu desenvolvimento, pois constitui-se de um conjunto de atividades 
desenvolvidas por empresas, universidades e outras instituições científicas. Os 
resultados resultam em novos produtos e a formação de pesquisadores e 
profissionais qualificados. 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA – divulgou, em abril de 
2020, uma Nota Técnica (IPEA,2020) sobre os indicadores de inovação no 
Brasil, baseada em informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE -, que coletou indicadores através da Pesquisa de Inovação (PINTEC) de 
2017, mostrando uma queda em todos os principais indicadores agregados de 
inovação no país, entre 2009 e 2017, conforme gráfico abaixo. Segundo a 
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referida Nota Técnica do IPEA, o acentuado declínio no suporte público à P&D 
empresarial no período 2014 a 2017 foi o fator decisivo para a redução da 
relação P&D/PIB na economia brasileira (IPEA, 2020). 

Taxa de inovação na economia brasileira entre 2009 e 2017  

(% de empresas inovadoras em relação ao total) 

 

 FONTE: IPEA 2020  

O Brasil tem instituições públicas que elaboram estudos com muito conteúdo 
e profundidade. Observa-se, entretanto,  que elas, em grande 
parte, desenvolvem os estudos prospectivos para o mesmo período  e sobre 
temas pertinentes e são divulgados no mesmo 
ano.  Como essas instituições estão em Ministérios diferentes e não há citação 
de interação entre elas, conclui-se que falta uma articulação para troca 
de informações o que traria, certamente, melhores resultados dos referidos 
estudos. A falta de coordenação traz uma perda de sinergia aos resultados 
esperados.   

Cumpre destacar que há esforços positivos em alguns estados como em São 
Paulo. O Centro de Inovação em Novas Energias (CINE) que é uma parceria 
entre empresas privadas, institutos públicos de pesquisa, como o IPEN –
 Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, a SHELL e a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP.   

No campo da energia elétrica, por exemplo, quando da formação 
da ELETROBRAS, as atividades de planejamento e operação estavam na mesma 
empresa, o que facilitava as interações e a coordenação. A implantação de 
comitês técnicos de geração, transmissão, mercado de energia elétrica, meio 
ambiente com a participação de profissionais de todas as empresas do Grupo 
e sob uma mesma coordenação, ELETROBRAS, resultou no estabelecimento do 
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SIN-Sistema Interligado Nacional, referência nos setores de energia do mundo e 
de um conjunto de pesquisas aplicadas importantes.   

A criação pela ELETROBRAS do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, 
CEPEL, em 1974, tendo como co-fundadores as empresas do Grupo 
ELETROBRAS, CHESF, FURNAS, ELETRONORTE e ELETROSUL, foi um 
avanço no desenvolvimento de pesquisas teóricas e aplicadas. O CEPEL tem 
desenvolvido pesquisas avançadas em equipamentos e sistemas elétricos com 
resultados concretos para o país. O objetivo da criação deste Centro de 
excelência e no âmbito estatal foi prover às empresas de energia elétrica, 
estatais e privadas, o acesso às novas tecnologias, adequadas à realidade 
brasileira. Com isso o país reduziria o pagamento de royalties e patentes aos 
grupos estrangeiros. 

As inovações que surgem através de pesquisas aplicadas podem se materializar 
em patentes e protótipos. Muitas vezes são projetos–piloto, baseados em 
pesquisa experimental, que requerem tempo na avaliação do desempenho dos 
materiais ou dispositivos e podem levar alguns anos para a 
conclusão. O CEPEL desenvolve também parcerias não somente com as 
empresas do Grupo ELETROBRAS, mas com fabricantes de materiais ou peças 
no desenvolvimento dos protótipos.   

Um exemplo, entre muitos, é o protótipo de um dispositivo desenvolvido no 
CEPEL que torna possível a realização de ensaios de corrosão sob tensão em 
solo. O projeto foi Iniciado em 2017 com previsão de término em 5 anos com a 
participação de FURNAS e ELETRONORTE e parcerias com fabricantes de 
estacas. “Os resultados deste projeto, como um todo, trarão maior segurança na 
aplicação desta tecnologia para todas as empresas de transmissão que operem 
ou venham a operar no Brasil. Podem, ainda, atender a outras demandas do 
setor como, por exemplo, no estaqueamento de torres eólicas”. (ELETROBRAS-
CEPEL).  

As empresas controladas da ELETROBRAS também criaram centros de 
pesquisas para realização de testes, apoio à manutenção de equipamentos 
e também na busca da obtenção de patentes. Além disso, investem em projetos 
de P&D&I dentro do programa regulado pela ANEEL, Agência Nacional de 
Energia Elétrica. Como exemplos, tem-se o primeiro projeto de usina 
termoquímica de geração de energia (UTGE) do país, que utiliza resíduos 
sólidos, ou seja, lixo, para gerar energia elétrica por meio de um processo 
inédito na cidade de Boa Esperança, no Sul de Minas, dentro da parceria entre 
Furnas Centrais Elétricas e a empresa Carbogas Energia. Outro exemplo de 
inovação na área de energia, também através de FURNAS, 
é o protótipo de conversor offshore para geração de eletricidade pelas ondas do 
mar, em escala real, no Rio de Janeiro.  

As reformas ocorridas a partir de 1995 no setor elétrico brasileiro indicam que 
os resultados foram ruins para a sociedade brasileira. O apagão de cerca de 20 
dias, no mês de outubro do presente ano, no Estado do Amapá, acendeu mais 
um sinal de alerta no sistema elétrico brasileiro. O evento afetou os serviços 
prioritários para a população como, armazenamento de alimentos, 
abastecimento de água, telefonia e internet. Esse caso é uma indicação clara de 
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que o modelo aplicado no setor, mesmo com os diversos ajustes ao longo dos 
anos, indica que há uma fragilidade na segurança de fornecimento de 
eletricidade. 

O Brasil, ao buscar uma reforma nos anos 90 baseada em um modelo de 
privatização adotado na Grã-Bretanha, incorreu em um grave 
erro. Escolheu como modelo um país errado. Afinal, a principal fonte de geração 
elétrica, na Grã-Bretanha, são usinas térmicas e não usinas hidrelétricas como 
no Brasil. Foi um erro de estratégia e/ou competência. Em comparação com 
as estratégias dos anos 60, que buscaram o estabelecimento de um sistema 
elétrico que trouxesse segurança no abastecimento, as reformas dos anos 90 
foram em direção oposta ao abrir para o mercado. O setor elétrico sofre, até 
hoje, por conta desse caminho totalmente errado. “Enquanto as centrais 
termelétricas são construídas onde está a demanda, a localização das 
hidrelétricas depende da natureza. Ainda há a questão do uso das águas das 
barragens das usinas, em que a geração de energia tem de ser compartilhada 
com aproveitamento agrícola e outras formas de uso das águas” (ILUMINA,  
2004). O modelo de mercado implantado em 1995, em apenas 6 
anos, provocou o maior racionamento energético da história mundial em 
tempos de paz, equivalente a 25% do consumo. Ainda as 
tarifas vêm aumentando com a introdução de novos custos 
periodicamente o que representa um peso crescente na renda das famílias.  

A formação do setor elétrico buscou confiabilidade e custos razoáveis e foi 
estruturado centralizando atividades principais. A criação da ELETROBRAS 
trazia em sua missão pilares como a capacitação profissional, o desenvolvimento 
de técnicas especializadas, buscando referências em sistemas similares 
desenvolvidos pelas estatais canadenses. Essas empresas exploram, até hoje, as 
atividades de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia 
elétrica. Buscou, também, experiências em empresas americanas. Os Estados 
Unidos construíram um parque hidrelétrico com grandes empresas de geração e 
transmissão e sendo a maior parte das usinas hidroelétricas de propriedade 
estatal. “A presença do Estado nas barragens e usinas hidrelétricas nos EUA se 
deve, em grande parte, ao entendimento de que a bacia hidrográfica deve ser 
gerenciada como um todo. Isso significa contemplar os vários aspectos 
envolvidos na operação das barragens com o uso múltiplo da água: controle de 
cheias e irrigação, navegação, geração de energia, qualidade da água, 
aproveitamento econômico e recreação. Essa posição é definida de forma clara 
pela Tennessee Valley Authority (TVA), mais conhecida estatal americana no 
setor hidroelétrico.” (ILUMINA, 2004). 

A partir das reformas dos anos 90, o que se viu foi uma fragmentação 
generalizada dessas atividades a partir da criação de outros órgãos e da 
participação de mais de uma empresa nas mesmas instalações. “No mundo 
físico também há essa fragmentação. Apenas como um exemplo, a subestação de 
Samambaia, no Distrito Federal, concessão de Furnas, recebe linhas de 
transmissão de cinco empresas diferentes. Como as linhas se conectam dentro 
da estação, técnicas, equipes, tipos de aparelhos podem ser distintos, o que 
exige um amplo monitoramento que evite confusões. Tudo isso resulta em 
custos e riscos. Não é à toa que a Inglaterra, um dos ícones da mercantilização 
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da energia, preferiu manter a sua rede de transmissão nas mãos da 
estatal National Grid” (Araújo, 2020).  

Conclusão:  

As sociedades contemporâneas são estruturadas 
sob bases tecnológicas A inovação é a mola mestra que vai manter atualizada a 
infraestrutura dos países, caso contrário as economias vão ficar sempre 
dependentes das novas tecnologias dos países dominantes. “A inovação é 
essencial. Para participar ativamente do cenário econômico mundial, não 
apenas como fornecedor de commodities, é preciso ser, por definição, 
inovador “. (PEREZ, 2010)  

A inovação é a espinha dorsal da transição energética. A inovação desbloqueia o 
potencial das energias renováveis, não apenas no setor de energia, mas também 
na indústria e nos transportes, reduzindo assim as emissões de CO2 para limitar 
o aumento da temperatura global para 1,5 ° C. Sem grandes mudanças de 
política e a implantação maciça de soluções renováveis, apenas sete setores da 
indústria e dos transportes serão responsáveis por 38% de todas as emissões de 
CO2 e 43% do uso de energia globalmente em 2050.(IRENA, 2020)  

O estabelecimento de um processo contínuo de desenvolvimento de polos 
tecnológicos exige uma coordenação em nível nacional principalmente em 
países com diferenças de formação e competências educacionais como o 
Brasil. Essa coordenação será necessária para articular 
pesquisadores, empresários, empresas e agências estatais. A qualificação, 
a requalificação de pessoal, e a atração de talentos é fator de grande importância 
para o processo de inovação. A falta de habilidades digitais está aumentando a 
diferença ente países de alta renda e o resto do mundo (ADECCO, 2020).   

Países como o Brasil devem aproveitar as experiências adquiridas ao longo dos 
anos e através de uma rede coordenada que se espalhe no território nacional de 
centros de pesquisa estabelecidos, universidades, empresas estatais e empresas 
privadas sobretudo start-ups .   

O Brasil peca por prioridades e ações atrasadas na estruturação das políticas 
públicas no processo de inovações tecnológicas e, nesse contexto, encontra-se o 
setor elétrico. O país tem a oportunidade de aproveitar a experiência 
desenvolvida nas Empresas do Grupo ELETROBRAS para ser o grande seguro 
do setor que já é amplamente privado em todas as etapas do sistema: Geração, 
Transmissão e Distribuição. O apagão no Amapá em que a ELETROBRAS-
ELETRONORTE usou de sua capacidade profissional e técnica mostrou que a 
segurança energética estava ameaçada e necessitou da ação da empresa estatal. 

O Estado através do Grupo ELETROBRAS pode, inclusive, aproveitar as 
competências adquiridas no CEPEL e nos laboratórios das empresas do Grupo e 
montar um grande centro de pesquisa e inovação voltado ao setor elétrico. 
Com uma coordenação única no desenvolvimento de avanços tecnológicos e 
com recursos da própria empresa que é lucrativa, o país pode ter um 
programa de porte  de inovações tecnológicas. 
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O setor elétrico brasileiro sempre pautou por soluções que dessem a segurança 
energética ao Brasil. O sistema elétrico nacional foi considerado uma referência 
em soluções tecnológicas ao longo dos anos e não pode se tornar inseguro e 
irrelevante, como parece que está caminhando, por decisões que afetam a 
soberania nacional e atende a interesses financeiros.       
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Os impasses da Reforma do Gás Natural 
no Brasil 

Por Helder Queiroz e Marcelo Colomer 

O Brasil peca por prioridades e ações atrasadas na estruturação das políticas 
públicas no processo de inovações tecnológicas e, nesse contexto, encontra-se o 
setor elétrico. O país tem a oportunidade de aproveitar a experiência 
desenvolvida nas Empresas do Grupo ELETROBRAS para ser o grande seguro 
do setor que já é amplamente privado em todas as etapas do sistema: Geração, 
Transmissão e Distribuição. O apagão no Amapá em que a ELETROBRAS-
ELETRONORTE usou de sua capacidade profissional e técnica mostrou que a 
segurança energética estava ameaçada e necessitou da ação da empresa estatal. 

Em muitos países, a importância dos compromissos assumidos no Acordo de 
Paris, em 2015, reservou ao gás natural a função de fonte de energia da 
transição, com um foco bastante preciso: substituir, com vantagens ambientais, 
o carvão na geração termoelétrica.  

Também nos EUA, motivada pela extraordinária expansão da produção de gás 
não convencional, a matriz elétrica sofreu forte mudança estrutural. Em 2001, o 
carvão e o gás natural representavam, respectivamente, 51%e 17% da geração 
elétrica. Em 2019, essas participações passaram a ser de 23% e 38%, com 
ganhos ambientais igualmente significativosi. 

Em 2020, a forte redução da demanda de energia obrigou a revisão dos cenários 
de longo prazo, elaborados por diferentes instituições, governos e empresas. 
Além de sinalizar praticamente o fim das oportunidades para centrais térmicas 
a carvão, a AIE observa também uma contínua perda de competitividade das 
térmicas a gás vis-à-vis as fontes renováveis, em particular, eólica e solar. 

Sob tais circunstâncias, o crucial papel do gás natural na transição energética, 
em particular para a geração elétrica, pode ter seu horizonte um pouco mais 
curto do que se projetava há alguns anos, principalmente na Europa e na 
América do Norte, onde a rede de transporte apresenta elevado grau de 
maturidade em muitos países.  

A análise acima nos convida a refletir sobre a evolução institucional da indústria 
brasileira de gás natural (IBGN). Historicamente, o país ainda não logrou êxito 
na alocação necessária de recursos para dotar o país de uma infraestrutura 
ampla, madura e conectada regionalmente. Além disso, a demanda de gás 
natural oscila de um ano a outro, dada a forte dependência das decisões de 
despacho das termoelétricas. Certamente, ao longo das duas últimas décadas, a 
expansão do parque termoelétrico ofereceu maior robustez ao setor elétrico. 
Porém, ao contrário do que muitos advogam, as termoelétricas não são ou pelo 
menos não se tornaram, ainda, a âncora natural da demanda de gás natural. Se 
assim o fosse, a demanda não teria “flutuado” tanto ao longo dos últimos anos. 



Gás Natural 

Boletim Infopetro Novembro/Dezembro 2020 Página 64 
 

As últimas edições do Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás 
Natural, publicado regularmente pelo MME, evidenciam a situação provocada 
pela COVID-19, com a queda inevitável da demanda. Mas retratam igualmente a 
situação cada vez mais desordenada das estruturas de produção e de consumo 
do gás natural no Brasil. 

De pronto, é importante salientar que a produção tem subido de forma contínua 
e consistente, inclusive ao longo de 2020, quando alcançou, segundo a mesma 
fonte, 130 milhões de m3 /dia no mês de julho. No entanto, a reinjeção de gás 
natural nos poços produtores alcançou 57,25 milhões de metros cúbicos/dia e 
ultrapassou o consumo de gás natural no setor industrial (incluindo consumo de 
refinarias, fábricas de fertilizantes e uso do gás como matéria-prima), cujo 
volume atingiu 36 milhões de milhões de m3 /dia (MME, 2020). Evidentemente 
que a crise decorrente da pandemia do Covid-19 tem bastante influência nesses 
dados, mas nota-se um aumento crescente ao longo dos últimos anos da 
reinjeção de gás, fruto da desorganização e das barreiras ao uso do gás natural. 

Portanto, salta aos olhos o descompasso entre o potencial de produção e a falta 
de condições econômicas e regulatórias das quais dependem o desenvolvimento 
da infraestrutura de transporte e de distribuição. 

Nesse sentido, a aposta do governo foi a elaboração de mais um projeto de lei 
para o gás natural. Entretanto, cabe recordar aqui que, ao longo dos últimos 
anos, as mudanças dos marcos legal e regulatório para a indústria do gás natural 
têm sido recorrentes. 

Em 2009, foi aprovada a Lei 11.909 conhecida como “Lei do Gás". De fato, as 
lacunas jurídicas e regulatórias deixadas pela lei 9.478 (a chamada lei do 
Petróleo de agosto de 1997), principalmente no que diz respeito ao 
desenvolvimento de estruturas de incentivo ao investimento de novos agentes 
em ativos de transporte de gás natural, levaram  à elaboração de uma legislação 
específica para a indústria de gás natural no Brasil.. 

Regulamentada em dezembro de 2010 pelo decreto 7.382, a lei 11.909 foi o fruto 
de mais de 4 anos de debate e é o resultado da unificação de três projetos de leiii. 
O objeto da lei supracitada é essencialmente os segmentos de transporte e 
comercialização uma vez que tanto a produção quanto a distribuição continuam 
sendo reguladas respectivamente pela lei 9.478 e pelas regulamentações 
estaduais, conforme estabelecido pelo Artigo 25 da Constituição Federal 
(Colomer, 2011).   

A nova legislação, além de introduzir novos mecanismos regulatórios para a 
indústria de gás natural, redefiniu o papel dos órgãos de governo no 
planejamento e na regulação da indústria, centralizando as decisões de 
expansão da malha de transporte no MME. A elaboração da Lei 11.909 partiu da 
premissa de que a falta de segurança jurídica e de uma regulação clara sobre as 
condições de alocação primária da capacidade de transporte e sobre o acesso à 
malha seriam as principais causas do reduzido interesse dos investidores 
privados no segmento de transporte de gás natural.     
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Assim, dentre as principais mudanças trazidas pela Lei 11.909 têm-se a 
substituição do regime de autorização pelo regime de concessão precedida de 
licitação, para novos investimentos em ativos de transporte e estocagem. 
Ademais, a nova legislação, de forma a incentivar o surgimento de novos 
carregadores no segmento de transporte, estabeleceu um processo de chamada 
pública amplo, transparente e não excludente para a alocação de capacidade de 
transporte. Outro ponto importante definido pela Lei 11.909 foi a definição clara 
das regras de acesso às redes de transporte. 

Os efeitos concretos da Lei do Gás são cristalinos: a esperada expansão da 
malha de transporte não aconteceu e nenhum gasoduto de porte foi construído.  

Atualmente, como já destacado acima, tramita no Congresso um projeto de Lei, 
(PL 6.407), que visa alterar a regulação da indústria de gás natural. O princípio 
norteador e motivador do novo dispositivo jurídico é a criação de um novo 
mercado de gás natural, cujo foco anunciado é estimular a competição. Esta 
nova tentativa traz um elemento novo e está consubstanciada na anunciada 
decisão da Petrobras de reduzir sua participação no setor, no qual tinha a 
posição monopolista e verticalizada. 

São várias as mudanças em relação a Lei 11.909. Entre estas destacam-se: a) 
mudança no regime de outorga, retornando à regra de autorização (mantendo, 
no entanto, a chamada pública precedente); b) restrição a participações 
societárias diretas e indiretas entre transportadores e empresas ou consórcio de 
empresas que atuem ou exerçam funções nas atividades de exploração, 
desenvolvimento, produção, importação, carregamento e comercialização de gás 
natural; c) introdução do modelo de entrada e saída na alocação das tarifa; e d) 
introdução do livre acesso às infraestruturas de escoamento e importação. 
Ademais, o artigo 33 do PL supracitado estabelece que cabe a ANP acompanhar 
o funcionamento do mercado de gás natural e adotar mecanismos de estímulo à 
eficiência e à competitividade e de redução da concentração na oferta de gás 
natural. 

Em setembro de 2020, o projeto de Lei foi aprovado, em regime de urgência, na 
Câmara. Em dezembro de 2020, foi alterado no Senado e retornou para 
apreciação na Câmara dos Deputados. Enquanto isso, no mundo real, os agentes 
econômicos continuam a tentar suas decisões de investimento sob as condições 
de incerteza, decorrentes das crises sanitária e econômica, acrescidas pela 
incerteza legal e regulatória. O resultado é a paralisia do processo de tomada de 
decisão e consequente atraso no desenvolvimento da indústria. 

Após tantos anos e tantas tentativas, é legítimo questionar se o principal 
problema na implementação dessas reformas não seria um problema de 
método. 

Um novo marco legal, por mais bem elaborado que possa ser, não será 
suficiente para permitir a expansão das redes e dotar de maior racionalidade o 
uso do gás natural no Brasil. 

Ainda é possível identificarmos questões críticas a decidir sobre a composição 
tanto da oferta, quanto da demanda de gás natural. Não serão as forças de 
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mercado que, sozinhas, irão cumprir essa função, após a aprovação de mais uma 
nova lei. É interessante listar algumas delas, até pelo fato da maioria delas estar 
sem resposta desde a aprovação dos primeiros marcos legais e regulatórios: 

i) Com a expansão da produção doméstica, como será possível e qual 
será a melhor forma de se monetizar o gás natural do pré-sal?  

ii) De que forma pode-se equacionar as condições de oferta e de 
demanda que balizam a interface entre a indústria elétrica e a 
indústria de gás natural? 

iii) Qual será a influência, a longo prazo, da tendência de redução de 
custos das fontes de energia eólica e solar para o uso de gás natural 
para a geração elétrica no Brasil?  

iv) Qual a composição da oferta esperada com relação à produção 
doméstica offshore, onshore, as importações da Bolívia e as 
importações de GNL? 

v) De que forma pode-se compatibilizar a regulação federal e as 
diferentes regulações estaduais da atividade de distribuição? 

vi) Qual a melhor estrutura tributária que permite, simultaneamente, 
estimular os investimentos de infraestrutura e oferecer ganhos de 
competitividade industrial com o uso do gás natural? 

vii) O modelo de tarifação de entrada e saída, concebido para 
aplicação em países com redes maduras, é perfeitamente adaptado 
para o estágio incipiente de desenvolvimento das redes no Brasil? 

viii) Quais serão as etapas e estágios de transição para o efetivo alcance 
dos resultados esperados a partir de um novo marco legal? 

  

O papel legítimo atribuído aos governos é precisamente oferecer os elementos 
de resposta a essas questões estruturando e implementando os instrumentos e 
incentivos adequados. Nos países que tiveram êxito nas reformas da indústria 
do gás, o desenvolvimento de mercados competitivos teve como premissa básica 
o aumento do número de players, e sobretudo, das frequências das transações. 
Estas, por sua vez, dependem de um elevado grau de interconexão no sistema de 
transporte. Não é por acaso que o próprio conceito de hub de negociação está 
associado, na maioria das vezes, a pontos físicos de interconexão de diferentes 
sistemas de transporte onde tanto o gás quanto a capacidade de transporte de 
diferentes gasodutos podem ser negociados. 

Porém, numa indústria de rede não é trivial, nem automático, o alcance de 
condições competitivas que levem a uma rápida redução dos preços praticados, 
tal como preconizado no âmbito da atual reforma brasileira da indústria do gás 
natural. 

A implementação de uma reforma desta natureza que, por definição, será 
progressiva e só trará resultados a longo prazo, carece de uma série de medidas 
que não podem ser negligenciadas, sob pena de comprometer o alcance dos 
objetivos fixados. 

Neste registro, dois aspectos merecem ser associados à definição de política 
energética e aos regimes regulatório e de incentivos. Primeiro, é indispensável 
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uma visão integrada de política energética que estabeleça as diretrizes, por um 
prazo definido, tanto da oferta, quanto da demanda, com relação às prioridades 
de uso, dado que o gás natural, qualquer que seja o marco legal e regulatório, se 
depara com as possibilidades de substituição e competição com as demais fontes 
de energia.  

Em outros termos, é importante que seja definida uma estratégia de 
desenvolvimento específica para a IBGN, articulada no âmbito de uma política 
energética nacional integrada, definindo claramente qual o papel do gás natural 
a fim de evitar inconsistências e incoerências de objetivos. 

Este é um passo indispensável para o aproveitamento racional das reservas 
existentes de gás natural, para o equacionamento, de modo consistente, da 
dependência da demanda com relação ao setor elétrico e para a consecução do 
objetivo de ampliar, de forma substantiva, o nível de investimentos setoriais.  

Segundo, a importância dos marcos legal e regulatório é crucial para dar as 
garantias necessárias aos investimentos de longo prazo. Porém, ao longo dos 
últimos vinte anos, além da falta de convergência entre as regulações estaduais e 
federal, uma série de mudanças legais e regulatórias foram introduzidas, 
refletindo, uma vez mais, a falta de uma definição específica de política 
energética para o gás natural na matriz energética brasileira. Mudanças 
frequentes no arcabouço jurídico e legal aumentam o risco regulatório, geram 
custos de regulação e de adaptação dos agentes econômicos às novas regras, e 
consequentemente, diminuem a propensão dos agentes, principalmente os 
privados, a investir nas infraestruturas necessárias.  

Dado que o mercado brasileiro não é ainda maduro, os agentes econômicos, em 
particular, os novos entrantes têm dificuldade no estabelecimento de contratos 
que forneçam as garantias necessárias para mitigar seus riscos de investimentos 
em ativos específicos, com elevada necessidade de capital inicial e longo tempo 
de maturação.  

Os regimes de incentivo têm que ser desenhados de forma a, prioritariamente, 
eliminar os traços mais salientes da IBGN ao longo das últimas décadas e que 
diferem, de maneira substantiva, da evolução da matriz energética em outros 
países: a flutuação errática da demanda de gás natural do Brasil e a condição de 
sub-investimento na infraestrutura de transporte e de distribuição. 

Tal tarefa corre, uma vez mais, o risco de fracassar caso não seja antecedida de 
diretrizes claras e integradas de política energética. 
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i
 Fonte: https://www.eia.gov/electricity/data/browser 
ii
 PL 226/2005 (Senador Tourinho – PFL/BA); PL 6666/2006 (Deputado Luciano Zica – PT/SP) 

e o PL 6676/2006 (Poder Executivo – MME) 


